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YAŞAM HAKKI
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
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suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde, silah kullanmaya yetkilidir.
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
Zor Kullanma Yetkisi

:
:
:
:

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

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 püskür-
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ten, personel ve malzeme taşıyabilir zırhlı ve zırhsız araçları, helikopter ve uçakları kapsar.
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.

2012 yılında kolluk kuvvetlerinin (polis, jandarma, asker, geçici köy korucusu, özel güvenlik görevlisi) açtıkları ateş sonucu veya kullandıkları gaz bombaları sonucu (yoğun gaza veya gaz bombasının kapsülüne
bağlı olarak) veya plastik mermiler, görevli araçlarla aşırı hız yapılması veya rasgele ateş açılması veya beylik
silahının kişisel tartışmalarda kullanılması sonucu toplam 37 insan yaşamını yitirdi; 44 insan da yaralandı.
Ölen 37 insanın 4’ü gaz bombasının kullanımı, gaz bombası kapsülü, basınçlı su nedeniyle (3’ü gösteriler
esnasında), 30’u da ateşli silah sonucu yaşamını yitirdi. 3 kişi ise askeri aracın çarpması sonucu öldü. Yaralanan 44 insanın 2’si gaz bombası ve plastik mermi nedeniyle, 41’i de ateşli silah sonucu, 1 kişi de askeri aracın
çarpması sonucu yaralandı.
37 kişiden 19’unun ölümünde asker, 15’inde polis, 2’sinde jandarma, 1’inde geçici köy korucuları fail olarak
yer alırken, 44 kişiden 23’ünün yaralanmasında polis, 13’ünde asker, 6’sında jandarma, 2’sinde özel güvenlik
görevlileri fail olarak yer aldı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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K.E. ve O.D.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 17 Ocak 2012’de Divan
Otel’e molotofkokteyli attıkları iddia edilen K.E. ve
O.D., otelin özel güvenlik görevlisi bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanarak Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
14 Kasım 2011’de bir açıklama yapan Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, molotofkokteyli atan
kişilerin silahla vurulabilmelerini sağlayan kanun
değişikliğinin yapılması gerektiğini söylemişti.
Fırat Kırtekin
İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde 25 Ocak 2012’de
“dur” ihtarına uymadığı iddia edilen aracın içinde
bulunan kişilerle polis ekipleri arasında başlayan
kovalama sonunda gözaltına alınanlardan Fırat
Kırtekin (26) meydana gelen arbede sırasında bir
polis memurunun silahından çıkan kurşun sonucu
karnından vurularak öldü.
9 Kişi
Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi’nde 9 Şubat 2012’de bir
eve operasyon düzenleyen askeri ekibin açtığı ateş
sonucu evde bulunan ve HPG militanı oldukları
iddia edilen 9 kişi yaşamını yitirdi. Evde bulunan 3
kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Mahir Zorbey Demirkaya
Aydın’da 4 Mart 2012’de “yaşı küçük çocuğu alıkoyduğu” gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü
Efeler Polis Karakolu’nda hakkında asker firarisi
olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasının
bulunduğu ortaya çıkan Mahir Zorbey Demirkaya
(21), götürüldüğü adliye çıkışında kaçmak istemesi
üzerine kendisine açılan ateş sonucu kurşunlardan
birinin başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralı
halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aydın
Emniyet Müdürlüğü, ayağı yere takılan İnfaz Büro
Amirliği’nde görevli polis memuru M.S.’nin yere
düşmesi sonucu ateş alan tabancasından çıkan kurşunun Mahir Zorbey Demirkaya’nın başına isabet
ettiğini iddia etti. Açığa alınan polis memuru gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. M.S.’nin
serbest bırakılmasına dair karara bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu M.S. 6 Mart 2012’de tutuklandı.
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Sanık polis memuru M.S.’nin yargılanamasına 9
Mayıs 2012’de Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlandı. Duruşmada söz alan M.S., ayağının takıldığı için yere düştüğünü o sırada silahının ateş
aldığını iddia ederek Mahir Zorbey Demirkaya’ın
öldürme kastının olmadığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.
Sanık polis memurunun ifadesini alan mahkeme
heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak M.S.’nin tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.
26 Haziran 2012’deki duruşmada tanık ifadelerini
alan mahkeme heyeti duruşmayı 25 Eylül 2012’ye
erteledi.
Hasan Yüksel
Bursa’nın Mudanya İlçesi’ne bağlı Zeytinbağlı
Beldesi’nde 6 Mart 2012’de, iki arkadaşıyla birlikte
baz istasyonundan hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri
sürülen Hasan Yüksel (36) jandarma ekiplerinin
açtığı ateş sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını
yitirdi. Yapılan açıklamada Hasan Yüksel’in jandarma ekipleriyle silahlı çatışmaya girdiği iddia edildi.
Erol Yıldırım
Kars’ta 11 Mart 2012’de Özel Harekât Şubesi’ne
bağlı polis memuru B.Y. tartıştığı Erol Yıldırım’ı
beylik tabancasıyla vurarak yaraladı.
Ayşe Al
Diyarbakır’da 15 Şubat 2012’de PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın ABD tarafından Türkiye’ye teslim
edilmesinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen
protesto gösterileri sırasında polis ekiplerinin kullandığı basınçlı su nedeniyle yere düşerek beyin kanaması geçiren Ayşe Al (75) tedavi gördüğü Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 11 Mart
2012’de yaşamını yitirdi.
Hacı Zengin
İstanbul Valiliği’nin 18 Mart 2012’de Kazlıçeşme
Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan Newroz
kutlamasını yasaklaması kararını protesto etmek
amacıyla ve kutlamayı gününde yapmak amacıyla
18 Mart 2012’de Kazlıçeşme Meydanı’na ulaşmak
isteyen gruplara çeşitlki semtlerde müdahale eden
polis ekiplerinin kullandığı yoğun gaz bombası neTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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deniyle BDP Arnavutköy İlçe Yöneticisi Hacı Zengin (57) yaşamını yitirdi.
Mahmut Akbaş
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Suriye sınırında
bulunan Dikmentaş Köyü’nde 27 Nisan 2012’de
mercimek tarlasını sulamaya giden Mahmut Akbaş
(41), sınırda devriye gezen askeri ekip tarafından
“kaçakçı olduğu” gerekçesiyle vuruldu. Açılan ateş
sonucu bacaklarından yaralanan Mahmut Akbaş,
hastaneye kaldırıldı.
Abdurrahman Fidan
Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Giremara (Çiğdem) Köyü’nün yakınlarında 27 Nisan 2012’de
aracıyla seyir halindeyken “patlayıcı taşıdığı” iddiasıyla askeri ekibin “dur “ihtarına uymadığı gerekçesiyle açtığı ateş sonucu aracın şoförü Abdurrahman Fidan (35) ağır yaralandı.
Bedriye Gezen
Diyarbakır’ın Hênê (Hani) İlçesi’ne bağlı Topçular Köyü’nde 4 Mayıs 2012’de, hayvanlarını otlatan
Bedriye Gezen’e askeri ekip “HPG militanı olduğu” düşüncesiyle tarafından ateş açılması sonucu
omzundan yaralanan Bedriye Gezen Diyarbakır
Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hikmet Demir
Adana’da 6 Mayıs 2012’de, çeşitli suçlardan aranan
zanlıyı yakalamaya çalışan polis ekibinin açtığı
uyarı ateşi sonucu seken bir kurşunun isabet ettiği
Hikmet Demir (56) omzundan yaralandı.
K.A.
Mersin’de 14 Mayıs 2012’de bir protesto gösterisine
müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik
mermilerden birinin isabet ettiği K.A. (9) gözünün
üst kısmından yaralandı. Kafasından plastik mermi
parçası çıkarılan K.A.’ya 15 dikiş atıldığı öğrenildi.
Çayan Birben
Yalova’da 28 Mayıs 2012’de Abdullah Baştürk
Parkı’nda çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan polis
ekibinin, İçişleri Bakanı’nın “sağlığa zararlı değildir” dediği biber gazını kullanmasıyla fenalaşan astım hastası Çayan Birben’in (31) kaldırıldığı Yalova
Devlet Hastanesi’nde biber gazının etkisine bağlı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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olarak geçirdiği panik atak ve hipertansiyon nedeniyle beynindeki baloncuğun patlaması sonucu 29
Mayıs 2012’de beyin ölümü gerçekleşti.
Savcılık tarafından sorgulanan Çayan Birben’in
arkadaşlarından olayın tanığı Soner Dinç, “Çayan,
‘ben hastayım sıkmayın’ dedi ve yere yattı. Polislerden kendisini hastaneye götürmelerini istedi.
Elini yüzünü yıkamalarına izin vermelerini istedi.
Ancak izin vermediler” dedi. Olaya tanık olan arkadaşı Emre Dinç de aynı yönde ifade verirken, bir
başka tanık Hüseyin Gökhan Aydın ise “biber gazı
sıkılınca ben uzaklaştım. 1-2 dakika sonra geldiğimde Çayan yerde inliyordu. Çayan’a kimse vurmadı ve biber gazı sıkılıncaya kadar bir rahatsızlığı
yoktu” dedi.
Çayan Birben (31) tedavi gördüğü Yalova Devlet
Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde 30 Mayıs
2012’de yaşamını yitirdi.
Yazılı açıklama yapan Yalova Emniyet Müdürlüğü
ise, Çayan Birben’in iki grup arasındaki kavgayı
ayırmak isterken polis ekibinin kullandığı biber
gazından etkilendiği iddiasıyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nden polis başmüfettişi talep
edildiğini bildirdi.
Çayan Birben’in ölüm haberini alan yakınları ile
hastane önünde bekleyen polis ekipleri arasında
meydana gelen arbede üzerine polis ekipleri havaya gerçek mermili silahla ateş ederek ve Çayan
Birben’in de ölümüne neden olan biber gazını kullanarak Çayan Birben’in yakınlarını hastane önünden uzaklaştırdı.
Öte yandan Birben Ailesi, doktorlara Çayan
Birben’in ölüm nedeninin biber gazı olmadığını
belirten rapor vermesi için baskı yapıldığını iddia
etti
Cengiz Tosun, Yücel Tosun ve Tayfun Tarla
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 28 Mayıs 2012’de
yol kontrolü yapan polis ekiplerinin, “dur” ihtarına
uymadığı gerekçesiyle bir kamyonete açtıkları ateş
sonucu araçta bulunan Cengiz Tosun, Yücel Tosun
ve Tayfun Tarla adlı üç kişi yaralandı.
Leyla Sonkur, Rıdvan Yavaş ve Serdar Gümgüm
Muş’un Varto İlçesi’ne bağlı Qolan Köyü’nün kırsal kesiminde 27 Mayıs 2012’de askeri birliğin HPG
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militanları oldukları iddiasıyla açtığı ateş sonucu
Leyla Sonkur (22), Rıdvan Yavaş (22) ve Serdar
Gümgüm (18) adlı üç kişi yaralandı.
Feredin Isamedari
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Nirdoşe (Yufkalı) Köyü’ne 7 Haziran 2012’de İran sınırından
giriş yapmak isteyen İran vatandaşı Feredin Isamedari, askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Feredin Isamedari kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde 9 Haziran 2012’de yaşamını yitirdi.
Yusuf Yılan
Erzurum Karayazı İlçesi’nde aşırı hız yapan akrep
tipi zırhlı askeri aracın çarptığı ayakkabı boyacılığı yapan Yusuf Yılan (9) tedavi gördüğü Erzurum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Haziran
2012’de yaşamını yitirdi.
Ebas Henifi Elo
Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Kobani
Bölgesi’nden 30 Haziran 2012’de Şanlıurfa sınırından Türkiye’ye geçmek isteyen Ebas Henifi Elo,
sınırda nöbet tutan askerler tarafından açılan ateş
sonucu yaşamını yitirdi.
H.B. ve M.Y.
12 Temmuz 2012’de Şanlıurfa’nın Akçakale
İlçesi’nden sınır ihlâli yaparak Suriye’ye geçmeye
çalışan H.B. (22) ve M.Y. (17) jandarma ekiplerinin açtığı ateş sonucu vuruldu. Suriye’den sigara
getirmek istedikleri iddia edilen iki kişi tedavi için
Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl
Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Nurhak Çartay
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 17 Temmuz 2012’de
seyir halindeki araca “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis ekibi tarafından açılan ateş sonucu
araçta bulunan Nurhak Çartay’ın (18) ensesinden
giren kurşun sonucu ağır yaralandığı ortaya çıktı.
19 Temmuz 2012’de İnsan Hakları Derneği (İHD)
Diyarbakır Şubesi’ne başvurarak hukuki yardım
talebinde bulunan Çartay ailesi, İHD aracılığı ile
olayda sorumluluğu bulunan polis memurları hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulundu. Nurhak Çatay tedavi gördüğü Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde 22 Temmuz
2012’de yaşamını yitirdi.
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Hakan Piral
Batman’ın Kozluk İlçesi’ne bağlı Çayhan Köyü’nün
yakınlarında 22 Temmuz 2012’de “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla jandarma ekibinin bir araca ateş
açması sonucu araçta bulunanlardan Hakan Piral
(32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Hasan Selim Gönen
İstanbul’da çeşitli silahlı ve bombalı eylemleri düzenledikleri iddiasıyla aranan Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP/C) üyeleri Sultan
Işıklı ile Hasan Selim Gören’in bulunduğu ticarî
taksiyi 20 Temmuz 2012’de İstanbul’un Sultangazi
İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde polis ekiplerinin
durdurmak istemesi üzerine hızlanan taksiye polis
ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Hasan Selim Gören kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Temmuz 2012’de
yaşamını yitirdi. Çatışma çıktığı iddia edilen olayda omzundan yaralanan Sultan Işıklı ise tedavisi
tamamlanmadan 23 Temmuz 2012’de tutuklandı. 22 Temmuz 2012’de Sultan Işıklı’nın akıbetini
öğrenmek için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin önünde bekleyen gruba müdahale
eden polis ekipleri ise TAYAD üyesi 2 kişiyi gözaltına aldı.
Veysi Ecer
Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Sariksî (Soğuksu)
Köyü’nün Gulîzerka (Gülizar) Mezrası’nda 23 Temmuz 2012’de, kaybolan koyunlarını arayan Veysi
Ecer (19) askerlerin açtığı ateş sonucu sırtından ve
kolundan yaralanarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
X.X.
Van’da 26 Temmuz 2012’de Erciş Karayolu üzerinde
devriye görevi yapan polis aracına ateş açılmasının
ardından başlatılan operasyonda saldırıyı düzenledikleri iddia edilen kişilerin kent merkezinde bir
evde oldukları gerekçesiyle söz konusu eve açılan
ateş sonucu bir kişi öldü. Operasyon sonunda HPG
militanı olduğu iddia edilen bir kişi ile aynı evde
bulunan iki kişi gözaltına alındı.
A.Ö.
Kilis’te 31 Temmuz 2012’de Suriye sınırında bir asker, “kaçakçı olduğu” iddiasıyla engelli A.Ö.’yü siTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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lahla bacağından vurdu. Kilis Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan A.Ö.’nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Mazlum Akay
Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 29 Temmuz 2012’de
Abdullah Öcalan’ın bir yıldır avukatlarıyla görüştürülememesini protesto eden gruba müdahale eden
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polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği Mazlum Akay (11)
ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mazlum Akay’ın 4 Ağustos 2012’de yaşamını yitirdi.
Olaya dair İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi’nin
raporu aşağıda görülebilir:

10.08.2012
KONU:
29.07.2012 TARİHİNDE, ADANANIN YÜREĞİR İLÇESİ ANADOLU MAHELLESİ ÇUKUROVA
CADDESİNDE, “ABDULLAH ÖCALAN ÜZERİNDEKİ TECRİTİ PROTESTO EYLEMİ” YAPILIRKEN
“MAHALLE BAKKALINDAN ÇIKIP EVİNE GİTMEKTE OLAN” 11 YAŞINDAKİ MAZLUM AKAY İSİMLİ
ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN; “SOKAKTA SIKILAN GAZ BOMBASI OLAYI” İLE İLGİLİ ÖN
İNCELEME RAPORUMUZDUR.
HEYET: İHD MYK Üyesi Osman Kara, Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Öğrü ve Halil Taş.
GİRİŞ:
29.07.2012 tarihinde, Adana’nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova caddesinde “Abdullah Öcalan’ın
üzerindeki tecriti Protesto Eylemi” yapılırken, 852 nolu sokakta bulunan mahalle bakkalından çıkıp evine gitmekte
olan Mazlum Akay isimli çocuk; protesto eylemine katılan kişilere müdahale eden güvenlik kuvvetlerinin rastgele
attığı gaz bombası nedeni ile başından ağır yaralanmış, komşularının yardımı ile Adana Devlet Hastanesi Beyin
Cerrahi Yoğun Bakım ünitesine kaldırılmış ve 04.08.2012 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Bu olay münferit bir olay değildir. Son zamanlarda benzer yöntemler kullanarak ve “bir olayı kontrol altına almak
amacını” aşarak hareket eden güvenlik kuvvetlerinin neden olduğu yaralama ve ölümler hakkında kamuoyu
bilgi sahibidir. Bu nedenle biz yukarıda adları bulunan heyet üyeleri olarak Mazlum Akay’ın ölümü ile ilgili
gerçeklerin açığa çıkarılması, soruşturulması ve faillerin cezalandırılmasına yardımcı olmak açısından olay
yerine giderek, tanıklarla görüşerek oluşturduğumuz bu ön inceleme raporunu kamuoyunun bilgisine sunmayı
sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz.
Ayrıca son zamanlarda iyice yaygınlaşan aşırı ve rastgele uygulanan bu yöntemler nedeni ile tüm ülke geneline
yayılmış olan “insanların yaşadıkları mahallelerde özgürce, can güvenliği içinde yaşamalarının engellenmesi”
gerçeğine bir kez daha dikkat çekilmesi konusunda bu raporumuzun yararlı olacağına inanıyoruz.
GÖRGÜ TANIKLARIYLA GÖRÜŞMELER:
OLAYIN OLDUĞU SOKAKTA GÖRGÜ TANIĞI NEDRET ESMER’LE YAPILAN GÖRÜŞMEDE (ÖZETLE) :
“Olayın olduğu saatte evin damındaydım, çocuklar sokakta oyun oynuyorlardı, polis gaz bombası sıktı ve
Mazlum’un arkadan kafasına değdi. Mazlum yüz üstü yere düştü daha sonra yanındaki arkadaşları onu komşunun
evinin bahçesine aldılar arkadaşlarından komşum Hüsamettin Şengül yanındaydı. Mazlum yere düştüğünde
elinde 2.50 LT kola ve ekmek vardı. Sokağımızda eylem olmamasına rağmen her Pazar günü gaz bombasına maruz
kalıyoruz”
MAZLUM’UN YANINDAKİ ARKADAŞI HÜSAMETTİN ŞENGÜL İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE (ÖZETLE) :
“Olayın olduğu saatte Mazlumla birlikteydik, polis sokağa gaz bombası sıkıyordu, biz de kaçtık. Kaçarken
Mazlum’un başına gaz bombası değdi ve Mazlum yüz üstü yere düştü. Ağzından, burnundan kan akıyordu ben ve
bir arkadaşım Mazlumu komşumuzun evine çektik ve ben Mazlumun başına su döktüm sonra komşumuz Saadet
Dizman geldi ve Mazlumu kucaklayıp evlerine götürdü”.
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OLAYIN OLDUĞU SOKAKTAKİ BAKKAL EMİNE AKDENİZ’LE YAPILAN GÖRÜŞMEDE (ÖZETLE ):
“Yaklaşık 40 yıldır Anadolu mahallesinde ikamet ediyorum ve bulunduğum sokak ve bitişik üç sokağın tek bakkal
işleten esnafıyım. Olaydan 20 dakika önce, komşumun Mazlum Akay isimli çocuğu bakkala geldi ve kola aldı,
daha sonra saat 21 sularında tekrar bakkala gelen Mazlum Akay bakkaldan çıktı. Aradan iki dakika geçmeden
polislerin sokağın ortasına rastgele gaz bombası attığını gördüm. Her taraf duman içerisinde kaldı. Çocukların
bağırtısını duyduğumda dışarı çıktım. Mazlum Akay isimli çocuğun bakkalın 15-20 metre ilerisinde yerde
yattığını gördüm ve gazın etkisiyle fenalaşıp içeri girmek zorunda kaldım. Bizim sokağımız caddeden çok uzak ve
çok dar bir sokak. Eylemler daha çok Çukurova caddesinde yapılıyor. Polisin dağıttığı çocuklar sokaklara kaçıyor
ve dağılıyorlar ancak, polisin bizleri adeta cezalandırırcasına sokağımıza her pazar günü onlarca gaz bombası
atmalarını anlamıyorum. Benim tüm gördüklerim bunlar”.
ÇOCUĞU YERDE İLK GÖREN KOMŞUSU SAADET DİZMAN’LA YAPILAN GÖRÜŞMEDE (ÖZETLE):
“Olayın olduğu sokakta ikamet ediyorum. İftardan sonra namaz kılıyordum. Kızım Hatice bağırarak “Çocuğun
kafasına gaz bombası düştü, anne koş” deyince, önce kendi çocuğum sandım. Namazı bırakıp sokağa çıktığımda
komşumun oğlu Mazlum Akay’ın yerde yüzükoyun yattığını gördüm. Çocuğun ağzından burnundan kanlar
akıyordu. Kafasının arkası balon gibi şişmişti ve bir dişi de kırılmıştı. Çocuk “Anne” diye inliyordu. Çocuğu
kaptığım gibi evine götürdüm. Etrafta hiç araba yoktu. Bunun üzerine komşum Osman Durmaz çocuğu
motosikletle hastaneye götürdü. Çocuğun başına isabet eden gaz bombasının boş kovanını komşum olan Osman
Kara’ya teslim ettim. Küçük ve daracık sokağımızda ve diğer sokaklarda eylem olmamasına rağmen, birçok sokağa
her pazar günü onlarca gaz bombası atılıyor. Atılan gaz bombalarından dolayı birçok insan rahatsızlanıyor ve
kendilerini hastanelere zor atıyorlar”
MORTOSİKLETLE MAZLUM AKAY’I HASTANEYE GÖTÜREN KOMŞUSU OSMAN DURMAZLA YAPILAN
GÖRÜŞMEDE (ÖZETLE):
“Yaklaşık beş aydır, mahallemizin Çukurova caddesinde her Pazar akşamı tecride karşı protesto eylemleri
yapılmakta, ancak, polisin müdahalesi sonucunda çocuklar ara sokaklara kaçışıyor ve bu kaçışmalar sonrasında
polisler sokaklara rast gele gaz bombası atıyorlar. Benim KOAH astım rahatsızlığım var. Atılan gaz bombaları
nedeniyle defalarca fenalık geçirdim. 29.07.2012 tarihinde saat 21’00 sularında evde oturuyordum kapı komşum
olan Mustafa Akay’ın evinde ağlama sesleri duydum. Bunun üzerine koşarak Mustafa Akay’ın evine gittiğimde
Mazlum Akay’ın ağzından burnundan kanlar akıyordu, çocuğun şuuru açıktı, kendisini motosiklete atarak
hastaneye götürdüm. Acil müdahale doktorları çocuğu tedavi ederken kafasının arkasında şişkinlik olduğunu tespit
ettiler ve çocuğun MR’ı çekildi, film tetikleri yapıldıktan sonra çocuğu beyin cerrahına gönderdiler. Çocuğun ailesi
geldikten sonra ben eve döndüm. Mahalleye geldiğimde ara sokaklara halen gaz bombası sıkılıyordu kendimi eve
zor attım” dediler.
AİLEYLE GÖRÜŞME
MAZLUMUN BABASI MUSTAFA AKAY’LA YAPILAN GÖRÜŞMEDE (ÖZETLE):
“29.07.2012 tarihinde saat 20.30 sularında oğlum Mazlumun kola ve ekmek almak için bakkala gittiğini, eve
gelirken polisin kafasına gaz bombası sıkıldığını ve hastaneye kaldırıldığını duydum. Oğlum Mazlum, polisin
sokağa rast gele sıktığı gaz bombasıyla yaralandı ve geçirdiği beyin kanaması sonucunda ameliyata alındı ve bir
hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra 04.08.2012 tarihinde yaşamını yitirdi.
Adana polisi oğlumu katletti” dedi.
SONUÇ:
2000-2005 döneminde Avrupa Birliğine “uyum süreci” nedeni ile başlatılan çalışmalar sonucunda; işkencenin
önlenmesine ve özgürlüğünden alıkonulan kişilerin koruma haklarının güçlendirilmesine yönelik yasal ve
anayasal düzenlemeler yapıldığı bir gerçektir. Ancak, bu düzenlemelerden sonra Türkiye’de işkencenin bittiğini
söylemek mümkün değildir. Günümüzde, ülkemizin her yerinde işkence yer ve biçim değiştirmiştir.
Gözaltında yoğun olarak uygulanan kaba “fiziksel ” işkence ve kötü muamele yöntemlerinin yanında, “psikolojik”
işkence yöntemlerinde de ciddi artış görülmektedir.
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Bunun yanı sıra “kayıt dışı gözaltı” diyebileceğimiz, resmi gözaltı işlemi yapmadan, kayıt altına almadan, sokakta,
araç içlerinde gerçekleştirilen işkence ve kötü muamele uygulamaları artmıştır. Bu uygulamalar içinde en sık
kullanılanlardan biri de “gösteri kontrol ajanları” olarak bilinen yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında bulunan
ve yaygın olarak kullanılan “kimyasal ajanların” güvenlik kuvvetleri tarafından kontrolsüz ve aşırı bir şekilde
kullanıldığını görüyoruz. Bu kullanımda her geçen gün belirgin artış görülmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10.04.2012 tarih 9829/07 numaralı kararıyla “kontrol altındaki kişi ve gruplara”
yönelik olarak yaygın uygulanan “göz yaşartıcı gaz” kullanımını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin işkence
ve diğer kötü muamele yasağını düzenleyen 3. maddesinin ihlali olarak değerlendirmiş ve Türkiye’yi mahkûm
etmiştir.
Yukarıdaki tanık ifadelerinden ve verilen bilgilerden de anlaşıldığı gibi, güvenlik kuvvetleri kimyasal ajanları, bir
olayı kontrol altına almak için kullanmaktan ziyade; bir mahalleye korku salma, insanları sindirme, evlerine “hapis
etme” aracı olarak kullandığı görülmektedir.
Mazlum Akay adındaki çocuğun başına aldığı gaz bombası fişeği (kapsülü) darbesi ile yaşamını yitirmesi olayı;
“kimyasal ajanların” güvenlik kuvvetleri tarafından kontrolsüz ve aşırı bir şekilde kullanımının ne tür olumsuz
sonuçlar yaratabildiğine yeni bir örnektir.
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ

Osman Damla
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde 1
Ağustos 2012’de askerî ekibin geçişi esnasında yol
önceden döşenmiş mayının patlaması ve daha
sonra açılan ateş sonucu 2 asker ölmüştü. Saldırının ardından olay yerinden geçen inşaat işçilerine
askerî ekipler tarafından açılan ateş sonucu Osman
Damla adlı işçinin yaralandığı öğrenildi. Osman
Damla 4 Ağustos 2012’de hukukî yardım talebinde
bulunmak amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD)
Diyabakır Şubesi’ne başvurdu.
Veysi Demir
Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Toprakseven
Köyü’nden 6 Ağustos 2012’de mazot almak için
İran sınırına giden Veysi Demir (15) “rüşvet vermeyi kabul etmediği” gerekçesiyle askerler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.
Murat Temeş
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 10 Ağustos
2012’de, bir HPG militanının cenaze töreni sonrasında polis ekiplerinin gruba müdahale etmesi
sonucu gözüne gaz bombası kapsülü isabet eden
Murat Temeş (33) ağır yaralandı.
Emrah Barlak
İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 12 Ağustos 2012’de
bir polis aracı ile sivil aracın kaza yapmasının arTürkiye İnsan Hakları Vakfı

dından çıkan kavgada polis aracında bulunan polis
memuru sivil araçta bulunanlara ateş açtı. Yaralanan 4 kişiden ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan
Emrah Barlak tedavi gördüğü hastanede yaşamını
yitirdi. Emrah Barlak’ın ölümüne neden olan İ.K.
adlı polis memuru ise 13 Ağustos 2012’de tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma inceleyen savcılığın İ.K.
ile ilgili sorşturmayı tamamladığı ve İ.K.’nin müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesini talep ettiği
iddianameyi ilgili mahkemeye değerlendirilmesi
için gönderdiği 26 Eylül 2012’de öğrenildi.
İddianameyi değerlendiren ve kabul eden İzmir
6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık polis memuru
İ.K.’nin yargılanmasına 16 Kasım 2012’de başlandı.
Duruşmada İ.K.’nin ifadesini alan ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, polis memuru İ.K.’nin tahliye talebini reddederek duruşmayı 1 Şubat 2013’e
erteledi.
Mehmet Duman
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Somkaya
Köyü’nde 11 Ağustos 2012’de “sigara kaçakçılığı
yaptıkları” iddiasıyla polis ekiplerinin durdurduğu araçta bulunan Mehmet Duman’ın (31) özel
harekât polis ekibinde yer alan bir kişinin açtığı
ateş sonucu yaralandığı ve sol gözünün kör olduğu
öğrenildi.
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Muhsin İşleyen
Hakkâri’de 23 Ağustos 2012’de aşırı hız yapan akrep tipi zırhlı askerî aracın çarptığı Muhsin İşleyen
(8) ağır yaralandı.
Halil Yalavuz
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne bağlı Zenginova
Köyü’nde 24 Ağustos 2012’de, Suriye sınırında nöbet tutan bir askerin motosikletiyle giden ve “dur”
ihtarına uymadığı iddia edilen Halil Yalavuz’a (28)
açtığı ateş sonucu Halil Yalavuz yaşamını yitirdi.
Leyla Gümüş, Fikriye Yener ve Zübeyde Kaya
Amasya’nın Hamamözü İlçesi’ne bağlı Sarayözü
Köyü’nde 23 Ağustos 2012’de bir düğüne katılan
polis memuru Veysel Turan’ın (52) beylik tabancasıyla havaya açtığı ateş sonucu düğünü izleyen Leyla Gümüş (52), Fikriye Yener (65) ve Zübeyde Kaya
(51) yaralandı. Yaralılar Merzifon’da Karamustafa
Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu
ağır olan Leyla Gümüş, Samsun’da bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Veysel
Turan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Cem Aygün
Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de,
adlî bir suçtan dolayı aldığı 13 aylık hapis cezası alan ve “denetimli serbestlik” uyarınca her gün
karakola imza veren Cem Aygün (22), “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis ekiplerinin Cem
Aygün’ün de içinde bulunduğu araca açtığı ateş
sonucu öldürüldü. Cem Aygün’ün vurulduğu arabada bulunan 2 kadından biri de yaralandı. Olayın
ardından ifade veren Cem Aygün’ü öldüren polis
memuru silahının ayağının kayması sonucu ateş
aldığını iddia etti.
1 Eylül 2012’de ise Cem Aygün’ün 7 kız kardeşi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde eylem yapmak
istedi. “Kardeşimizin katillerini istiyoruz” diye slogan atan eylem yapan toplam 8 kişiye müdahale
eden polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına alarak 2 saat
boyunca alıkoydu.
Olayın ardından 8 kadın hakkında başlatılan soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
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fından tamamlandığı ve hazırlanan iddianamenin
değerlendirilmesi amacıyla gönderildiği 7 Kasım
2012’de öğrenildi.
İddianamede sekiz kişi hakkında “basit yaralama”,
“görevli polis memuruna görevi yaptırmamak için
direnme”, “kamu malına zarar verme”, “görevli polis
memuruna hakaret etmek”, “tehdit” ve “polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek” suçlamalarıyla 58’şer yıla kadar hapis cezası istendiği bildirildi.
Cem Aygün’ü öldüren polis memuru hakkında
başlatılan soruşturma hala devam ederken 8 kadın
hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmersi halinde 8 kadının yargılanmasına Ankara 8. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 13 Aralık 2012’de başlandı.
Duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme
heyeti, olay gününe ait kamera kaydı görntülerinin
izlenmesi için duruşmayı 7 Şubat 2013’e erteledi.
Ferhat Çağla
Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Belenoluk (Heşet)
Köyü’ne 29 Ağustos 2012’de, Belenoluk Jandarma
Karakolu’nde görevli askerler tarafından açılan ateş
sonucunda Ferhat Çağla (10) yaralandı.
Önder Zeyrek, Umut Caner
Şırnak’ta 30 Ağustos 2012’de aşırı hız yapan akrep
tipi zırhlı askerî aracın çarptığı motorsiklette bulunan Önder Zeyrek (18) olay yerinde, ağır yaralanan
Umut Caner (18) ise tedavi gördüğü Şırnak Devlet
Hastanesi’nde 2 Eylül 2012’de yaşamını yitirdi.
5 Kişi
Diyarbakır’ın Çarıklı Beldesi’nde 14 Eylül 2012’de
iki grup arasında çıkan kavganın ardından, tarafların Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği
önünde karşılaşmaları üzerine yeniden çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memurunun havaya
ateş açması sonucu olay yerinden geçen yolcu otobüsünde bulunan Tunahan Dura ağır şekilde 4 kişi
ise hafif şekilde yaralandı.
Reşid Xazik
Hatay ve Kilis yakınlarındaki Suriye’nin Afrin
Kenti’ne bağlı Deşta Şidyan’da sınıra yakın bölgede
hayvanlarını otlatan çobanlara 23 Eylül 2012’de askerlerin ateş açması sonucu Reşid Xazik adlı çoban
yaşamını yitirdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Van’ın Bakacak (Zêvk) Köyü’ne 23 Eylül 2012’de
özel harekât timleri tarafından düzenlenen baskın
sonucu bir evde bulunan ve HPG militanı oldukları
iddia edilen iki kişi öldürüldü.

sırasında, olayları yatıştırmak isteyen Kenan Kapısız, bir polis memurunun tabancasından çıkan
merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralı
halde kaldırıldığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Çağrı Danışman

Özgür Arda

Antalya’da 4 Ekim 2012’de yol kontrolü yapan polis ekibinin durdurmak istediği otomobilden açılan ateş sonucu üç polis memuru öldü. Saldırının
ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında
2 saldırgandan biri olduğu ileri sürülen Çağrı
Danışman (32) adlı kişi açılan ateş sonucu öldü.
Çağrı Danışman’ın şizofreni raporu olduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri Çağrı Danışman’ın çıkan
çatışmada öldüğünü iddia ederken soruşturma
kapsamında olay yerinden toplanan kurşunların
tamamının polis memurlarının silahlarından ateşlendiği ortaya çıktı.

“Cinayet” suçundan hükümlü bulunduğu Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nden firar ederek
Diyarbakır’a gittiği ileri sürülen Özgür Arda (30),
22 Aralık 2012’de Sur İlçesi’ndeki Meryemana Kilisesi yakınlarında kendisini kovalayan polis ekiplerinden kaçarken “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle arkasından ateş edilmesi sonucu sırtına isabet
eden kurşun nedeniyle ağır yaralı halde Diyarbakır
Devlet Hastanesi’ne götürülürken yaşamını yitirdi.
Olayın görgü tanığı olan Ahmet Oktekin ve Fuat
Öner adlı iki kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

İsmail Cesur
Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde 10 Ekim 2012’de,
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu İsmail Cesur (45), polis memuru Nafi İspir (40) tarafından
vurularak öldürüldü. “Bir yıldır eşimi taciz ediyordu” diyen Nafi İspir 11 Ekim 2012’de Eskişehir’de
yakalanarak getirildiği Ankara’da tutuklandı.
Uğur Demirçin
Bitlis’in Güroymak İlçesi’ne bağlı Aşağı Kolbaşı
Köyü’nde çobanlık yapan babası Rahmi Demirçin’e
yardım etmek için 6 Kasım 2012’de yanına giden
Uğur Demirçin (20), geçici köy korucuları tarafından “HPG militanı olduğu sanısıyla” vurularak
öldürüldü. Olaya karıştığı belirtilen 2 geçici köy
korucusu gözaltına alındı.
Kemal Adıyaman
Hakkâri’nin Talê (Oğul) Köyü’ne 19 Kasım 2012’de
baskın düzenleyen askerî ekiplerin açtığı ateş sonucu Kemal Adıyaman yaralandı. Operasyon sonunda Hakkâri Asker Hastanesi’nde tedavi altına
alınan Kemal Adıyaman’ın, Sekvan Adıyaman’ın ve
Yusuf Zirek’in gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
Kenan Kapısız
Uşak’ta 21 Kasım 2012’de hırsızlık şüphelilerini
yakalamaya çalışan polis ekipleri ile çıkan arbede
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

N.D.
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 28 Aralık 2012’de, Roboski Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle düzenlenen
eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu,
kafasına gaz bombası kapsülü isabet eden N.D. (11)
ağır yaralandı.
H.Y.
Kahramanmaraş’ta 28 Aralık 2012’de H.Y. (27) adlı
kişi “hırsızlık zanlısı olduğu” iddiasıyla polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucu vurularak yaralandı.

1.1. Devam Eden veya Sonuçlanan Yargısız İnfaz Davaları
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, 6 Ocak 2012’de Eskişehir 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
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Duruşmada ifade veren gizli tanık X, öğrenci grubuna doğru koşan sanık polis memurunun doğrudan Şerzan Kurt’a ateş ettiğini gördüğünü söyledi.
Şerzan Kurt’un ölümüne neden olan kurşun çekirdeği de ilk kez duruşmaya getirildi. Mahkeme
heyeti Şerzan Kurt’un olay günü üzerinde bulunan
giysilerle birlikte kurşun çekirdeğinin, incelenmesi
için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine
ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
17 Şubat 2012’deki duruşmada savunma yapan sanık polis memurunun avukatı, müvekkilinin görevini yaptığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti Şerzan
Kurt’un olay günü üzerinde bulunan giysilerle birlikte kurşun çekirdeğinin, inceleme sonuçlarının
İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelmesinin beklenmesi için duruşmayı erteledi.
6 Nisan 2012’deki duruşmada savunma yapan sanık polis memurunun avukatı, müvekkilinin Şerzan Kurt’a ateş etmesinin meşru müdafaa sınırları
içinde olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti Şerzan
Kurt’un olay günü üzerinde bulunan giysilerle birlikte kurşun çekirdeğinin, inceleme sonuçlarının
İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelmesinin beklenmesi için sanık polis memurunun da tutukluluk
halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
25 Mayıs 2012’deki duruşmada Şerzan Kurt’un olay
günü üzerinde bulunan giysilerle birlikte kurşun
çekirdeğine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan
gelen sonuçları okuyan mahkeme heyeti, gizli tanığın ifadesindeki imza eksikliğinin giderilmesine,
İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen sonuçlardaki
eksikliğin giderilmesine ve sanık polis memurunun
da tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

nın, Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı otopsi raporunda belirtilenle uyuşmadığı ortaya çıktı.
Savcının raporu incelemesine ve sanık polis memurunun da tutukluluk halinin devam etmesine
karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
17 Ağustos 2012’deki duruşmada esas hakkındaki
mütalaasını sunan savcı, sanık polis memurunun
“olası kasıt ile insan öldürdüğünü”, bu nedenle
ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti.
Taraf avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.
7 Eylül 2012’deki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını ve tarafların esas hakkındaki
savunmalarını son kez dinleyen mahkeme heyeti,
tutuklu sanık polis memuru Gültekin’in Şahin’e
“olası kasıt ile insan öldürdüğü” gerekçesiyle Türk
Ceza Kanunu’nun (TCK) 81/1. maddesi uyarınca
müebbet hapis cezası verdikten sonra cezayı önce
TCK’nin 21/2. maddesi uyarınca 20 yıla, sonra
TCK’nin 39/2-c maddesi uyarınca 10 yıla, daha
sonra ise TCK’nin 39/1. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına indirdi ve sanığın tutuklu bulunduğu
sürenin göz önünde tutularak tahliye edilmesine
karar verdi.
Alaattin Karadağ Davası
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, 13 Ocak 2012’de Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

22 Haziran 2012’deki duruşmada savcının esas
hakkındaki mütalaasını hazırlamasına ve sanık
polis memurunun da tutukluluk halinin devam
etmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı
erteledi.

Duruşmada mahkeme heyetinin daha önce istediği olay yerine ait MOBESE kayıtlarının Alaattin
Karadağ’ın avukatlarının uyarılarına rağmen silindiği ortaya çıktı. Mahkeme heyeti duruşmaya
gelmeyen bir tanığın bir sonraki duruşmada hazır
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

24 Temmuz 2012’deki duruşmada Şerzan Kurt’un
avukatı Nezahat Paşabayraktar’ın mahkeme heyetine sunduğu Adli Tıp Uzmanları Derneği raporund,
olayın olduğu gün yapılan incelemelerde Şerzan
Kurt’un omzunda bulunan kurşun deliğinin çapı-

27 Nisan 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti
daha önce karar verdiği olay yeri keşfinden vazgeçtiğini açıkladı. Mahkeme heyeti sanık polis memurunun tutuklanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.
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7 Eylül 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti daha
önce karar verdiği olay yeri keşfinden vazgeçtiğini
açıkladı. Mahkeme heyeti sanık polis memurunun
tutuklanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.
3 Aralık 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
olayda yaralanan minibüs şoförü İsmail Durmuş’un
vücudundan çıkan kurşunun silahının bulunması
amacıyla Adlî Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı raporun beklenmesine ve tanık Pakize Ilgaz’ın adresinin
tespit edilmesine karar vererek duruşmayı 28 Şubat
2013’e erteledi.
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 Hêzên Parastina Gel-Halk Savunma Güçleri (HPG) militanı zannederek askerî
birliğin ateş açması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Fil (66) ve Ali Dalmış’ın (63) ölümüyle ilgili
olarak üç uzman çavuşun yargılanmasına 17 Ocak
2012’de devam edildi.
Antakya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık uzman çavuşlar A.B.,
M.K. ve C.K. ile avukatları katılmazken; yaşamını
yitiren köylülerin avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs 2012’ye erteledi.
5 Ekim 2012’deki duruşmaya tutuksuz yargılanan
sanık uzman çavuşlar A.B., M.K. ve C.K. ile avukatları katılmazken; yaşamını yitiren köylülerin
avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti,
olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 6 Aralık 2012’ye erteledi. Dava 2012 yılı içinde sonuçlanmadı.
Cemal Yalın
Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde 5 Ağustos 2010’da
Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırı sırasında yaşamını yitiren jandarma er Cemal
Yalın’ı Emniyet Müdürlüğü’nden açılan ateşle öldüren 10 polis memuru hakkında “insan öldürmek”
suçu nedeniyle ve müebbet hapis cezası istemiyle
hazırlanan fezleke 11 Ocak 2011’de tamamlanmıştı.
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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
belirtilmişti.
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada savcının, olayın hata kapsamında değerlendirilmesi talebini dikkate alan mahkeme
heyetinin sanık 10 polis memuru hakkında beraat
kararı verdiği 15 Mart 2012’de öğrenildi.
Ferhat Gerçek
İstanbul’un Yenibosna İlçesi’nde, 7 Ekim 2007’de
dergi satışı yaptığı sırada polis ekibinin açtığı ateş
sonucunda, yaralanan Ferhat Gerçek’in felç kalmasına neden olan, Cengiz Çalış, Yavuz Özer, Aydın Özdere, Hasan Bayrakdar, Emre Taşkın, Can
Koçbülbül ve Muzaffer Ünal adlı yedi polis memurunun yargılanmasına Bakırköy 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde, 6 Nisan 2012’de devam edildi.
Duruşmada sanık polis memurlarıyla olayla ilgili
soruşturmada görev alan polis memurlarının aynı
kişiler olduğu anlaşılınca mahkeme heyeti, dosyayı
sanıkların “kasten insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçundan yargılanmaları amacıyla ağır ceza
mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
Yedi polis memurunun yargılanmasına dosyanın
Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nden İstanbul
15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesinin ardından 25 Haziran 2012’de devam edildi.
Duruşmada sanık polis memurlarının “kasten insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçundan yargılanmalarını kabul etmeyen ve “zor kullanma
yetkilerinin sınırını aştıkları” suçundan yargılanmalarına karar veren mahkeme heyeti görevsizlik
kararı vererek dosyayı tekrar asliye ceza mahkemesine gönderdi.
Sabahat Karataş, Eda Yüksel, Taşkın Usta
“İrtica ile Mücadele Eylem Planı Davası” ile “1.
“Ergenekon Davası”nın “2. Ergenekon Davası”yla
birleştirilmesinin ardından 61’i tutuklu 256 sanıklı
davanın 179. duruşmasına 10 Mayıs 2012’de devam
edildi.
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza
ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde oluşturulan duruşma salonunda görülen duruşmada, eski Özel
Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in
savunması dinlendi. İbrahim Şahin savunmasını yaptığı esnada yaptığı açıklamada, İstanbul’un
Kadıköy İlçesi’nde bağlı Çiftehavuzlar Semti’nde
16-17 Nisan 1992’de bir eve düzenlenen baskında
yer aldığını ve öldürülen Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyeleri Sabahat Karataş, Eda Yüksel ve Taşkın Usta’nın faili olduğunu
ifade etti.
Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed Hasan, İbrahim Atabay
Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Buğulukaynak (Kel)
Köyü’ne 6 Ekim 2009’da baskın düzenleyen kolluk güçleri, köyden çıkmaya çalışan silahsız HPG
militanları Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed
Hasan ve köyde yaşayan İbrahim Atabay’ı (18) öldürmüştü. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay
ise üç kişinin çıkan çatışma sonucu öldüğünü ileri
sürmüştü.
Operasyona katılan bir askerin öldürülen üç kişinin yargısız infaz edildiğini belirterek yaptığı ihbar
üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Erciş
İlçesi’nde savcılık tarafından ifadeleri alındıktan
sonra Erciş Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen
dönemin Van İl Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Vecihi Halil İyigün ile muvazzaf askerler
dönemin Jandarma Özel Harekât Tabur Komutan
Yardımcısı Binbaşı Hakan Başaklıgil, Üstteğmen
Muhlis Çolak, Astsubay Başçavuş Kabil Tanyeli,
Jandarma Özel Harekât timinde görevli uzman çavuşlar İsmail Taşdemir, Hasan Kaya, Ünal Demirbaş, Hasan Emir, Mustafa Küpeli, Abdülkadir Karaca, Abdülmütalip Ateş, Mustafa Perpil, Mehmet
Kocaboğa, Hamza Çelik, Hüseyin Güzel, Mevlüt
Mete ve Özgenç Soylu “kasten insan öldürmek” suçundan 22 Mayıs 2012’de tutuklandı.
Tutuklanan 17 askerden dönemin Van İl Jandarma
Alay Komutanı emekli Albay Vecihi Halil İyigün
hariç 16 asker “kaçma ihtimalleri olmadığı” gerekçesiyle 24 Mayıs 2012’de tahliye edildi.
Toplam 18 emekli ve muvazzaf askerin şüpheli olduğu soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin Erciş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul
edildiği 10 Kasım 2012’de öğrenildi.
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İddianamede Vecihi Halil İyigün ve olayda yer alan
asker hakkında “insan öldürmeye azmettirdikleri” suçundan 3 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği bildirildi. Erciş Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki yargılamaya başlandığı 11 Aralık
2012’de öğrenildi. Sanıkların kimlik tespitini yapan
ve ifadesini alan mahkeme heyeti duruşmayı 11
Ocak 2013’e erteledi.
Kemalettin Rıdvan Yalın
19 Ocak 2008’de İstanbul’da Hrant Dink’in öldürülmesinin yıldönümünde yapılan anma gösterisinde
çıkan olaylara müdahale eden polis ekiplerinin
ateş ederek bacağından yaraladığı Kemalettin Rıdvan Yalın’ı (52) vuran polis memuru Muhammed
Gişi’nin yargılandığı dava 2 Haziran 2012’de sonuçlandı.
Kemalettin Rıdvan Yalın’ı hedef gözeterek vurduğunu iddiasıyla İstanbul 18. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde (eski Beyoğlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi) “kasten insan yaraladığı” suçundan yargılanan Muhammed Gişi’nin karar duruşmasında
sanık polis memuruna 17 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme başkanı, hiçbir duruşmaya gelmeyen
sanığın “duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurarak, yeniden suç işlemeyeceği
hususunda vicdani kanaat oluştuğundan” hükmün
açıklanmasını geriye bıraktı.
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 Türk
Ceza Kanunu’nun (TCK) 21/2. maddesi uyarınca
verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını, Yargıtay 1. Ceza
Dairesi’nin “suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğü”
gerekçesiyle bozmasının ardından sanık polis memurunun “yaralama sonucunda ölüme neden olmak” suçundan yeniden yargılandığı davanın 19
Nisan 2011’de Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında mahkeme heyeti kararında
direnerek sanık polis memuru Mehmet Ergün’ü
yine önce müebbet hapis cezasına daha sonra tekrar 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm etmişti.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Kararı 5 Haziran 2012’de görüşen Yargıtay Ceza
Genel Kurulu sanık polis memuru Mehmet Ergün
hakkında verilen hapis cezasını bozdu.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararının ulaşmasının ardından davaya Antalya 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 4 Aralık 2012’de yeniden başlkandı. Duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuklu polis
memuru Mehmet Ergin, avukatı Süleyman Çalıkuşu, Çağdaş Gemik’in babası ile aileyi temsilen
avukatlar Nusret Gürgöz, Muhsin Taşarlar, Nilgün
Gürbüz ve Münip Ermiş katıldı.
Duruşmada mahkeme heyeti, “suçun işleniş biçimi
ve suç işlemede kullanılan araç ve yöntemler göz
önünde bulundurularak takdiren alt sınırdan ceza
tayini suretiyle” sanığa verdiği 12 yıl hapis cezasını
sanığın duruşmalardaki olumlu hal ve tavrı ile 10
yıla indirdi ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi gözönüne alarak tahliye edilmesine karar verdi.
6 Kişi
24 Aralık 1992’de Bingöl’ün Solhan İlçesi’nin kırsal kesiminde yaşamını yitiren 3 PKK militanı için
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde düzenlenen cenaze
töreninde Kulp Jandarma Komando Taburuna bağlı askerler tarafından cenaze törenine katılanlara
açılan ateş sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi de
yaralanmıştı. Konuyla ilgili 20 yıl sonra Kulp Cumhuriyet Savcılığı’nın 37 askerin ifadesine başvurduğunun kamuoyuna yansıması üzerine savcılık
15 Temmuz 2012’de soruşturmayla ilgili “gizlilik”
kararı aldı.
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 18 Temmuz
2012’de devam edildi.
“Olası kasıt sonucu ölüme neden oldukları” suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis
memurları duruşmaya katılmazken; duruşmada
Mahsun Mızrak’ın otopsisinde vücudundan bomTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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ba atar mermisi çıkarken, yerine av tüfeği fişeği bırakıldığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, belgelerde
mermilerin değiştirildiğinin görülmesi üzerine suç
duyurusunda bulunulmasına ve sonucun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
25 Aralık 2012’deki duruşmaya polis memurları katılmazken; duruşmada Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü’nün gönderdiği yazı okundu. Yazıda,
adlî emanette kayıtlı 3 silahın “ihtiyaç duyulduğundan ve periyodik bakımlarının yapılması için” iadelerinin talep edildiği öğrenildi. Mızrak ailesinin
avukatı Barış Yavuz’un ve savcının talebin reddedilmesi yönünde görüşlerini ifade etmelerinin ardından mahkeme heyeti, talebin değerlendirilmesi ve
karar verilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
Volkan Polat
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 6 Nisan 2006’da sivil
polis memuru Remzi Cihat Durukan tarafından
yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu vücuduna
isabet eden iki kurşun sonucu yaşamını yitiren
Volkan Polat’ın öldürülmesiyle ilgili açılan davanın
Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin sanık polis memuruna
verilen 10 yıllık hapis cezasını çok bularak bozmasının ardından yeni karar duruşmasının görüldüğü
25 Ağustos 2012’de öğrenildi.
Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, “sanığın fiili haksız tahrik
altında işlediği” gerekçesiyle sanığa 2 yıl 6 ay hapis
cezası verdi.
Kafkas Üniversitesi (Kars) öğrencisi Volkan Polat
(24), 5 Nisan 2006’da Avcılar’da balıkçılarla kavga
etmiş, sahilde bulunanlar Volkan Polat’ı bir taksiye
bindirerek uzaklaştırmıştı.
Volkan Polat, sahilde kalan otomobilini almak için
arkadaşı Z.P. ile birlikte 6 Nisan 2016’da Avcılar’a
gitmiş, aracıyla yola çıktığında sivil plakalı bir otomobil tarafından takip edildiğini anlayıp kaçmaya başlamış, sivil plakalı otomobilde bulunan sivil
polis memurları Volkan Polat’ı durduramayınca
otomobilin lastiklerine ateş etmiş, lastikleri patlayan Volkan Polat’ın otomobili bariyerlere çarparak
durmuştu. Polis memurlarından Remzi Cihat Durukan ise otomobilin kapısını açarak Volkan Polat’a
2 el ateş etmiş ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Volkan Polat yaşamını yitirmişti.
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Aykut Sarıpoyra
Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 1 Eylül 2006’da yol
kontrolü yapan polis ekiplerinin bir araca “dur”
ihtarına uymadığı gerekçesiyle açtığı ateş sonucu
araçta bulunan Aykut Sarıpoyra’nın (16) yaşamını
yitirmesiyle ilgili açılan dava 4 Aralık 2012’de sonuçlandı.
Aykut Sarıpoyra’nın ölümüne neden olan polis memuru Ziya Sürer’in Ankara 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık polis memuruna
“kasten yaralama sonucu insan öldürdüğü” gerekçesiyle 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti,
sanığın iyi halinin göz önünde tutarak cezayı 10 yıl
10 aya indirdi.
Yusuf Akın
Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu
Beldesi’nin Heybeli Köyü’nün kırsal kesiminde
20 Aralık 2011’de operasyona çıkan asker birliğin,

“HPG militanı oldukları” şüphesiyle su tesisatı yapan iki köylüye ateş açması sonucu Yusuf Akın (38)
kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi’nde yaşamını
yitirmiş, Mehmet Eren (48) de yaralanmıştı.
Olayın ardından 5 asker hakkında başlatılan soruşturma sonunda iddianamesini hazırlayan savcının
jandarma özel harekât timinde görevli askerler
hakkında “taksirle insan öldürdükleri” gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep ettiği 13 Aralık
2012’de öğrenildi.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından 5 askerin yargılanmasına 18 Aralık 2012’de başlandı.
Mardin Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada,
duruşmaya katılmayan sanıkların yazılı ifadelerini
okuyan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasını talebini ve duruşmalardan vareste tutulmaları
talebini reddederek ifadesi alınmayan iki sanığın
ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı 14
Şubat 2013’e erteledi.

2. FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER
2012 yılında 16 faili meçhul cinayet işlendi. Söz konusu saldırılarda 2 kişi de yaralandı. Öldürülenlerin
3’ünün AKP ile çalışan/yönetici ilişkisi olduğu belirlenirken; Şırnak’ta 4 ve Hakkâri’de 4 cinayet işlendiği
tespit edildi.

Hasan Eryılmaz
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde Siyasi Şube Müdürü
olarak görev yapan eski Asayiş Daire Başkanı Hasan Eryılmaz (63) 4 Mart 2012’de Ankara’da İncek
Bölgesi’nde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından durdurularak başından tek kurşunla öldürüldü. Soruşturma devam
ediyor.
İsmail Akın, Elif Akın
Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu
Beldesi’nin İlkadım Köyü’nde çobanlık yapan
İsmail Akın (62) ile kızı Elif Akın (10) 26 Mart
2012’de başlarına ateş edilerek öldürülmüş halde
bulundu.
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Ön otopsi raporunun tamamlanmasının ardından
konuya ilişkin aileye bilgi veren Adli Tıp Uzmanı Doktor İsmail Hakkı Uysal, İsmail Akın’ın vücudunda 4 kurşun izinin bulunduğu, bunlardan
birinin ağızda, diğerlerinin yüzünde, başında ve
kalçasında olduğunu ifade etti. İsmail Hakkı Uysal,
Elif Akın’a sıkılan kurşunun Elif Akın’ın kendisini
korurken elini parçalayıp göğsüne isabet ettiği, bir
kurşunun ise yakın mesafeden kafasına bitişik halde sıkıldığı bilgisini verdi. Cinayeti “Hançer Timi”
olarak ifade edilen bir grubun yaptığı iddia edilirken cinayetlere dair soruşturma sürüyor.
Olaya dair İnsan Hakları Derneği Mardin
Şubesi’nin ve Mardin Barosu’nun raporu aşağıda
görülebilir:
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NUSAYBİN İLÇESİ, AKARSU BELDESİ İLKADIM KÖYÜNDE
İSMAİL AKIN VE ELİF (BERFİN) AKIN’IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞIMI
(MARDİN İHD, MARDİN BAROSU )
28.03.2012
AMAÇ :
26.03.2012 tarihinde Nusaybin İlçesi İlkadım Köyü’nde yaşayan İsmail AKIN (62) ve kızı Elif (Berfin) AKIN
(10)’ın hunharca öldürülmesi nedeni ile ailenin derneğimize başvurusu üzerine; Mardin Barosu ile beraber olay
hakkında önbilgi edinmek, edinilecek bilgilere göre geniş bir araştırma yapılması için heyet talebinde bulunmak
amacı ile köye gidilmiştir. Heyet, köyde kurulan taziye çadırında bir süre oturduktan sonra ile köylüler ile beraber
olayın olduğu yere hareket etmiştir.
TESPİTLER :
Olayın olduğu yerin dağlık bir alanda olduğu ve yaklaşık 45 dakikalık bir yürüme mesafesi ile köyden uzak olduğu
tespiti yapılmıştır.
Baba ve kızın dağlık alan içinde bulunan bir bağın içerisinde birbirinden yaklaşık 15 metre mesafe de öldürüldüğü
tespiti yapılmıştır.
İsmail AKIN ın çobanlık yaptığı, geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı kızı Elif (Berfin) in kendisine eşlik ettiği
bilgisi edinilmiştir.
Maktullere ait su bidonu ve yiyecek torbasının bağın kenarında bulunduğu tespiti yapılmıştır.
Maktullerin öldürüldüğü yerde tahminen pompalı tüfeğe ait olduğu düşünülen boş kapsüller ile cesetlerden
kopmuş parçaların olduğu tespiti yapılmıştır.
Olayın olduğu yere en yakın karakolun Dallıca köyü karakolu olduğu tespiti yapılmıştır.
Olay ile ilgili köyde hiç kimsenin bir bilgisi ve tanıklığının olmadığı tespiti yapılmıştır.
Maktullerin, köyde herhangi bir husumetlerinin bulunmadığı, devam eden bir kan davalarının bulunmadığı
bilgisi edinilmiştir.
Olayın 26.03.2012 tarihinde saat 12.00 civarlarında gerçekleştiği, cesetlerin ise saat 16.00-17.00 civarında olay
yerinde köylüler tarafından alındığı bilgisi alınmıştır.
Olayın olduğu gün içerisinde olay yerinde savcılık tarafından herhangi bir işlemin yapılmadığı, olay yeri
incelemesini olaydan bir gün sonra 27.03.2012 tarihinde yapıldığı tespiti yapılmıştır. (Delil toplama işleminin
bizzat savcılık tarafından yapılmadığı ve delillerin özen ile toplanmadığı tespiti yapılmıştır)
Olayın olduğu dağlık alanın resmi makamlar tarafından güvenlik bölgesi ilan edildiği ve bölgenin bu şekilde
bilindiği,
Açıklanacak otopsi raporunun cinayete ilişkin bir fikir verebileceği kanaati edinilmiştir.
Resmi makamların henüz tatmin edici bir açıklamada bulunmadığı tespiti yapılmıştır.
Maktulleri en son gören kişinin İsmail AKIN’ın eşi Zekiye AKIN olduğu ancak mağdurun da görgüye dayalı bir
bilgisinin olmadığı tespiti yapılmıştır.
KANAAT :
Heyet cinayetlerin hangi saikler ile gerçekleştiğine dair bir kanıta ulaşamamıştır.
Heyet, sivil yurttaşlara karşı yapılan cinayetlerle “Yaşam hakkının ihlal edildiği”,“güvenlik içinde yaşam hakkının
ihlal edildiği”, sonucuna varmıştır.
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Olayın henüz adli tahkikatının devam etmesi ve Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen tahkikatın etkili hukuk yolu
olarak sürdürülmediğini gösterir kanıt bulunmaması nedeniyle tahkikat sonucunun beklenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, mülki idare ve yargı kurumu faillerinin açığa çıkarılması için etkin ve hızlı bir çaba içinde olmalıdır.
Bu iki makamın sahip oldukları olanaklar dikkate alındığında bunun olanaklı olduğunu görüyoruz. Olayın açığa
çıkarılmasında gecikmeler; iddiaları, başta aile ve köy halkında olmak üzere toplumun büyük kesiminde hükme
dönüştürecektir.
Her koşulda kutsal olan yaşam hakkına yönelik gerçekleşen bu ihlallerin faillerinin tespit edilerek haklarında
gerekli yasal soruşturmaların başlatılması sürecinin ısrarlı takipçisi olunacaktır.
Saygılarımızla,
İHD MARDİN ŞUBESİ, MARDİN BAROSU

Abdulselam Tan
Batman’ın Kozluk İlçesi’ne bağlı Aniyahane
Bölgesi’nde çobanlık yapan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan Abdulselam Tan (23) 27
Mart 2012’de boynundan puşi ile ağaca asılı bir şekilde bulundu.
Ali Kılınç
Şırnak’ta 16 Mayıs 2012’de Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) Merkez İlçe Başkan yardımcılığı görevini yürüten Ali Kılınç (48) evinden çıktığı saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş
sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastnesi’nde yaşamını yitirdi. Cinayete dair 17
Mayıs 2012’de polis ekiplerinin BDP il binasına ve
evlere düzenlediği baskınlar sonucu 2’si BDP üyesi
20 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise “cinayetin işlenmesinde yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla tutuklandı.
Umut Aydın
Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde 18 Mayıs 2012’de
kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Umut Aydın (38) başından aldığı kurşun yarası sonucu yaşamını yitirdi. Umut Aydın’ın
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) il başkanlığının
basın biriminde gönüllü fotoğrafçı olarak çalıştığı
öğrenildi. Açıklama yapan Umut Aydın’ın ailesi ise
Umut Aydın’ın AKP yöneticisi birinin öldürttüğünü ileri sürdü.
Yunus Macit
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 20 Mayıs 2012’de
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından başından
vurularak öldürülen Yunus Macit’in (28) cesedi
Kuruköy Mahallesi’nde elektrik direğine asılı hal-
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de bulundu. Hakkâri Valiliği cinayete ilişkin olarak
yaptığı açıklamada cinayetin sorumlularının HPG
adına hareket ettiğini iddia etti.
Mehmet Uzun
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Yaygın Yurt
Köyü’nün imamı Mehmet Uzun (37), 20 Mayıs
2012’de evine gelen ve kendisini dışarıya çağıran
kimliği belirsiz kişiler tarafından köyün yaklaşık
50 metre dışında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti HPG adına hareket eden bir
grubun işlediği iddia edildi.
Özgür Taşar
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Haziran
2012’de Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde Emniyet
Müdürlüğü’ne düzenlenen bombalı saldırıda ölen
HPG militanı Cengiz Özek’in cenaze töreni sırasında çıkan olaylara polis ekiplerinin müdahale ettiği
esnada açılan ateş sonucu Özgür Taşar (15) yaşamını yitirdi. Olayda Veysi Yıldırım da sırtından vurularak yaralandı.
Suat Dündar
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Durak
Köyü’nde 15 Haziran 2012’de yol kenarında bekleyen köylülere kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu Fevzi Dündar (33), Rıfat
Dündar (33) ve Suat Dündar (23) yaralandı. Yaralılardan Suat Dündar kaldırıldığı Yüksekova Devlet
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.
Ali Kaya
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ndene bağlı Geznax
Yaylası’nda 15 Ağustos 2012’de, PKK’nin silahlı
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eylemlere başlamasının yıldönümünü (15 Ağustos
1984) kutladıktan sonra çadırına uyumaya giden
Ali Kaya (52), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların çadıra geldikleri esnada bir kişinin çadır alanından koşarak uzaklaştığını gördükleri ileri sürüldü. Cinayeti “Hançer
Timi” olarak ifade edilen bir grubun yaptığı iddia
edildi.
Ramazan Dindar
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 17 Ağustos 2012’de silahlı saldırıya uğrayan Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP) Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar’ın
kardeşi Ramazan Dindar ağır yaralı halde kaldırıldığığı Cizre Devlet Hastanesi’nden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken yolda
yaşamını yitirdi. Cinayeti HPG adına hareket ettiği
iddia edilen bir grubun işlediği iddia edilirken cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.
Gül Mehmet Alptekin
Bitlis’te bir süre önce “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve
daha sonra serbest bırakılan Tatvan Belediyesi çalışanı Gül Mehmet Alptekin (45), 9 Ekim 2012’de
silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Bitlis Valiliği, yaptığı açıklamada cinayeti HPG adına hareket
eden bir grubun işlediğini iddia etti.
Ali Haydar Kaya
Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ne bağlı Hanuşağı Köyü
yakınlarında 12 Ekim 2012’de taksi şoförü Ali Haydar Kaya (43) kurşunla öldürülmüş halde bulundu.
Bir hafta önce kaçırılan Ali Haydar Kaya’nın MKP/
HKO Ö rgütü tarafından “işbirlikçi olduğu” iddiasıyla öldürüldüğü açıklandı.
Eşref Kocabey
Ağrı’nın Söğütlü Köyü’nde yaşayan ve iki gündür
kendisinden haber alınamayan eski geçici köy
korucusu Eşref Kocabey (61) köye 8 kilometre
uzaklıktaki Köroğlu Yaylası’nda 20 Ekim 2012’de
öldürülmüş halde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine 12 kurşun isabet eden Eşref Kocabey’in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cinayeti HPG adına hareket eden bir grubun
işlediğinin iddia edilmesi üzerine açıklama yapan
HPG, cinayetle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü.
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Mehmet Emin Güven
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 24 Ekim 2012’de evinin
önünde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Emin
Güven (30) adlı kişi yaşamını yitirdi. Açıklama
yapan HPG ise Mehmet Emin Güven’in “Hançer
Timi”nde yer alarak askerî operasyonlara katıldığı
gerekçesiyle öldürüldüğünü duyurdu.

2.1. Devam Eden veya Sonuçlanan Faili
Meçhul Cinayet Davaları
Ayten Öztürk
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2012 yılının Nisan ayında mahkeme heyetine sunulan eski JİTEM
mensubu Abdülkadir Aygan’ın iddiaları üzerine
1992 yılında Tunceli’de faili meçhul bir cinayet
sonucu öldürülen Ayten Öztürk’ün soruşturması
kapsamında 9 Haziran 2012’de ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Musa Anter
Yazar Musa Anter’in, 20 Eylül 1992’de 1. Kültür ve Sanat Festivali’nin konuğu olarak geldiği
Diyarbakır’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından
vurularak öldürülmesiyle ilgili dosyanın zamanaşımına uğramasına 84 gün kala eski JİTEM tetikçisi
Abdülkadir Aygan tarafından olayın faili olmakla suçlanan Hamit Yıldırım’ın Şırnak’ın Kumçatı
Beldesi’nde 29 Haziran 2012’de, 1992/2598 numaralı dosyayı yeniden inceleyen Diyarbakır
Savcılığı’nın talimatı üzerine gözaltına alındığı ileri
sürüldü.
Hamit Yıldırım’ın Kumçatı’da yaşadığı Sabah
Gazetesi’nde 29 Haziran 2012’de yayımlanan haber
ve fotoğraflar üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.
Olayın olduğu tarihte Musa Anter, akrabası Orhan
Miroğlu ve Hamit Yıldırım’ın bindiği taksiyi kullanan şoför Mehmet Sinanoğlu ile Musa Anter’in
kaldığı otelin görevlisi Osman Ünsal Ateşal’ın da
ifadelerinin alınacağı ve Hamit Yıldırım’ı eski ve
yeni fotoğraflarından teşhis etmelerinin isteneceği
bildirildi. Böylelikle dosyanın yeni ifadelerin alınması ve gözaltılar sonucunda 20 yıl olan zamanaşımı süresi 10 yıl daha uzayarak zamanaşımına uğramasının önüne geçilebilecek.
Musa Anter, 20 Eylül 1992 akşamı, Diyarbakır
Belediyesi’nin düzenlediği 1. Kültür ve Sanat Fes-
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tivali konuğu olarak geldiği kentte, getirildiği Seyrantepe Mahallesi’nde vurularak öldürülmüştü.
Yanında bulunan akrabası Orhan Miroğlu da saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

Behzat Özkan’ın kimler tarafından vurulduğu belli
olmayacak biçimde öldürüldüğünü belirterek tazminat talebini reddetmişti.

JİTEM elemanı Hamit Yıldırım, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından 2
Temmuz 2012’de savcılığa çıkarıldı. Soruşturmayı
yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman
Coşkun tarafından ifadesi alınan Hamit Yıldırım,
daha sonra tutuklanma istemiyle gönderildiği Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Kararın iptali için yapılan itirazı ele alan Bölge
İdare Mahkemesi’nin, “terör olaylarının yoğun olduğu dönemde bu şekilde birçok öldürme olayının yaşandığı dikkate alındığında Behzat Özkan’ın
ölümüyle ilgili peşin bir ön yargı ile olayın terörle
mücadele kapsamında gerçekleşmediği kararının
hukuka aykırı olduğunu” ifade ederek kararı iptal
ettiği ve aileye tazminat ödenmesine karar verdiği
3 Temmuz 2012’de öğrenildi.

Behzat Özkan

Abdülvahit Narin

Kapatılan Halkın Emek Partisi (HEP) eski Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ın, 3 Temmuz 1991’de
kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp işkence edilerek
öldürülmesinin ardından 10 Temmuz 1991’de düzenlenen Vedat Aydın’ın cenaze törenine açılan ateş
sonucu yaşamını yitirenler arasında bulunan Behzat Özkan’ın ailesi, 2008 yılında “5233 sayılı Terör
ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun” uyarınca Diyarbakır
Valiliği’nden tazminat talebinde bulunmuştu. Valilik, Behzat Özkan’ın da içinde yer aldığı grubun
güvenlik güçlerine ateş açması üzerine güvenlik
güçlerinin de karşı ateş açtığını ve çıkan çatışmada

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde 3 Ekim 1992’de çıkan
olaylar sırasında Narin Oteli’nin sahibi Abdülvahit
Narin’in öldürüldükten sonra otelle birlikte yakılması olayına karıştıkları gerekçesiyle isimleri belirlenen N.T. ve L.B. adlı uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı 8 Ekim 2012’de öğrenildi.
Kararın Diyarbakır Barosu, Çağdaş Hukukçular
Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan
Hakları Vakfı’nın girişimleri sonucu savcılık tarafından, dosyanın zamanaşımına uğrayacağı gün
görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda aldığı
öğrenildi.

3. TOPLU MEZAR KAZILARI
Diyarbakır

li bir savcı atadı.

Diyarbakır’da Suriçi Semti’nde bulunan ve 1990’lı
yıllarda JİTEM örgütlenmesinin kullandığı eski
Merkez Kapalı Cezaevi’nde 11 Ocak 2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında cezaevi duvarı
yakınlarında yapılan kazılarda, 6 kişiye ait olduğu
belirtilen kafatası ve çok sayıda kemiğe rastlandı.
Bulunan kemikler incelenmek üzere İstanbul Adli
Tıp Kurumu’na gönderildi.

13 Ocak 2012’de yapılan kazılarda iki kişiye ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kazı bölgesinde
15 kişiye ait cesedin bulunduğunun ileri sürülmesi
üzerine kazı çalışmalarına devam edilmesi beklenirken o yıllarda yakınlarını kaybeden ailelerin de
İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuruda bulunduğu
öğrenildi.

12 Ocak 2012’de devam eden kazı çalışmalarında 3
kişiye ait kafatası ve insan kemikleri bulundu. Bulgular üzerine kazı alanını genişletme kararı alan
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kazı çalışmalarındaki bulguların soruşturulması için özel yetki-
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17 Ocak 2012’de yapılan kazılarda da 4 kişiye ait
kafatası ve insan kemikleri bulunması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kazı çalışmalarındaki bulguların soruşturulması için atadığı
özel yetkili bir savcı, İçkale bölgesinin tamamının
kazılmasına karar verdi. Öte yandan konuyla ilgili olarak İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır
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Şubesi’ne 26 ailenin hukuki yardım başvurusunda
bulunduğu öğrenildi.

köylülerin yakınlarının da katıldığı kazı çalışması
sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Devam eden günlerde yapılan kazılarda da 23 kişiye ait kafatası ve insan kemikleri bulunduğu 14
Şubat 2012’de açıklandı.

Şırnak/Güçlükonak

Şırnak/Silopi
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te “PKK’ye
yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin
Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 6 köylünün akıbetine ilişkin o dönemde Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı’nda
zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren Yusuf
Özdemir’in, köylülerin işkence yapılarak öldürüldükten sonra taburun içinde helikopter iniş alanına gömüldüğünü ihbar etmesi üzerine 18 Ocak
2012’de Tabur Komutanlığı’nda Diyarbakır Barosu
avukatlarından Tahir Elçi ve kayıp köylülerin yakınlarının da katıldığı kazı çalışması sonucu 3 adet
kemik bulundu.
Kazı çalışmasına havanın kararması nedeniyle 19
Ocak 2012’de devam edilmek üzere ara verilirken,
Tahir Elçi yaptığı açıklamada “bulunan kemik parçaları muhafaza altına alındı ancak ceset kalıntısına
ulaşılmadı. Bugünkü kazı havanın kararması nedeniyle sona erdi. Yarın saat 09.00’da 100 metrekarelik
bir alanda kazı çalışması yeniden yapılacak” dedi.
24 Mayıs 2012’de Tabur Komutanlığı’nda kayıp

Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Özbaşağaoğlu
Köyü’nden 1994 yılında “PKK’ye yardım ve yataklık
yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra bir
daha kendilerinden haber alınamayan 4 köylünün
akıbetine ilişkin 19 Ocak 2012’de Küpeli Dağı bölgesinde yer alan Jandarma Tabur Komutanlığı’nda
kazı çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonunda üç
kişiye ait kemik parçaları giysileriyle birlikte bulundu ve DNA testi yapılması için İstanbul Adli Tıp
Kurumu’na gönderildi. Giysilerin gözaltında zorla
kaybedilen köylülerden Sait Şen, Beşir Başkök ve
Abdullah Güler’e ait olduğu ileri sürüldü. 20 Ocak
2012’de devam etmesi planlanan kazılara “iki kişinin gömülü olduğu” ileri sürülen alanın dağlık alan
olması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle başlanmadı.
Hakkâri
Hakkâri’de yeni yapılacak Valilik binasının inşaat
alanında 2 Ekim 2012’de yapılan kazılar sırasında
insana ait kafatasları ve kemikler bulundu. Daha
önce Merkez Jandarma Karakol binası olarak kullanılan kazı alanında bulunan kemikler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından toplanarak delil
torbasına doldurulurken bulguların 1990’lı yıllarda
faili meçhul cinayetlere kurban gitmiş kişilere veya
gözaltında zorla kaybedilen kişilere ait olup olmadığının anlaşılması için Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

4. 1990’LI YILLARDA DEVTLET İÇİNDE
MEYDANA GELEN YAPILANMALARIN
İŞLEDİKLERİ SUÇLARA İLİŞKİN
SORUŞTURMALAR ve DAVALAR
1) 1. Şemdinli Davası
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 2005 yılının Kasım
ayında bir kişinin ölümü ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Seferi Yılmaz’a ait kitapevinin
askeri görevliler tarafından bombalanmasıyla ilgili iki astsubay ve bir itirafçının yargılandığı davayı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

18 Şubat 2011’de değerlendiren Askeri Yargıtay, üç
sanığın sivil mahkemede yargılanmasına karar vermişti.
Sanıklar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş,
daha önce Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
39’ar yıl 5’er ay 10’ar gün hapis cezasına mahkûm
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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.
Askeri Yargıtay’ın kararı üzerine haklarında 8 Haziran 2011’de tutuklama kararı çıkarılan üç sanığın
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına 10 Ocak 2012’de devam edildi.
Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını
sunan savcı, daha önceki yargılamada sanıklara
verilen hapis cezalarının tekrar verilmesini talep
etmişti. Duruşmada sanıkların esas hakkındaki
savunmalarını dinleye mahkeme heyeti, “yasadışı
örgüt kurdukları”, “insan öldürdükleri” ve “insan
öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçlarından sanıklara toplam 39’ar yıl 10’ar ay 27’şer gün hapis cezası
verdi.
11 Ekim 2012’de kararı değerlendiren Yargıtay 9.
Ceza Dairesi, sanıklara “insan öldürdükleri” ve
“insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçlarından
verilen 38’er yıl hapis cezası kararını onadı.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, “suç işlemek için kurulmuş
yasadışı örgütün üyesi oldukları” suçundan verilen
1’er yıl 10’ar ay 27’şer günlük hapis cezası kararını
bozarak suçlamayla ilgili davanın yeniden görülmesi için dosyayı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
gönderdi.

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, 3 Şubat 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 33. duruşmayla devam edildi.
Önceki duruşmalarda olayların meydana geldiği
tarihlerde yurtdışında olduğunu ileri süren Cemal
Temizöz’ün iddialarına yönelik olarak Türk Hava
Yolları, yolcu kayıtlarının 10 yıl süreyle tutulması
nedeniyle 1994 yılına ait kayıtların bulunmadığını
ifade eden bir yazıyı mahkemeye gönderdi.
Duruşmada söz alan Korucubaşı Kamil Atak, “istihbarat benim aleyhime konuşuyor. Ama benim
de bildiklerim var. Eğer ben de konuşursam yer yerinden oynar” dedi.
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Duruşmada bazı tanıkların yazılı ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin
devam edilmesine ve delilleri karartabileceği ihtimali göz önünde bulundurarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı
erteledi.
17 Mart 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen 34. duruşmada, önceki
duruşmalarda olayların meydana geldiği tarihlerde
yurtdışında olduğunu ileri süren Cemal Temizöz’ün
iddialarına yönelik olarak yurtdışında olduğu iddia
edilen kişinin bir başkası olduğu mahkeme salonuna getirilen fotoğrafla kanıtlandı.
Duruşmada Abdulhamit Düdük’ün öldürülmesi olayıyla ilgili Halit Acar tanık olarak dinleyen
mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin devam
edilmesine ve delilleri karartabileceği ihtimali göz
önünde bulundurarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
4 Mayıs 2012’deki 35. duruşmada mahkemeye gönderilen ve JİTEM’in hala aktif olduğunu iddia eden
isimsiz mektubu okuyan ve sanıkların savunmalarını ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin devam edilmesine ve delilleri
karartabileceği ihtimali göz önünde bulundurarak
sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar
vererek duruşmayı erteledi.
22 Haziran 2012’deki 36. duruşmada Abdulhamit
Düdük’ün öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İsa
Ergin’i tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Tamer Atağ’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
31 Ağustos 2012’deki 37. duruşmada Cizre’de 1994
yılında Abdulaziz Gasyak, Ömer Candoruk, Süleyman Gasyak ve Yahya Akman’ın gözaltına alınarak
öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Agit Malgaz’ı tanık olarak dinlendi.
Tercüman aracılığı ile ifade veren Agit Malgaz, 4
kişinin kaçırıldığı tarihte Silopi’den Cizre’ye dönerken Botaş Jandarma Karakolu tarafından durdurulduğunu belirterek şunları söyledi:
“Aracımızı durdurdular. Önümüzde maktullere ait
araç ile birlikte 3 tane otomobil bekliyordu. İkisi,
arkasında anteni bulunan beyaz renkli istihbaratçılara ait araç, diğeri ise Cizre’de taksi işini yapan
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gri renkte Ömer Candoruk’a ait otomobildi. Aramayı yapanların tamamı sivil kıyafetliydi. Hatırladığım kadarı ile 7-8 kişilerdi. İçlerinde Abdulhakim Güven ve Bedran’ı (Adem Yakın) tanıdım.
Abdulhakim’in üzerinde çelik yelek boynunda puşi
vardı. Sakallıydı, kot pantolon giymişti. Tabi korkumuzdan çevremize öyle detaylı bakamıyorduk. Bizimle ilgili kontrol devam ettiği sırada Cizre’de taksi
işini yapan Ömer Candoruk, mahalleden komşum
olan Abdulaziz Gaysak, Süleyman Gaysak ve henüz
çocuk yaşta olan Yahya Akman’ı apar topar araçlara bindirdiler. Daha sonra her iki istihbarata ait
araç Ömer’in aracını aralarına alarak Cizre istikametine doğru hareket etti. 5-6 dakika sonra bizimle
ilgili arama da bitti aynı yöne doğru hareket ettik.
Cudi Tesisi civarında bu araçlara yetiştik. Yavaş
gidiyorlardı. Ve araçtan dışarı bir şeyin atıldığını
gördük. Minibüs şoförüne aracı durdurmasını söyledim. Gidip baktığımda Ömer’e ait ehliyetti. Araca tekrar bindiğimde bu üç aracın Bozan Köyü’ne
doğru gittiğini gördüm. Bizse Cizre’ye doğru yolumuza devam ettik. Akşam Abdulaziz Gaysak’ın
evine gittim. Kocasının Botaş arama noktasında
itirafçılar tarafından götürüldüğünü söyledim. Sabah Koç Otel’in altında bulunan kahvehaneye gittim. Ve Ömer Candoruk’un ehliyetini abisi Salih
Candoruk’a olayı anlattıktan sonra teslim ettim.
Olaydan 3 gün sonra da dört kişinin öldürüldüğünü duyduk. Cenazeleri traktörle Cizre’ye getirdik.
Tabi cenazeleri hastaneye getirdikten sonra yanaşamıyorduk. Orada ne hâkim vardı ne savcı vardı.
Tamamı istihbarattı. Çok korkuyorduk.”
Duruşmada Süleyman Gasyak, Abdulaziz Gasyak,
Yahya Akman ve Ömer Candaruk’un öldürülmesi
olayında yargılanan itirafçılar Abdülhakim Güven
ile Adem Yakın’ın Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nin
2003-280 esas ve 2005/35 sayılı kararı ile beraat ettikleri öğrenildi.
19 Ekim 2012’deki 38. duruşmada Cizre’de 1995 yılında evinden alınarak öldürülen Abdullah Eyfelti
olayı ile ilgili, Bartın İl Jandarma Komutanlığı’nda
görevli Astsubay Başçavuş Tufan Aras tanık olarak
dinlendi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
21 Aralık 2012’deki 39. duruşmada Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993-1995 yılları arasında işlenen 10
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faili meçhul cinayetle ilgili tamamlanan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede sanık olarak
yer alan ‘Yavuz Hoca’ kod adını kullanan ve 1994
yılında Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev
yapan Uzman Çavuş Burhanettin Kıyak, Adem Yakin, Abdulhakim Güven (Fırat Altın) ve Hıdır Güven adlı 3 itirafçıyla ilgili dava dosyasının mevcut
dava dosyasıyla birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski korucubaşı
Kamil Atak’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 22 Şubat
2013’e erteledi.

3) 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 13 Mart 2012’de devam edildi.
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti,
davanın ilgili sanıklarıyla ilgili olarak Cafer Erçakmak ve Yılmaz Bağ’ın ölmeleri nedeniyle dosyalarının düşmesine, “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışma suçuna iştirak” suçundan yargılanan
Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, İhsan Çakmak,
Hakan Karaca ve Nemci Karaömeroğlu adlı firari
5 sanık hakkındaki dosyanın ise 15 yıllık zamanaşımından düşmesine karar verdi.
Kararı Ankara Adliye önünde protesto eden gruba
polis ekipleri cop, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale sonrasında aralarında Milliyet Gazetesi muhabirinin de bulunduğu çok sayıda
kişi yaralandı.

4) 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 dava 15 Eylül 2011’deki
10. duruşmada sonuçlanmıştı.

25

Yaşam Hakkı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına İstanbul’da yaşaması nedeniyle
duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Mehmet Ağar katılmamıştı.
Duruşmada kararını açıklayan 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 vermişti. Mahkeme heyeti, Mehmet Ağar’ın sadece bir kez katıldığı davanın
seyri boyunca gözlemlenen hal ve tavrı nedeniyle
verilen hapis cezasını beş yıla indirmişti.
16 Nisan 2012’de kararı görüşen Yargıtay 9. Ceza
Dairesi de Mehmet Ağar’ın hapis cezasını onadı.
Böylelikle iki yıl cezaevinde kalması kesinleşen
Mehmet Ağar’ın 10 gün içinde teslim olmaması
halinde kendisi hakkında yakalama kararı çıkarılacak.

5) 2. Şemdinli Davası
9 Kasım 2005’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde
Umut Kitapevi’ne bomba atan Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele elemanlarını yakalayan
ilçe halkına ateş açarak Ali Yılmaz’ın ölümüne,
dört kişinin de yaralanmasına neden olan Uzman Çavuş Tanju Çavuş’un Malatya 2. Ağır Ceza
Mahkemesi›nde görülen davası 20 Mayıs 2009’da
sonuçlanmıştı.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Tanju Çavuş’a
“kasten adam öldürme” suçundan önce müebbet
hapis cezası verdi, ardından “suçun oluşumunda
tahrik olduğu” iddiasıyla cezayı 8 yıl 4 ay hapis cezasına indirmiş; Tanju Çavuş’a dört kişiyi yaraladığından ötürü verilen ceza hükmünün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar vermişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı “sanığın, kendisinin ve yanında bulunan eşi ve üç çocuğunun vücut
bütünlüğüne yönelmiş, gerçekleşen haksız bir saldırıyı meşru savunma koşulları içinde ancak, içine
düştüğü heyecan, korku ve telaş nedeniyle meşru
savunma sınırını aşarak maktulü öldürdüğü anlaşıldığı halde, sanığa ceza verilmesine yer olmadığı”
gerekçesiyle bozmuştu.
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Bozma kararının ardından Malatya 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 16 Nisan 2012’de yapılan yeniden
yargılamada mahkeme heyeti, Tanju Çavuş hakkında “meşru savunmada bulunduğu” gerekçesiyle
beraat kararı verdi.

6) 2. Cizre Davası
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993–1995 yıllarında,
Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal Temizöz’ün
görev yaptığı dönemde işlenen 52 faili meçhul
cinayetle ilgili olarak Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davada adı geçen ancak şimdiye kadar sadece kod adıyla bilinen JİTEM sorgu
amiri “Yavuz” kod adlı Uzman Çavuş Burhanettin
Kıyak Ankara’da yakalanarak çıkarıldığı Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Temmuz
2012’de tutuklandı.
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993-1995 yılları arasında işlenen 10 faili meçhul cinayetle ilgili soruşturmanın tamamlandığı 28 Kasım 2012’de
öğrenildi. Soruşturma sürerken ‘Yavuz Hoca’ kod
adını kullanan ve 1994 yılında Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş
Burhanettin Kıyak, Ankara’da gözaltına alındıktan
sonra gönderildiği Diyarbakır’da tutuklanmıştı.
JİTEM’in sorgu amiri olduğu iddia edilen Burhanettin Kıyak ve Adem Yakin, Abdulhakim Güven
(Fırat Altın) ve Hıdır Güven adlı 3 itirafçı hakkında
hazırlanan iddianameyi değerlendiren Diyarbakır
9. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheliler hakkında 10’ar
kez müebbet hapis cezası talep edilen iddianameyi
kabul etti.
İşlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili benzerliklere yer verilen iddianamede, “anlatılan eylemlerde
maktullerin gözaltına alınma şekilleri, alan kişilerin aynı kişiler olması, beyaz renkli Renault marka
bir araç ile alınmaları, kalaşnikof marka tüfek ya
da tabanca ile öldürülmeleri, benzer yerlerde öldürülmeleri, öldürüldükten sonra birçoğunun özensiz olarak 8-10 cm toprak altına konulup üzerine
taş koyulmak suretiyle gömülmeleri, üzerlerinden
kimlik belgelerinin çıkmaması gibi verilerin benzer
oldukları görülmüştür” denildi. İddianamede 14 Şubat 1994 tarihinde Ramazan Elçi’nin, 14 Mart 1994
tarihinde İbrahim Adak ve Mehmet Gürri Özer’in,
8 Mart 1994 tarihinde Süleyman Gasyak, Abdulaziz Gasyak, Yahya Akman ve Ömer Candoruk’un,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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31 Mart 1994 tarihinde Abdurahman Afşar’ın ve 3
Eylül 1995 tarihinde yabancı uyruklu bir kişinin öldürüldüğü eylemler ve bu eylemlerle ilgili tanık beyanlarına yer verildi. Bu eylemlerde “Yavuz Hoca”
kod adını kullanan Burhanettin Kıyak ile itirafçı
Adem Yakin, Abdulhakim Güven (Fırat Altın) ve
Hıdır Güven’in yer aldığı vurgulandı.
Sanık 4 kişi ile “Tuna” kod adlı Gündür Güler ile
kimlik bilgileri tespit edilemeyen “Selim Hoca” ve
“Cabbar” kod adlı uzman çavuşların yargılanmasına başlanacak.

7) Mardin Davası
Ankara Jandarma Bölge Komutanı Musa Çitil
hakkında Derik (Mardin) İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı dönemde işlenen 13 faili
meçhul cinayete ilişkin olarak Mardin Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin kabul
edilmesi üzerine dava açıldığı 9 Eylül 2012’de öğrenildi.
İddianamede Musa Çitil’in öldürülen sivil vatandaşlarla ilgili “terörist” diye tutanak tuttuğu anlatıldı. İddianamede cinayetlere şu şekilde yer verildi:
16 Şubat 1993’te, Dumanlı Köyü’nden Seydoş Çeviren, Ahmet Çeviren, Yusuf Çeviren, Abide Çeviren
ahıra konulan bombanın patlatılmasıyla, Ramazan
Çeviren ve Mehmet Nejat Arıs’ın açılan ateşle ölümü.
4 Ocak 1994’te, taksici Mustafa Aydın’ın aracıyla
kaçırılarak öldürülmesi. Tanık anlatımlarına göre
Mustafa Aydın’ın aracının Derik İlçe Jandarma
Komutanlığı’na girdiği görüldü sonra cesedi bulundu.
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12 Haziran 1994’te, Vecdi Avcıl önce askerler tarafından gözaltına alındı. Bir süre sonra çatışmada
öldürülen 3 PKK militanıyla beraber kimsesizler
mezarlığında gömüldü. Vecdi Avcıl’ın cesedi burada bulundu.
1 Ekim 1994’te, Mehmet Faysal bir yol kontrolü
sırasında gözaltına alındı ve Derik İlçe Jandarma
Komutanlığı’na götürüldü. Daha sonra cesedi bulundu.
Musa Çitil’in Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmasına 11 Ekim 2012’de devam edildi. Duruşmaya sanık Ankara Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Musa Çitil raporlu olduğu için gelmedi.
Müştekiler sanık gelmediği için beyanda bulunmak
istemeyince duruşma 25 Aralık 2012’ye ertelendi.

8) 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 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 toplam 16 sanıklı davada yargılamaya 21 Şubat 2012’de Diyarbakır 6. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

6 Şubat 1994’te, Mehmet Erek, Ramazan Erek
ve Ahmet Erek’in ölümü. Mehmet Erek 5 Şubat
1994’te eve gelmedi. Bir gün sonra çobanlar köye
gelip, bir ceset bulduklarını söyledi. Ramazan Erek
ve Ahmet Erek yanlarına aldıkları iki arkadaşıyla
cesede bakmaya gitti. Jandarmanın yol kontrolüne takıldılar ve kayıplara karıştılar. İkisinin cesedi
daha önce öldürülen Mehmet Erek’in yanında bulundu.

Duruşma ifade veren tanık Emrah Özdemir, sanıklardan Adil Timurtaş’ın Mardin eski Jandarma
Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden’i yanlışlıkla
vurduğunu kendisine söylediğini iddia etti. Emrah
Özdemir, Musa Anter’in öldürülmesi emrini de
emekli Albay Arif Doğan’ın verdiğini ileri sürerek
“cinayeti Mahmut Yıldırım, Adil Timurtaş, Abdulkadir Aygan ve Hogir kod adlı kişi işlemiş. Bunun
yanı sıra söz konusu kişilerin, Vedat Aydın, Murat
Aslan, 2 İranlı ve Harbi adlı bir kişiyi de öldürdüklerini duydum” dedi. Emrah Özdemir’i dinleyen
mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

17 Mayıs 1994’te, Piro Ay Kelektepe Mezrası’nda
“PKK’ye yardım ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı,
Piro Ay’ın kısa bir süre sonra cesedi bulundu.

31 Temmuz 2012’deki duruşmaya sanıkların hiçbirinin katılmaması üzerine avukatların taleplerini
dinleyen mahkeme heyeti, Abdülkadir Aygan’ın
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dinleyen mahkeme heyeti, Abdülkadir Aygan’ın
İsveç’ten iadesi için Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı’na yazı yazarak Abdülkadir Aygan’la ilgili belgelerin tekrar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İsveç’ten iadesi için işlem yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
15 Kasım 2012’deki duruşmaya da sanıkların hiçbirinin katılmaması üzerine avukatların taleplerini

5. GÜNEYDOĞU’DA OPERASYONLAR,
SALDIRILAR
Militan

Asker

Polis

Geçici Köy
Korucusu

Sivil

TOPLAM

Ölü

Yaralı

Ölü

Yaralı

Ölü

Yaralı

Ölü

Yaralı

Ölü

Yaralı

Ölü

Yaralı

Ocak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Şubat

35

1

6

15

0

0

0

0

0

0

41

16

Mart

40

3

0

4

6

18

2

3

0

0

48

28

Nisan

17

1

8

20

0

0

1

3

0

1

26

25

Mayıs

31

2

11

12

3

9

0

5

1

14

46

42

Haziran

48

1

25

36

1

8

4

10

0

9

78

64

Temmuz

33

6

34

60

1

19

3

2

0

9

71

96

Ağustos

66

2

25

69

1

6

2

2

0

11

94

90

Eylül

84

1

45

123

11

12

5

5

6

18

151

159

Ekim

98

2

7

48

5

7

3

4

5

12

118

73

Kasım

108

2

9

17

0

0

1

1

2

25

120

45

Aralık

42

0

2

6

0

5

0

0

0

0

44

11

Toplam

602

21

172

410

28

84

21

35

14

99

837

649

Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde 3 Şubat 2012’de bir mağaraya düzenlenen operasyonda
5 militanın öldüğü ileri sürüldü.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 9 Şubat 2012’de
10 ayrı asker hedefe saldırı düzenleyen HPG militanları ile askeri birlikler arasında çıkan çatışma
sonucu bir asker ile dört militan öldü; altı asker de
yaralandı.
Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’ne bağlı Aktepe Köyü’nün
kırsal kesiminde 13 Şubat 2012’de çıkan çatışmanın
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Aktepe Köyü’nde devam ettiği ve helikopter desteğindeki özel harekât timleri tarafından abluka
altına alınan köyde çıkan çatışmada bir militanın
öldüğü; bir militanın da yaralandığı ileri sürüldü.
Çatışmaya HPG militanlarının kullandığı ve içinde patlayıcı olduğu iddia edilen aracın jandarma
ekibi tarafından durdurulmak istenmesi üzerine
başka bir araçla kaçan HPG militanlarının 4 işçiyi
rehin aldığı iddiasının neden olduğu ileri sürüldü.
Çatışma sonrasında 6 köylünün gözaltına alındığı
öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 13 Şubat 2012’de çıkan çatışmada iki asker ile 10 militan
öldü; 4 asker de yaralandı.
Şırnak Valiliği 14 Şubat 2012’de, Uludere İlçesi’nin
kırsal kesiminde 13 Şubat 2012’de çıkan çatışmada
iki asker ile 10 militan ölümü ve 4 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmada 5 militanın daha
öldüğünü açıkladı.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin kırsal kesiminde 25
Şubat 2012’de el yapımı patlayıcının imha edilmesi
sırasında meydana gelen patlamada bir asker öldü;
bir asker de yaralandı.
Şırnak’ta 21 Mart 2012’de Cudi Dağı’nda çıkan
çatışma sonucu 6 özel harekât polis memuru ile 7
militanın öldüğü, 2 asker ve 10 özel harekât polis
memurunun da yaralandığı öğrenildi.
Şanlıurfa’da 25 Mart 2012’de devriye görevi yapan
polis aracına düzenlenen bombalı saldırı sonucu
iki polis memuru yaralandı.
Şırnak’ta 21 Mart 2012’de Cudi Dağı’nda başlayan çatışma sonucu 23 Mart 2012’de bir geçici köy
korucusunun ve 18 militanın daha öldüğü; 6 özel
harekât polis memurunun, iki askerin ve iki militanın da yaralandığı açıklandı.
Siirt ve Bitlis arasındaki Sehi Ormanları Mevkii’nde
23 Mart 2012’de çıkan çatışmada ise 15 militanın
ve bir geçici köy korucusunun öldüğü; 3 geçici köy
korucusunun ve bir militanın da yaralandığı bildirildi.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik
Beldesi’nin kırsal kesiminde 4 Nisan 2012’de çıkan
çatışmada bir asker öldü, bir asker de yaralandı.
Amasya’nın Çiğdemlik Köyü’ne 9 Nisan 2012’de
bir ihbarı değerlendirmek üzere giden askeri ekibi
taşıyan aracın geçişi sırasında önceden yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker
öldü, biri ağır altı asker de yaralandı.
Amasya’nın Çiğdemlik Köyü’ne 9 Nisan 2012’de bir
ihbarı değerlendirmek üzere giden askeri ekibi taşıyan aracın geçişi sırasında önceden yola döşenmiş
patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan bir asker 10 Nisan 2012’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Yemişli Köyü’nün
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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kırsal kesiminde 12 Nisan 2012’de çıkan çatışmada
iki asker öldü, üç asker de yaralandı.
Kars’ın Kağızman İlçesi’nin kırsal kesiminde 13
Nisan 2012’de çıkan çatışma sonucu iki militanın
öldüğü; bir askerin de yaralandığı ileri sürüldü.
Amasya’nın Ormanözü Köyü’nün kırsal kesiminde
14 Nisan 2012’de çıkan çatışma sonucu iki militanın öldüğü açıklandı.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin Bagok Dağı bölgesinde 14 Nisan 2012’de çıkan çatışma sonucu iki
militanın öldüğü açıklandı.
Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Karayılan
Beldesi’nde 15 Nisan 2012’de çarşı izninden dönen
askerlere açılan ateş sonucu iki asker yaralandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde bağlı Dereceik
Beldesi’nin Umurlu Köyü’nün yakınlarındaki şantiyeye 23 Nisan 2012’de açılan ateş sonucu şantiyede
görevli bir kişi yaralandı.
Mardin’in Sultan Köyü yakınlarında 24 Nisan
2012’de arazi taraması yapan askeri ekibin geçişi
sırasında önceden döşenmiş mayının patlatılması
sonucu bir asker yaralandı.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Gülyazı Köyü’nde
21 Nisan 2012’de Düğün Dağı bölgesinde çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.
Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde 20 Nisan
2012’de çıkan çatışmada iki militanın öldüğü açıklandı.
Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Yolaçtı Köyü’nün
kırsal kesiminde 24 Nisan 2012’de çıkan çatışmada iki asker, bir geçici köy korucusu, dört militan
ölürken; beş asker ile üç geçici köy korucusu da yaralandı.
Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Yolaçtı Köyü’nün
kırsal kesiminde 24 Nisan 2012’de çıkan çatışmada
iki militanın öldüğü; bir militanın da yaralandığı
açıklandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Güngören
Köyü’nün kırsal kesiminde 29 Nisan 2012’de çıkan
çatışmada üç militanın öldüğü 1 Mayıs 2012’de
açıklandı.
Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nin kırsal kesiminde 2 Mayıs 2012’de çıkan çatışma sonucu bir
militanın öldüğü ileri sürüldü.
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Tunceli’nin Alacık Köyü’nün kırsal kesiminde 3
Mayıs 2012’de çıkan çatışmada üç askerin öldüğü
açıklandı.
Şırnak’ta 3 Mayıs 2012’de Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekât Şubesi Müdürü İrfan Olçar’ın içinde bulunduğu hareket halindeki zırhlı araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu İrfan Olçar ile bir
polis memuru yaralandı. Saldırının ardından düzenlenen operasyonda iki militanın öldüğü iddia
edildi.
Siirt’in Kalender Dağı Bölgesi’nde 7 Mayıs 2012’de
çıkan çatışmada iki militanın öldüğü; Eruh
İlçesi’nde çıkan çatışmada ise bir militanın öldüğü,
iki askerin de yaralandığı açıklandı.
Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne bağlı Yediören Köyü’nün
kırsal kesiminde 7 Mayıs 2012’de çıkan çatışmada
beş militanın öldüğü açıklandı.
Tunceli’nin Alacık Köyü’nün kırsal kesiminde 9
Mayıs 2012’de 4. Komando Tugay Komutanlığı’na
bağlı askeri birliğin yürüttüğü arazi arama tarama
faaliyetleri sırasında mayına basan asker yaşamını
yitirdi.
Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan Şenyayla mevkiinde 13 Mayıs 2012’de araçları durduran HPG militanlarının AKP Kulp İlçe Başkanı
Veysel Çelik’i alıkoydukları öğrenildi.
Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan
Şenyayla mevkiinde 13 Mayıs 2012’de araçları
durduran HPG militanlarının alıkoyduğu AKP
Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’i kurtarmak için 15
Mayıs 2012’de başlatılan askeri operasyonda çıkan
çatışma sonucu üç geçici köy korucusu yaralandı.
Bitlis’in Hizan İlçesi’nin kırsal kesiminde 14 Mayıs
2012’de çıkan çatışma sonucu dört militanın öldüğü ileri sürüldü.
Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan Şenyayla mevkiinde 13 Mayıs 2012’de araçları durduran HPG militanlarının alıkoyduğu AKP Kulp İlçe
Başkanı Veysel Çelik’i kurtarmak için 15 Mayıs
2012’de başlatılan askeri operasyonda çıkan çatışma sonucu bir askerin yaralandığı ileri sürüldü.
Hatay’ın Dörtyol İlçesi’ne bağlı Kuzucular
Beldesi’nin kırsal kesiminde 17 Mayıs 2012’de çıkan çatışmada üç asker ile dört militanın öldüğü
açıklandı.
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Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik
Beldesi’nde 17 Mayıs 2012’de askeri karakola havan
topu ile düzenlenen saldırı sonucu bir asker öldü,
üç asker ile bir sivil yaralandı.
Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Doğanca Köyü ile
Yeniyazı Köyü’nün arasında kalan dağlık bölgede
20 Mayıs 2012’de çıkan çatışmada bir militan öldü,
bir geçici köy korucusu da yaralandı.
Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Kemerli Köyü’nde yaşayan A.A.’nın 19 Mayıs 2012’de köye gelen HPG
militanlarınca alıkonulduğu açıklandı.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 20
Mayıs 2012’de çıkan çatışmada bir militanın öldüğü ileri sürüldü.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik
Beldesi’nin Yeşilova Köyü’nde yapımı devam eden
askerî birlik inşaatına 18 Mayıs 2012’de düzenlenen
saldırı sonucu bir işçi öldü, dört işçi de yaralandı.
Bitlis’in Çeltikli Köyü’nün yakınlarındaki Hemkok mevkiinde 18 Mayıs 2012’de araçları durduran
HPG militanlarının Çeltikli Köyü’nde yaşayan ve
geçici köy korucusu olan 6 kişiyi 23 Mart 2012’de
15 militanın ölümüyle sonuçlanan askeri operasyonda yer aldıkları gerekçesiyle alıkoydukları öğrenildi.
Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan Şenyayla mevkiinde 13 Mayıs 2012’de araçları durduran HPG militanlarının alıkoyduğu AKP Kulp İlçe
Başkanı Veysel Çelik’i kurtarmak için 21 Mayıs
2012’de devam eden operasyon esnasında askeri top mühimmat silahının ateşlenmesi sırasında
meydana gelen kazai basınç ve patlama sonucu bir
özel harekât polis memuru öldü, üç asker ile bir geçici köy korucusu da yaralandı.
Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin kırsal kesiminde 23
Mayıs 2012’de çıkan çatışmada üç militanın öldüğü
ileri sürüldü.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 19
Mayıs 2012’de arazi arama tarama faaliye esnasına
mayına basarak ağır yaralanan Uzman Çavuş Burak Ulukaya Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane
Askeri Tıp Akademisi’nde 23 Mayıs 2012’de yaşamını yitirdi.
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Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde 25 Mayıs 2012’de
bir otomobile yerleştirilen patlayıcılar, Pınarbaşı
Emniyet Müdürlüğü’nün önünde meydana gelen
çatışmanın ardından aracın içinde bulunan HPG
militanı iki kişi tarafından patlatıldı.
Çıkan çatışma ve meydana gelen patlama sonucu
bir polis memuru ile aracın içindeki üç militan yaşamını yitirdi, biri asker, sekizi polis memuru 17
kişi yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma
kapsamınd aise 2 kişi gözaltına alındı.
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şenmiş mayının patlaması sonucu bir asker yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 3 Haziran 2012’de
Bardaklı Yaylası’na giden araca açılan ateş sonucu
araçta bulunan geçici köy korucularından ikisi yaralandı.
3 Haziran 2012’de Bingöl-Diyarbakır karayolunu
kesen HPG militanlarının, durdurdukları yolcu
otobüsünde bulunan İngiltere vatandaşı bir kişi alıkoydukları öğrenildi.

22 Mayıs 2012’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Bayırlı Köyü’nde yaşayan 10 kişinin köye gelen
HPG militanları tarafından alıkonulduğu öğrenildi. 27 Mayıs 2012’de serbest bırakılan 10 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

3 Haziran 2012’de Bingöl-Diyarbakır karayolunu
kesen HPG militanlarının, durdurdukları yolcu
otobüsünden indirerek alıkoydukları adı öğrenilemeyen İngiltere vatandaşı 4 Haziran 2012’de serbest bırakıldı.

Muş’un Varto İlçesi’nde 23 Mayıs 2012’de Astsubay
Başçavuş Erdinç Aydın evinin önünde uğradığı
silahlı saldırı sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırının ardından
başlatılan operasyonda ise üç militan öldü, bir asker ile iki militan da yaralandı.

Diyarbakır’da 4 Haziran 2012’de Lice-Kulp karayolunda önceden döşenmiş mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu bir uzman
çavuş yaşamını yitirdi. Patlama yerini incelemeye
giden İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ercan Kurt’un bulunduğu aracın önceden döşenmiş
başka bir mayına basması sonucu meydana gelen
patlamada ise Ercan Kurt yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren askerlerin cenaze törenlerinin ise basına
kapalı yapılacağı duyuruldu.

Şırnak’ın Besta Bölgesi’nde 27 Mayıs 2012’de arazi
arama tarama faaliyeti yapan Çakırsöğüt Jandarma
Tugayı’na bağlı askeri birlikle HPG militanları arasında çıkan çatışmada bir asker öldü.
Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Mescitli Köyü ile
Karakurt Nahiyesi arasındaki bölgede 28 Mayıs
2012’de çıkan çatışmada iki asker yaralandı.
28 Mayıs 2012’de Iğdır’ın Korhan Yaylası’na gelen
HPG militanlarının, bir kamu projesine ait inşaatta
çalışan işçilerden 13’ünü alıkoydukları, işçilerden
ikisi Nahcivan uyruklu üçünün serbest bırakıldığı
öğrenildi.
1 Haziran 2012’de Tunceli’nin Uzuntarla Köyü’ne
gelen HPG militanlarının, karakol inşaatında çalışan işçilerden 5’ini alıkoydukları, işçilerden birinin
serbest bırakıldığı öğrenildi.
Bitlis-Baykan karayolu üzerinde 1 Haziran 2012’de
zırhlı askeri araçların ve polis araçlarının geçişi sırasına meydana gelen patlamada üç polis memuru
ile bir sivil yaralandı.
Hakkâri’nin Yükselova İlçesi ile Yeniköprü Köyü
arasındaki Çöplük mevkiinde 4 Haziran 2012’de,
askeri konvoyun geçişi sırasında önceden yola döTürkiye İnsan Hakları Vakfı

28 Mayıs 2012’de Iğdır’ın Korhan Yaylası’na gelen
HPG militanlarının alıkoyduğu bir kamu projesine ait inşaatta çalışan 10 işçiden yedisi 5 Haziran
2012’de serbest bırakıldı.
Hakkâri’de 8 Haziran 2012’de Yüksekova-Esendere
karayolu bölgesinde çıkan çatışmada bir asker ile
bir militanın öldüğü açıklandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 6 Haziran 2012’de
askeri birliklere malzeme taşıyan bir kamyonun
Çayırlı Bölgesi’nde yoldan geçişi sırasında önceden
döşenmiş bombanın patlatılması sonucu araçta bulunan 3 sivil yaralandı.
7 Haziran 2012’de Bingöl-Diyarbakır karayolunu
kesen HPG militanlarının, durdurdukları araçlarda
bulunan bulunan bir asker ile iki sivili alıkoydukları öğrenildi.
Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ne bağlı Yeşilyazı
Köyü’nde yaşayan iki kişinin 7 Haziran 2012’de
köye gelen HPG militanları tarafından alıkonduğu
ileri sürüldü.
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Mardin’in Ömerli İlçesi’nin kırsal kesiminde 11
Haziran 2012’de çıkan çatışmada bir askerin öldüğü ileri sürüldü.

Şırnak’ın beytüşşebap İlçesi’nin sınırları içinde bulunan Kato Dağı’nda 13 Haziran 2012’de çıkan çatışmada dört askerin yaralandığı öğrenildi.

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nşn kırsal kesiminde
çıkan çatışmada üç militanın öldüğü 11 Haziran
2012’de açıklandı.

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin sınırları içinde
bulunan Kato Dağı’nda 13 Haziran 2012’de çıkan
çatışmada iki geçici köy korucusunun yaralandığı
öğrenildi.

Siirt’in Eruh İlçesi’nde 11 Haziran 2012’de EruhFındık karayolunu yapan bir firmanın şantiyesine gelen HPG militanlarının tuzaklamak istediği
bombanın patlaması sonucu bir militanın öldüğü
açıklandı.
Şırnak’ta Bestler-Dereler Bölgesi’nde 12 Haziran
2012’de, önceden araziye döşenmiş mayına basan
geçici köy korucusu Arif Güngen mayının infilak
etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nin sınırlarında bulunan
Tendürek Dağı bölgesinde 11 Haziran 2012’de çıkan çatışmada iki militanın öldüğü öğrenildi.
Şırnak’ın Kato Dağı’nda 12 Haziran 2012’de çıkan
çatışmada bir askerin öldüğü, bir askerin de yaralandığı öğrenildi.
Tunceli’nin Halbori Köyü’nün kırsal kesiminde 10
Haziran 2012’de çıkan çatışmada bir askerin öldüğü ileri sürüldü.

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 14 Haziran 2012’de Suriye
sınırında çıkan çatışmada dört militanın öldüğü
açıklandı.
Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde 25 Mayıs 2012’de
bir otomobile yerleştirilen patlayıcılar, Pınarbaşı
Emniyet Müdürlüğü’nün önünde meydana gelen
çatışmanın ardından aracın içinde bulunan HPG
militanı iki kişi tarafından patlatılmıştı.
Çıkan çatışma ve meydana gelen patlama sonucu
bir polis memuru ile aracın içindeki üç militan yaşamını yitirmiş, biri asker, sekizi polis memuru 17
kişi de yaralanmıştı. Yaralı polis memurlarından
İsmail Sakın ise tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 14 Haziran 2012’de
yaşamını yitirdi.

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde
çıkan çatışmada bir askerin öldüğü 12 Haziran
2012’de açıklandı.

Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortabağ Köyü’nün
yakınlarında 17 Haziran 2012’de yapımı devam
eden askeri bölgenin yol yapımında çalışan işçileri
köylerine bırakan traktörün dönüşü sırasında yola
önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu bir
geçici köy korucusu yaralandı.

Şırnak’ta Bestler-Dereler Bölgesi’nde 12 Haziran
2012’de, önceden araziye döşenmiş mayına basan
geçici köy korucusu Arif Güngen mayının infilak
etmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Patlamada bir
geçici köy korucusunun da yaralandığı öğrenildi.

Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi ile Siirt’in Eruh İlçesi
arasında yapılması planlanan yol şantiyesine HPG
militanları tarafından 10 Haziran 2012’de düzenlenen baskın sırasında bir militanın kaza sonucu
öldüğü açıklandı.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 12 Haziran 2012’de
yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe açılan ateş
sonucu üç asker yaralandı.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca kesiminde 19 Haziran 2012’de Yeşiltaş Sınır Karakolu’na
düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 8’i
asker 10’u militan toplam 18 insan yaşamını yitirdi,
16 asker de yaralandı.

7 Haziran 2012’de HPG militanlarınca alıkonan Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ne bağlı Yeşilyazı
Köyü’nde yaşayan F.Ş. ve A.R.D. adlı iki kişi 12 Haziran 2012’de serbest bırakıldı.
28 Mayıs 2012’de Iğdır’ın Korhan Yaylası’na gelen
HPG militanlarının alıkoyduğu bir kamu projesine
ait inşaatta çalışan 3 işçi 13 Haziran 2012’de serbest
bırakıldı.
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Hatay’ın Belen İlçesi’nin kırsal kesiminde 18 Haziran 2012’de çıkan çatışmada bir askerin öldüğü iki
askerin de yaralandığı açıklandı.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nün
kırsal kesiminde 18 Haziran 2012’de meydana gelen patlama sonucu bir geçici köy korucusu ağır
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yaralandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca kesiminde 19 Haziran 2012’de Yeşiltaş Sınır Karakolu’na
düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada
10 militanın daha öldüğü, 3 askerin de yaralandığı
açıklandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca kesiminde 19 Haziran 2012’de Yeşiltaş Sınır Karakolu’na
düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 6
militanın daha öldüğü 20 Haziran 2012’de Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklandı.

Yaşam Hakkı

Hakkâri’nin Kavaklı Bölgesi’nde 24 Haziran 2012’de
çıkan çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiği, üç
askerinde yaralandığı açıklandı.
Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde bulunan
Görendoruk Jandarma Karakolu’na giden askeri
konvoya 26 Haziran 2012’de açılan ateş sonucu çıkan çatışmada dört asker öldü.
Siirt’in Şirvan İlçesi ile Pervari İlçesi arasındaki Üçyol mevkiinde 26 Haziran 2012’de çıkan çatışmada
iki militanın öldüğü ileri sürüldü.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca kesiminde 19 Haziran 2012’de Yeşiltaş Sınır Karakolu’na
düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 5
militanın daha öldüğü 21 Haziran 2012’de Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklandı.

Bitlis-Diyarbakır karayolunda 21 Haziran 2012’de
geçici köy korucularının bulunduğu konvoya açılan ateş sonucu yaralanan geçici köy korucularından birinin 25 Haziran 2012’de tedavi gördüğü Elazığ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Diyarbakır’da 21 Haziran 2012’de bir polis aracına
açılan ateş sonucu iki polis memuru ile bir sivil yaralandı.

21 Haziran 2012’de Bitlis-Diyarbakır karayolunu
kesen HPG militanlarının alıkoydukları iki öğretmen 25 Haziran 2012’de serbest bırakıldı.

Bitlis-Diyarbakır karayolunda 21 Haziran 2012’de
geçici köy korucularının bulunduğu konvoya açılan ateş sonucu beş geçici köy korucusu yaralanırken, HPG militanlarının üç öğretmen ile bir uzman
çavuşu alıkoydukları öğrenildi.
Bitlis-Diyarbakır karayolunda 21 Haziran 2012’de
geçici köy korucularının bulunduğu konvoya açılan ateş sonucu beş geçici köy korucusu yaralanmış,
iki öğretmen ile bir uzman çavuş da alıkonulmuştu.
Saldırıda yaralanan geçici köy korucularından birinin 22 Haziran 2012’de tedavi gördüğü Bitlis Devlet
Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 22
Haziran 2012’de çıkan çatışmada bir militanın öldüğü açıklandı.
Hakkâri’nin
Yüksekova
İlçesi’nin
Dağlıca
Bölgesi’nde 23 Haziran 2012’de sürdürülen askeri
operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama
çalışması sırasında çıkan çatışmada bir militanın
yaralı halde yakalndığı açıklandı.
Mardin’in Derik İlçesi’nde 24 Haziran 2012’de Devlet Hastanesi yakınlarında devriye görevi yapan polis aracının geçişi sırasında önceden yola döşenmiş
mayının patlatılması sonucu bir polis memuru yaşamını yitirdi, üç polis memuru da yaralandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Uzunsırt
Köyü’nün kırsal kesiminde 26 Haziran 2012’de çıkan çatışmada jandarma er Hakan Köçer yaşamını
yitirdi.
Trabzon’un Düzköy İlçesi’nde 26 Haziran 2012’de
Jandarma Komutanlığı yakınında askerlerin çöp
döktüğü sırada önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu biri ağır 3 asker yaralandı. Patlamaya, uzaktan kumandalı mayının yol açtığı belirlendi.
Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Gedikaşar Köyü’nün
kırsal kesiminde 26 Haziran 2012’de yol kontrolü yapan askeri ekibe açılan ateş sonucu bir asker
öldü, bir asker de yaralandı.
Muş’un Malazgirt İlçesi’ne bağlı Beşdam Köyü’nün
kırsal kesiminde 27 Haziran 2012’de çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü, bir militanın da yaralandığı
ileri sürüldü.
7 Haziran 2012’de Bingöl-Diyarbakır karayolunu
kesen HPG militanlarının durdurdukları bir araçta
bulunan ve alıkoydukları Ali Sabancı adlı asker 29
Haziran 2012’de serbest bırakıldı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 29 Haziran 2012’de
Karataş Jandarma Karakolu’nun yakınlarında çıkan
çatışmada iki askerin öldüğü, bir askerin de yaralandığı iddia edildi.
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Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde 29 Haziran 2012’de
bir aracın altına konulan patlayıcının infilak etmesi
sonucu 3 sivil yaralandı.
Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 2 Temmuz 2012’de
Kuşlıca Jandarma Karakolu’na ve Karaoğlan Jandarma Karakolu’na ekmek taşıyan fırın aracının
şoförü Murat Varlıel kendisini durduran HPG militanları tarafından alıkonuldu.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 30 Haziran 2012’de
geçici köy korucularının nöbet noktasında meydana gelen patlamada Yunus Cin adlı geçici köy korucusu öldü.
Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan Şenyayla mevkiinde 13 Mayıs 2012’de araçları durduran HPG militanlarının alıkoydukları AKP Kulp
İlçe Başkanı Veysel Çelik 29 Haziran 2012’de serbest bırakıldı.
Tunceli-Ovacık Karayolu’nda 2 Temmuz 2012’de
arazi arama-tarama faaliyeti yapan askeri ekiple
HPG militanları arasından çıkan çatışma sonucu 2
militanın öldüğü açıklandı.
Van’da 2 Temmuz 2012’de konteyner kent önünde
nöbet tutan polis ekibine açılan ateş sonucu bir polis memuru kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi, yaralı bir başka polis memurunun ise tedavisinin devam ettiği
öğrenildi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca kesiminde 19 Haziran 2012’de Yeşiltaş Sınır Karakolu’na
düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada
yaralanan askerlerden Piyade Üsteğmen Murat
Hasırcıoğlu (27), Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) 2 Temmuz
2012’de yaşamını yitirdi.
Van’ın Çatak İlçesi’ne bağlı Büyükağaç Köyü’nde 1
Temmuz 2012’de meraya giden geçici köy korucusu Zümeyra Can HPG militanları tarafından alıkonuldu.
Van’ın Gürpınar İlçesi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Hayrullah Tanış’ın 2 Temmuz 2012’de Van’da HPG militanlarınca alıkonulduğu ileri sürüldü.
Gümüşhane’nin Şiran İlçesi ile Giresun’un Alucra
İlçesi arasındaki kırsal alanda 3 Temmuz 2012’de
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çıkan çatışmada bir militanın öldüğü, bir militanın
da yaralandığı açıklandı.
Tunceli-Ovacık Karayolu’nda 2 Temmuz 2012’de
arazi arama-tarama faaliyeti yapan askeri ekiple
HPG militanları arasından çıkan çatışma sonucu 4
militanın yaralandığı öğrenildi.
3 Temmuz 2012’de Van’ın Saray İlçesi’nde bulunan
Kapıköy Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını
taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu iki polis memuru ile bir sivil yaralandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Ilıcak Köyü ile
Çığlı Köyü arasındaki yolda 4 Temmuz 2012’de iki
aracı durduran HPG militanlarının araçları yaktıktan sonra araçların şoförleri iki kişiyi alıkoydukları
öğrenildi.
Van’ın Çatak İlçesi’nde 4 Temmuz 2012’de, bir aracı
durduran HPG militanlarının, yapımı süren bir karakol inşaatında çalışan iki işçiyi alıkoydukları ileri
sürüldü.
Bitlis-Diyarbakır karayolunda 21 Haziran 2012’de
geçici köy korucularının bulunduğu konvoya açılan ateşin ardından HPG militanlarının alıkoyduğu er Vahdettin Kaya’yı kurtarmak için başlatılan
askeri operasyonlar sırasında Vahdettin Kaya’nın
tutulduğu yerden 4 Temmuz 2012’de kaçtığı açıklandı.
Tunceli-Erzincan karayolunda 7 Temmuz 2012’de
HPG militanlarının 5 tırı ateşe vermelerinin ardından 8 Temmuz 2012’de başlatılan askerî operasyon
sırasında çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi, bir asker de yaralandı.
Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne bağlı Hanelmalı Köyü’nün
kırsal kesiminde 7 Temmuz 2012’de çıkan çatışmada 7 asker yaralandı. Çatışmanın ardından 2 köylünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Van’ın Bahçesaray İlçesi’nde 6 Termmuz 2012’de
devriye görevi yapan askeri ekiben açılan ateşin ardından çıkan çatışmada 2 geçici köy korucusu ile
bir militan öldü, bir asker ile bir militan da yaralandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nin kırsal kesimöinde 8
Temmuz 2012’de çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü açıklandı.
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Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ndeki Üzümlü Karakolu yakınlarında 10 Temmuz 2012’de arazi arama ve
tarama faaliyeti sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu bir asker yaralandı.
Bingöl’ün Sancak Beldesi’nin kırsal kesiminde 10
Temmuz 2012’de çıkan çatışmada 5 militanın öldüğü açıklandı.

Yaşam Hakkı

sırasında meydana gelen patlama sonucu 3 asker
yaralandı.
Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Elaçmaz Köyü’nün
kırsal kesiminde 18 Temmuz 2012’de devriye görevi yapan askerî araca açılan ateş sonucu bir asker
öldü, üç asker de yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nde 11 Temmuz
2012’de, yapımı devam eden Umutlu Barajı’nın yapım çalışmasında görev alan personelin yer aldığı
araca açılan ateş sonucu üç kişi yaralandı.

Erzincan’ın Refahiye İlçesi’nde 24 Temmuz 2012’de
Akarsu Jandarma Karakolu’nda görevli iki uzman
çavuş, karakoldan sivil araçlarıyla ayrılıp şehir
merkezine doğru giderken önceden yola döşenen
mayının patlatılması sonucu yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi ile Nurhak
İlçesi’nin arasında kalan bölgede askerî operasyonlar devam ederken 12 Temmuz 2012’de Umutlu
Köyü’nün yakınlarında önceden döşenmiş mayının
patlatılması sonucu 3 asker yaralandı.

Hakkâri 5. Tabur Birliği Dağlıca Bölgesi’nde 23
Temmuz 2012’de askerî operasyon için Deryan
Tepe’ye giden helikopterin inişe geçtiği sırada
uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu 5
asker öldü, 7 asker de yaralandı.

Şırnak’ın Uludere İlçesi ile Beytüşşebap İlçesi arasında bulunan Kel Mehmet Dağları’nda 14 Temmuz 2012’de çıkan çatışmada 2 asker ile 3 militanın
öldüğü, 2 askerin de yaralandığı açıklandı.

Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Elaçmaz Köyü’nün
kırsal kesiminde 18 Temmuz 2012’de devriye görevi yapan askerî araca açılan ateş sonucu yaralanan
askerlerden biri tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde 23 Temmuz 2012’de
yaşamını yitirdi.

Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Sarıseki
Beldesi’nin Akarca Köyü’nün kırsal kesiminde 14
Temmuz 2012’de çıkan çatışmada bir geçici köy korucusu yaşamını yitirdi.
Van’da 14 Temmuz 2012’de Emniyet Müdürlüğü’ne
ait atış poligonuna eğitim için giden polis memurlarını taşıyan aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu 15 polis memuru yaralandı.
Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde 15 Temmuz 2012’de
demiryoluna döşenen bombanın yük treninin geçtiği sırada patlatılması sonucu trende bulunan makinist ve yardımcısı yaralandı
Van’ın Çatak İlçesi’ne bağlı Büyükağaç Köyü’nde 1
Temmuz 2012’de HPG militanları tarafından alıkonan meraya giden geçici köy korucuları Zümeyra
Can ile İsmail Can 12 Temmuz 2012’de serbest bırakıldı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere
Beldesi’nde 16 Temmuz 2012’de aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir uzman çavuş
yaralandı.
Diyarbakır-Bingöl karayolunun Lice İlçesi yakınlarında 17 Temmuz 2012’de askeri zırhlı aracın geçişi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Palamutlu Kköyü’nün
yakınlarında 21 Temmuz 2012’de ormanlık alana odun toplamaya giden köylülerin kullandığı
traktörün geçişi sırasında yola önceden döşenmiş
mayının patlaması sonucu Selahattin Yıldırım (33)
yaralandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Dağlıca Bölgesi’ndeki Yeşitaş Jandarma Karakolu’nda 23 Temmuz 2012’de meydana gelen patlama sonucu bir
asker öldü, 15 asker de yaralandı.
Hakkâri’de 23 Temmuz 2012’de kent merkezinde
bulunan özel harekât güvenlik noktasına atılan el
bombasının patlaması sonucu bir polis memuru
yaralandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin Rüzgârlı Köyü ile
Bağlar Köyü arasındaki kırsal kesimde 24 Temmuz
2012’de çıkan çatışmada 15 militan yaşamını yitirdi, çatışmada 3 asker de yaralandı.
Ardahan’ın Göle İlçesi’ndeki Tilkidere Bölgesi’nde
24 Temmuz 2012’de çıkan çatışmada bir militanın
öldüğü açıklandı.
Bingöl’ün Genç İlçesi’ndeki Kelepiç Bölgesi’nde 25
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Temmuz 2012’de çıkan çatışmada bir militanın öldüğü ileri sürüldü.
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 27 Temmuz 2012’de
önceden döşenmiş mayının askerî aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, bir asker ile bir sivil de yaralandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin Rüzgârlı Köyü ile
Bağlar Köyü arasındaki kırsal kesimde devam eden
askerî operasyon kapsamında 26 Temmuz 2012’de
çıkan çatışmada 2 militan yaşamını yitirdi
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde yaklaşık bir haftadır devam eden ve kamuoyuna bilgi verilmeyen
askerî operasyon kapsamında 29 Temmuz 2012’de
çıkan çatışmada 3 askerin öldüğü, 13 asker ve bir
sivilin de yaralandığı açıklandı.
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Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Mezra
Beldesi’nin kırsal kesiminde 31 Temmuz 2012’de
geçici köy korucularına yönelik düzenlenen saldırı
sonucu 2 geçici köy korucusu yaralandı.
Hakkâri’nin
Yüksekova
İlçesi’nin
Dağlıca
Bölgesi’nde 1 Ağustos 2012’de çıkan çatışmada 5
askerin yaralnadığı öğrenildi.
Hakkâri’de 2 Ağustos 2012’de kent merkezinde özel
harekât polis ekibine ait bir aracın geçişi sırasında
meydana gelen patlama sonucu bir polis memuru
yaralandı.
Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Bilgili Köyü’nde bulunan jandarma karakoluna 2 Ağustos 2012’de düzenlenen saldırı sonucu 2 asker öldü, 13 asker de
yaralandı.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde yaklaşık bir haftadır devam eden ve kamuoyuna bilgi verilmeyen
askerî operasyon kapsamında 25 Temmuz 2012’de
helikopterle çatışma bölgesine indirilen ve bir daha
haber alınamayan özel harekât timi mensubu 17 askerin öldüğü, cenazelerinin ise 26 Temmuz 2012’de
Şemdinli 3. Dağ Taktik Komando Taburu’na getirildiği; buradan da 11 askerin cenazesinin 29 Temmuz 2012’de askerî helikopterle Diyarbakır’a gönderildiği ileri sürüldü.

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde 5
Ağustos 2012’de 3 karakola düzenlenen eşzamanlı
saldırılar sonucu çıkan çatışmalarda 6 askerin, 2
geçici köy korucusunun, 14 militanın öldüğü; 15
asker, 1 geçici köy korucusu ile 5 sivilin yaralandığı
ileri sürüldü.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca kesiminde 19 Haziran 2012’de Yeşiltaş Sınır Karakolu’na
düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada
yaralanan bir militanın öldüğü 27 Temmuz 2012’de
açıklandı.

Diyarbakır’da 6 Ağustos 2012’de Lice-Bingöl karayolunu kesen HPG militanlarının izne giden 3 askeri alıkoydukları öğrenildi.

Tunceli’nin Geyiksuyu Köyü’nün yakınlarında 27
Temmuz 2012’de bir helikoptere uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu bir asker yaralandı.
Hakkâri’de Mehmet Çakır adlı bir muhtarın HPG
militanları tarafından alıkonulduğu 29 Temmuz
2012’de öğrenildi.
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde 1
Ağustos 2012’de askerî ekibin geçişi esnasında yol
önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu 2 asker öldü.
Van’ın Saray İlçesi’nin kırsal kesiminde 30 Temmuz
2012’de araçları durduran HPG militanlarının Koçbaşı Köyü’nün muhtarı Tahir Özgün’ü alıkoydukları öğrenildi.
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Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Bilgili Köyü’nde bulunan jandarma karakoluna 2 Ağustos 2012’de düzenlenen ve 2 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıda 2 militanın öldüğü açıklandı.

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Mezra
Beldesi’nin kırsal kesiminde 7 Ağustos 2012’de çıkan çatışmada bir militan öldü.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin Kato Dağı
Bölgesi’nde 8 Ağustos 2012’de çıkan çatışmada bir
asker öldü, 2 asker de yaralandı.
İzmir’in Foça İlçesi’nde 9 Ağustos 2012’de askerî
üsse giden servis otobüsünün geçişi sırasında önceden yola döşenmiş iki patlayıcının patlatılması ve
ardından çıkan çatışma sonucu bir asker öldü, 11
asker de yaralandı.
Mardin-Diyarbakır karayoluna önceden döşenmiş
mayının 9 Ağustos 2012’de askerî aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu bir asker yaralandı.
Van’ın Başkale İlçesi’nde bulunan Bebleşin Jandarma Karakolu yakınlarında 10 Ağustos 2012’de zırhTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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lı askerî aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş
mayının patlatılmasının ardından başlayan operasyon sonunda bir militanın öldüğü, 2 militanın
yaralandığı öğrenildi.

Şırnak’ın Şemdinli İlçesi’nde 16 Ağustos 2012’de
hükümet konağının önünde nöbet tutan polis memuruna atılan ses bombası sonucu polis memuru
yaralandı.

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde 10 Ağustos 2012’de
yol kontrolü yapan HPG militanlarından aracıyla
kaçmak isteyen geçici köy korucusu Adnan Çelik
açılan ateş sonucu yaralandı.

Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde 16 Ağustos 2012’de
hükümet konağına uzun namlulu silahlarla ve roketatarlarla düzenlenen saldırı sonucu bir polis
memuru yaralandı.

İzmir’in Foça İlçesi’nde 9 Ağustos 2012’de askerî
üsse giden servis otobüsünün geçişi sırasında önceden yola döşenmiş iki patlayıcının patlatılması ve
ardından çıkan çatışma sonucu bir asker ölmüş, 11
asker de yaralanmıştı. Yaralanan askerlerden aracın
şoförü Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen tedavi
gördüğü hastanede 12 Ağustos 2012’de yaşamını
yitirdi. Saldırının ardından gözaltına alınan Ş.K.
adlı kişi ise “yasadışı örgüte kuryelik yaptığı” suçlamasıyla 11 Ağustos 2012’de tutuklandı. Saldırıyı
ise Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt
üstlendi.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Kızılmescit
Köyü’nün kırsal kesiminde 16 Ağustos 2012’de çıkan çatışmada bir militan öldü.

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 12 Ağustos 2012’de
yol kontrolü yapan HPG militanları Ovacık İlçesi’ni
ziyarete gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün’ü alıkoydular.
Eylemi doğrulayan HPG, Hüseyin Aygün’ün kurtarılması için başlatılan askerî operasyonların Hüseyin Aygün’ün can güvenliğinin sağlanması için
durdurulmasını talep etti.
Hatay’ın Ezin İlçesi’nde 14 Ağustos 2012’de ilçe
merkezinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne ve
Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı sonucu 2
polis memuru yaralandı.
Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Gültepe Köyü’nün kırsal kesiminde 14 Ağustos 2012’de çıkan çatışmada
3 militanın öldüğü ileri sürüldü.
Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 12 Ağustos 2012’de
yol kontrolü yapan HPG militanlarının Ovacık
İlçesi’ni ziyaretinin dönüşünde alıkoyduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün 14 Ağustos 2012’de serbest bırakıldı.
Van-Edremit karayolu üzerindeki Edremit konteyner kentin güvenliğini sağlayan polis noktasına 17
Ağustos 2012’de açılan ateş sonucu ağır yaralanan
polis memuru Abdurrahman Doğan (30), kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Uygur Köyü’nde
yaşayan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür
Vekili Ubeydullah Sancar, 17 Ağustos 2012’de evine
gelen bir grup HPG militanı tarafından alıkonuldu.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Dağlıca
Bölgesi’nde 18 Ağustos 2012’de mayın taramasına
çıkan askerî birliğin geçişi sırasında meydana gelen
patlamada 2 asker öldü, 1 asker de yaralandı. Patlamanın ardından başlatılan askerî operasyon sonucu ise 15 militanın öldüğü ileri sürüldü.
Hakkâri-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ
Köyü’nün yakınlarında 20 Ağustos 2012’de devriye
görevi yapan askerî aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu 2 asker
öldü, 1 asker de yaralandı.
Şırnak’ta 19 Ağustos 2012’de Şehit Mehmet İşlek
Polis Karakolu’na roketatarlarla ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu bir polis
memuru yaralandı. Saldırının ardından başlatılan
askerî operasyon sonucu ise 6 militanın öldüğü
açıklandı.
21 Ağustos 2012’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde
yaşayan akrabalarıyla bayramlaşmaya giden AKP
Sur İlçe Örgütü eski Başkanı Hamit Çelikkanat’ın
HPG militanlarınca alıkonulduğu öğrenildi.
Şırnak’ın Besta Bölgesi’nde 19 Ağustos 2012’de
askerî birliğin geçişi sırasında önceden döşenmiş
mayının patlatılması sonucu yaralanan Astsubay
Çavuş Metin Yıldırım (23) tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde 21 Ağustos
2012’de yaşamını yitirdi.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Bağlar Köyü ile
Zorgeçit Köyü arasındaki kırsal bölgede 22 Ağustos
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2012’de askerî konvoyun geçişi sırasında önceden
döşenmiş mayının patlatılması ve sonrasında çıkan
çatışma sonucu 5 asker ile 16 militanın öldüğü, 7
askerin de yaralandığı açıklandı.
Hakkâri Korucu Derneği Başkanı Sadi Özatak ve
yanında bulunan Musa Temel adlı kişinin 19 Ağustos 2012’de HPG militanları tarafından alıkonulduğu açıklandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 23 Ağustos 2012’de
kent merkezinde bulunan emniyet müdürlüğüne
ve askerî tugaya düzenlenen saldırı sonucu çıkan
çatışmada 5 militanın öldüğü; Şemdinli İlçesi’nin
Derecik Beldesi’ne bağlı Omurlu Köyü’nde bulunan Omurlu 2. Hudut Tabur Komutanlığı ile Derecik Jandarma Taburu’na düzenlenen eşzamanlı
saldırılar sonucu ise Derecik Jandarma Taburu’nda
bir askerin öldüğü, 5 askerin de yaralandığı bildirildi.
2 Temmuz 2012’de Van’da HPG militanlarınca alıkonan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Van’ın
Gürpınar İlçesi İlçe Örgütü Başkanı Hayrullah Tanış 23 Ağustos 2012’de serbest bırakıldı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Büyükçiftlik
Belde’sinde yapımı devam eden bir karakol inşaatına 26 Ağustos 2012’de düzenlenen silahlı saldırı
sonucu iki sivil yaralandı.
Ağrı’nın Somkaya Köyü yakınlarında 25 Ağustos
2012’de, yol yapım çalışmalarını sürdüren şantiye
bölgesinde yol kontrolü yapan bir grup HPG militanının kepçe operatörü Zeydin Sargut’u alıkoydukları öğrenildi.
Hatay’ın Erzin İlçesi’nde 14 Ağustos 2012’de ilçe
merkezinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne ve
Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı sonucu
yaralanan bir militanın yaşamını yitirdiği 27 Ağustos 2012’de açıklandı.
Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Fındık
Bucağı’nda bulunan askerî birliğe 26 Ağustos 2012’de erzak taşıyan traktör sürücüsü Halil
Esendemir’in (55) HPG militanlarınca alıkonulduğu öğrenildi.
25 Ağustos 2012’de Ağrı’nın Somkaya Köyü yakınlarında HPG militanlarınca alıkonan kepçe operatörü Zeydin Sargut 27 Ağustos 2012’de serbest
bırakıldı.
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Hakkâri 5. Tabur Birliği Dağlıca Bölgesi’nde 23
Temmuz 2012’de askerî operasyon için Deryan
Tepe’ye giden helikopterin inişe geçtiği sırada uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu 5 asker
ölmüş, 7 asker de yaralanmıştı. Yaralı askerlerden
biri Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane Askerî Tıp
Akademisi’nde 28 Ağustos 2012’de yaşamını yitirdi.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin yakınlarından geçen Kerkük-Yumartalık petrol boru hattına 26 Ağustos
2012’de düzenlenen saldırı sırasında meydana gelen patlama sonucu bir militan öldü.
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Uygur Köyü’nde
17 Ağustos 2012’de evine gelen bir grup HPG militanı tarafından alıkonan Köylere Hizmet Götürme
Birliği Müdür Vekili Ubeydullah Sancar 30 Ağustos
2012’de serbest bırakıldı.
30 Ağustos 2012’de Siirt’in Eruh İlçesi’nden Şırnak
yönüne giden Ali Nas’ın kullandığı iş makinasını
durduran HPG militanları Ali Nas’ı alıkoydu.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’ne bağlı Akçalar Köyü yakınlarında 30 Ağustos 2012’de devriye
görevi yağan askerî aracın geçişi sırasında önceden
döşenmiş mayının patlatılması sonucu 3 asker yaralandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 2 Eylül 2012’de
şehir merkezindeki Jandarma Taktik Alay
Komutanlığı’na, askerî lojmanlara, güvenlik noktalarına ve kaymakamlık binasına uzun namlululu silahlar ve roketatarlarla düzenlenen eşzamanlı
saldırılar sonucu çıkan çatışmalarda 10’u asker ile
4’ü militan toplam 14 kişi yaşamını yitirdi, 7 asker
de yaralandı. Fransız Haber Ajansı (AFP) yerel kaynaklara dayanarak saldırıda 20 militanın öldüğünü
duyurdu.
Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Keçikayası Köyü ile
Çaybağı Köyü arasında 31 Ağustos 2012’de yük treninin geçişi sırasında önceden döşenmil bombanın
patlaması sonrasında başlatılan askerî operasyon
sonucu çıkan çatışmada 6 asker ile 4 sivil yaralandı.
Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Çamlık Köyü’nün kırsal kesiminde 1 Eylül 2012’de çıkan çatışmada bir
militanın öldüğü, 1 askerin yaralandığı öğrenildi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hakkâri İl Örgütü Başkanı Avukat Abdülmecit Tarhan’ın 3 Eylül
2012’de HPG militanlarınca alıkonduğu ileri sürülTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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dü. 12 saat boyunca kendisinden haber alınamayan
Abdülmecit Tarhan’ın aracı ve cep telefonu Oğul
Köyü’nün yakınlarında bulundu.
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 2 Eylül 2012’de
yol kontrolü yapan polis ekibine açılan ateş sonucu
ve sonrasında çıkan çatışmada üzerindeki bomba
düzeneğini patlattığı iddia edilen bir militan öldü,
2 polis memuru, bir asker, bir militan ile bir sivil
yaralandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 5 Eylül 2012’de
Kato Dağı bölgesinde çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi, iki asker de yaralandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Büyükçiftlik Beldesi’nde 6 Eylül 2012’de yapımı devam eden
karakol inşaatına açılan ateş sonucu bir geçici köy
korucusu öldü.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 6 Eylül 2012’de
Kato Dağı bölgesinde çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.
Batman’ın Hasankeyf İlçesi ile Suçeken Köyü arasında 9 Eylül 2012’de, geçici köy korucularının içinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında önceden
yola düşenmiş mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivil yaralandı.
Bitlis’te 8 Eylül 2012’de Aşağı Ölekli Köyü yol ayrımında yol kesen HPG militanlarının 4 geçici köy
korucusunu alıkoyduğu, o esnada çıkan arbedede
açılan ateş sonucu ise bir geçici köy korucusunun
yaralandığı açıklandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 9 Eylül 2012’de
Kato Dağı bölgesinde önceden döşenmiş mayının
askerî birliğin yaya geçişi sırasında patlaması sonucu bir asker yaşamını yitirdi.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ndeki Kato Dağı bölgesinde 2 Eylül’den beridir devam eden askerî operasyonlar sırasında 8 Eylül 2012’ye kadar çıkan çatışmalarda 26 militanın öldüğü ileri sürüldü.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Mezra
Beldesi’nin yakınlarında 9 Eylül 2012’de arazi arama tarama faaliyeti yürüten askerî birliğin geçişi
sırasından önceden döşenmiş mayının patlaması
sonucu bir asker yaşamını yitirdi.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Ortaklar
Köyü’nün kırsal kesiminde 9 Eylül 2012’de çıkan
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çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 7 asker de yaralandı.
Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’nde 10 Eylül 2012’de yol
kesen HPG militanlarının durmayan bir araca ateş
açması sonucu 3 sivil yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 10 Eylül 2012’de
yaptığı açıklamayla, 5 Eylül-9 Eylül 2012 tarihleri
arasında Irak’ın kuzeyine yapılan hava saldırıları
sonucu 5 militanın öldüğünü ileri sürdü.
Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde 10 Eylül 2012’de İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı hazırlığındaki HPG
militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada üç militanın yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Zorgeçit
Köyü’nün kırsal kesiminde 12 Eylül 2012’de çıkan
çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Geniştepe bölgesinde 12 Eylül 2012’de çıkan çatışmada yaralanan
Piyade Uzman Çavuş Ferhat Kaplangiray Van’da
tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde aynı gün yaşamını yitirdi.
Van’ın Çaldıran İlçesi’nde 13 Eylül 2012’de özel bir
şirkete ait bir taş ocağına baskın düzenleyen HPG
militanları iki kişiyi alıkoydu.
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 2 Eylül 2012’de
yol kontrolü yapan polis ekibine açılan ateş sonucu
yaralanan polis memuru Mahmut Kayan Ankara’da
tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde 13 Eylül 2012’de yaşamını yitirdi.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Geniştepe bölgesinde 12 Eylül 2012’de çıkan çatışmada iki militanın öldüğü ileri sürüldü.
Batman’ın Gercüş İlçesi’nde bulunan Mava Dağı
yakınlarında 15 Eylül 2012’de petrol arama çalışması yürüten bir şirketin şantiyesine düzenlenen
saldırı sonucu 4 özel güvenlik görevlisi yaralandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Güzelkonak Jandarma Karakolu’na 14 Eylül 2012’de düzenlenen
saldırı sonucu bir geçici köy korucusu ile 10 militan öldü, 6 asker ile 3 sivil de yaralandı.
Eşzamanlı olarak Şapatan Jandarma Karakolu’na ve
Durak Piyade Hudut Bölük Komutanlığı’na düzenlenen saldırılar sonucu çıkan çatışmalarda da bir
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Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 14 Eylül 2012’de Tepeköyü Jandarma Karakolu’na bombalı araçla ve
roketatarla düzenlenen saldırı sonucu bir asker yaralandı.

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun başına aldığı tek kurşunla ağır yaralandı.
Ambulans helikopterle Elazığ’a götürülen Murat
Uzun’un duran kalbi helikopterde yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Saldırıyı HPG militanı
iki kişinin düzenlediği iddia edilirken, saldırının
ardından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına
alındı. Murat Uzun Elazığ’da kaldırıldığı hastanede
20 Eylül 2012’de yaşamını yitirdi. HPG ise 20 Eylül
2012’de yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nin kırsal kesiminde 15 Eylül 2012’de çıkan çatışmada iki militanın öldüğü
açıklandı.

Bingöl’ün Çiçekdere Köyü’nün kırsal kesiminde 21
Eylül 2012’de çıkan çatışmada bir geçici köy korucusu öldü, bir geçici köy korucusu da yaralandı.

Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Hacılar Köyü yakınlarında 16 Eylül 2012’de çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan aracın geçişi sırasında önceden
döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8
polis memuru öldü, 10 polis memuru da yaralandı.
Saldırının ardından düzenlenen operasyonda ise 3
kişi gözaltına alındı.

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde 21
Eylül 2012’de çıkan çatışmada bir militanın yaşamını yitirdiği açıklandı.

geçici köy korucusu öldü, 2 geçici köy korucusu ile
bir sivil yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Oğul Köyü
yakınlarında 15 Eylül 2012’de askerî aracın geçişi
sırasında önceden döşenmiş mayının patlatılması
sonucu 4 asker öldü, 5 asker de yaralandı.

Bingöl-Muş karayolunda 18 Eylül 2012’de izinden
dönen askerleri taşıyan konvoya düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu 10 asker yaşamını yitirdi, 70
asker de yaralandı.
Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde 18 Eylül 2012’de yol
kesen bir grup HPG militanının durmayan bir araca açtıkları ateş sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, 2
kişi de yaralandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Karakent
Köyü’nde bulunan özel bir şantiyeyi 18 Eylül
2012’de basan HPG militanlarıyla geçici köy korucuları arasında çıkan çatışma esnasında bir işçi
yaşamını yitirdi.
Muş’un Hasköy İlçesi’ne bağlı Karakütük Köyü
yakınlarında 20 Eylül 2012’de yol tarama faaliyeti
yapan askerî ekibe düzenlenen saldırı sonucu bir
asker öldü, 2 asker de yaralandı.
Bitlis’te 8 Eylül 2012’de Aşağı Ölekli Köyü yol ayrımında yol kesen HPG militanlarının alıkoyduğu 3
geçici köy korucusu 20 Eylül 2012’de serbest bırakıldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de
çıkan çatışmalarda 4 militanın öldüğü Şırnak Valiliği tarafından açıklandı.

40

Van’da 22 Eylül 2012’de Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil Servisi’nde görevli polis memuru
Tuncay Akyüz, düzenlenen silahlı saldırı sonucu
yaşamını yitirdi. Saldırının ardından başlatılan
operasyon sonucu ise 23 Eylül 2012’de iki militanın
öldüğü açıklandı.
Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde 22 Eylül 2012’de
Şehit Mehmet Jandarma Karakolu’na ve TunceliPülümür karayolu üzerindeki kontrol noktasına
düzenlenen eşzamanlı sladırılar sonunda bir asker
ile bir militanın öldüğü, 7 askerin de yaralandığı
açıklandı.
Muş-Kulp karayolunda 22 Eylül 2012’de yol kesen
YJA STAR militanları tarafından alıkonan iki öğretmen 23 Eylül 2012’de serbest bırakıldı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 21 Eylül 2012’de
polis memuru İsmail Öztürkçü, kent merkezinde
düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Saldırının ardından düzenlenen operasyon sonucu
gözaltına alınan 2 kişiden biri 25 Eylül 2012’de tutuklandı.
Bingöl’de 21 Eylül 2012’de Ortaçanak bölgesinde
çıkan çatışmada bir geçici köy korucusu ile 2 militanın öldüğü, 2 askerin de yaralandığı açıklandı.
Tunceli’de 25 Eylül 2012’de askerî aracın geçişi sırasında yol kenarında bekleyen bomba yüklü aracın
patlatılması sonucu 6 asker ile bir sivil yaşamını yitirdi, bir sivil de yaralandı.
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Şırnak’ta 27 Eylül 2012’de sivil bir aracın geçişi sırasında refüjde meydana gelen patlama sonucu araçta bulunan 2 asker yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde Irak sınırında bulunan Kazan Vadisi’nde 26 Eylül 2012’de başlatılan
askerî operasyon sırasında çıkan çatışmalar sonuc
2 asker ile 13 militanın öldüğü, 4 askerin de yaralandığı ileri sürüldü.
21 Ağustos 2012’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde
yaşayan akrabalarıyla bayramlaşmaya giderken
HPG militanlarınca alıkonan AKP Sur İlçe Örgütü eski Başkanı Hamit Çelikkanat 27 Eylül 2012’de
serbest bırakıldı.
Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Sesveren Köyü yakınlarında 27 Eylül 2012’de, askerî operasyona havadan destek veren helikoptere düzenlenen saldırı
sonucu bir asker yaralandı.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Aruş Köyü yakınlarında 27 Eylül 2012’de, askerî aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu 2 geçici köy
korucusu yaralandı.
Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde bulunan Güzelce Jandarma Karakolu’na 30 Eylül 2012’de düzenlenen
saldırının ardından çıkan çatışma sonucu 3 militan
ile 1 asker öldü, 5 asker de yaralandı.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 30 Eylül 2012’de önceden yolan döşenmil mayının, arazi
tarama faaliyeti yapan askerî ekibin geçişi sırasında
patlaması sonucu bir asker yaşamını yitirdi, bir asker de yaralandı.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 29 Eylül 2012’de,
yola döşemeye çalıştıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu iki militan öldü.
Hatay’ın Kıırkhan İlçesi’ne bağlı Bektaşlı Köyü taraflarındaki Amanos Dağları’nda 29 Eylül 2012’de
çıkan çatışmada bir militanın öldüğü açıklandı.
Bitlis’in Mutki İlçesi’ne bağlı Çobansuyu Köyü’ne
20 Eylül 2012’de baskın düzenleyen HPG militanlarınca alıkonan A.Y. (50) adlı köylü, 29 Eylül 2012’de
Baykan Çayı kenarında öldürülmüş halde bulundu.
Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde bulunan Güzelce Jandarma Karakolu’na 30 Eylül 2012’de düzenlenen ve
3 militan ile 1 askerin ölümü ile 5 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından başlatıTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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lan askerî operasyon kapsamında aynı gün Amanos
Dağları’nda çıkan çatışmada 2 militan öldü.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde
1 Ekim 2012’de başlatılan askerî operasyon kapsamında 2 Ekim 2012’de çıkan çatışmada 12 militanın öldüğü, 3 askerinde yaralandığı ileri sürüldü.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt
Beldesi’ne bağlı Haniköyü yakınlarında bulunan
askerî birliğe 2 Ekim 2012’de düzenlenen saldırının
ardından çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı.
Elazığ’ın Arıcak İlçesi’ne bağlı Üçocak Beldesi’nin
kırsal kesiminde 2 Ekim 2012’de başlatılan askerî
operasyon kapsamında 3 Ekim 2012’de çıkan çatışmada 4 militan öldü.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde
1 Ekim 2012’de başlatılan askerî operasyon kapsamında 3 Ekim 2012’de çıkan çatışmada 5 militanın
öldü.
Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin kırsal kesiminde 1
Ekim 2012’de çıkan çatışmada bir militanın öldüğü
açıklandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Derecik yolu üzerindeki polis kontrol noktasına 3 Ekim 2012’de düzenlenen saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı.
Siirt’in Eruh İlçesi’ndeki Görendoruk Jandarma
Karakolu’na 4 Ekim 2012’de düzenlenen saldırının
ardından çıkan çatışamda 2 militanın öldüğü ileri
sürüldü.
Hakkâri’nin Oğul Köyü yakınlarında 2 Eylül
2012’de HPG militanları tarafından alıkonan
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hakkâri İl Örgütü Başkanı Avukat Abdülmecit Tarhan, 4 Ekim
2012’de Kuzey Irak’ta serbest bırakıldı.
Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde bulunan Güzelce Jandarma Karakolu’na 30 Eylül 2012’de düzenlenen ve
3 militan ile 1 askerin ölümü ile 5 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından başlatılan askerî operasyon sırasında Dokuzarmutlu
Yaylası’nda koyunlarını otlatan Hasan Dal (40) adlı
çobanın da yaşamını yitirdiği 5 Ekim 2012’de öğrenildi.
Bitlis’in Kireçtaşı Köyü yakınlarında 8 Ekim 2012’de
devriye görevi yapan polis aracına roketatarlarla ve
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uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu
yoldan geçen bir sivil yaralandı.
Tunceli’nin Hozat İlçesi’nin kırsal kesiminde 6
Ekim 2012’de çıkan çatışmada iki militanın öldüğü
açıklandı.
Siirt’in Eruh İlçesi’ndeki Görendoruk Jandarma
Karakolu’na 4 Ekim 2012’de düzenlenen saldırının
ardından çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü ileri
sürüldü.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere
Beldesi’nde 9 Ekim 2012’de askerî konvoyun geçişi
sırasında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu
konvoyun arkasından gelen bir kamyonette bulunan 2 sivil yaralandı.
Tunceli-Pülümür karayolunu 11 Ekim 2012’de kesen HPG militanlarının durdurmak istedikleri bir
araca açtıkları ateşin ardından araçta bulunan bir
polis memurunun karşılık vermesi üzerine çıkan
çatışma sonucu bir militan öldü, 1 polis memuru
ile 3 sivil de yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 11 Ekim 2012’de çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü ileri sürüldü.
Hakkâri’de Yüksekova-Şemdinli karayolunu 9
Ekim 2012’de kesen HPG militanlarının durdurmak istedikleri bir araca açtıkları ateş sonucu araçta bulunan 3 sivil yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 11 Ekim 2012’de 2 militanın ölümüyle sonuçlanan çatışmada bir militanın daha öldüğü 12
Ekim 2012’de açıklandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde bulunan Ayıbeg
Jandarma Karakolu’na 11 Ekim 2012’de düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü iddia edildi.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi ile Derecik Beldesi arasında bulunan Bağlar Köyü’nün yakınlarında 12
Ekim 2012’de çıkan çatışmada 13 militan öldü, 6
asker de yaralandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin yakınlarında 12
Ekim 2012’de yol kesen HPG militanları, bir geçici
köy korucusu ile bir öğretmeni alıkoydular.
Erzincan’ın Kemah İlçesi’nin kırsal kesiminde 14
Ekim 2012’de çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü
ileri sürüldü.
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Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Kazan
Vadisi’nde devam eden çatışmalar sırasında 15
Ekim 2012’de kobra tipi helikopterlerin açtığı ateşin vadide bulunan evlere isabet etmesi sonucu
Azya Çetin (35) yaralı halde kaldırıldığı Hakkâri
Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yaralanan
Keziba Çetinkaya’nın (30) ise tedavisinin Çukurca
Sağlık Ocağı’nda tamamlandığı öğrenildi.
Kazan Vadisi’nde devam eden çatışmalarda bir asker ile 6 militanın öldüğü, 6 askerin de yaralandığı
ileri sürüldü.
Bitlis’in Şeyh Cuma bölgesinde bulunan jandarma
karakoluna 14 Ekim 2012’de düzenlenen saldırı sonucu bir askerin öldüğü ileri sürüldü.
Mardin’in Derik İlçesi’nde 15 Ekim 2012’de bir
polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin patlatılması sonucu bir
polis memuru öldü, 2 polis memuru da yaralandı.
Mardin’in Ömerli İlçesi’ne bağlı Kaynakkaya
Köyü’nde bulunan Jandarma Karakolu’na 15 Ekim
2012’de düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışma sonucu bir asker yaralandı.
Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında 15 Ekim 2012’de yol kesen HPG militanları
durdurdukları bir araçta bulunan 3 öğretmen ile
bir geçici köy korucusunu alıkoydu.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin yakınlarında 12
Ekim 2012’de yol kesen HPG militanları tarafından
alıkonan geçici köy korucusu Nesim Timur Kökeroğlu ile öğretmen Filiz Sümer 15 Ekim 2012’de
serbest bırakıldı.
Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında 15 Ekim 2012’de yol kesen HPG militanlarının alıkoydukları 3 öğretmen ile bir geçici köy
korucusu 16 Ekim 2012’de serbest bırakıldı.
Van’ın Başkale İlçesi’nin Esenyamaç Köyü’nün yakınlarında 17 Ekim 2012’de askerî aracın geçişi
sırasında önceden yola döşenmiş mayının patlatılması sonucu 2 asker yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 17 Ekim 2012’de 7
ayrı jandarma karakoluna ve askerî üsse düzenlenen saldırıların ardından çıkan çatışmalar sonucu
3 asker ile 7 militan öldü.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Kazan
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Vadisi’nde 15 Ekim 2012’de çıkan çatışmada yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim
2012’de yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hakkâri’nin Kırıkdağ Köyü’nün yakınlarında 20
Ekim 2012’de operasyona çıkan özel harekât birliğine düzenlenen saldırı sonucu 3 özel harekât polis
memuru, saldırının ardından çıkan çatışmada ise 3
militan öldü.
Bitlis’in Ortakapı Köyü’nün yakınlarında 20 Ekim
2012’de operasyon halinde olan askerî birliğe düzenlenen saldırı sonucu 3 geçici köy korucusu,
saldırının ardından çıkan çatışmada ise 1 militan
öldü, 1 asker ile 3 geçici köy korucusu da yaralandı.
Bitlis’in kırsal kesiminde 19 Ekim 2012’de askerî
araçların geçişi esnasında açılan ateş sonucu bir geçici köy korucusu ile bir asker yaralandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Kazan
Vadisi’nde 19 Ekim 2012’de çıkan çatışmada 15 militanın öldüğü ileri sürüldü.
Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nde 20 Ekim 2012’de askerî
araçların geçişi sırasında doğalgaz boru hattına düzenlenen sabotaj sonucu meydana gelen patlamada
28 asker yaralandı.
Tunceli’de 23 Ekim 2012’de polis kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının
ardından çıkan çatışma sonucu 6 militanın öldüğü
açıklandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde 24
Ekim 2012’de devam eden askerî operasyon sırasında çıkan çatışmada bir militan öldü, 2 militan
da yaralandı.
Hakkâri’nin Kırıkdağ Köyü’nde kendisinden 3
gündür haber alınamayan AKP üyesi korucubaşı
Cemal Adıyaman’ın HPG militanlarınca alıkonduğu 26 Ekim 2012’de öğrenildi. Cemal Adıyaman 29
Ekim 2012’de serbest bırakıldı.
Şırnak’ta 28 Ekim 2012’de kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü lojmanları, askeri lojmanlar, valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına
uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 polis memuru yaşamını yitirdi,
3 polis memuru da yaralandı. Saldırının ardından
düzenlenen operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Beytüşşebap İlçesi’nin Uzungeçit
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Beldesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada ise 8
militanın öldüğü açıklandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin kırsal kesiminde
devam eden askerî operasyona katılan bir asker,
önceden döşenmiş mayının 29 Ekim 2012’de patlaması sonucu yaralandı.
Tunceli-Ovacık karayolunda 30 Ekim 2012’de, jandarma karakoluna erzak taşıdığı ileri sürülen sivil
bir aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu iki sivil yaşamını yitirdi.
31 Ekim 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Girmeli Beldesi’ne gelen HPG militanlarının,
Girmeli Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı
Mehmet Ali İnan ile okulun hizmetlisi Sabahatin
Doğan’ı alıkoydukları öğrenildi.
31 Ekim 2012’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Girmeli Beldesi’ne gelen HPG militanlarının
alıkoyduğu Girmeli Çok Programlı Lisesi Müdür
Yardımcısı Mehmet Ali İnan ile okulun hizmetlisi
Sabahatin Doğan aynı gün serbest bırakıldı.
Bingöl’ün Çiçekdere Köyü’nün kırsal kesiminde 20
Eylül 2012’de çıkan çatışmada bir geçici köy korucusunun öldüğü 2 Kasım 2012’de öğrenildi.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin girişinde 4 Kasım
2012’de zırhlı polis aracının geçişi sırasında başka
bir araçta meydana gelen patlama sonucu Faris
Demircan (11) yaşamını yitirdi, 2’si ağır 26 kişi de
yaralandı.
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Duru Köyü’nde
bulunan karakol üs bölgesine 2 Kasım 2012’de düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışma sonucu
1 asker ile 3 militan öldü, 7 asker de yaralandı.
Şırnak’ta Cudi Dağı’nda yapılan askerî operasyonlar kapsamında 4 Kasım 2012’de çıkan çatışmada 5
militanın öldüğü açıklandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde Çoban Dağı çevresinde devam eden askerî operasyon kapsamında 6
Kasım 2012’de çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü
açıklandı.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde 8
Kasım 2012’de çıkan çatışmada bir asker ile 13 militanın öldüğü, bir militanın yaralı halde yakalandığı
ileri sürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakla-
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rının 7 Ekim 2012’de Irak’ın kuzeyinde bulunan
Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik düzenlediği
hava saldırısı sonucu 2 sivilin öldüğü, 3 sivilin de
yaralandığı ileri sürüldü.

Beldesi’nde 19 Kasım 2012’de Akarsu İlköğretim
Okulu’na gelen HPG militanları tarafından alıkonan okul müdürü Hüseyin Mete ile Öğretmen Eray
Yıldız 20 Kasım 2012’de serbest bırakıldı.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 4 Kasım 2012’de
zırhlı polis aracının geçişi sırasında başka bir araçta
meydana gelen patlamada yaralanan İbrahim Demir (17) Ankara’da tedavi gördüğü Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde 9 Kasım 2012’de yaşamını yitirdi.

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nin kırsal kesiminde 10
Kasım 2012’de çıkan çatışmada bir militanın öldüğü açıklandı.

Hakkâri Valiliği’nce 9 Kasım 2012’de yaptığı açıklamayla 7 Kasım 2012’de Şemdinli’nin kırsal kesiminde başlatılan askerî operasyonlar sonucu 42
militanın öldüğünü ileri sürüldü.

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin kırsal kesiminde 15
Kasım 2012’de çıkan çatışmanın ardından bir mağaraya sığınan Marksist Komünist Parti-Halkın
Kurtuluş Ordusu (MKP-HKO) militanı 24 kişi ile
militanların yerini gösterdiği ileri sürülen bir kişinin askerî birlikler tarafından sağ yakalandığı ileri
sürüldü.

Mardin’in Midyat İlçesi’nde 9 Kasım 2012’de yol
kesen ve bir minibüsü durduran HPG militanlarının alıkoyduğu 3 öğretmen 11 Kasım 2012’de serbest bırakıldı.

Mardin’in Ömerli İlçesi’ne bağlı Ünsalı Köyü’ndeki
Jandarma Karakolu’na 27 Kasım 2012’de düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışma sonunda bir
asker ile 2 militan öldü, bir asker de yaralandı.

Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde 14 Kasım 2012’de çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü, bir
geçici köy korucusunun da yaralandığı ileri sürüldü.

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan
çatışmada 2 militanın öldüğü 25 Kasım 2012’de
açıklandı.

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin kırsal kesiminde 15
Kasım 2012’de başlatılan askerî operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu 2 militanın öldüğü, bir askerin yaralandığı ileri sürüldü.
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Ortaklar
Köyü’nün kırsal kesiminde 18 Kasım 2012’de çıkan
çatışmada 5 asker ile 8 militan öldü, 1 asker ile 1
militan da yaralandı, 5 militan da sağ olarak yakalandı.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Kazan
Vadisi’nde 17 Kasım 2012’de köylüler daha önce
çıkan çatışmalarda ölmüş 6 militanın cenazesini
buldular.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortaköy Köyü’nün
yakınlarında 19 Kasım 2012’de, askerî aracın geçişi
sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 asker
yaralandı.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu
Beldesi’nde 19 Kasım 2012’de Akarsu İlköğretim
Okulu’na gelen HPG militanları okul müdürü Hüseyin Mete ile Öğretmen Eray Yıldız alıkoydu.
Mardin’in
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Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü 25 Kasım
2012’de açıklandı.
Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Hamamçınar
Beldesi’nin kırsal kesiminde 12 Kasım 2012’de çıkan çatışmada bir militan yaşamını yitirdi.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde 25
Kasım 2012’de çıkan çatışmada bir asker yaralandı.
Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde 23 Kasım ve 24 Kasım 2012’de çıkan çatışmada 7 militanın öldüğü açıklandı.
Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nden 26 Kasım 2012’de
Lice İlçesi’ne giden askerî aracın geçişi sırasında
önceden yola döşenmiş mayının patlaması sonucu
6 asker yaralandı.
Hakkâri’nin
Şemdinli
İlçesi’nin
Aktütün
Bölgesi’nde 29 Kasım 2012’de çıkan çatışma sonucu
sekiz militanın öldüğü açıklandı.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortaköy Köyü’nün
yakınlarında 19 Kasım 2012’de, askerî aracın geçişi
sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanan
er Duyal Ceylan 30 Kasım 2012’de yaşamını yitirdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Fis
Köyü yakınlarında 22 Kasım 2012’de çıkan çatışmada bir militanın öldüğü açıklandı.

Diyarbakır’da 27 Aralık 2012’de seyir halindeki polis aracına düzenlenen ses bombalı saldırı sonucu 2
polis memuru yaralandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nin kırsal kesiminde 10
Kasım 2012’de çıkan çatışmada bir militanın daha
öldüğü 1 Aralık 2012’de öğrenildi.

Diyarbakır’ın Lice, Hani ilçeleri ile Bingöl’ün Genç
İlçesi arasındaki bölgede 31 Aralık 2012’de başlatılan askerî operasyon sırasında çıkan çatışmalarda
10 militanın öldüğü ileri sürüldü.

Elazığ’ın Arıcak ilçesi ile Bingöl’ün Genç İlçesi arasında kalan kırsal bölgede 1 Aralık 2012’de çıkan
çatışmada 4 militanın öldüğü ileri sürüldü.
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde 25
Kasım 2012’de çıkan çatışmada yaralanan Uzman
Çavuş Ömer Tunçbilek, Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde 4 Aralık
2012’de yaşamını yitirdi.
Mersin’de 2 Aralık 2012’de devriye görevi yapan polis aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki polis memuru yaralandı.
Batman’ın Aydınkonak Köyü yakınlarında 3 Aralık 2012’de devriye görevi yapan A.B. adlı sivil polis
memuruna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu sivil polis memuru A.B.
yaralandı.

5.1. Mayın Patlaması Davasında Yargılanan Askeri Yetkililer
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 27 Mayıs 2009’da
askerî aracın geçişi sırasında, daha önce askerlerin
döşediği mayının patlaması sonucu, altı askerin
ölümü ve sekiz askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak yargılanan tutuksuz sanıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğgeneral Zeki
Es, Fatih Taylan Çeker, Hakan Alaçam, Nurettin
Altay ve Rıza Atilla Erdoğan’ın yargılanmasına
8 Şubat 2012’de Genelkurmay Başkanlığı Askerî
Mahkemesi’nde devam edildi.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 4 Aralık 2012’de Garnizon
Komutanlığı’nda meydana gelen patlama sonucu 3
asker yaralanırken, patlamanın ardından düzenlenen ev baskınları sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Duruşmada 2. Ordu Komutanlığı’nın, olayın meydana geldiği bölgedeki “2009 bahar ve yaz tertiplenme emirlerini” içeren klasörün mahkemeye
ulaştığını açıklayan mahkeme heyeti, yaşamını
yitiren askerlerin ailelerini dinledikten sonra eksik belgelerin tamamlanması amacıyla duruşmayı
erteledi.

Osmaniye’de 3 Aralık 2012’de Amanos Dağları bölgesinde çıkan çatışmalar sonunda 13 militanın öldüğü, 5 militanın da yakalandığı açıklandı.

7 Mart 2012’deki duruşmada sanıkları dinleyen
mahkeme heyeti, yeni bilirkişi heyetinin atanması
için duruşmayı erteledi.

Şırnak’ta 16 Aralık 2012’de Gabar Dağı bölgesinde
bulunan bir karakola düzenlenen saldırı sonucu bir
askerin öldüğü ileri sürüldü.

11 Nisan 2012’deki duruşmada sanıkları dinleyen
mahkeme heyeti, ataması yapılan yeni bilirkişi heyetinin raporununun beklenmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.

Hatay ile Osmaniye arasındaki Amanos Dağları
bölgesi’nde 24 Aralık 2012’de çıkan çatışmalarda 13
militanın öldüğü, 6’nın yakalandığı iddia edildi.
Hakkâri’nin
Yüksekova
İlçesi’nin
Dağlıca
Bölgesi’nde 25 Aralık 2012’de arazi arama tarama
faaliyeti yapan askerî ekibin geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu 3 asker
yaralandı.
Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’nin kırsal kesiminde
çıkan çatışmada bir militanın öldüğü 26 Aralık
2012’de iddia edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

13 Haziran 2012’deki duruşmada daha önce ataması yapılan yeni bilirkişi heyetinin raporu mahkeme
heyetine sunuldu. Sanık ve müdafii avukatlarının
raporu henüz inceleyemedikleri için yaptıkları ek
süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
27 Temmuz 2012’deki duruşmada daha önce ataması yapılan yeni bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora sanık Zeki Es, “o bölgede görev yapmayan bilirkişinin rapor hazırlaması doğru olmaz” diyerek
itiraz etti ve dava konusu olayla ilgili Genelkurmay
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Başkanlığı’ndan görüş istenmesini ve bunun bilirkişi raporu olarak sayılmasını talep etti.
Sanık avukatlarına bilirkişi raporuna ilişkin yazılı
beyanda bulunmaları için ek süre veren mahkeme
heyeti, dosyadaki eksik belgelerin giderilmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.

26 Eylül 2012’deki duruşmada bilirkişi heyetinin
hazırladığı ek rapor sunuldu. Mahkeme heyeti, ek
bilirkişi raporunun incelenmesi için duruşmayı erteledi.
24 Aralık 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması
için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.

6. KARA MAYINLARI
ve
BİLİNMEYEN CİSİM PATLAMALARI
2012 yılında meydana gelen 27 patlamada 9’u çocuk 15 kişi yaşamını yitirirken; 20’si çocuk 34 kişi yaralandı.
Patlamaların 4’ü Hakkâri olmak üzere 26’sı doğu ve güneydoğu illerinde meydana gelirken sadece bir patlama Osmaniye’de meydana geldi.

• Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde 4 Şubat 2012’de
Suriye sınırında nöbet tutan A.Ö. (22) adlı asker, mayınlı bölgede bulduğu cismin patlaması
sonucu yaralandı.
• Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Döküktaş Köyü’nün
Kayaç Mezrası’nda 4 Nisan 2012’de çocukların
bulduğu cismin patlaması sonucu Şükrü Erdoğan (13) yaşamını yitirdi, Esmanur Özdemir (8)
de ağır yaralandı.
• Gaziantep’in Karkamış İlçesi’nde 3 Mayıs
2012’de Ergün Birelli (25) adlı kişi mayın olduğuna inanmadığı cismin üzerine basarak cismin
patlaması sonucu bacağından yaralanarak Nizip
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
• Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 9 Haziran
2012’de ilçe merkezinin dışında koyunlarını otlatan Mehmet Şerif Çelik (35) bastığı mayının
patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
• Osmaniye’nin Zorkun Yaylası yolu Haçbel mevkisindeki piknik alanında 17 Haziran 2012’de
mayına basan Abdulbaki Akıncı (18) ve Hasan
Taşer’in (19) yaralandığı açıklandı.
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• Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 21 Haziran
2012’de hayvan otlatırken bastıkları mayının
patlaması sonucu ağır yaralı halde Aile Sağlığı
Merkezi’ne kaldırılan iki çocuktan Şaban Arslan
(12) yaşamını yitirdi. Yaralanan Hemgin Altay
(13) ise Hakkâri Devlet Hastanesi’ne gönderildi.
• Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Kızılkaya
Köyü’nde askeri yerleşim alanına yakın bir yerde
hayvanlarını otlatan Ertan Dilaver (14) meydana
gelen patlama sonucu yaşamını yitirirken Adem
Yiğit (12) de patlamada ağır yaralandı.
• Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Böğrüpek Köyü’nün
kırsal kesiminde 23 Temmuz 2012’de küçükbaş
hayvanlarını otlatan Okan Deniz (12) ve Mehmet Direkçi (11), mayınlı arazide meydana gelen
patlama sonucu yaralandı.
• Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 28 Temmuz
2012’de yerde buldukları poşeti kurcalayan Baran Tunç (11) ve Ercan Çiçekli (17) adlı 2 çocuk
meydana gelen patlamada yaralandı.
• Iğdır’ın Karakuyu Köyü’nden 27 Temmuz
2012’de Ağrı Dağı çevresinde bulunan KorTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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han Yaylasına’na koyunlarını otlatmaya gelen
Şerif Çakmaz (29) adlı çoban bastığı mayının
patlaması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine
patlamanın nedenini anlamak için giden Zeki
Çakmaz ise meydana gelen 2. patlama sonucu
yaralandı.
• Muş’un
Kızılağaç
Beldesi’nin
Şenyayla
Bölgesi’nde 6 Ağustos 2012’de yerde bulduğu
cismin elinde patlaması üzerine Sera Yılmaz (8)
yaşamını yitirdi.
• Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Yekmal
Köyü’nde 7 Ağustos 2012’de Fuat Sak (18) bulduğu havan mermisinin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
• Tunceli’nin Sütlüce Köyü’nün kırsal kesiminde 25 Ağustos 2012’de jandarma karakolunun
yakınlarında hayvanlarını otlatan Oktay Kuçin
(23) adlı çoban yerde bulduğu cismin patlaması
sonucu yaralandı.
• Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt
Beldesi’nden geçen demiryolu civarındaki mayınlı bölgeden 30 Ağustos 2012’de geçmeye
çalışan bir grup Suriyeli arasında bulunan bir
kişinin mayına basması sonucu meydana gelen
patlamada ikisi çocuk 3 kişi öldü, 1 çocuk da yaralandı.
• Bingöl’ün Yedisu İlçesi’ne bağlı Elmalı Köyü’nün
Bikan Mezrası’nda 4 Eylül 2012’de yerde buldukları bir patlayıcının infilak etmesi sonucu
Fermali Sağlak (44) yaşamını yitirirken, Sıdıka
Sağlak (42) ve Habip Sal yaralandı.
• Bitlis’e 20 kilometre mesafede bulunan Şexcıman
bölgesinde 10 Eylül 2012’de henüz nedeni bilinmeyen bir patlamanın meydana gelmesi sonucu
patlama bölgesinde hayvanlarını otlatan 2 çocuk
yaralandı.
• Bingöl’ün Yayladere İlçesi’ne bağlı Seter
Köyü’nde 12 Eylül 2012’de hayvan otlatmaya giden 2 kardeşin yerde buldukları bir cisimle oynamaları sırasında patlama meydana geldi. Patlamada Ramazan Kızılgöz (14) yaşamını yitirdi,
Ceylan Kızılgöz (11) de yaralandı.
• Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 24 Eylül 2012’de
Çağ Çağ köprüsü yakınlarında bulunan hurdalıkta meydana gelen patlama sonucu hurda malTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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zemesi ayıklayan Rıdvan Öz (24) ve Yusuf Elik
(17) yaralandı.
• Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt
Beldesi’nden geçen demiryolu civarındaki mayınlı bölgeden 24 Eylül 2012’de geçmeye çalışan
bir grup Suriyeli arasında bulunan bir kişinin
mayına basması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
• Van’ın Çaldıran İlçesi’nde 27 Eylül 2012’de
askerî atıkların olduğu çöplükte çobanlık yapan
Sami Akti’nin (13) bulduğu merminin patlaması sonucu Sami Akti yaşamını yitirdi, Selami
Akti (9) de yaralandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Selami Akti de 1
Ekim 2012’de yaşamını yitirdi.
• Şırnak’ın Şenoba Beldesi’nde 7 Ekim 2012’de
odun toplamak için Sırgê Dağı’na giden 4 kişinin bulunduğu traktörün ilerlediği esnada nedeni belirlenemeyen bir patlamanın meydana gelmesi sonucu Nızar Babat (22) yaşamını yitirdi, 3
kişi de ağır yaralandı.
• Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Xeşika (Kayhan) Köyü’nde 4 Ekim 2012’de koyunlarını otlatan C.K. (13) adlı çocuk, Bakım Jandarma
Karakolu yakınlarında bastığı cismin patlaması
sonucu ağır yaralandı.
• Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Dağdelen
Köyü’nde 8 Ekim 2012’de sınır hattında yerleştirilmiş mayının patlaması sonucu hayvanlarını
otlatan Ömer Demir (17) ile Erkan Demir (13)
adlı 2 çocuk yaralandı.
• Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde evlerinin
önündeki boş alanda oynayan B.Y. (5) ve H.Y.
(7) adlı 2 çocuğun buldukları cismin patlaması
sonucu 2 çocuk da yaralandı. Durumu ağır olan
H.Y. Van’a sevk edildi.
• Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı
yakınında 28 Ekim 2012’de meydana gelen patlama sonucu M.K. (10) yaralandı.
• Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’ne bağlı Kırkpınar
Köyü’nde çobanlık yapan İbrahim Güzel (16),
9 Kasım 2012’de koyunlarını otlatırken bulduğu
cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.
• Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Kızılkaya
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Köyü’nde 2 Aralık 2012’de, hayvanlarını otlatan
Hüsnü Yiğit (36), bastığı mayının patlaması sonucu yaşamını yitirdi, yanında bulunan Ali Sökmen (12) de yaralandı.

• Şırnak’ın İkizce Köyü yakınlarında 4 Aralık
2012’de, çobanlık yapan Ahmet Taşar (62), hayvanlarının mayına basması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı.

7. BOMBALI SALDIRILAR
2012 yılında 48 bombalı veya saldırı tespit edilirken; saldırılarda 12 sivil, 4 eylemci, 3 polis memuru
olmak üzere 19 kişi yaşamını yitirdi; 115 sivil, 1 eylemci, 26 polis memuru olmak üzere 142 kişi yaralandı;
26 patlamada ölen veya yaralanan olmadı. 48 saldırının 28’i İstanbul’da gerçekleşirken; Diyarbakır’da 8;
Mersin’de 4; Hatay ve Hakkâri’de 2’şer; Ankara, Ağrı, İzmir ve Gaziantep’te birer patlama meydana geldi:

• Hakkâri’de 19 Ocak 2012’de Bulvar Caddesi
üzerine döşenmiş bombanın polis servisinin
geçişi sırasında patlatılması sonucu ağır yaralanan Zeki Yeşil (22) kaldırıldığı Hakkâri Devlet
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 20 Ocak 2012’de
açıklama yapan HPG, patlamaya ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Patlamaya ilişkin 24 Ocak
2012’de açıklama yapan Hakkâri Valiliği, daha
önce 7 olarak ifade edilen yaralı polis memuru
sayısının 3 olduğunu; toplam yaralı sayısının 27
olduğunu ve olay günü olay yerine ait MOBESE
kameralarının çalışmadığını söyledi. 30 Ocak
2012’de bir ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi’ne
operasyon düzenleyen Özel Harekât Şubesi’ne
bağlı polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
• İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde 9 Şubat 2012’de
canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişinin üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu adının
Yasemin Çiftçi (22) olduğu öğrenilen kişi yaşamını yitirdi. “Marksist Leninist Komünist Parti
(MLKP) Örgütü üyesi olduğu” açıklanan kişinin
canlı bomba olmadığı çantasındaki zaman ayarlı
bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
• İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bağlı Sütlüce
Semti’nde 1 Mart 2012’de AKP İl Başkanlığı ile
MÜSİAD binalarının önünde seyir halinde olan
ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis
memurlarını taşıyan otobüse bir motosiklet üzerine konulan bombanın uzaktan kumandayla
patlatılması sonucu düzenlenen saldırıda 15 polis memuru ile bir sivil yaralandı.
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• İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 9 Ocak 2012’de Kartal Aile Sağlık Merkezi’ne yakın bir bölgeye konulan ses bombasının patlaması sonucu binada
maddi hasar meydana geldi.
• İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 5 Şubat 2012’de
bir anaokulunun bahçesine atılan ses bombasının patlaması sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
• İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 5 Şubat
2012’de cam atıkların atıldığı geri dönüşüm
kutusuna bırakılan ses bombasının patlaması
sonucu ölen veya yaralanan olmazken çevrede
maddi hasar meydana geldi.
• Ankara’da 5 Mart 2012’de Bakanlar Kurulu toplantısının öncesinde Başbakanlık binasına 50
metre mesafede bulunan Yargıtay binasının otopark girişinde bir çöp konteynırına bırakılan ses
bombasının patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
• İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 27 Mart
2012’de, bir park içinde bulunan Muharip Gaziler Lokali’nin kapısına koyulan ses bombasının
patlaması sonucu lokalde maddi hasar meydana
geldi.
• İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 2 Nisan 2012’de Hükümet Konağı’ndaki Nüfus
Müdürlüğü’nün önünde bulunan çöp kutusuna
konulan ses bombasının patlaması sonucu iki
kişi yaralandı.
• İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 30 Nisan 2012’de
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çalışma ve İş
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Kurumu Müdürlüğü önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu temizlik görevlisi Sadık Mandal (35) yaralandı.
• Diyarbakır’da 4 Mayıs 2012’de Dicle Üniversitesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından koridora bırakılan
ses bombasının patlaması sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.
• Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 7 Mayıs
2012’de Sezer Duman (13), sokakta bulduğu
poşeti karıştırırken bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu ağır yaralanarak Şırnak Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı.
• İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 8 Mayıs 2012’de tuvalete bırakılan ses bombasının
patlaması sonucu iki öğrenci ile bir temizlik görevlisi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri
ise 6 öğrenciyi gözaltına aldı.
• İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 19 Mayıs
2012’de bir sokağa bırakılan ses bombasının patlaması üzerine çevrede maddi hasar meydana
geldi.
• Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Karaağaç
Beldesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Necmettin Acar’ın evinin bahçesinde park halindeki
otomobiline 21 Mayıs 2012’de düzenlenen ses
bombalı saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken araçta ve çevrede maddi hasar meydana
geldi.
• Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 31 Mayıs
2012’de Uludere Mahallesi’nde belirlenemeyen
bir nedenle meydana gelen patlama sonucu ölen
veya yaralanan olmazken çevrede maddi hasar
meydana geldi.
• İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 1 Haziran
2012’de bir benzin istasyonuna bırakılan parça
tesirli bir bombanın patlaması sonucu çevrede
maddi hasar meydana geldi.
• İzmir’in Bornova İlçesi’nde 2 Haziran 2012’de
bir öğrenci yurduna ve 2 alışveriş merkezine atılan ses bombaları sonucu patlamaların meydana
geldiği bölgelerde maddi hasar meydana geldi.
• İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde 5 Haziran
2012’de canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişiTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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nin üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu canlı bomba olduğu iddia edilen kişi yaşamını
yitirdi. Kimliği tespit edilen Onur Karasansar’ın
(23) “Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
(DHKP/C) Örgütü üyesi olduğu” iddia edilirken
söz konusu kişinin canlı bomba olmadığı ve çantasındaki zaman ayarlı bombanın infilak etmesi
sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
• Diyarbakır’da 8 Haziran 2012’de Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde, Hukuk
Fakültesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan ses bombalarının patlaması
sonucu binalarda maddi hasar meydana geldi.
• İstanbul’un Şişli İlçesi’nde 7 Haziran 2012’de
kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıraktığı ses
bombasının patlaması sonucu iki kişi yaralandı.
• İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde 7 Haziran
2012’de bir polis memuruna ait sivil aracın altına
bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yoldan geçen Fatma Akşahin (30) yaralandı.
• İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde 28 Eylül 2008’de
Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yaparken gözaltına alınarak İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis
Merkezi’ne götürülen ve bu karakol ile kaldığı
cezaevinde gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitiren Engin Çeber’in gözaltında tutulduğu
İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi’ne 12
Haziran 2012’de silahlı ve el bombalı saldırı yapıldı. Çıkan çatışmada saldırıyı düzenleyen kişi
ağır yaralı halde kaldırıldığı Maslak Acıbadem
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Saldırıyı düzenleyen bir diğer kişi olay yerinden uzaklaşırken
bıraktığı bomba da fünyeyle patlatıldı. Saldırıyı 13 Haziran 2012’de Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi (DHKC) üstlenirken, saldırıda yaşamını yitiren kişinin Erdal Dalgıç olduğu ve saldırının Engin Çeber’in söz konusu karakolda işkence görmesi nedeniyle düzenlendiği açıklandı.
• İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 16 Haziran 2012’de yemek yedikleri sırada iki polis
memuruna uzun namlulu silahlarla düzenlenen
saldırıda ağır yaralanan polis memurlarından
Zekeriya Yurdakul kaldırıldığı Özel İstanbul
Şafak Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Saldırıyı
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Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKC) üstlendi.

bombalarının patlaması sonucu patlamaların
meydana geldiği bölgelerde maddi hasar oluştu.

• İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 15 Haziran 2012’de
bankadan para çektikten sonra aracına binmeye çalışan polis memuru Sabri Yiğit (42) uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırıyı Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi (DHKC) üstlendi.

• Mersin’de 10 Temmuz 2012’de bir otelin önüne
bırakılmış piknik tüpüne sarılı el yapımı bombanın patlaması sonucu Cemal Aybek (36) adlı otel
görevlisi yaralandı.

• İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 17 Haziran
2012’de bir otomobilin üstüne bırakılan zaman
ayarlı bombanın patlaması sonucu araçta ve çevrede maddi hasar meydana geldi.
• İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde 21 Haziran
2012’de bir polis memurunun yaşadığı evin önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu
çevrede maddi hasar meydana geldi.
• İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 24 Haziran
2012’de ve 25 Haziran 2012’de aynı sokağa bırakılan ses bombalarının patlaması sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi.
• İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde 28 Haziran 2012’de
şüphe üzerine polis ekibinin durdurduğu ticarî
taksiden açılan ateş sonucu Fatih Çelik adlı polis
memuru yaralandı. Ateş açan S.G.’nin polis ekibi tarafından yakalandığı ve İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi’ne 12 Haziran 2012’de
düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırı ile
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 15 Haziran 2012’de
bankadan para çektikten sonra aracına binmeye
çalışan polis memuru Sabri Yiğit’e (42) Devrimci
Halk Kurtuluş Cephesi (DHKC) adına düzenlenen silahlı saldırının faili olduğu İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu tarafından açıklandı.
• İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 30 Haziran
2012’de bir araca bırakılan patlayıcı maddenin
patlaması sonucu araçta maddi hasar meydana
geldi.
• Diyarbakır’da 1 Temmuz 2012’de kimliği belirsiz
kişi veya kişiler tarafından altı ayrı noktaya konulan ses bombalarının patlaması sonucu ölen
veya yaralanan olmazken ses bombalarının patladığı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.
• Mersin’de 5 Temmuz 2012’de biri polis lojmanına olmak üzere üç farklı bölgeye bırakılan ses
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• Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis
Karakolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu Sena Büyükkonut (13), Onur Fikret Aker
(21), Duygu Aker (21), Almina Melisa Aker (1),
Süleyman Alkan (3), Sevgi Gülperi İnanç (11),
Davut Adak (31), Safi Canbaş (48), İsmail Daler
(30) adlı 4’ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, dördü ağır 69 kişi de yaralandı. Saldırının ardından
devlet ve hükümet yetkilileri saldırıyı HPG’nin
yaptığını ileri sürerken, HPG yaptığı açıklamada
saldırıyla bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Polis
ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu ise
5 kişi gözaltına alındı. Saldırıda yaralananlardan Fatma Erdem (10) Adana’da tedavi gördüğü
hastanede 24 Ağustos 2012’de yaşamını yitirdi.
Saldırının ardından toplam 13 kişi gözaltına alınırken, sorgusu tamamlanan şüphelilerden aracı
çekici araçla patlama yerine getiren M.Ç. adlı şoför ile Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde bir ilköğretim okulunda müdür yardımcılığı yapan M.H.
adlı kişi tutuklandı. Saldırıda yaralananlardan
Yaşar Bayram tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 28 Ağustos
2012’de yaşamını yitirdi. Sorgusu tamamlanan
11 kişiden 5’i daha 28 Ağustos 2012’de tutuklandı.
• İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül 2012’de
75. Yıl Polis Merkezi’ne Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKC) militanı İbrahim Çuhadar
tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısı
sonucu bir polis memuru ile eylemci İbrahim
Çuhadar öldü, dört polis memuru ile iki sivil de
yaralandı.
• İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 1 Ekim
2012’de bir aracın altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu araçta ve çevrede maddi
hasar meydana geldi.
• Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul’un
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Üsküdar İlçesi’ndeki evinde Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi Örgütü adına oyuncak ayıyla
suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla 2008
yılında tutuklanan ve 2012 yılında tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilen Asuman Akça
(49), ailesiyle yaşadığı İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ndeki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
29 Ekim 2012’de açıklama yapan DHKC Örgütü
saldırıyı üstlendi.
• Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 1 Kasım 2012’de
Ahmet Tor Kışlası önünde park halinde bulunan
bir aracın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
• İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 8 Aralık
2012’de Yenibosna 75. Yıl Polis Karakolu’na düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis memuru ile saldırıyı düzenleyen
iki kişiden biri olan ve DHKP/C Örgütü militanı
olduğu ileri sürülen Nebiha Aracı yaralandı. Saldırının ardından saldırıyı düzenleyenlerden birinin olay yerinden uzaklaştığı, saldırı sırasında
karakola atılan bir el bombasının ise patlamadığı iddia edildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde müşahade altında tutulan Nebiha
Aracı’nın sağlık durumuna ilişkin bilgi alamk
için 9 Aralık 2012’de hastane önüne gelen TAYAD üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri
ise 10 kişiyi gözaltına aldı.
• İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 11 Aralık 2012’de, adliyeye dosya götüren Gazi Polis
Karakolu’nda görevli polis memuru Mücahit
Daştan (32), Cumhuriyet Meydanı’nda uğradığı
silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yasadışı
DHKP/C Örgütü üyesi olduğu iddia edilen N.A.
tarafından düzenlenen silahlı saldırı sırasında
çıkan kargaşa sırasında 3 kişi de yaralanırken,
N.A.’nın yakalandığı açıklandı. Saldırının ardından gözaltına alınan N.A., 14 Aralık 2012’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
• İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 8 Aralık
2012’de Yenibosna 75. Yıl Polis Karakolu’na düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis memuru ile saldırıyı düzenleyen
iki kişiden biri olan ve DHKP/C Örgütü militanı
olduğu ileri sürülen Nebiha Aracı yaralanmıştı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
müşahade altında tutulan Nebiha Aracı’nın sağTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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lık durumuna ilişkin bilgi almak için 10 Aralık
2012’de hastane önüne gelen TAYAD üyesi gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 18 kişiden arasında Grup Yorum üyesi
Ayfer Rüzgâr’ın da bulunduğu 12 kişi 14 Aralık
2012’de tutuklandı.

7.1. Devam Eden veya Sonuçlanan
Bombalı Saldırı Davaları
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 7 Mart 2012’de
devam edildi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamada, esas hakkındaki mütalaasını sunan
savcı, yedi yıl önceki mütalaayı tekrarlayarak Pınar
Selek’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, davanın diğer sanıklarına da daha önce talep edilen hapis cezalarını tekrar istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
1 Ağustos 2012’de İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, yedi yıl önceki mütalaayı tekrarlayarak Pınar Selek’e ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası, davanın diğer sanıklarına da
daha önce talep edilen hapis cezalarını tekrar istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı sanık avukatlarının
esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla 22 Kasım 2012’ye erteledi.
13 Aralık 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
avukatların reddi hakim talebinin reddedildiğini
açıkladı. Avukatların karara itiraz etmesi üzerine itiraz dilekçesini üst mahkeme olarak İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderen mahkeme
heyeti, yanıtın beklenmesi amacıyla duruşmayı 24
Ocak 2013’e erteledi.
Diyarbakır’da Polis Servisine Saldırı Davası
Diyarbakır’da 8 Ekim 2008’de 5 kişinin ölümü ile 25
kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan polis servisine saldırıyla ilgileri olduğu iddiasıyla haklarında
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dava açılan 13 kişinin duruşmasına Diyarbakır 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Nisan 2012’de devam
edildi.
Duruşmada tutuklu sanıklar Ali Nergiz, Neytullah
Bayram, Halis Yildeniz, Murat Yildeniz, Ramazan
Benice ile tutuksuz sanıklardan Mevlit Özbey hazır bulundu. Duruşmaya katılan sanıkların Kürtçe
ifade verme taleplerini reddeden mahkeme heyeti
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
Koşuyolu Parkı Katliamı Davası
Diyarbakır’da 12 Eylül 2006’da yedisi çocuk 10 kişinin ölümü ve 67 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Koşuyolu Parkı’ndaki bombalı saldırıyla ilgili
olarak, saldırıyı Türk İntikam Tugayı’nın (TİT)
üstlenmesinin ardından 22 Mart 2009’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce Diyarbakır, Konya,
Gaziantep, Mersin, Mardin, Batman, Sakarya ve
Şanlıurfa’da düzenlenen eşzamanlı operasyonda
tutuklanan üç kişinin yargılanmasına 17 Mayıs
2012’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi.
Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını
sunan savcı, Hikmet Topal ve Burhan Güneş’e 11’er
kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 625’er
yıl hapis cezası; Murat Ekin’e de 845 yıl hapis cezası
istemişti. Kararın açıklandığı duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Hikmet Topal ve Burhan
Güneş’e 11’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 216’şar yıl 8’er ay hapis cezası, Murat Ekin’e
de 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İstanbul’da Patlama Davası
İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde 9 Şubat 2006’da
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarındaki bir
internet kafeye yerleştirilen bombanın patlaması
sonucunda Zafer Işık (22) yaşamını yitirmiş, yedisi
polis memuru 15 kişi de yaralanmıştı.
Kürdistan Özgürlük Şahinleri’nin (TAK) üstlendiği
bombalı saldırının ardından biri tutuklu iki sanığın
yargılanmasına 7 Haziran 2012’de devam edildi.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında tutuklu sanık Enver Baysal’ın esas
hakkındaki savunmasını Kürtçe yapmasını dikkate almayan mahkeme heyeti Enver Baysal’a iki kez
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ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 211 yıl hapis
cezası verdi. Davanın tutuksuz sanığı Fsruk Yıldız
ise “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasından
beraat ederken “Ateşli Silahlar Yasası’na muhalefet
ettiği” suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına mahkûm
oldu.
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’i tutuklu 9 kişinin yargılanmasına, 5 Eylül
2012’de İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Davanın önceki duruşmasında savcı
esas hakkındaki mütalaasını sunmuş ve Savcı Mehmet Ali Uysal, mütalaasında firari sanıklar “İrfan,
Sedat, Selçuk ve Azat” kod adları bulunan dört kişinin patlamanın asıl faili olduğunu belirtmişti.
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
edilmişti.
Diğer sanıklar hakkında da “yasadışı örgüt üyesi
oldukları, ruhsatsız silah bulundurdukları” suçlamalardan hapis cezası talep eden savcı bir sanık
hakkında ise beraat kararı verilmesini istemişti.
Tutuklu sanıklar Hüseyin Türeli, Ziya Kıraç, Abdurrahman Oral, Şerafettin Kara, Cevat Aydın,
Aydın Ağlar, Mehmet Salih Yanak, Nusret Teriş’in
katıldığı duruşmada, sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, gizli tanığın ve sanıkların gösterdiği tanıkların dinlenmesi amacıyla
duruşmayı erteledi.
8’i tutuklu 9 kişinin yargılanmasına, 2 Kasım
2012’de İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Tutuklu katıldığı duruşmada, ifade
veren gizli tanık, daha önce emniyet tarafından
alınan ifadenin kendisine ait olmadığını ve komplo kurularak alınan bu ifade nedeniyle masum insanların tutuklu olarak yargılandığını öne sürerek
“tüm ifadeler, emniyet ve istihbarat birimlerinin
bana hazırladığı bir komplodur. Dosyadaki ifadeler bana ait değil. Gözaltına alındığım sırada
emniyette bana boş kâğıt verildi. Üzerine imza ve
parmak izlerim alındı. Kağıt daha sonra dolduruldu” dedi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gizli tanığın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde
12 Mayıs 2008’de ifadesini alan emniyet görevlilerinin tespit edilerek, bir sonraki duruşmaya tanık
olarak çağrılmasına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 7 Şubat 2013’e erteledi.
İzmir’de Bombalı Saldırı Davası
İzmir’in Buca İlçesi’ne bağlı Şirinyer Semti’nde 2
Ekim 2007’de bir kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırının faili
oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 kişinin karar
duruşması 27 Eylül 2012’de görüldü.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
mahkeme heyeti, sanıklardan Fırat Yağmakan, Murat Yağmakan ve Ziver Turan’ı, saldırıda yaşamını
yitiren Atilla Eraslan’ın ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden oldukları için 2’şer kez
müebbet hapis cezasına ve 262’şer yıl hapis cezası
ile 2000’er lira para cezasına mahkûm ederken, tutuksuz sanık Meyase Turan’ın da beraat etmesine
karar verdi.
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Kumrular Patlaması Davası
Ankara’nın Devlet Mahallesi’nde 20 Eylül 2011’de
Kumrular Caddesi’nde park halindeki bir araçta bulunan bombanın patlaması sonucu 5 kişi
yaşamını yitirmiş, 32 kişi de yaralanmıştı. TAK
(Kürdistan Özgürlük Şahinleri) adlı örgütün üstlendiği eylemin ardından düzenlenen operasyonlar sonucu 11’i tutuklu 15 kişinin yargılanmasına 19 Aralık 2012’de Ankara 13. Bölge Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı.
Duruşmada sanıkların Kürtçe savunma talebini
reddeden ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ümit Akgümüş, Mazlum Duran,
Halil Bayık, Ramazan Pamukçi, Fethullah Yiğit ve
Ertan Yürek’in tutukluluk hallerinin devam etmesine; Necla Acet, İhsan Akgül, Hayrettin Sincan,
Yakup Pamukçi ve Ahmet Korban’ın ise tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 18 Şubat 2013’e erteledi.

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 2012 yılında da devam
edildi.

katilim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Birileri
bizi diskotek çocuğu sanıyor, tehditlerle bastırılacağımı sandılar. Şu saatten itibaren isyan başlatıyorum” diyerek sesli okunmaması isteğiyle mahkeme
heyetine bir kâğıda yazılı not sundu.

İkisi tutuklu 20 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 24. duruşması
10 Ocak 2012’de görüldü.

Yasin Hayal’in açıklaması üzerine kendisine “Kim
seni kullandı?” şeklinde soru yönelten avukat Fethiye Çetin’e ise Yasin Hayal, “ismi geçen herkes.
Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek’e kadar uzanır.
Gardiyanlar tarafından tehdit ediliyorum. İsimlerini bilmiyorum, yüzleştirme yapılırsa gösteririm.
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde görevli bunlar”
diye yanıt verdi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Yasin Hayal,
“bana karşı saldırılar giderek ciddi boyutlara ulaştı. Gardiyanlar beni tehdit ediyor. Beni sevmeyebilirsiniz ama beni bu işlerin içine çeken, gençliğimi, heyecanımı kullanan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’dir. Şimdi beni ortadan kaldırmak istiyor.
Eğer cesedim bulunursa otopsi yapmayın. Benim

Fethiye Çetin’in, Yasin Hayal’in tavrını değiştiren
şeyin ne olduğunu sorması üzerine Yasin Hayal,
“Beş senedir burada beraberiz. Biliyorsunuz saygılıyımdır, genelde az konuşurum. Ama ben o zaman 25 yaşında çok yoksul bir çocuktum. Her tür
yardım verdiler bana. Yiyecek, giyecek, para... Ben
bunları Erhan Tuncel’in elinden aldım. O zamanlar
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Erhan Tuncel, Trabzon’daki Alperen Ocakları›nın
başkanıydı. Ben ona çok saygı duyuyordum; oraya
sadıktım. O yüzden bunların hiçbirini sorgulamadım” dedi.
Duruşmada söz alan Hrant Dink’in avukatları,
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan (TİB)
gelen kayıtlarla ilgili mahkemeye verdikleri dilekçede, kayıtlarda olay yerinde bulunan ve sanıklarla
irtibatlı beş kişinin rahatlıkla tespit edildiği ve olay
yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan
14 kişinin de yine sanık ve şüphelilerle irtibatlı olduğunun tespit edildiğini belirttiler.
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dığı bir cinayet olduğuna kanaat getirerek bu yönde
hapis cezaları verdi.
Mahkeme heyeti bu doğrultuda tutuklu sanık Yasin
Hayal’e, “tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası;
“yazar Orhan Pamuk›u tehdit etmek” suçundan 3
ay hapis cezası ve “ruhsatsız silah bulundurmak”
suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Yasin Hayal’in “silahlı terör örgütü yöneticisi
olmak” suçunun sabit olmadığını belirterek bu suçtan beraat etmesine karar verdi.

TİB kayıtlarıyla ilgili bir açıklama yapan Savcı Hikmet Usta, “müdahil avukatlar, TİB kayıtlarıyla ilgili
dilekçelerini bize de sundu. Biz de bununla ilgili olarak çok acil İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne
yazı gönderdik ve yeni bir değerlendirme ile rapor
hazırlamalarını istedik. Bize henüz bir rapor göndermediler ancak duruşma öncesinde yaptığımız
görüşmede, yapılan telefon görüşmelerinin cinayet
günü yapılmadığını, görüşmelerin cinayetten çok
önce yapıldığını ve cinayetle bir ilgisi olmayan görüşmeler olduklarını belirttiler. Bu kayıtlar Terörle
Mücadele Şubesi’nde görevli uzman kişilerce incelenmiştir. Avukatların söylediği gibi bir durum söz
konusu değildir. Davamızın şüphelisi olan kişileri
arayan herkesi cinayetin sorumlusu olarak göstermek doğru değildir. HTS kayıtlarını inceleyen özel
bir birimi de içinde barındıran İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nün bilerek bir hata, kasıt ya da kusuru
olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

Tutuklu diğer sanık Erhan Tuncel ise, 2004 yılında
Yasin Hayal’in Trabzon’daki McDonalds’da patlattığı patlayıcıyı imal ederek, patlayıcı madde imal
etme suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle
“patlayıcı madde imal etmek” suçundan 5 yıl hapis
cezasına; Yasin Hayal ile birlikte kişilerde korku,
kaygı ve panik yaratacak biçimde “patlayıcı madde
kullanmak” suçundan 2 yıl hapis cezasına; mağdur
Numan Sezai Yomralıoğlu’nun aracına patlayıcı
madde kullanarak zarar vermek suçundan 1 yıl 6
ay hapis cezasına; söz konusu patlamada 6 mağdurun yaralanması suçundan 2 yıl hapis cezasına
mahkûm edildi. Toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası alan
Erhan Tuncel, “silahlı terör örgütünün yöneticisi
olmak” ve “tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme” suçlamalarının sabit olmadığı gerekçesiyle
bu suçlamalardan beraat etti. Mahkeme heyetinin
tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak Erhan
Tuncel’in tahliye edilmesine karar vermesi üzerine
Erhan Tuncel cezaevinden tahliye edildi.

Hrant Dink cinayetinin aynı dönemlerde gerçekleşen suikastlardan soyutlanarak düşünülemeyeceğine vurgu yapan Savcı Hikmet Usta, “Hrant Dink
suikastı, Rahip Santaro cinayeti ve Zirve Yayınevi
Katliamı ile bir değerlendirilmelidir. Hrant Dink
cinayeti, siyasi cinayetler geleneğinin devamı olarak düşünülmelidir. 2-3 kendini bilmez gencin bir
araya gelerek yaptığı bir eylem değildir” diye konuştu.

Sanıklardan Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’in
“tasarlayarak insan öldürmeye yardım etmek” suçundan 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına mahkûm
edilmesine karar veren mahkeme heyeti, Ahmet
İskender’in ayrıca “ruhsatsız silah bulundurmak”
suçundan da 10 ay hapis cezasına mahkûm edilmesine hükmetti. Ersin Yolcu ve Ahmet İskender de
“silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan beraat
etti.

Bir sonraki duruşmada karar vermek istediklerini
açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Tutuksuz sanıklardan Salih Hacısalihoğlu’nu “ruhsatsız mermi bulundurmak” suçundan 2 ay 15 gün
hapis cezasına mahkûm eden mahkeme heyeti,
sanığın “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etmesini
kararlaştırdı.

Dava 17 Ocak 2012’de görülen 25. duruşmayla sonuçlandı. Sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, suikastın örgütlü bir iş
olmadığına Yasin Hayal ile Ogün Samast’ın planla-
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Mahkeme heyeti, sanıkları Osman Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Mustafa Öztürk ile Tuncay
Uzundal’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve
“tasarlayarak insan öldürmek” suçlarının sabit olmadığını belirterek sanıkların beraat etmelerine
karar verdi.
Sanıklar Alper Esirgemez, İrfan Özkan, Osman Alpay, Erbil Susaman, Numan Şişman, Şenol Akduman ve Veysel Toprak’ın da “silahlı terör örgütüne
yardım etmek” ve “suçluyu gizlemek” suçlarından
beraat etmelerini kararlaştıran mahkeme heyeti,
sanıklar Yaşar Cihan ve Halis Egemen’in “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlamasının da sabit
olmadığı gerekçesiyle sanıkların beraat etmesine
karar verdi.
Kararı değerlendiren Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, şu açıklamayı yaptı: “Arat Dink ‘bizimle
dalga geçtiler’ demişti. Dalganın en büyüğünü en
sona saklamışlar. Meğer Hrant Dink üç-beş kendini bilmez tarafından öldürülmüş. Burada örgüt
yokmuş. Bu kadarını beklemiyorduk. Bu karar yerleşik bir geleneğin bozulmadığı anlamına geliyor.
Nedir bu gelenek? Devletin siyasi cinayetler geleneği, devletin bir kısım vatandaşını düşmanlaştırma geleneği devam ediyor. Bu kararı bir kez daha
tescil ettiler. Bu devletin katil, halkını bombalayan,
imhacı, suikastçı, kundakçı gibi sıfatlarla yan yana
anılmasından çok rahatsız olanlar devleti bundan
arındırmak için hiçbir çaba sarf etmediler. Fırsatı
da ellerinin tersiyle ittiler. Bu gelenekle arınmak,
yüzleşmek cinayetlere asla diyebilmek için bu dava
eşsiz bir fırsattı. Ama onlar kullanmak istemediler.
Daha düne kadar devletin ötekisi ve hedefi olanlar,
yani bugünün egemenleri, kendilerini ötekileştiren
gelenekle ittifak kurmuş görünüyorlar. Bu ittifakları geçicidir. Bu gelenek önce geçici müttefiklerini
yiyerek yoluna devam etmiştir. Bugün bu kararla
ilk safha kapandı. Ama bu dava bitmedi. Biten bir
komedi dosyasıdır. Bizim için dava yeni başlıyor.
Gideceğimiz pek çok yol var. Bunların her birini
büyük bir kararlılıkla kullanacağız.”
Karar açıklandıktan sonra mahkeme heyetinin sanıklardan Coşkun İğici hakkında hüküm vermeyi
unuttuğu fark etti.
Bu nedenle dosyası ayrılan Coşkun İğci’nin karar
duruşması 13 Şubat 2012’de görüldü. İstanbul 14.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada
mahkeme heyeti, Coşkun İğci’nin beraat etmesine
karar verdi.
Cinayet tarihinde yaşı 18’den küçük olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılarak, çocuk ağır ceza mahkemesine gönderilen katil zanlısı Ogün Samast’ın
“cinayet” suçundan yargılandığı dava 25 Temmuz
2011’de sonuçlanmış, İstanbul 2. Çocuk Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ogün
Samast’ın esas hakkındaki savunmasını alan
mahkeme heyeti, “tasarlayarak insan öldürmek”
ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçları nedeniyle Ogün Samast’a 22 yıl 10 ay hapis cezası ve
600 TL adli para cezası verilmişti.
Aldığı hapis cezasının 2/3’ünü cezaevinde geçirecek olan Ogün Samast’ın cezası Yargıtay 1. Ceza
Dairesi tarafından 21 Mart 2012’de onandı. Tutuklu
kaldığı süre de cezasından düşürülecek olan Ogün
Samast böylelikle 10 yıl sonra cezaevinden çıkmış
olacak.
Ogün Samast’ın “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve
cinayeti bu çerçevede işlediği” gerekçesiyle yargılanmasına 26 Nisan 2012’de devam edildi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya Ogün Samast katılmadı. Duruşmada mahkeme heyeti, daha önce İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin aralarında Yasin Hayal ve
Erhan Tuncel’in de bulunduğu sanıklar için delil
yetersizliği sebebiyle verdiği “yasadışı örgüt üyeliği” suçundan beraat kararının Yargıtay 9. Ceza
Dairesi’nde kesinleşmesinin beklenmesine ve Ergenekon davalarına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nden Ergenekon dosyalarındaki duruşma zabıtlarında Hrant Dink’in isminin geçtiği
bölümlerin gönderildiği belirtilerek Ergenekon
iddianamelerinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
18 Eylül 2012’de İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ogün Samast
katılmadı. Duruşmada mahkeme heyeti, daha önce
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aralarında
Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu sanıklar için delil yetersizliği sebebiyle verdiği “yasadışı örgüt üyeliği” suçundan beraat kararının
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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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” iddiasıyla bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, beşi tutuklu yedi
sanığın yargılandığı davanın Malatya 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde, 17 Şubat 2012’de görülen 37. duruşmasında mahkeme heyeti, ilk olarak Varol Bülent Aral ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan
gelen “cezai ehliyeti tamdır” raporunu dosyaya ekledi.
Duruşmada savcı, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan ardından yetkisizlik kararı ile Malatya’ya gönderilen “Ergenekon
Soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi Soruşturması” ile mevcut soruşturmanın birlikte
görülmesinin zorunlu olduğunu, davada yeni bir
iddianame hazırlığının sürdüğünü, sonraki duruşma gününün buna göre belirlenmesini istedi.
Talep üzerine mahkeme heyeti, İrtica İle Mücadele Eylem Planı’nda yer alan eylemlerle Zirve
Yayınevi Soruşturması’nın etkisizleştirmeye çalışıldığı iddiaları üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nden İlker Başbuğ’un da sanık olarak
yargılandığı İnternet Andıcı Soruşturması’nın dosyasının istenmesine karar vererek duruşmayı 13
Nisan 2012’ye kadar aralıksız yapmak üzere 9 Nisan 2012’ye erteledi.
Davanın 9 Nisan 2012’de başlayan ve 13 Nisan
2012’ye kadar devam eden 38. duruşmasında mahkeme heyeti, talep üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nden gönderilen “İnternet Andıcı” ve
“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davaları dosyalarının DVD ortamında ulaştığını ve dosyaya eklendiğini belirtti. Duruşmada sanık Varol Bülent
Aral’ın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Haziran 2012’ye erteledi.
Yeni iddianamenin Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlandığı 9 Haziran
2012’de öğrenildi. 761 sayfalık iddianamede emekli
Orgeneral Hurşit Tolon’un, eski Malatya Jandarma
Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger’in,
Binbaşı Haydar Yeşil’in ve muvazzaf askerlerin de
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bulunduğu 19 kişi sanık olarak yer alırken iddianame kabul edilmesi için Malatya 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderildi.
Davanın 18 Haziran 2012’de görülen 39. duruşmasında mahkeme heyeti, değerlendirilmesi amacıyla sunulan yeni iddianamenin incelenmesinin
tamamlanmaması nedeniyle duruşmayı 3 Eylül
2012’ye erteledi.
Yeni iddianamenin ise 22 Haziran 2012’de Malatya
3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği
öğrenildi.
Toplam 26 sanığın yargılanmasına 3 Eylül 2012’de,
10 Eylül 2012’ye kadar devam edilmek üzere devam edildi. İki iddianamenin birleştirildiği Zirve
Yayınevi Katliamı Davası’na sanık emekli orgeneral
Hurşit Tolon ile ilk soruşturmada gizli tanık olan
İlker Çınar katılmadı.
İddianamenin 300 sayfalık özetinin okunmasına
başlayan mahkeme heyeti, iddianamenin okunmasının tamamlanması için duruşmayı erteledi.
10 Eylül 2012’de oturumda duruşmaya sanıklardan Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Salih Gürler, Varol Bülent
Aral, emekli Kurmay Albay Mehmet Ülger, Binbaşı
Haydar Yeşil, Ruhi Abat, Murat Göktürk, Abdullah Atılgan, Adil Akçay, Adem Gedik, Levent Ercan Gelegen, Aykut Saka ve Hüseyin Yelki katıldı.
Ek iddianamede 1 numaralı sanık olarak yer alan
emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile sanık İlker Çınar
duruşmaya katılmadı.
Duruşmada dönemin İl Jandarma Komutanlığı’nda
görevli İstihbaratçı Astsubay Murat Göktürk’ün ifadesini alan mahkeme heyeti, üst üste görülen 6 duruşmanın ardından bir sonraki duruşmayı erteledi.
12 Kasım 2012’deki duruşmaya katılan ek iddianamede 1 numaralı sanık olarak yer alan emekli
Orgeneral Hurşit Tolon’un ifadesini alan mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
16 Kasım 2012’deki duruşmaya katılan eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet
Ülger’in savunmasını alan mahkeme heyeti duruşmayı 14 Ocak 2013’e erteledi.
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9. IRKÇI-AYRIMCI SALDIRILAR
NEFRET SUÇLARI ve CİNAYETLERİ
9.1. NEFRET CİNAYETLERİ
Tuğçe Şahin
İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 30 Mart 2012’de Tuğçe Şahin (24) adlı trans kadın bir otomobil içinde
tabancayla başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Nükhet Kızılkaya
Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 5 Nisan 2012’de Nükhet Kızılkaya (23) adlı trans kadın evinde bıçakla
öldürülmüş halde bulundu.
Tamer Uzun
Aydın’da 18 Mayıs 2012’de Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Tamer Uzun (21), evinde çıplak
ve karnından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin faili soruşturmayı yürüten Emniyet Müdürlüğü tarafından bulunamazken Tamer
Uzun’un cinsel yöneliminden dolayı öldürüldüğü
ilerü sürüldü.
Neşe Dilşeker
Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde 10 Temmuz
2012’de Neşe Dilşeker (Sedat Şendirekler) (46) adlı
trans kadın evinde boğazı kesilerek öldürülmüş
halde bulundu.
R.A. (Roşat)
Diyarbakır’da Kayapınar İlçesi’ne bağlı Metropol
Semti’nde R.A. (17) adlı kişinin, cinsel yöneliminden dolayı babası ve amcası tarafından 14 kurşunla vurularak öldürüldüğü 29 Ağustos 2012’de
öğrenildi. Olayın ardından annenin Emniyet
Müdürlüğü’ne giderek yaşananları anlatması üzerine baba ve amca gözaltına alındı ve çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı.

rendik. Sonrasında emniyetten bu olayın üstünün
kapatılmasını istemişler. Hatta yaşananlara şahit
olup hemen polisi arayan bir apartman sakini var,
bu komşunun kimliği emniyet tarafından aileye
söylenmiş ‘sizi ihbar etti’ diye. Dolayısıyla bu tür
şeyler bizi korkutuyor.
İstanbul
İstanbul’un Avcılar İlçesi’ne bağlı Denizkşkler
Mahallesi’nde 2 haftadır trans bireylere yönelik
yapılan eylemlerin sözlü şiddeti giderek artarken
6 Ekim 2012’de 8 dairede yaşayan trans bireylerin
kaldığı 120 dairelik sitenin önüne konvoy oluşturarak gelen kalabalık bir grup sitenin önünde ateş
yakarak trans bireyleri tehdit etti.
20 Ekim 2012’de trans bireylerin kaldığı sitenin
önüne gelen kalabalık bir grup Michelle adlı bir
trans bireye karşı linç girişiminde bulundu.
Trans bireylerin kaldığı Meis Sitesi’nde yaşayan
diğer insanların şikâyeti üzerine 7 Kasım 2012’de
polis ekipleri Avcılar Kaymakamlığı’nın kararıyla
trans bireylerin yaşadığı 10 evi mühürledi.
Serap
Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde 24 Ekim 2012’de
Serap (25) adlı trans kadın evinde boğazı kesilmiş
halde ağır yaralı olarak bulundu. Olay yerine gelen
sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan trans
kadın yolda yaşamını yitirdi.
Günce Hatun
İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde 15 Aralık 2012’de
Bizimkent Köprüsü yakınlarında trans kadın
“Günce Hatun (19)” göğsünden kurşunlanarak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan İlker
Karataş’ın (34) cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

9.2. DİĞER

Diyabakır’da yaşayan bir LGBT aktivisti, bu cinayetin bir ay önce işlendiğini ancak üzerinin kapatıldığını ifade ederek şunları söyledi:

Selendi

“Cinayet bir ay önce oldu ama emniyet güçleri tarafından üstü kapatıldı. Çünkü gencin ailesinin
oldukça zengin, güçlü bir aşiret ailesi olduğunu öğ-

Manisa’nın Selendi İlçesi’nde, 24 Aralık 2009’da
başlayan tartışmanın ardından 5 Ocak 2010’da
Romanlara yönelik başlatılan ve 15’i çocuk 74
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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 18
Ocak 2012’de devam edildi.
Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
iki sanığın ve bir şikâyetçinin ifadesini alan mahkeme başkanı, duruşmaya katılmayan sanıkların
zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı 18
Nisan 2012’ye erteledi.
10 Ekim 2012’deki duruşmada sanık ifadelerinin
okunmasına devam eden mahkeme başkanı, eksik
ifadelerin okunmasının tamamlanması amacıyla
duruşmayı 2 Şubat 2013’e erteledi.
Emet
Kütahya’nın Emet İlçesi’nde bir okul inşaatında çalışan 4 Kürt işçi ile Emet’te yaşayan iki kişi arasında
13 Mart 2012’de “omuz atma” tartışması yüzünden
çıkan tartışma ırkçı saldırılara dönüştü.
Tartışmanın ardından Emet’te “Kürt işçiler şantiyeye sözde PKK bayrağı asmış” söylentileri üzerine
toplanan 500 kadar Emetli, 25 Kürt işçinin kaldığı
inşaat şantiyesine gelerek işçilerin kaldıkları çadırları yaktıktan sonra işçileri linç etmek istediler.
Irkçı grubun dağıtılmasında kolluk kuvvetinin yeterli olmaması üzerine işçiler oluşturulan güvenlik
koridoru eşliğinde Emet’ten çıkarıldılar.
Fırat Aytış
Kazlıçeşme Meydanı’ndaki kutlamalara katılmak isteyen Fırat Aytış (15), polis ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu girdiği Karagümrük

Mahallesi’nde bir grup tarafından darp edildikten
sonra bıçaklanarak ağır yaralandı.
Samatya Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Fırat Aytış’ın aldığı bıçak darbesi nedeniyle
aşırı kan kaybettiği ve kafatasında çatlaklar olduğu
bildirildi. Bilinci kapalı olan Fırat Aytış’ın hafıza
kaybına da uğradığı belirtildi.
X.X., X.X.
Zeytinburnu İlçesi’ndeki müdahale esnasında ise
protestocu grupta yer alan iki kişi çevredeki esnaf
tarafından dövülerek linç edilmek istendi.
Sürgü
Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Sürgü
Beldesi’nde 28 Temmuz 2012’de, sahur vaktinde evlerinin önünde davul çalınmasını istemeyen Kürt
kökenli ve Alevi oldukları bilinen Evli Ailesi’nin
evine beldede yaşayanlar tarafından taşlı saldırıda
bulunuldu. Aileye ait bir ahır da ateşe verildi.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin, evi taşladığı iddia edilen kalabalığa müdahale etmekte yetersiz kalması üzerine Doğanşehir İlçesi’nden takviye
ekip istendi.
Çıkan olayların ardından başlatılan soruşturma sonunda saldırıyı gerçekleştiren ve saldırıya uğrayan
aileden kişilerin de bulunduğu toplam 58 kişi hakkında açılan davaya 10 Aralık 2012’de başlandı.
Doğanşehir Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 58 sanığın ifadelerinin bilgisayardan silindiği ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı, Ulusal Yargı Ağı
Bilişim Sistemi üzerinden yapılan kayıtların kasıtlı
mı, sehven mi silindiğinin incelenmesine karar vererek duruşmayı 21 Şubat 2013’e erteledi.

10. DİĞER GELİŞMELER
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
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Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan, 8’i tutuklu 89 sanığın, İstanbul 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 5 dosyanın birleştirilmesi sonucu
yargılanmasına 2012 yılında devam edildi.
İstanbul’da 30 Temmuz 2011’de bir işlem için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden Avukat Özcan
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Kılıç, “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi olduğu”
suçlamasıyla gözaltına alınmış; aynı suçlamayla
üç kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Okan Duman ise daha sonra çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği 2
Ocak 2012’de öğrenildi. İddianamede tutuklu sanık
Devrimci Cephe Dergisi eski Yazı İşleri Müdürü
Okan Duman hakkında 96 yıla kadar hapis cezası
talep edilirken; tutuksuz yargılanan Özcan Kılıç ile
Coşkun Kıyamçiçek hakkında “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. “Devrimci Karargâh Örgütü Ana
Davası’yla birleştirilmesi” talebiyle gönderilen üç
kişi hakkındaki iddianameyi kabul eden İstanbul
9. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyalarının birleştirilmesine karar verirken, dosyanın tutuklu sanığı Okan Duman’ın tutuklu bulunduğu Tekirdağ F
Tipi Cezaevi’nde 28 Temmuz 2012’de “kendisine
yönelik yapılan ajan olma baskılarını protesto etmek” amacıyla bedenini ateşe verdiği öğrenildi.

Küçükpumun, Vedat Yıldız ve Volkan Karakuş’un
ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

6 Şubat 2012’deki duruşmada tutuklu ve tutuksuz
sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti, Mahir Sayın ve Akın Tanrıverdi hakkında çıkarılan
yakalama emirlerinin infazının beklenmesine; duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle tutuklu
sanık Cemal Bozkurt’un karar duruşmasına kadar
mahkemeye getirilmemesine ve tutuklu sanıkların
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Devrimci Yol Davası

30 Nisan 2012’deki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti,
Mahir Sayın ve Akın Tanrıverdi hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine;
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ve
birleştirme talebiyle gönderilen 14’ü tutuklu 16 sanıklı Devrimci Karargâh davasının dosyasının 57
sanıklı dosyayla birleştirilmesine ve tutuklu sanıklardan Nejdet Kılıç, İbrahim Turgut, Osman Baha
Okar, Semih Aydın ile birleşen davanın tutuklu sanıkları Şeyma Özan, Gülseren Poyraz, Benay Can
ve Umur Suyadal’ın tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmelerine; Hanefi Avcı, Fatih Aydın, Cemal Bozkurt, Ulaş Erdoğan, Özgür Dinçer, Hakan
Soytemiz, Tuncay Yılmaz, Necdet Öztürk, Tamer
Taş, Emrol Pamuk, Onur Erkurt, Ağca Kaya, Ersin
Sarıçam, Mehmet Güneş, Bayam Akdoğdu, Deniz
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

7 Ağustos 2012’deki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti,
duruşmayı 8 Ağustos 2012’ye erteledikten sonra 8
Ağustos 2012’deki duruşmada tutuklu sanıklardan
Deniz Küçükbumin, Hakan Soytemiz, Tuncay Yılmaz, Tamer Taş, Ağca Kaya, Ersin Sarıçam ve Onur
Erkut’un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.
5 Ekim 2012’deki duruşmada tutuklu ve tutuksuz
sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Necdet Öztürk, Emrol Pamuk,
Mehmet Güneş ile Vedat Yıldız’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek
duruşmayı erteledi.
28 Aralık 2012’deki duruşmada tutuklu sanıkların
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar veren
mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.
Türkiye hukuk tarihinin en uzun siyasî davası olan
ve 30 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’nın mütalaasını
tamamlayarak 2 Şubat 2011’de Yargıtay Ceza Genel
Kurulu’na gönderdiği dosyada, Yargıtay Ceza Genel Kurulu 18 Mayıs 2011’de Ankara 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin beraat kararında direnme kararını
bozmuştu.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, verdiği kararın ardından dosyanın esastan incelenmesi için dosyayı
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne göndermişti. Yargıtay
9. Ceza Dairesi’nde 18 Ocak 2012’de devam eden
yeniden yargılamaya 16 sanık ile avukatları katıldı. Söz alan sanıklar beraat etmek istediklerini ve
dosyanın zamanaşımına tabi tutulmamasını istediklerini ifade ettiler. Duruşma karar için 1 Şubat
2012’ye ertelendi.
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Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde 1 Şubat 2012’de devam eden yeniden yargılamada mahkeme heyeti,
tüm sanıklar yönünden dosyanın eylem tarihinden
itibaren zamanaşımına uğratılmasına oy birliğiyle
karar verildiğini açıkladı.

Mahkemesi’nde tekrar yargılanmasına 28 Ağustos
2012’de devam edildi.

Davanın son sanığı Yaşar Kanbur’un yargılanması da 16 Mayıs 2012’de sonuçlandı. Yargıtay Ceza
Genel Kurulu’nun Yaşar Kanbur hakkındaki hükmü bozma kararının ardından Ankara 6. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Yaşar Kanbur
ile avukatının savunmasını ve şikâyetçi Resmigül
Şahin’in avukatının taleplerini dinleyen mahkeme
heyeti, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bozma ilamını
dikkate alarak 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle, davanın düşürülmesine karar verildiğini açıkladı.

Suriye

Bursa’da Polis Memurunun Öldürülmesi Davası
Bursa’nın Kestel İlçesi’nde 18 Mart 2009’da dönemin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Deniz Baykal’ın seçim mitingi öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı yol
kontrolü sırasında polis memuru İsmail Özmek’i
(35) vurduğu iddiasıyla tutuklanan Ender Bulhaz
Aktürk’ün yargılandığı dava 20 Ocak 2012’de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.
Karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ender Bulhaz Aktürk’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verdi.
Ender Bulhaz Aktürk, olaydan sonra dört gün boyunca gözaltında tutulduğu Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde ters askı, falaka,
kaba dayak, waterboarding, buza yatırma, tazyikli
su gibi işkence yöntemlerine maruz kalmıştı.
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 ile Nilüfer Şahin’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 üç sanığın Ankara 11. Ağır Ceza
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Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, Tahir
Laçin ile Nilüfer Şahin müebbet hapis cezası Mesut
Çeki’ye ise 15 yıl hapis cezası verdi.
Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetimindeki güvenlik güçleri ile yönetime muhalif silahlı
güçler arasında çatışmalar sürerken 3 Ekim 2012’de
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne Suriye’nin Rakka
Kenti’ne bağlı Tel Abyad İlçesi’nden ordu birliklerince ateşlenen bir top mermisinin düşmesi sonucu
patlama meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği tek katlı evde bulunan anne Zeliha Timuçin (39)
ile çocukları Hatice Timuçin (14), Zeynep Timuçin
(8) ve Ayşegül Timuçin (12) ile komşusu Gülşen
Özer’in (40) yaşamını yitirdiği belirlendi. Patlama
sonucu 2’si ağır 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Suriye hükümeti patlamanın yanlışlıkla olduğunu
savunurken Türkiye’nin de Suriye tarafına açtığı
ateş sonucu bir karakolda bulunan bazı Suriyeli askerlerin öldüğü Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü tarafından iddia edildi.
Akçakale’de oluşan şiddet ortamını protesto etmek
için Akçakale Kaymakamlığı’na yürümek isteyen
gruba ise polis ekipleri basınçlı su ve biber gazıyla
müdahale etti.
12 Eylül Askeri Darbesi Soruşturması
12 Eylül 1980’de dönemin Genelkurmay Başkanı
Kenan Evren’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen askeri darbe hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 3 Ocak 2012’de açıklandı.
Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından hazırlanan iddianamede, darbeyi
gerçekleştiren dönemin TSK yapılanmasındaki 5
generalden hayatta kalanlardan şüpheli olarak yer
alan Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya hakkında 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun (TCK) “Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler”e ilişkin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verilmesi talep edildi. Hazırlanan iddianame kabul
edilmesi için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
gönderildi.
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İddianame 10 Ocak 2012’de Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede
deliller arasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın
yayını olan “İşkence Dosyası” adlı kitap da gösterildi. İddianamede suç tarihi 2 Ocak 1980 ile 6 Aralık
1983 arası olarak belirlendi.
İddianameyi kabul eden Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesi, sanıklar Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya hakkında yurtdışı yasağı getirerek yargılamanın 4 Nisan 2012’de başlamasına karar verdi.
Kararda gerek görülmesi halinde yargılamanın 5
Nisan ve 6 Nisan 2012’de devam edeceği de belirtildi.
Yargılamaya 4 Nisan 2012’de başlandı. Duruşmaya
sağlık sorunlarını gerekçe gösteren sanıklar katılmazken; mahkeme heyeti müdahil olma talebinde
bulunan kişilerin ve kurumların dilekçelerini okudu. Sanık avukatlarının “yetkisizlik” talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların sağlık durumlarının Adli Tıp Kurumu’na sorulmasına karar verdi.
Sanıkların duruşmaya katılmamaları nedeniyle iddianamenin okunmamasına karar veren mahkeme
heyeti duruşmayı 5 Nisan 2012’ye erteledi.
5-6 Nisan 2012’de devam eden duruşmalarda sağlık
sorunlarını gerekçe gösteren sanıklar katılmazken;
mahkeme heyeti müdahil olma talebinde bulunan
kişilerin ve kurumların dilekçelerini okumaya devam etti. Müdahil avukatlarının “sanıkların tutuklanması” talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıklar hakkında işkence suçundan suç duyurusunda
bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
29 Haziran 2012’deki duruşmaya sağlık sorunlarını
gerekçe gösteren sanıklar katılmazken; mahkeme
heyeti müdahil olma talebinde bulunan kişilerin
ve kurumların dilekçelerini okumaya devam etti.
Müdahil avukatlarının “sanıkların tutuklanması” talebini reddeden mahkeme heyeti, Adli Tıp
Kurumu’nun sanıkların duruşmalara katılamayacakları yönünde rapor hazırlamasının ardından
sanııkların üniversite hastanelerine sevk edilmelerine ve sanıklardan Kenan Evren’in görev yaptığı
dönemde Genelkurmay Başkanlığı’ndaki ziyaretçi
defterinin aslının veya onaylı suretinin istenmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
14 Eylül 2012’deki duruşmaya sağlık sorunlarını
gerekçe gösteren sanıklar katılmazken; mahkeme
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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heyeti müdahil olma talebinde bulunan kişilerin
ve kurumların dilekçelerini okumaya devam etti.
Müdahil avukatlarının “sanıkların tutuklanması” talebini reddeden mahkeme heyeti, Adli Tıp
Kurumu’nun sanıkların duruşmalara katılamayacakları yönünde raporu üzerine sanıkların ifadelerinin telekonferans yoluyla alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
20 Kasım 2012’deki duruşmaya sağlık sorunlarını
gerekçe gösteren sanıkların katılamaması nedeniyle, sanıkların kaldıkları hastane odalarına kamera
yerleştirilerek telekonferans yöntemiyle ifadeleri
alındı. Sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından iddianamenin okunmasına başlanılan duruşmada, mahkeme heyeti, iddianamenin okunmasına devam edilmesi için duruşmayı erteledi.
Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya’nın yargılanmasına 21 Kasım ve 22 Kasım 2012’de devam edildi.
Duruşmaya sağlık sorunlarını gerekçe gösteren
sanıkların katılamaması nedeniyle, sanıkların kaldıkları hastane odalarına kamera yerleştirilerek telekonferans yöntemiyle ifadeleri alındı. Sanıkların
ifadelerinin alınmasının ve iddianamenin okunmasının ardından müdahil avukatlarının sanıklara
sordukları soruları alan mahkeme heyeti duruşmayı 17 Ocak 2013’e erteledi.
Kertê (Bilge) Köyü Katliamı Davası
Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nin Kertê (Bilge)
Köyü’nde 4 Mayıs 2009’da akşam saatlerinde bir
düğüne askerî kamuflaj elbisesi giymiş ve kar maskeli kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 44 kişi
yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Ölenlerin
tamamının aynı aileden olduğu ve saldırıyı da aynı
aileden olan geçici köy korucularının düzenlediği
anlaşılmıştı. Saldırıyı düzenleyen biri 18 yaşından
küçük tutuklu sekiz kişinin ve tutuksuz beş kişinin
yargılandığı davanın 26 Nisan 2010’da Çorum Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, M.Ç., A.Ç., M.E.Ç., M.S.Ç., S.Ç. ve
Ö.Ç.’ye 44’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; M.Ş.Ç.’ye (14) 44’er kez 15 yıl hapis cezası; evinde
silah bulunduran A.Ç.’ye 15 yıl hapis cezası; havaya
ateş açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.Ç.’ye
de altı ay hapis cezası vermiş, tutuksuz yargılanan
M.A.Ç., A.Ç., A.Ç. ve A.Ç. ise beraat etmişti.
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Kararın temyiz incelemesini 16 Şubat 2012’de yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkûmiyet kararlarını onadıktan sonra olayın asli faili sanık M.Ç.
hakkında verilen 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak M.Ç.’nin karısı ile öldürdüğü
Fesih Çelebi arasında ilişki olduğunu iddia etmesi
ve çocuklarının bu kişiden olduğu iddiasıyla DNA
testi istemesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporunun beklenmesi gerektiğine hükmetmişti.
Kararın ardından M.Ç.’nin yeniden yargılanmasına Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim
2012’de devam edildi. Duruşmada Fesih Çelebi’den
alınan DNA örneğinin İstanbul Adli Tıp Kurumu
tarafından 3 yıllık süreyi geçmesi nedeniyle silindiğinin öğrenilmesi üzerine Mazıdağı Asliye Ceza
Mahkemesi’ne durumun talimatla bildirildiği ve
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bunun üzerine Fesih Çelebi’nin mezarının yeniden
açılarak alınan diş ve kemik örneğinin Ankara’ya
gönderildiği ifade edildi.
Mahkeme heyeti, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan
hazırlayacağı raporun beklenmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
Serdar Yektaş
Şanlıurfa’da 9 Ekim 2012’de Harran Üniversitesi
öğrencisi Serdar Yektaş (22), Harran Üniversitesi
Osman Bey Kampusu Ziraat Fakültesi önünde Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılışını protesto etmek amacıyla slogan atarak bedenini ateşe verdi. Ağır yaralı halde Şanlıurfa Devlet
Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırılan Serdar Yektaş
burada yaşamını yitirdi.
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KİŞİ GÜVENLİĞİ
1. GÖZALTINDA ÖLÜM OLAYLARI
2012 yılında gözaltında 9 ölüm olayının gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bunlardan ikisi için soruşturma
başlatılmıştır.

Emrah Kaya

Kenan Yılmaz

Bursa’da “organize suç örgütünün lideri olduğu”
iddiasıyla 20 Mart 2012’de gözaltına alınmak üzere
evine Özel Harekât Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
baskın düzenlediği Emrah Kaya’nın (28) göğsüne
tek el ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.

İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 22 Mayıs 2012’de
polis ekipleri tarafından iki yıl önce karıştığı bir
kavga nedeniyle hakkında arama kararı olduğu
gerekçesiyle gözaltına alınarak Esentepe Polis
Karakolu’na götürülen Kenan Yılmaz (25),
karakolda gördüğü işkence ve kötü muamele
nedeniyle aynı gün kaldırıldığı Bakırköy Devlet
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Selman Pınar
Manisa’da Batı Kışla 5’inci Piyade Eğitim Birliği’nde
zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken
geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Batman’daki
ailesinin yanına gelen Selman Pınar’ın (20), 29
Nisan 2012’de yapılan yol kontrolünde yanında
kimliği olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak
götürüldüğü 10 Nisan Polis Karakolu’nda polis
memurlarıyla tartışarak “zarar verici eylemlerde
bulunduğu” iddiasıyla götürüldüğü Batman
Devlet Hastanesi’nden kaçmak isterken 6 metre
yükseklikten düşerek öldüğü iddia edildi. Olayla
ilgili ölüm anında Selman Pınar’ın yanında bulunan
polis memurları hakkında Batman Emniyet
Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
İbrahim Tuncel
Uşak’ta 8 Mayıs 2012’de, tartıştığı gelini Emine
Tuncel’i (33) bıçaklayarak öldüren ve gözaltına
alınarak Cumhuriyet Polis Karakolu’na götürülen
İbrahim Tuncel’in (62) sorgusu sırasında snir krizi
geçirdiği; Uşak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ndeki
tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen İbrahim
Tuncel’in 9 Mayıs 2012 sabahı kalp krizi geçirerek
öldüğü iddia edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Olayla
ilgili
Gaziosmanpaşa
Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Yılmaz
ailesinin avukatı Adnan Küpçük, “şikâyet konusu ve
suçun asıl unsurları ‘kasten insan öldürme’, ‘işkence
ve eziyet’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘hürriyetten
yoksun bırakma’ suçlarıdır. Bu suçlardan
şikâyetimizi yapıyoruz. Olayın olduğu saatler
içerisinde Esenler Polis Merkezi’nde görevli olan
bütün memurlar suç duyurumuzda şüpheli olarak
görülecek. Bu saatten sonra bütün soruşturma
Cumhuriyet Savcılığı’nın elinde. Biz Bakırköy
Devlet Hastanesi’nin ve Adli Tıp Kurumu’nun
raporlarını talep etmekteyiz. Darp olduğu apaçık
ortadadır. Ölüm sebebi de büyük bir olasılıkla darp
ve buna bağlı travmadır. Raporların gelmesiyle
her şey kesinlik kazanacak. Burada savcılığın
aydınlatması gereken husus cinayetin ihmalle mi
oluştuğu yoksa kasten mi oluştuğu konusudur”
dedi.
Şüpheli veya şüphelilerin bir an evvel tespit
edilmesi gerektiğini belirten Adnan Küpçük, “polis
merkezine gidip raporlara, polis tutanaklarına
ve karakol kayıtlarına bakmak istedim. Buna izin
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vermediler. Kenan’ın durumunu sorduğumuzda
da bana ‘burada yarım saat kaldı. Sonra hemen
hastaneye gönderdik’ dediler. 22 Mayıs gecesi
01.40’da karakola giriş yaptığı gözüküyor. Saat
06.40’da hastaneye giriş saati. Morgda çektiğimiz
fotoğraflarda açık bir şekilde darp olduğu belli.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar, şişmeler
ve morluklar var. Adli Tıp raporları da bunu
doğrulayacak zaten. Ben karokolda polislere darp
olduğunu söylediğimde, ‘hayır onlar darp değil
kendisi zaten baygındı’ dediler. Polis burada doktor
gibi davranıyor. Neden ailesine haber vermediniz,
diye sorduğumda ise, “biz iyileşmesini bekledik’
dediler. Kenan’ın vücudunda ciddi morluklar
var. Polis, Kenan’ın kendi kendini yaraladığını,
ambulans beklerken orada itiş kakış olduğunu
söylüyor. Bariz bir şekilde polis şiddeti var” dedi.
Baba Cevat Yılmaz (46) ise “ben gece çalışıyorum.
Oğlum beni gece 02.20’de arayarak evde olduğunu
söyledi. Polis kayıtlarına göre ise 01.40’ta gözaltında
gözüküyor. Burada bir çelişki var. Arada yaklaşık
45 dakikalık bir zaman farkı var. Karakolda aynı
şekilde nezarette yatan biri ‘2 saat nezarette yerde
baygın şekilde yattı. Beni çıkarın ben ölüyorum
diye polislere söyledi. Sabah 06.45’te nezaretten
çıkararak, ambulans çağırıp hastaneye götürdüler’
diyor. Hastane polisi de, ‘sabah hastaneye
geldiğinde ölmüştü’ diyor. Ben bu olayın sonuna
kadar gideceğim. Bu bir ihmaldir. Karakol amiri
‘Bize geldi, yarım saat durdu’ diyor. Madem öyle
yarım saat duran bir kişi 01.40’ta alınıp 06.40’ta
hastaneye gidiyorsa bunun sorumlusu kim?” dedi.
Ali Akın
İstanbul’un Büyükçekmece İlçesi’nde 13 Ağustos
2012’de babasıyla birlikte gözaltına alınan Ali
Akın’ın (26) Büyükçekmece Polis Karakolu’nda
tuvalete giderken kendisine refakat eden bir polis
memurunun silahını alıp intihar ettiği öne sürüldü.
Mustafa Canbeyli
Şanlıurfa’da arkadaşı Mehmet Şevkatli’yi (30)
öldürmesinin ardından intihara teşebbüs eden
ancak kurtarılarak Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne
(Ankara)
getirilen
Mustafa
Canbeyli’nin (33), 8 Eylül 2012’de tedavi gördüğü
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hastanenin birinci katındaki tek kişilik odasında
kendisini gözetim altında tutan iki polis memuru
uyurken pencereyi açtığı ve sese uyanan polis
memurlarının elinden kurtularak intihar ettiği
ileri sürüldü. Polis memurlarıyla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Hasan Latif Kaplan
İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de
eşiyle tartışırken artan gürültü üzerine evine gelen
polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan
Latif Kaplan’ın (35) götürüldüğü Bağcılar Asayiş
Büro Amirliği’nde tutulduğu avukat görüşme
odasında 20 Eylül 2012’de kemerle 52 santimetre
yükseklikten kendisini asarak intihar ettiği iddia
edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Latif Kaplan’ın
babası Mustafa Kaplan, oğlunun intihar ettiği
iddiasına inanmadığını ifade ederek “boğazında
kemer izi yok. Ayrıca koydukları odada kamera
da yok. Sağlam olarak giren oğlumun öldüğünü
olaydan saatler sonra bize haber verdiklerinde
öğrendik. Şikâyetçi olacağız” dedi.
Erkan Arslan
Mersin’de 8 Kasım 2012’de “uyuşturucu
bulundurduğu ve kullandığı” iddiasıyla gözaltına
alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Erkan
Arslan’ın (30) sorgusunun yapılmasını beklerken tuvalete gitmek için izin istediği, polis memurlarının
kapıda beklediği sırada girdiği tuvaletin penceresine çıkıp, yangın merdivenlerine tutunarak kaçmaya çalıştığı ve dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştüğü iddia edildi. Ağır yaralı halde
Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erkan Aslan
yaşamını yitirdi.
Kamil Yoksul
İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 23 Kasım 2012’de,
hırsızlık için girdikleri binadan çıkarken
karşılaştıkları S.A. adlı kadını iterek yaralayan 2
kişiden Kamil Yoksul (51) çevrede bulunanlar
tarafından darp edildi. Kamil Yoksul hastane
yerine götürüldüğü Doğancılar Polis Karakolu’nda
geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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2. DEVAM EDEN veya SONUÇLANAN
GÖZALTINDA ÖLÜM DAVALARI
2012’de devam eden 1 dava tespit edilmiştir. Sonuçlanan iki davada ise birinde 7 sanık polis hakkında
beraat kararı verilirken diğerinde ise 2 polis memuruna 2 yıl 6 ay hapis cezası ve meslekten men etme cezası
verilmiştir.

Orhan Leflef
6 Eylül 2009’da İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde
“cinsel taciz” suçlamasıyla gözaltına alınan Orhan
Leflef ’in (54) tutulduğu Beykoz İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği’nin 3.
katında pencereden atlayarak intihar ettiği iddia
edilmişti. Olayla ilgili olarak savcılığın başlattığı
incelemenin tamamlandığı 8 Şubat 2011’de
öğrenildi. Hazırlanan iddianame sonucu Orhan
Leflef ’in ölümüyle ilgili olarak olay günü söz
konusu birimde görevli olan 11 polis memuru
hakkında “görevi kötüye kullandıkları” gerekçesiyle
2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Beykoz Sulh Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava 2012 yılında başlanmış
olmakla birlikte davanın akıbeti hakkında bilgi
edinilemedi.
Onur Yaser Can
İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak
götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve
kötü muamelenin ardından evinin balkonun
çıplak olarak atlayarak intihar ettiği ileri sürülen
Onur Yaser Can’ın şüpheli ölümünün ardından
“görevlerini ihmal ettikleri” gerekçesiyle olay
günü Onur Yaser Can’a müdahale eden 9 sağlıkçı
hakkında açılan davaya 22 Şubat 2012’de devam
edildi.
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların savunmalarını dinleyen
mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi için duruşmayı 9 Mayıs 2012’ye erteledi.
Dava 2012 yılı içinde sonuçlanmadı.
Gözaltında Onur Yaser Can’ı sorgulayan iki polis
memuru hakkında “resmi evrakta sahtecilik
yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya ise 6 Mart
2012’de devam edildi.
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İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya sanık polis memurları S.G. ve S.B.
katılmazken; Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın
(TİHV) davaya müdahil olma talebini reddeden
mahkeme heyeti, sanıkların avukatının esas
hakkındaki savunmasını hazırlaması amacıyla
duruşmayı erteledi.
15 Mayıs 2012’deki duruşmada sanık polis
memurları Soner Gündoğdu ile Salih Bahar’ın
avukatlarının son savunmalarını dinleyen
mahkeme heyeti, sanıklara ikişer yıl altışar yıl hapis
cezası verdi. Mahkeme heyeti, suçun niteliğinin yüz
kızartıcı olması nedeniyle sanık polis memurlarının
meslekten men edilmelerine de hükmetti.
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 ile beraat eden 9
polis memuru hakkındaki karar, Yargıtay 1. Ceza
Dairesi’nin delil yetersizliğini gerekçe göstermesiyle
ve 7 polis memuru hakkında da beraat istemesiyle
geri dönmüştü.
Yargılamaya Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edilmiş ve yargılama sonunda mahkeme
heyeti sanık polis memurları Ş.Ö.E., Ş.K., İ.T., S.T.,
B.O.T., B.Ş. ve T.Ç.’ye verilen 6’şar yıl 8’er aylık hapis
cezasında direnme kararı almıştı.
Yerel mahkemenin karara direnmesi üzerine
dosyayı görüşmeye başlayan Yargıtay Ceza Genel
Kurulu, 22 Kasım 2011’de dosyayı karara bağladı ve
“Metin Yurtsever’in ölümünün hangi sanık ya da
sanıklarca meydana getirildiğinin belli olmadığı”nı
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gerekçe göstererek sanık polis memurları
hakkında verilen hapis cezası kararını bozarak
sanık polis memurlarının beraat ettirilmesine karar
vermişti.

Karar üzerine dosyayı 22 Mayıs 2012’de yeniden
görüşen Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay
Ceza Genel Kurulu’nun kararına uyarak tüm
sanıkların beraat etmesine karar verdi.

3. GÖZALTINDA ZORLA KAYBETME
SORUŞTURMALARI
2012 yılında gözaltında zorla kaybettirme soruşturma sayısı 5 olup bunlardan ikisi devam etmektedir. İkisi
hakkında görevsizlik kararı verilmiş ve bir dava hakkında ise takipsizlik kararı verilmiştir.

Nezir Tekçe
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Yekmal
(Aşağı Ölçek) Köyü’nde 26 Nisan 1995’te Bolu Dağ
Komando Taburu 5. Bölük askerleri tarafından
bir grup köylü ile birlikte gözaltına alınan ve
kendisinden bir daha haber alınamayan Nezir
Tekçe’nin ailesinin yaptığı başvuru sonucu 2011
yılının Eylül ayında Nezir Tekçe’yi gözaltına
alan askerler hakkında açılan dava “güvenlik”
gerekçesiyle Hakkâri’den Eskişehir’e alındı. Nezir
Tekçe’nin babası Halit Tekçe, dosyanın Hakkâri’den
alınmasının olayı kapatmaya yönelik olduğunu
belirterek, sonucu ne olursa olsun davanın takipçisi
olacağını söyledi.
Olaydan sonra ilk olarak 1997 yılında Halit
Tekçe’nin suç duyurusu üzerine Van Askeri
Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmış ancak
15 Aralık 1997’de kovuşturmaya yer olmadığına
karar verilere dosya kapatılmıştı.
2010 yılında ise Nezir Tekçi’nin ölümüne tanıklık
yapan, o dönemde askeri birlikte askerlik yapan
Yunus Şahin’in beyanları üzerine dava dosyası
tekrar açılmıştı.
Nezir Tekçe’nin PKK militanlırının yerlerini
göstermediği gerekçesiyle önce kurşuna dizdirip,
sonra mayınla patlatarak öldürülmesi emrini
verdiği iddiasıyla, emekli Albay A.O.A. ile Muvazzaf
Yarbay K.A.’nın yargılanmasına Eskişehir 1. Ağır
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Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 12 Haziran
2012’de görülen duruşmada Nezir Tekçe’nin, rütbeli
subayların emriyle öldürülüp öldürülmediğine
ilişkin erlerden istenilen ifadelerin mahkemeye
ulaştığı öğrenildi. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)
aracılığı ile 40 kadar o dönem asker olan kişiden
gelen ifade tutanaklarına göre, iddia edilen söz
konusu olayın yaşanmadığı belirtildi.
Gönderilen ifadelerde sadece Ü.Y. isimli bir askerin
böyle bir olayın olabileceğine yönelik ifadelerinin
olduğu belirtildi. Duruşmada ayrıca, o dönemde
Hakkâri’de askerlik yapan İ.A.Ş. de tanık sıfatıyla
dinlendi. İ.A.Ş., Kendisinin Çanakkale’den
Hakkâri’ye iç güvenlik nedeniyle gönderildiğini,
Nezir Tekçi’nin öldürülmesi olayını görmediğini ve
duymadığını ifade etti.
Tanık ifadelerinin gelmesinin beklenmesine karar
veren mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi amacıyla duruşmayı 4 Ekim 2012’ye
erteledi.
Ayhan Efeoğlu-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
ailesinin 20 bin lira maddi ve 800 bin lira
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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manevi tazminat talebiyle Bursa 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı
davaya 2 Şubat 2012’de başlandı.
Duruşmada İçişleri Bakanlığı’nın görev ve yetki
itirazını kabul etmeyen mahkeme başkanı,
zamanaşımı
konusundaki
yapılan
itirazı
değerlendirmek için delillerin toplanmasına karar
vererek duruşmayı 28 Mart 2012’ye erteledi.
Dava başlamadan önce mahkeme başkanının isteği
üzerine bir yazı gönderen İçişleri Bakanlığı, iki
kardeşin gözaltında kaybedilerek öldürülmesini
“idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklandığını”
açıklayarak Ayhan Efeoğlu’nun ve Ali Efeoğlu’nun
mezarlarının İstanbul’da olduğunu ifade etmişti.
Ayhan Efeoğlu’nun öldürüldüğü yeri bildiğini iddia
eden eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın itirafı
üzerine soruşturma başlatan Özel Yetkili İstanbul
Cumhuriyet Savcılığı 18 Nisan 2012’de Ayhan
Efeoğlu’nun gözaltında zorla kaybedilmesinin
“örgütlü suç kapsamında olmadığını” belirterek
ikinci kez görevsizlik kararı verdi.
Soruşturma kapsamında savcı, bir kısmı emekli
olmuş olan 9 polis memurunun “şüpheli” sıfatıyla
ifadesini almıştı.
Soruşturma kapsamında savcı, daha önce de
görevsizlik kararı ile dosyayı Şişli Cumhuriyet
Başsavcılığı’na; Şişli Savcılığı ise suçlamanın
“örgütlü suç olduğu” gerekçesiyle görevsizlik kararı
vererek dosyayı tekrar Özel Yetkili Cumhuriyet
Başsavcı Vekilliği’ne göndermişti.
Ayhan Çarkın’ın tarifi üzerine 1 Aralık 2012’de
Silivri İlçesi’nde kazı yapan TAYAD üyesi aileler,
kazı yaptıkları alanda iki küçük kemik parçası, bir
hırka ve halı parçası buldu. Elde edilen bulgular
üzerine kazı alanına gelen savcının bulguları
incelettirmek üzere teslim aldığı öğrenildi.
Hüseyin Toraman
İstanbul’da 27 Ekim 1991’de zorla gözaltına
alınarak kaybedilen Hüseyin Toraman’ın akıbetine
ilişkin Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın yaptığı bilgi
edinme başvurusunu ihbar kabul ederek dosyanın
zamanaşımına uğramasına iki hafta kala hazırlık
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soruşturması başlatan İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın 14 Şubat 2012’de dosyanın
zamanaşımına uğramasını gerekçe gösterek
soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdiği 4
Nisan 2012’de öğrenildi.
Hasan Gülünay
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde
23 Mayıs 2012’de basın toplantısı yapan Avukat Gül
Altay ile Meral Hanbayat, Birsen Gülünay ve Deniz
Gülünay, 20 Temmuz 1992’de İstanbul’un Sarıyer
İlçesi’ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden
bir daha haber alınamayan Hasan Gülünay’ın
dosyasının 20 yıllık zamanaşımı riskini taşıdığını
açıkladılar.
Hasan Gülünay’ın gözaltında zorla kaybedilmesinin
ardından geçen zamana rağmen sorumluların
bulunmadığına dikkat çeken Avukat Gül Altay,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Şubesi’nde
gören tanıklara rağmen Hasan Gülünay’ın gözaltına
alındığının kabul edilmediğini söyledi.
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 77. maddesine göre
Hasan Gülünay’ın gözaltında zorla kaybedilmesine
ilişkin soruşturmada zamanaşımı sürecinin
işletilemeyeceğine ifade eden Gül Altay, “bugüne
kadar soruşturmayı yürüten savcılık hiçbir
araştırma ve inceleme yapmamış, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nden sürekli Hasan Gülünay’ın
aranması ile ilgili araştırmanın sürdürülerek
yaşayıp yaşamadığı hususunun tespit edilerek bu
konuda savcılığa ayda bir kez bilgi verilmesini
istemiştir” dedi.
Dosyada adı geçen tanığın isminin ısrarla yanlış
yazılarak tanıklığına başvurulmadığını belirten
Gül Altay, “Hasan Gülünay’ın kaybedilmesi
ile ilgili yapılan soruşturmada 20 yıldır hiçbir
işlem yapılmamıştır. Hasan Gülünay’ı gözaltında
gördüğünü söyleyen yine gözaltında bulunan
başka şahısların kimlikleri belli olmasına rağmen
bugüne kadar tanıklıklarına başvurulmamıştır.
Hasan Gülünay’ın gözaltında kaybedilmesi ile
ilgili soruşturma zaman aşımına uğratılarak rafa
kaldırılmak istenmektedir” diye konuştu.
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4. İŞKENCE OLAYLARI
2012 yılı içerisinde İşkence/kötü muamele başlığı altında değerlendirebileceğimiz toplam 323 olay tespit
edilmiştir.

B.Y.
Diyarbakır’da 1 Ocak 2012’de karıştığı bir kavga
nedeniyle ifadesi alınmak üzere Bağlar Emniyet
Müdürlüğü’ne götürülen B.Y.’nin polis memurları
tarafından darp edilmesi sonucu B.Y.’nin çenesinin,
dişlerinin ve burnunun kırıldığı ileri sürüldü.
Nusret Saltan, X.X.
4 Ocak 2012’de İnsan Hakları Derneği (İHD)
Diyarbakır Şubesi’ne başvuran Şeyhmus Saltan,
Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi’ne bağlı Yenibaşlar Köyü
ile Elmalı Köyü’nün kırsal kesiminde 23 Aralık
2011’de çıkan çatışmanın ardından yakalanan
akrabası Nusret Saltan’ın da arasında bulunduğu
HPG militanı iki kişinin dört gün boyunca gözaltına
tutuldukları Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda
kafalarına poşet geçirilerek havasız bırakma, çıplak
bırakma gibi yöntemlerin de uygulanarak işkence
gördüğünü savunarak hukuki yardım talebinde
bulundu.
R.G.
İstanbul’da 9 Aralık 2011’de “canlı bomba olduğu”
iddiasıyla gözaltına alınan R.G.’nin (17) ailesi,
çocuklarının polis ekibi tarafından gözaltına
alınırken ve önce götürüldüğü Küçükçekmece
Polis Karakolu ile yaşının küçük olması nedeniyle
götürüldüğü Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk
Şubesi’nde yoğun bir şekilde darp edildiğini
açıkladıkları 5 Ocak 2012’de öğrenildi.
R.G.’nin babası O.G., kızını Çocuk Şubesi’nde kafası,
burnu, dişleri kırılmış ve iki gözü de morarmış
halde gördüğünü kızına olduğunu sorduğunda
Küçükçekmece’de polis ekibi tarafından gözaltına
alındığında polis memurlarının tabancalarının
ucuyla kafasına ve yüzüne defalarca vurduğunu
anlattığını söyledi (Evrensel, 5 Ocak).
Ö.A.
İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 1 Ocak 2012’de
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bakkala gitmek için dışarıya çıkan Ö.A.’nın (9)
Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski
(Ortasu) Köyü’nde meydana gelen katliamı protesto
eden gruba müdahale eden güvenlik güçleri
arasında yer alan bir polis memuru tarafından polis
copuyla başına ve omzunu vurulması suretiyle
darp edildiği 9 Ocak 2012’de öğrenildi. Kafatasında
göçme, köprücük kemiğinde kırık meydana gelen
Ö.A.’ya “darp raporu” verildi.
2 Öğrenci
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 20 Ocak 2012’de Dr.
Reşat Erden Lisesi’nde ara dönem sonu dolayısıyla
karnelerini almak için gelen öğrencilerin okul
kıyafetlerini giymemeleri nedeniyle okul yönetimi
öğrencilere karnelerini vermeyeceklerini duyurdu.
İddiaya göre karara tepki gösteren bazı öğrencilerin
okula taş atması üzerine okul müdürünün yardım
istemesi üzerine okula gelen çevik kuvvet ekibi, cop
ve biber gazı kullanarak ve öğrencileri darp ederek
okuldan uzaklaştırdı, en az 2 öğrenci yaralandı.
14 Kişi
Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde
28 Aralık 2011’de çoğu çocuk 34 köylünün savaş
uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesini
İstanbul’da 8 Ocak 2012’de protesto eden gruba
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına
alınan 14 kişinin darp edilerek gözaltına alındığı;
gözaltına alınanların “ince arama” uygulamasına ve
cinsel tacize maruz kaldığı 20 Ocak 2012’de yapılan
basın toplantısı sonucu öğrenildi.
1 Kişi
Hrant Dink’in uğradığı suikast sonucu ölümünün
5. yıldönümünde İstanbul’da 19 Ocak 2012’de
öldürüldüğü Şişli İlçesi’nde bulunan Agos
Gazetesi’nin önünden Taksim Meydanı’na yürüyen
grubun bir kısmına gaz bombalarıyla müdahale
eden polis ekiplerinin darp ederek gözaltına aldığı
SDP ve Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi 11
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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kişiden birinin gözaltında darp edilmesi sonucu
başından yaralandığı 20 Ocak 2012’de öğrenildi.

götürüldüğü esnada aracın içinde de darp edildiği
6 Mart 2012’de öğrenildi.

X.X., X.X.

Mustafa Karaman

Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın Çocukevleri Projesi
kapsamında açılan ve 6 yaşındaki altı erkek çocuğun
kaldığı Kartal Çocukevi’nde hastalıkları nedeniyle
altına kaçıran iki çocuğa kendi dışkılarını yalattığı
iddia edilen bakıcı H.T.’nin (26) tutuklandığı 27
Ocak 2012’de örenildi.

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Karaköy
Semti’nde 8 Mart 2012’de ayakkabı dükkânının
önünde sergilediği mallara zabıta ekiplerinin el
koymasını engellemeye çalışan Mustafa Karaman
adlı esnaf zabıta ekipleri tarafından darp edildi.

4 Kişi
İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı 1 Mayıs
(Mustafa Kemal) Mahallesi’nde 27 Ocak 2012
gecesi Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 4
kişinin kaldığı eve “KCK Soruşturması” adı altında
baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin kapıyı kırarak eve girdikleri; evde
bulunan herkesi yere yatırarak elleri kelepçeli halde
beklettikten sonra evde yapılan üç saatlik aramanın
ardından “yanlış ev baskın düzenlediklerini”
söyleyerek evden ayrıldıkları öğrenildi.
Şirin Erbay
Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde zabıta ekibinin
12 Şubat 2012’de el koyduğu kamyonetini almak için
15 Şubat 2012’de Yenimahalle Belediyesi’ne giden
atık kâğıt toplayıcısı Şirin Erbay, zabıta ekipleri ve
belediye çalışanları tarafından darp edildi. Astım
krizi olan ve hastaneye kaldırılan Şirin Erbay’ın
kolunun bir hafta alçıda kaldığı öğrenildi.
Erdal Kunur
Şırnak Barosu avukatlarından Erdal Kunur’un 23
Şubat 2012’de Uludere İlçesi’nden Şırnak’a dönerken
kent girişinde yol kontrolü yapan polis ekipleri
tarafından gözaltına alındığı ve götürüldüğü
karakolda darp edildiği 27 Şubat 2012’de öğrenildi.
İbrahim Kılıç
İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Unkapanı Semti’nde
iş çıkışı eve dönerken arabasının bozulması üzerine
arabasını kenara çekerek tamir için tornavida
arayan İbrahim Kılıç’ın (35) yanına gelen polis
ekibi tarafından elbiseleri zorla çıkarılarak darp
edildiği; yüzüne biber gazı sıkıldığı; İbrahim Kılıç’a
şok aletiyle elektrik verildiği ve İbrahim Kılıç’ın
gözaltına alınarak Erciyes Polis Karakolu’na
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Sinan Işık
İstanbul’da zorunlu askerlik hizmetini yapan Ağrı
nüfusuna kayıtlı Sinan Işık’ın (21) 25 Şubat 2012’de
uzman çavuş H.İ.D. tarafından elleri kalorifer
borusuna kelepçelenerek dövülmesi sonucu iç
organlarının zedelendiği ve parçalanan dalağının
ameliyatla alındığı 12 Mart 2012’de öğrenildi.
5 Öğrenci
Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (Hatay) bankamatik
kartı ve öğrenci kartının bir arada kullanılmasını
zorunlu kılan “akıllı kart” uygulamasını 14 Mart
2012’de protesto eden öğrencilere özel güvenlik
görevlilerinin müdahale etmesi sonucu 5 öğrenci
yaralandı.
A.A.
Konya’da Hocacihan Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde Coğrafya Öğretmeni A.K. tarafından
3 Mart 2012’de dövüldüğü iddiasıyla ambulansla
hastaneye kaldırılan A.A.’nın (16), olayın
kamuoyuna yansıması üzerine hakkında başlatılan
soruşturma sonucunda Selçuklu Milli Eğitim
Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından
“okul müdürlüğü’nden izin almadan basına
bilgi verdiği” gerekçesiyle “okuldan tasdikname
ile uzaklaştırma” cezası aldığı 20 Mart 2012’de
öğrenildi.
Ali Tanrıverdi
İHD Mersin Şubesi Başkanı Ali Tanrıverdi 20 Mart
2012’de yapılmak istenen Newroz kutlamasını
gözlemci sıfatıyla takip ettiği esnada polis ekipleri
tarafından tartaklandığını ve tehdit edildiğini
açıkladı.
Sinan Öztürk
Antalya’da 20 Mart 2012’de yapılan Newroz
kutlamasına polis ekiplerinin müdahale etmesi
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sonucu gözaltına alınan Sinan Öztürk’ün (26)
gözaltında copla ve kaba dayakla darp edildiği 25
Mart 2012’de öğrenildi.
15 Kişi
İstanbul’da 18 Mart 2012’de yapılan Newroz
kutlamasına polis ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu gözaltına alınan ve Zeytinburnu Polsi
Karakolu’na götürülen en az 15 kişinin tutuldukları
polis araçlarında ve Zeytinburnu Polsi Karakolu’nda
copla ve kaba dayakla darp edildikleri 25 Mart
2012’de öğrenildi.
X.X.
Bakü’de (Azerbaycan) oynanan CEV Kadınlar
Voleybol Avrupa Şampiyonlar Ligi Final
maçında galip gelerek şampiyon olan Fenerbahçe
Universal Kadın Voleybol Takımı’nı 26 Mart
2012’de dönüş yolunda Sabiha Gökçen (İstanbul)
Havaalanı’nda karşılamaya gelen taraftar grubuna
polis ekiplerinin coplarla ve biber gazlarıyla
müdahale etmesi sonucu oyunculardan ve
taraftar grubundan pek çok kimse biber gazından
etkilenirken çıkan arbede nedeniyle bir polis
memuru tarafından itilen adı öğrenilemeyen bir
çocuğun bacağı kırıldı.
N.A.
Adana’da 23 Mart 2012’de Nurten Yetimoğlu Lisesi
11. sınıf öğrencisi N. A.’nın okul önünde servis
beklediği sırada “bir kavgaya karıştığı” iddiasıyla
yanına gelen polis ekibi tarafından darp edilerek
ve yüzüne biber gazı sıkılarak gözaltına alındığı
ve bir gece gözaltında tutulduktan sonra savcılık
tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Muhammed Yıldız
İstanbul’un Büyükçekmece İlçesi’nde 6 Mart
2012’de yapılan yol kontrolünde yanında kimliği
olmadığı gerekçesiyle üç polis memuru tarafından
darp edilen Muhammed Yıldız’ın 7 Mart 2012’de
de ifade vermek üzere çağrıldığı polis karakolunda
yine aynı polis memurları tarafından darp edildiği;
götürüldüğü savcılık çıkışında bu sefer de polis
otosunda darp edildiği 27 Mart 2012’de Muhammed
Yıldız’ın 3 polis memuru hakkında Büyükçekmece
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu
sonucu öğrenildi.
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Yasin Keskin
İstanbul’da 15 Mart 2012’de Taksim Meydanı’nda
arkadaşıyla yürürken takip edildiğini ve can
güvenliği olmadığını söyleyerek en yakındaki polis
merkezi olan Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği’ne
başvuran Yasin Keskin’in kendisine “burası Çocuk
Şube bizi ilgilendirmez. Polis İmdat’ı arayın” diyen
polis memuruyla tartışınca tartıştığı polis memuru
tarafından ve kendisini takip eden kişi tarafından
darp edildiği 28 Mart 2012’de öğrenildi. İnsan
Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ne başvuran
Yasin Keskin, kendisini darp eden iki kişi hakkında
da suç duyurusunda bulundu.
2 Kişi
Tokat’ın Erbaa İlçesi’nde 25 Mart 2012’de Bölgesel
Amatör Lig’de yer alan Erbaa Güreş İhtisas Spor
ile Samsun İlkadım Belediyespor maçında çıkan
kavganın ardından soyunma odasına girmeyen
futbolculara polis ekiplerinin biber gazı ve
copla müdahale etmesi sonucu iki futbolcunun
yaralanarak hastaneye kaldırıldığı 29 Mart 2012’de
öğrenildi.
19 Kişi
İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 10 Nisan
2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına
alınanların sayısının 19 olduğu belirlendi.
Adli muayene için 11 Nisan 2012’de Haseki Devlet
Hastanesi’ne götürülen 19 kişiye zorla DNA testi
yaptırıldığı ve gözaltındakilerin uygulamayı
reddetmeleri nedeniyle polis ekipleri tarafından
darp edildikleri ileri sürüldü.
7 Kişi
Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 13 Nisan 2012’de
gözaltına alınan arasında 14 yaşında bir çocuğun da
bulunduğu 7 kişinin Dargeçit Polis Karakol’unda
darp edildiği; gördüğü işkence ve kötü muamele
nedeniyle bayılan T.A.’nın (14) ayılması için polis
memurlarının üstüne su attığı öğrenildi.
Şengül Umutlu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun
(KESK) eğitim sisteminde değişiklik öngören
“4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal
örgütlenmeye
ilişkin
değişiklikleri
içeren
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Kişi Güvenliği

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa
Tasarısı”nın geri çekilmesi amacıyla Ankara’da
28 Mart ve 29 Mart 2012’de düzenlemek istediği
protesto eylemlerine destek olmak amacıyla
İzmir’de KESK İzmir Şubeler Platformu’nun 28
Mart 2012’deki eylemine müdahale eden polis
ekiplerinin kullandığı basınçlı su be biber gazı
nedeniyle Halkların Demokratik Kongresi (HDK)
İzmir Delegesi ve Yürütme Kurulu üyesi Şengül
Umutlu’nun ayak bileğinde ve diz kapağında
çatlaklar oluştuğu 14 Nisan 2012’de öğrenildi.

Mücadele Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ferhat
Parlak’ın jandarma ekibi tarafından emniyet
şeridini geçtiği gerekçesiyle darp edildiği ve
fotoğraf makinasına el konduğu öğrenildi.

C.T.

10 Kişi

Van’ın Çatak İlçesi’ne bağlı Alacayer Köyü
İlköğretim Okulu’nun öğrencisi C.T.’nin (14)
sınıfta ayakta durduğu gerekçesiyle Sosyal Bilgiler
Öğretmeni S.Ö. tarafından darp edilmesi nedeniyle
burnunun kırıldığı 17 Nisan 2012’de öğrenildi.

Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin
8 Mayıs 2012’de “yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları”
suçlamasıyla İstanbul’da Gençlik Federasyonu
Derneği’ne düzenlediği baskın sonucu gözaltına
alınan 10 kişinin gözaltına alındıkları sırada ve
gözaltında işkence ve kötü muamele gördükleri
13 Mayıs 2012’de yapılan basın açıklamasıyla
duyuruldu.

3 Kişi
İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde meydana gelen trafik
kazası sonrasında kaza yapan araçta bulunan Döne
Kurtçe, Onur Kurtçe ve Döndü Kahraman’ın polis
ekibiyle yaşanan tartışma nedeniyle yaklaşık 30
polis memuru tarafından darp edilerek gözaltına
alındıkları; üç kişinin Bağcılar Polis Karakolu’nda
da darp edildiği 23 Nisan 2012’de öğrenildi.
2 Kişi
Diyarbakır’da kendisinden ücretsiz ısıtıcı isteyen
polis ekibinin talebini kabul etmeyen beyaz eşya
ticareti yapan Hasan İzgi’nin ve babasının polis
ekipleri tarafından yüzlerine biber gazı sıkılarak
darp edildikleri 22 Nisan 2012’de öğrenildi.
Hüseyin Kaya
Kocaeli’de 26 Nisan 2012’de, arabasına benzin
almak için gittiği benzin istasyonunda görevliyle
tartışan Öğretmen Hüseyin Kaya’nın olay yerine
gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındığı ve
tutulduğu polis aracıyla götürüldüğü Saraybahçe
Polis Karakolu’nda darp edildiği öğrenildi. Hüseyin
Kaya’nın gözaltında gördüğü işkence nedeniyle iki
kaburga kemiğinin kırıldığı ifade edildi.
Ferhat Parlak
Diyarbakır’da 5 Mayıs 2012’de Silvan-Batman
karayolu üzerinde bomba bulunduğu iddiasını
haber yapmak için olay yerine giden Silvan
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Metin Kürekçi
İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde 8 Mayıs 2012’de yapılan
yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından
gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
üyesi Metin Kürekçi’nin götürüldüğü Alibeyköy
Polis Karakolu’nda darp edildiği öğrenildi.

Damhat Çakal
Balıkesir’in Samandır İlçesi’nde zorunlu askerlik
hizmetini yapan Mardin’in Derik İlçesi’nin
nüfusuna kayıtlı Damhat Çakal’ın komutanları
tarafından elleri kalorifer borusuna kelepçelenerek
dövülmesi sonucu akli dengesini yitirdiği 14 Mayıs
2012’de öğrenildi.
R.B.
Zonguldak’ın Kilimli Beldesi’nde 7 Mayıs 2012’de,
Sevgi Bağı Eğitim Uygulama Okulu’nda ücretli
olarak görev yapan beden eğitimi öğretmeni
O.A.’nın, derse girmek istemeyen otistik öğrenci
R.B.’nin (12) başına pet şişeyle, bacağına da
ayağı ile vurmasının okulun karşısındaki
Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek
Yüksekokulu öğrencileri tarafından cep telefonuyla
görüntülenmesi ve görüntülerin ortaya çıkması
üzerine O.A. hakkında soruşturma başlatıldığı 17
Mayıs 2012’de öğrenildi.
P.A.
İstanbul’da 11 Mart 2012’de Taksim’de eğlenmek için
gittiği gece kulübünde kimlik kontrolü sırasında
gözaltına alınan Rusya uyruklu P.A.’nın Taksim
Polis Merkezi Amirliği’nde, komiser yardımcısı
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N.K. tarafından önce fiziksel tacize ardından iki
kez tecavüze uğradığı 28 Mayıs 2012’de ortaya çıktı.
Şikâyet üzerine tutuklanan N.K. hakkında 18 yıla
kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Hüseyin Çalı
Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) üyesi
Hüseyin Çalı, 26 Mayıs 2012’de yaptığı açıklamada,
Elazığ’da gözaltına alınarak götürüldüğü ıssız bir
bölgede kendisine ajanlık teklifinde bulunulduğunu
ve tehdit edildiğini söyledi.
Erdal Arslan, Ömer Hikmet Canbolat
Adana’da 22 Mayıs 2012’de yol kontrolü sırasında
polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı
gerekçesiyle durdurulan araçta bulunan dört
kişiden Erdal Arslan ile Ömer Hikmet Canbolat,
aracı durduran polis memurları tarafından darp
edildi. Darp edilenlerden Erdal Arslan’ın burnunun
kırıldığı öğrenilirken Ömer Hikmet Canbolat’ın
ailesi Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek
polis memurlarından şikâyetçi oldu.
Gökhan Melih Ayaz
Ankara’nın Mamak İlçesi’nde 25 Mayıs 2012’de
yanında gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin sokak
köpeklerine saldırması üzerine olay yerine gelen
polis ekibi tarafından darp edilen ve gözaltın0a
alınan Gökhan Melih Ayaz’ın (23), götürüldüğü
karakolda da darp edildiği öğrenildi. Sağ gözü
aldığı darbeler sonucu kan toplayan Gökhan Melih
Ayaz’ın gözyaşı damarlarının koptuğu anlaşıldı.
K.K.
Denizli’de 10 Mayıs 2012’de Nalan Kaynak
Anadolu Lisesi öğrencisi K.K.’nin (15) kravatını
çıkartığı gerekçesiyle Eğitim ve Bilim İş Görenleri
Sendikası (Eğtim-İş) Denizli Şubesi’nin de başkanı
olan öğretmeni N.K.A. tarafından kafası duvara
vurulmak suretiyle darp edildiği okulun güvenlik
kamerasının olayı görüntülemesi sonucu 2
Haziran 2012’de öğrenildi. K.K.’nin ailesinin suç
duyurusunda bulunması üzerine İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün soruşturma başlattığı açıklandı.
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Cosmopolitan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Özlem Kotan’ın, havaalanı taksilerinden başka
taksiye binmemesini söyleyen polis memuruyla
yaşadığı tartışmanın ardından polis memuru
tarafından darp edildiği ve gözaltına alındığı
öğrenildi.
Kadri Çelik
Diyarbakır’da 30 Mayıs 2012’de hakkında şikâyet
olduğu gerekçesiyle evine düzenlenen baskın
sonucu gözaltına alınarak Toplu Konut Polis
Karakolu’na götürülen Kadri Çelik’in gözaltına
alındığı esnada, gözaltı aracında ve gözaltında
darp edildiği, gözüne biber gazı sıkıldığı, aldığı
darbeler nedeniyle elbiseleri kan içinde kalmasına
rağmen götürüldüğü hastanede kendisine rapor
verilmediği Kadri Çelik’in İHD Diyarbakır
Şubesi’ne başvurması sonucu 5 Haziran 2012’de
öğrenildi.
Fatih Töre
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne’ye bağlı Haruna
(Güzelkonak) Köyü’ndeki jandarma karakoluna
bağlı askerlerin 4 Haziran 2012’de karakolun
üst kısmında bulunan arazilerinde yaşayan Töre
ailesinden dört kişinin üzerine ateş açtığı ve eve
gitmeye çalışan Fatih Töre’yi (20) karakola götürüp
darp ettiği iddia edildi.
Erdem Koçer, Serkan Kaplan ve Çayan Çankaya
Avusturya’da ticaretle uğraşan Erdem Koçer,
Serkan Kaplan ve Çayan Çankaya’nın bazı ticari
temaslarda bulunmak üzere geldikleri İstanbul’da
10 Mayıs 2012’de Beyoğlu İlçesi’nin Dolapdere
Semti’nde araçlarını park ettikleri sırada yanlarına
gelen çekici araçtaki polis memurlarıyla yaşadıkları
tartışmanın ardından olay yerine gelen polis
ekipleri tarafından gözlerine biber gazı sıkılarak
darp edildikleri 5 Haziran 2012’de öğrenildi.
Biber gazı nedeniyle kalıcı hasara yol açabilecek
göz travması geçiren üç kişi, Avusturya’nın
İstanbul Konsolosluğu’na ve Türkiye’nin Viyana
Konsolosluğu’na başvurarak şikâyette bulundu.

Özlem Kotan

Ahmet Yılmazer, Gürsel Kale ve Davut Kale

İstanbul’da 4 Haziran 2012’de Atatürk Havaalanı
İç Hatlar Terminali’nde evine gitmek üzere
havaalanına ait olmayan bir ticari taksiye binen

İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde 2 Haziran 2012’de
bir okulun yanında bulunan boş arazide içki içen
Ahmet Yılmazer (26), Gürsel Kale (25) ve Davut
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Kale’nin (28) kimlik kontrolü yapan polis ekibince
yüzlerine biber gazı sıkılıp ve darp edilerek
gözaltına alındıkları; götürüldükleri İçerenköy
Polis Karakolu’nda da şikâyetçi olmamaları için
“ceplerine eroin koymakla” tehdit edildikleri
öğrenildi.
Sadık Bora
Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde 9 Haziran 2012’de
trafik ekibinin durdurarak ceza yazmak istediği
özel halk otobüsü şoförü Sadık Bora direnince
bir polis memuru havaya tabancayla ateş ettikten
sonra Sadık Bora’yı yere yatırdı ve yüzüne biber
gazı sıkarak gözaltına aldı.
7 Öğrenci
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 8 Haziran 2012’de
Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri arasında
ders notları yüzünden çıkan kavganın büyümesi
üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kavgaya
gaz bombası ve joplarla müdahale etmesi sonucu
yedi öğrenci yaralanarak veya gazdan etkilenerek
hastaneye kaldırıldı.
Murat Şalcı, Mervan Kurt, Ahmet Usal
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 6 Haziran 2012’de
İstiklal Caddesi’ne eğlenmeye gelen Şırnak
nüfusuna kayıtlı Murat Şalcı (24), Mervan Kurt
(35) ve Ahmet Usal’ın (31) bir kavgaya karıştıkları
gerekçesiyle güven timleri tarafından darp edilerek
gözaltına alındıkları, Taksim Polis Karakolu’na
götürülen üç kişinin binanın 4. katında elleri
kelepçeli halde dövüldükleri, Murat Şalcı’nın
aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirerek
Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldığı 11
Haziran 2012’de öğrenildi.
Olay günü görevli polis memurlarının hazırladığı
tutanakta ise, üç kişinin küfredip yumruk attığı,
Ahmet Şalcı’nın da “kafasını yere vurup kendisine
zarar verdiği” ileri sürüldü.
Ahmet Usal, 8 Haziran 2012’de İstanbul
Savcılığı’nda alınan ifadesinde, 10 kadar sivil polis
memuru tarafından dövüldüklerini ileri sürerek
şunları anlattı: “‘Ne yapıyorsunuz’ diyerek biri
boğazıma sarıldı. Nefesim kesilecek gibi oldu.
Kurtulmak için itekledim. 4-5 arkadaşı yere yatırıp
ellerimi arkadan bağladı. Beş kişi birden vurmaya
başladı. Biri saçımdan tutarak yüzüme, ikisi göğüs
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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kafesime, biri ayağıyla enseme vuruyordu. 150
metre ilerideki karanlık ara sokağa götürdüler.
Orada dört şahıs vücudumun her yerine tekme
tokat vurdu, yerde sürükledi. Hastaneden sonra
Taksim Polis Merkezi’ne götürdüler, dördüncü
katta beni dövdüler. Bizi suçlu göstermek için
polisin telsizini niye kırdın’ diye ifademizi aldılar.”
İstanbul Adli Tıp Şubesi’nin 8 Haziran 2012 tarihli
raporunda da Ahmet Usal’ın omuzlarında, sol
dirseğinde, sağ elinde, sağ yanağında ve alnında
yaygın kızarıklık, şişlik ve sıyrıklar saptandı.
Mervan Kurt’un sol gözaltında morluk ve çenede
ağrı tespit edildi.
3 Kişi
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 11 Haziran 2012’de
kimlik kontrolü yapan polis ekibinin gözaltına
aldığı bir kişi darp etmesine tepki gösteren üç
kişinin de coplarla darp edildikleri ve yüzlerine
biber gazı sıkıldığı öğrenildi.
Kemal Kar
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 10 Haziran 2012’de
yapılan protesto gösterisine müdahale eden
polis ekiplerinin gözaltına aldığı Kemal Kar’ın
götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gördüğü
işkence ve kötü muamele nedeniyle Cizre Devlet
Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığı
öğrenildi. 13 Haziran 2012’de yoğun bakımdan
çıkarılan Kemal Kar’ın aynı gün tutuklandığı ifade
edildi.
Sertan Can
İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde 11 Haziran
2012’de üzerinde ehliyeti ve aracın ruhsatı
olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Sertan
Can (21), götürüldüğü Şehit Hayrettin Yıldırım
Polis Karakolu’nun mutfağında 5 polis memuru
tarafından darp edildiğini açıkladı. Aldığı
darbeler nedeniyle baygınlık geçiren Sertan
Can’ın götürüldüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim
Hastanesi’nde beyin tomografisinin çekildiği
ve 10 saat müşahade altında tutulduğu taburcu
olmasının ardından ise polis ekibine hakâret ettiği
ve direndiği suçlamalarıyla adliyeye sevk edildiği
öğrenildi. Sertan Can’ın da polis memurlarından
şikâyetçi olması üzerine talep edilen kamera
kayıtları ise kameranın arızalı olduğu gerekçesiyle
verilmediği belirtildi.

73

Kişi Güvenliği

Ömer Nas, Gıyasettin Taş
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 17 Haziran 2012’de
kimlik kontrolü yapan polis ekibinin kimliğini
görmek isteyen Ömer Nas (26) ve Gıyasettin Taş’ın
(25) “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri”
iddiasıyla gözaltına alınarak götürüldükleri Tevfik
Fetiye Erci Polis Karakolu’nda darp edildikleri
gözaltına alınan iki kişinin İnsan Hakları Derneği
(İHD) İstanbul Şubesi’ne başvurmaları sonucu
öğrenildi.
Ahmet Koca
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 19 Haziran 2012’de
akrabasının düğünün için zorunlu askerlik
hizmetini yaptığı Samsun’dan gelen Ahmet Koca
(23), hamile bir yakınını hastaneye yetiştirmek
için araç kullanırken yol kontrolü yapan polis ekibi
tarafından durduruldu. Ahmet Koca’nın hastaneye
yetişmek için polis ekibine itiraz etmesi ve
telefonda Kürtçe konuşması nedeniyle olay yerinde
bulunan 10 polis memuru tarafından çevrede
bulunan esnafın engelleme girişimlerine rağmen
dakikalarca dövüldüğü, Ahmet Koca’ya kemerle
vurdukları ve gözaltına aldıkları olayı görüntüleyen
bir telefon kamerası kaydının ortaya çıkması
sonucu öğrenildi. Ahmet Koca’nın tutulduğu polis
aracında da darp edildiği öğrenildi.
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İçişleri
Bakanlığı olay hakkında soruşturma açtı, 5 polis
memuru da açığa alındı.
Olayı değerlendiren bir emniyet yetkilisi ise şunları
söyledi: “Şahıs kendini subay olarak tanıtıyor
ve kimlik göstermiyor. Ekipler ısrar edince
polislere yumrukla karşılık veriyor. Polis ekipleri
de zor kullanma yetkisini biraz aşıyor ve malum
görüntüler ortaya çıkıyor.’’
İşkenceyi görüntüleyen olayın görgü tanığı da dayak
yiyen kişinin yanındaki kadının ‘hamileyim’ diye
bağırmasının bile polis ekibini durdurmadığını; olay
günü bağrışma sesleri üzerine balkona çıktıklarını
ve yaşananlara şahit olduklarını ifade ederek
işkence olayını şöyle anlattı: “Artan bağrışmaların
ardından memurlarla otomobildeki kişi arasında
kavga başladı. Polisler sürücünün üzerine yüklenip
altlarına aldılar. Aynı yerde polislerin daha önce
de bir vatandaşı dövdüğüne şahit olmuştum. Bu
kez olayı cep telefonu ile görüntüledim. Kaçmaya
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çalışan şahsı yakalayıp tekrar tekrar dövdüler.
Yanındaki kadının ‘hamileyim’ diye bağırmasına
bile aldırış etmeyen polisler olaya müdahale eden
vatandaşları da darp ederek uzaklaştırdılar. Dayak
yiyen kişinin ‘Ben askerim’ diye bağırmasına
rağmen polisler dayak atmaya devam ettiler.”
21 Haziran 2012’de açıklama yapan İstanbul
Valiliği 2 polis memurunun daha açığa alındığını
duyurdu. Bu arada polis memurları hakkında suç
duyurusunda bulunan Ahmet Koca hakkında “polis
ekibine mukavemet ve hakâret ettiği” suçlamasıyla
soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Ahmet Koca’nın yaptığı suç duyurusu henüz
sonuçlanmazken, “darp edildi” ve “beş gün iş
göremez” raporu alan polis memurlarının suç
duyurusu üzerine Ahmet Koca hakkında beş
yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2
Temmuz 2012’de kabul edilerek değerlendirilmesi
amacıyla Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Ahmet Koca’nın yaptığı suç duyurusu üzerine ise
3 Temmuz 2012’de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
11 polis memurunun ifadesini aldı. Suçlamaları
reddeden polis memurları ifadelerinin ardından
serbest bırakıldı.
Dosyanın kabul edilmesinin ardından Ahmet Koca
tarafından darp edildiklerini ileri sürerek şikâyetçi
olan 7 polis memurunun Ahmet Koca aleyhinde
açtığı davaya 4 Aralık 2012’de başlandı. İstanbul 30.
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya şikâyetçi
7 polis memuru katılmazken Ahmet Koca’nın
avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin askerde olduğu
için duruşmaya katılamadığını ifade etti. Şikâyetçi
polis memurlarının gelecek duruşmada hazır
edilmesini isteyen mahkeme başkanı, duruşmayı 5
Mart 2013’e erteledi.
Polis memurları hakkında İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Disiplin Kurulu tarafından başlatılan
idarî soruşturmanın tamamlandığı ve 4 polis
memuruna 16 ay kıdem tenzili cezası verildiği, 4
polis memurunun suçsuz bulunduğu, kıdem tenzili
cezası alan polis memurlarından birinin ihraç
edilmesi yönünde karar alındığı, ihracı istenen
polis memurun açığa alınma durumu devam
ederken, diğerlerinin görev yerlerinin değiştirildiği
11 Aralık 2012’de öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Yunus Emre Şimşek

Yunus Kılıç

İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 15 Haziran 2012’de
Yunus Emre Şimşek’in yolda ters şerite giren araçta
bulunanlarla yaptığı tartışmanın büyümesi üzerine
olay yerine gelen polis ekibinin her iki araçta
bulunanlara biber gazı sıkması sonucu Yunus Emre
Şimşek’in aracında bulunan 32 günlük bebeğinin
gazdan etkilendiği, nefes alamayan bebeğin
götürüldüğü hastanede oksijen verilerek sağlığına
kavuştuğu öğrenildi.

Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 27 Haziran 2012’de
aracıyla giderken yol kontrolü yapan polis ekibi
tarafından durdurulan Yunus Kılıç (27), polis
ekibiyle arasında çıkan tartışmanın ardından
darp edilerek gözaltına alındığını ve götürüldüğü
karakolda darp edildiğini savunarak 29 Haziran
2012’de Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulundu.

Ahmet Aslı, Çiğdem Akagündüz ve Erbil
Akagündüz
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 22 Haziran
2012’de kimlik kontrolü uygulaması yapan polis
ekiplerinin, “kendilerine direndikleri” iddiasıyla
Ahmet Aslı’yı, kardeşi Çiğdem Akagündüz’ü ve
Erbil Akagündüz’ü darp ederek gözaltına aldıkları
ve 18 Aralık 2009’da botunun bağcıklarıyla intihar
ettiği iddia edilen kardeşleri Osman Aslı’nın (20)
da götürüldüğü Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu
Polis Merkezi’ne götürdükleri ortaya çıktı. 3 kişi,
“görevli memura mukavemet ettikleri” iddiasıyla
haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
X.X.
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde bulunan bir alışveriş
merkezinde 9 Mayıs 2012’de üç polis memurunun
kapalı mekânda sigara içtikleri için kendilerini
uyaran bir işyeri sahibini darp ederek ve yüzüne
biber gazı sıkarak gözaltına aldıkları ortaya çıkan
kamera kaydı görüntüleri sonucu 24 Haziran
2012’de öğrenildi.

Şemsettin Murat
Gaziantep’in Şahinbey İlçesi’nde 29 Haziran 2012’de
evine gitmek üzere yürüyen Şemsettin Murat,
kimlik kontrolü yapan polis ekibinin gerekçe
göstermeksizin kendisini kelepçeleyerek gözaltına
aldığını ve uzun süre coplarla darp ettiklerini
savundu. Şahinbey Emniyet Müdürlüğü’ne
götürülen Şemsettin Murat hakkında gözaltı işlemi
yapılmadığı öğrenildi.
Nubar Veske
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde nohutlu pilav tezgâhı
olan Nubar Veske adlı seyyar satıcının tezgâhını
uyarılara rağmen kaldırmadığı gerekçesiyle zabıta
ekibi tarafından sopalarla darp edildiği ve yüzüne
biber gazı sıkıldığı 4 Temmuz 2012’de öğrenildi.
Darp olayına engel olmaya çalışan Serdar Çoksöver,
Serkan Çoksöver, Şaban Özer ve Ramazan Yılmaz’ın
da darp edildiği, bileği kesilen Serkan Çoksöver’in
ameliyat edildiği belirtildi.
M.Ö.

Sivas’ta 25 Haziran 2012’de İsmail Koçyiğit (25),
kardeşi Bekir Koçyiğit’in (24) karıştığı trafik kazası
ardından gittiği Sivas Devlet Hastanesi’nde tartıştığı
polis memurları tarafından darp edildiğini ileri
sürdü.

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’nde M.Ö. (13) adlı
çocuğun gittiği Köyceğiz Özel Erkek Öğrenci
Yurdu’ndaki Kuran kursunda 28 Haziran 2012’de
İ.S. adlı kurs yetkilisi tarafından dövülerek kolunun
kırıldığı ileri sürüldü. M.Ö.’nün ailesi Kuran kursu
yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda
bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla
ilgili soruşturma başlattı.

Necati Tekerci

7 Kişi

Mersin’in Mezitli Beldesi’nde bulunan özel
huzurevine ailesi tarafından bir aylığına yerleştirilen
alzheimer hastası Necati Tekerci (75), 23 Haziran
2012’de huzurevine 100 metre mesafedeki boş bir
arazide yaralı ve baygın halde bulundu. Hastaneye
kaldırılan Necati Tekerci’nin başında ve kolunda
yanık izleri tespit edildiği öğrenildi.

Van’da evlerine dönen ve Ferhat Şen, Şaban Emre,
Ekin Şen, Selim Candemir, Sinan Emre, Azmi
Azat Şen ve zorunlu askerlik hizmetini yaptığı
birliğinden izinli olarak gelen Abdullah Sevgi adlı
7 kişinin zırhlı araçla dolaşan polis ekibi tarafından
durdurularak darp edildikleri 8 Temmuz 2012’de
öğrenildi.

İsmail Koçyiğit

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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İlhan Aluç

Niyazi Buldan

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 7 Temmuz 2012’de
Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat
Festivali’ne satış yapmak için gelen İlhan Aluç
adlı seyyar satıcının tezgâhına el koyan zabıta
ekibinden tezgâhını almak istemesi üzerine zabıta
ekibi tarafından darp edildiği öğrenildi.

İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı İkitelli
Semti’nde 17 Temmuz 2012’de, Muş’un Malazgirt
İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Niyazi Buldan’ın
(28) Mehmet Akif Polis Karakolu’nun yanında
beklediği gerekçesiyle gözaltına alınarak darp
edildmesi sonucu Niyazi Buldan’ın kaburgalarında
oluşan kırık nedeniyle akciğerinde yırtık
oluştuğu öğrenildi. Bakırköy Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tedavi altına alınan Niyazi Buldan’ın
akciğerine dışarıdan yerleştirilen bir boruyla
solunumunu sağladığı bildirildi.

F.B.A.
Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 6 Temmuz 2012’de
Aktepe Polis Karakolu’nda görevli polis memuru
Y.Y.’nin kimliğini gösterdikten sonra çocuğuyla
kavga eden F.B.A.’nın (13) burnunu kırdığı
öğrenildi.
X.X.
Antakya’da 11 Temmuz 2012’de polis ekibinin kimlik
kontrolü yaptıkları gerekçesiyle durdurdukları
Kızıl Bayrak Dergisi okuru bir kişiyi darp ederek
gözaltına aldıkları öğrenildi.
7 Çocuk
Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki Habur Sınır Kapısı’nın
girişinde, kuyrukta bekleyen sürücülerin
“hırsızlık” şikâyetleri üzerine 17 Temmuz 2012’de
çevrede bulunan çocukları uyaran askeri ekibin
7 çocuğu daha önce nöbet yeri olarak kullanılan
boş kulübeye götürerek çocukların ellerine ve
ayaklarına coplarla vurmak suretiyle darp ettikleri
öğrenildi.
5 Kişi
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 14 Temmuz 2012’de bir
parkta iki grup arasında çıkan kavganın ardından
olay yerine gelen polis ekibinin kavga edenlerden
Kürt işçilerin bulunduğu 5 kişilik grubu darp
ederek gözaltına aldığı, 5 kişinin götürüldükleri
Şehit Selahattin Aslantepe Polis Karakolu’nda da
dövüldükleri öğrenildi.
Kerem Çiçek
Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de eşine ilaç almak
için evden çıkan Kerem Çiçek’in (25) kendisini
kimlik kontrolü iddiasıyla durduran polis
ekiplerinin darp etmesi sonucu beyin kanaması
geçirdiği ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu 18
Temmuz 2012’de Kerem Çiçek’in avukatı Murat
Güzel tarafından açıklandı.
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Adem Bıyıklı
Trabzon’da 20 Temmuz 2012’de gıda toptancılığı
yapam Adem Bıyıklı, işyerinin önünde çıkan
kavgayı ayırdıktan sonra kavga eden taraflardan
birinin şikâyetçi olması sonucu işyerine gelen
polis ekibiyle arasında tartışma çıkması üzerine
polis ekibi tarafından gözaltına alınmak istendi.
Kucağında 1,5 yaşında olan çocuğu bulunmasına
rağmen polis ekibinin Adem Bıyıklı’ya biber gazı
sıktığı ve Adem Bıyıklı’yı darp ettiği ortaya çıktı.
Olayın ardınan açıklama yapan Trabzon Emniyet
Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını
ve bu kapsamda iki polis memurunun açığa
alındığını duyurdu.
Cuma Toğrul
Adana’da 16 Temmuz 2012’de bir bankanın önüne
kurduğu tezgâhta giysi satışı yapmak için gelen
Cuma Toğrul (66) adlı seyyar satıcının tezgâhına
el koyan zabıta ekibinden tezgâhını almak istemesi
üzerine zabıta ekibi tarafından darp edildiği ve bu
nedenle burnunun kırıldığı öğrenildi.
Mustafa İnce, Cengiz Tülüben
Antalya’da 28 Temmuz 2012’de yeni otogardan
Kepez Belediyesi istikametine giden Mustafa
İnce’nin kullandığı aracın Cengiz Tülüben’in
kullandığı araca çarpması sonucu meydana gelen
trafik kazasından sonra taraflar arasında tartışma
çıkması nedeniyle olay yerinde bulunan trafik
ekibinin taraflara biber gazı sıkarak olay yerinden
uzaklaştırdığı öğrenildi.
M.A.
Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 29 Temmuz 2012’de
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Abdullah Öcalan’ın bir yıldır avukatlarıyla
görüştürülememesini protesto eden gruba
müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz
bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği
M.A. (11) ağır yaralandı.

gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekiplerinin
attığı gaz bombalarından bir tanesinin kapsülünün
evinde oturan Adnan Temeş’e (26) isabet etmesi
sonucu Adnan Temeş’i göğsünden yaraladığı
öğrenildi.

Erhan Babatürk

3 Çocuk

İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 31 Temmuz
2012’de İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube
Müdürlüğü’ne bağlı 3 sivil polis memurunun Ertan
Babatürk adlı kişiyi yol vermediği gerekçesiyle
darp edildiği ve gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa
Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğü belirtildi.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 21 Ağustos 2012’de, Dicle
Nehri kenarında her bayram kurulan salıncaklarda
oynayan çocuklara, “Trafik Şube Müdürlüğü’ne taş
attıkları” gerekçesiyle gaz bombası atılması sonucu
gaz bombasından etkilenen 3 çocuk Cizre Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erhan Tuncel

12 Kişi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant
Dink’in 19 Ocak 2007’de İstanbul’da Ogün Samast
tarafından öldürülmesi olayının azmettiricisi
olarak yargılanan fakat İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki davadan beraat eden Erhan
Tuncel’in İstanbul’da 2 Ağustos 2012’de kimlik
kontrolü yapan sivil polis ekibine “Emniyet Teşkilatı
için çok işler yaptığını” belirterek direnmesi üzerine
polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına
alındığı öğrenildi.

Giresun’un Espiye İlçesi’nde 23 Ağustos 2012’de
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davanın
karar duruşmasında verilen cezayı çok buldukları
için tepki gösteren sanıklara duruşma salonunda
bulunan jandarma ekibinin biber gazıyla müdahale
etmesi sonucu 12 kişi biber gazından etkilenerek
fenalaştı.

Kemal Karatş, Servet Karataş
İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Yenibosna
Semti’nde kimlik kontrolü yapan polis ekibinin
zihinsel engelli Kemal Karataş ile Servet Karataş’ı
2. kez kimlik göstermeyi reddettikleri gerekçesiyle
darp ederek gözaltına aldıkları 7 Ağustos 2012’de
öğrenildi.
Boran Atıcı
İstanbul’un Esenler İlçesi’nde 17 Ağustos 2012’de,
İzmir’de devam eden bir soruşturma kapsamında
hakkında yakalama kararı bulunan Ezilenlerin
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Boran Atıcı’nın
gözaltına alınarak götürüldüğü Üçyüzlü Polis
Karakolu’nda elleri arkadan kelepçelenerek
yumruklandığı ve yere yatırılarak tekmelendiği
yüzüne biber gazı sıkıldığı, çıplak arama
dayatmasına maruz kaldığı, buna karşı çıktığı için
darp edildiği öğrenildi.
Adnan Temeş
İçişleri Bakan İdris Naim Şahin’in 19 Ağustos
2012’de Hakkâri’ye gelişini protesto eden gruba
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

X.X.
Diyarbakır’da “çeşitli eylemlere katılarak kolluk
kuvvetlerine molotofkokteyli attığı” iddiasıyla
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
bir sanığın yazılı savunma yapma talebini mahkeme
heyetinin reddetmesi üzerine slogan atan sanığın
duruşma salonunda bulunan jandarma ekibi
tarafından darp edilerek dışarı çıkarıldığı 27
Ağustos 2012’de öğrenildi.
Müdahaleyi gören mahkeme başkanının, sanığı
darp eden cezaevi ekibinde görevli jandarma
eri hakkında “tutukluyu darp etmek ve kötü
muamelede bulunmak” suçundan savcılığa
duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Şükriye Erden, Taylan Tanay
İstanbul’un
Beşiktaş
İlçesi’nde
bulunan
Levent Semti’nde alacakları ödenmeden işten
çıkartıldıkları için eylem yapan işçilere polis
ekiplerinin müdahale etmesi üzerine işçilerin,
geçtiğimiz günlerde kurulan “444 155 9” nolu
“İmdat Polis” olarak bilinen ““İşkence ve Kötü
Muamele ile Mücadele Kurulu” hattını aradıkları,
başvuru üzerine kurulda görevli avukat Şükriye
Erden’in, işçilerin yanına geldiği ve eylem yerinde
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polis ekiplerinin copla darp etmeleri sonucu
Şükriye Erden’in elinin kırıldığı 2 Eylül 2012’de
öğrenildi.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılan Şükriye Erden’in “3 hafta iş göremez”
raporu aldığı ve elinin alçıda tutulduğu öğrenildi.
İşçilerin eylemine polis ekiplerinin müdahalesi
esnasında avukat Taylan Tanay’ın da darp edildiği,
bir işçinin de yaralanarak Şişli Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Evrim Lüleci
Ankara’da Evrim Lüleci’nin, geri geri giden
bir polis aracının eşi Banu Lüleci’ye çarpması
üzerine uyardığı polis aracındaki polis memurları
tarafından yüzüne biber gazı sıkıldığı ve A.D. adlı
polis memuru tarafından telsizle darp edildiği 5
Eylül 2012’de öğrenildi.
Şevhat Bürkük
Diyarbakır’da 13 Ağustos 2012’de içinde bulunduğu
araçla trafik kazası yapan Şevhat Bürkük’ün, olay
yerine gelerek kendisine “ne biçim ismin var? Sen
terörist misin?” diyen polis ekibi tarafından darp
edildiği Şevhat Bürkük’ün 3 Eylül 2012’de İnsan
Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne
başvurması sonucu öğrenildi.
Ferhat Özcan
İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Şirinevler
Semti’nde park yeri nedeniyle çıkan kavgada Ferhat
Özcan’ın (24) polis memuru H.Ö. tarafından darp
edildiği ve bu nedenle beyin ameliyatı geçirdiği 5
Eylül 2012’de öğrenildi.
Ferhat Özcan’ın şikâyeti üzerine H.Ö.’nün savcılıkta
verdiği ifadede “Ferhat Özcan beni iterek yere
düşürdü. Arkasından bana yumrukla vurdu. Ben
yere düşünce silahım da düştü. Bir ara silahımı
almaya niyetlendi. Beni ölümle tehdit etti. Ben
şahsa sadece bir yumruk attım. Düşerken bir
yere çarptığını gördüm ancak hatırlamıyorum.
Kaldırıma da çarpmış olabilir. Silahla vurmadım”
dediği öğrenildi.
Serkis Yoğurtçu, Gülcan Yoğurtçu
İstanbul’da 31 Ağustos 2012’de, eşinin kendisine
şiddet uyguladığı şikâyeti üzerine gözaltına alınan
Serkis Yoğurtçu’nun gözaltında darp edildiği, ters
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kelepçeli halde tutulduğu; işkence uygulamasını
gören eşi Gülcan Yoğurtçu’nun da olaya müdahale
etmek istemesi üzerine yine polis memurları
tarafından darp edildiği öğrenildi.
Veysel Arslan
Devrimci Demokratik Sendikal Birlik çalışanı
öğretmen Veysel Arslan, 7 Eylül 2012’de yaptığı
açıklamada, İstanbul’da aldığı ikinci el telefon çalıntı
çıkınca şikâyette bulunmak amacıyla gittiği Sirkeci
Polis Karakolu’nda kendisine ajanlık teklifinde
bulunulduğunu ve tehdit edildiğini söyledi.
Eylem Aktaş
Ankara’da 15 Eylül 2012’de yeni eğitim sistemine
karşı düzenlenen mitingde, miting alanına
girerken kendilerini aratmak istemeyen Sosyalist
Demokrasi Partisi (SDP) üyelerine müdahale
eden polis ekiplerinin darp ettiği Eylem Aktaş’ın
bir gözüne isabet eden cop nedeniyle %80 görme
kaybına uğradığı öğrenildi.
27 Kişi
İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül 2012’de
75. Yıl Polis Merkezi’ne canlı bomba saldırısı
düzenleyen Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
(DHKC) militanı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini
almak için 14 Eylül 2012’de, Yenibona İlçesi’nde
bulunan Adlî Tıp Kurumu önünde bekleyen gruba
müdahale eden polis ekipleri 27 kişiyi darp ederek
gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan Grup Yorum Elemanı
Selma Altın’ın aldığı darbeler nedeniyle sağ kulak
zarının yırtıldığı öğrenildi.
4 Kişi
Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Aynik Köyü’nde
16 Eylül 2012’de, hayvanlarını otlatan Ramazan
Ayaz, yanına gelen bir grup askerî birliğin
kendisini, oğlunu ve yanında çalışan iki çobanı darp
ettiklerini, askerî birliğin kendisini gözaltına alarak
Kalencik Jandarma Karakolu’na getirerek ifadesini
aldıktan sonra serbest bıraktıklarını açıklayarak 18
Eylül 2012’de İnsan Hakları Derneği (İHD) Bingöl
Şubesi’ne başvurdu.
Abdulselam Turşanak
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 18 Eylül 2012’de Tatvan
İmam Hatip Lisesi’ne gelen biri sivil kıyafetli, biri
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resmi kıyafetli iki polis memurunun okul müdürü
Abdulselam Turşanak’ı darp ettikleri öğrenildi.

ile bir öğrencinin gözaltında darp edildikleri
öğrenildi.

Abdulselam Turşanak’ın, okulu basan polis
memurlarından M.A.’nın okulda öğretmenlik
yapan eşini görev saatlerine dikkat etmesi yönünde
uyardığı için iki polis memuru tarafından darp
edildiği ileri sürüldü.

R.T.

Bingöl’de 23 Eylül 2012’de, BDP il binasına yönelik
düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla
düzenlenmek istenen mitinge müdahale eden
polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerin
isabet ettiği adları öğrenilemeyen iki çocuktan 17
yaşlarında olanın kafasından ağır yaralı olduğu,
10 yaşlarında olanın da bacağından yaralandığı
öğrenildi.

İstanbul’da 30 Ağustos 2012’de eski iş ortağı olan
emekli bir polis memurunun şikâyeti üzerine
Kâğıthane İlçesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Bürosu’na giden R.T. adlı kadın, polis
merkezinde darp edilerek 4. kata çıkarıldığını ve
burada bir odada 2 saat bekletildiğini sonra yanına
kendisinden şikâyetçi olan emekli polis memuru
M.Ç.’nin geldiğini, M.Ç.’nin ardından odaya giren
2 polis memuru ile birlikte kendisine tecavüz
ettiklerini, vücuduna soğuk su döktükleri, geç bir
saatte götürüldüğü hastanede doktorun kendisini
görmeden “temiz” yazılı bir rapor verdiğini ve
serbest bırakıldığını savunarak 1 Ekim 2012’de
Galatasaray Meydanı’nda eylem yaptı.

Aycan Zengin

Nebahat Acar

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

Van’da 1 Ekim 2012’de gözaltına alınan Nebahat
Acar, 7 Ekim 2012’de yaptığı açıklamada,
gözaltındayken kendisini sorgulayan polis
ekibinin ajanlık teklifinde bulunduklarını ve tehdit
ettiklerini söyledi.

Yener Gül

Soner Kolçak

İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde 21 Eylül 2012’de
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önünde sivil polis
aracının kendi aracına çarpması üzerine araçta
bulunanlarla tartışan Yener Gül’ü (34) araçta ve
çevrede bulunan sivil polis memurlarının darp
etmesi sonucu ağır yaralanan Yener Gül’ün, olay
yerine çağrılan ambulansla Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ileri sürüldü.

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

2 Çocuk

U.E.
Adana’da Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla
bir yılı aşkın bir süredir görüştürülmemesini
protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye
müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik
mermilerden birinin isabet ettiği U.E.’nin (7)
gözünden yaralandığı ve görme kaybı riski taşıdığı
23 Eylül 2012’de öğrenildi.
2 Kişi
Tunceli’de 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyon sonucu gözaltına
alınan BDP Genel Merkez yöneticisi Doğan Aydın
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Uğur Yılmaz
Adana’da 4 Ekim 2012’de Ali Münif Yeğenağa
Caddesi’nde kaldırım işgâllerine yönelik operasyon
yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekiplerinin, Yağ Camisi durağı yolunu daraltması
nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldığını
ileri süren özel halk otobüsü sürücüsü Uğur
Yılmaz (28) ile zabıta ekibi arasından ççıkan
tartışmanın büyümesi üzerine otobüse binen zabıta
memurlarının otobüsün içinde Uğur Yılmaz’a biber
gazı sıkması sonucu otobüste bulunan yolcular
biber gazından ötürü fenalaştılar.
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Mehmet Şimşek

M.A.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 7 Ekim 2012’de devriye
gezen akrep tipi zırhlı araçların Nur Mahallesi’ne
girişini önlemek amacıyla barikat kuran gruba
polis ekiplerinin attığı gaz bombalarından birinin
kapsülünün isabet ettiği bir inşaatta çalışan Mehmet
Şimşek (30) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde 15 Ekim 2012’de Ülkem
İlköğretim Okulu öğrencisi M.A.’nın (8) “kavga
ettiği” gerekçesiyle sınıf öğretmeni E.A. tarafından
darp edildiği öğrenildi. Olayı doğrulayan Milli
Eğitim Müdürlüğü, E.A. hakkında soruşturma
başlattı.

E.K.

20 Kişi

Hakkâri’de 10 Ekim 2012’de PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılışının
yıldönümü nedeniyle protesto eylemi düzenleyen
gruba polis ekiplerinin attığı gaz bombalarından
birinin kapsülünün isabet ettiği E.K. (15) ağır
yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Açlık grevine destek amacıyla BDP Beyoğlu İlçe
Örgütü’nün binasında bir günlük açlık grevi
yapanları 25 Ekim 2012’de ziyaret eden 20 kişinin,
ziyaret sonrası polis memurları tarafından darp
edildiği öğrenildi.

Adnan Yörür
İzmir’in Bergama İlçesi’nde 22 Ağustos 2012’de
arkadaşlarıyla tartışırken polis memurları
tarafından gözaltına alınan Muammer Zeybek’i
korumaya çalışan Adnan Yörür adlı kişinin
kelepçelenerek gözaltına alındığı ve götürüldüğü
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 7-8 polis memuru
tarafından baygınlık geçirene kadar darp edildiği
olayla ilişkin kamera kayıtlarının ortaya çıkması
sonucu 10 Ekim 2012’de öğrenildi.
A.E.
Aydın’da 1 Ekim 2012’de Gazipaşa İlköğretim
Okulu öğrencisi A.E.’nin (11) “yaramazlık ve
gürültü yaptığu” iddiasıyla Türkçe Öğretmeni
N.Ş.A. tarafından gözüne yumruk atılarak darp
edildiği öğrenildi.
Birdal Nakay, Murat Sur
18 Ekim 2012’de açıklama yapan Halkın Hukuk
Bürosu, İstanbul’da iki gün arayla kaçırma
yöntemiyle gözaltına alınan Birdal Nakay ve Murat
Sur adlı müvekkillerinin gözaltında işkence ve kötü
muamele gördüklerini belirtti.
Halkın Hukuk Bürosu açıklamasında, Birdal
Nakay’ın elleri ve ayakları domuz bağı tabir edilen
yöntemle bağlanarak, Murat Sur’un ise sopayla
dövülerek bir aracın içinde tutulduğu ve iki
kişinin de kafalarına silah dayayıp ölümle tehdit
edildiklerini belirtti.
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3 Kişi
Şırnak’ta 28 Ekim 2012’de kent merkezinde
bulunan İl Emniyet Müdürlüğü lojmanları,
askeri lojmanlar, valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü
binalarına uzun namlulu silahlarla eş zamanlı
düzenlenen saldırıların ardından gözaltına alınan
ve 1 Kasım 2012’de “yasadışı örgüte yardım ve
yataklık ettikleri” iddiasıyla tutuklanan 3 kişinin
gözaltında darp edildikleri ileri sürüldü.
Çetin Aslan, Esat Aslan
Van’ın Muradiye İlçesi’nde polis ekiplerinin
gözaltına almak istediği Çetin Aslan ve Esat Aslan’ın
uygulamaya itiraz etmeleri üzerine darp edilmeleri
sonucu Esat Aslan’ın burnunun; Çetin Aslan’ın ise
kafasının kırıldığı her 2 kişinin ise çıkarıldıkları
mahkem tarafından “görevli polis memuruna
görevini yaptırmamak için direndikleri” iddiasıyla
tutuklandığı 14 Kasım 2012’de öğrenildi.
Zübeyde Çalışkan
Van’ın Erciş İlçesi’nde tutuklu bulunan üvey oğlunu
ziyarete gelen Zübeyde Çalışkan’ın (65), soyadı
tutmadığı gerekçesiyle oğlu ile görüştürülmeyince,
adliye konteynerlerine giderek savcıdan görüş
izni istediği fakat Kürtçe konuştuğu için sivil
polis ekipleri tarafından darp edildiği, daha sonra
çıkarıldığı mahkemenin de Zübeyde Çalışkan’ı
“yargı görevini yapan kişiye görevini yaptırmamak
için direndiği” gerekçesiyle tutukladığı 22 Kasım
2012’de öğrenildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Kişi Güvenliği

Murat Yıldız

Cemalettin Demir

İstanbul’un Esenler İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de
araç parkı nedeniyle 2 kişiyle yaşadığı tartışmanın
ardından tanımadığı bir grup tarafından darp edilen
Iğdır nüfusuna kayıtlı Murat Yıldız’ın kendisini
gözaltına almak isteyen polis ekibi tarafından da
darp edildiği 28 Kasım 2012’de öğrenildi.

Şırnak’ın Şemdinli İlçesi’nde 14 Aralık 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında Cuma namazı
çıkışında gözaltına alınan Cemalettin Demir’in
gözaltında gördüğü kaba dayak işkencesinden
dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haluk Çetinkaya
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 26 Kasım 2012’de,
aracına ateş açılarak durdurulan ve gözaltına
alınan Haluk Çetinkaya, götürüldüğü İlçe Emniyet
Müdürlüğü’nde polis memurları tarafından darp
edilmesi sonucu burnunun kırıldığını ileri sürdü.

Ankara’da 14 Aralık 2012’de Mülkiyeliler
Birliği’nde basın açıklaması yapan İnsan Hakları
Derneği (İHD) Ankara Şubesi yöneticisi Cengiz
Mendillioğlu, kendisini cep telefonuyla arayan
bazı kişilerin kendisine ajanlık yapması teklifinde
bulunduklarını ifade etti.

15 İşçi

Murat İlker Ülke

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan
Yardımcısı Gürsel Tekin ve CHP Adana Milletvekili
Ali Demirçalı’nın 27 Kasım 2012’de Adana’da
bulunan bir amele pazarını ziyaret ettikten sonra
polis ekiplerinin işçi servis aracını bağlamak
istemeleri üzerine çıkan tartışma sonunda polis
ekiplerinin 15 işçiyi darp ederek gözaltına aldığı
öğrenildi.

Beko Erkekler Basketbol Ligi’nin 11. Haftasının
programı kapsamında 20 Aralık 2012’de Edirne’de
oynanan
Olin
Edirne-Mersin
Büyükşehir
Belediye maçının bitimine 2 dakika kala Olin
Edirne taraftarlarının bulunduğu tribünde çıkan
tartışmaya müdahale eden polis ekibinde yer
alan bir polis memurunun astın hastası olduğu
öğrenilen Mutlu İlker Ülke’yi uzun süre copla
darp etmesi nedeniyle yaralanan Mutlu İlker Ülke
hastaneye kaldırıldı.

İsmail Korkmaz, Ökkeş Korkmaz
Gaziantep’te 9 Kasım 2012’de, boşanma davaları
devam eden iki kişinin aileleri arasında çıkan
tartışmaya müdahale eden polis ekiplerinin İsmail
Korkmaz ile Ökkeş Korkmaz’ı (60) darp ettiği,
Ökkeş Korkmaz’ın aldığı darbeler nedeniyle sağ
kalça kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
V.C.

Cengiz Mendillioğlu

H.D.
İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde 19 Haziran 2012’de
“asker kaçağı olduğu” iddiasıyla gözaltına alınarak
Sanayi Polis Karakolu’na götürülen H.D.’nin
yedi polis memuru tarafından 5 dakika boyunca
dövüldüğü ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri
sonucu 26 Aralık 2012’de öğrenildi.

Van’ın Gürpınar İlçesi’nde bulunan Anadolu
Lisesi’ni ziyaret eden Gürpınar Kaymakamı
Nurullah Kaya’ya okulun yatılı kısmındaki sorunları
aktaran fakat kaymakamın yardım etmeyeceğini
söylemesine öğrencilerin itiraz etmesi üzerine
kaymakamın korumasının öğrencilerden V.C.’yi
darp ettiği 7 Aralık 2012’de öğrenildi.

N.Y.

F.Y.

Diyarbakır’ın Kocaköy İlçesi’nde 28 Aralık 2012’de
BDP Kocaköy İlçe Örgütü Başkanı Hakkı Şık’ın
evine baskın düzenleyen polis ekipleri Hakkı Şık’ı,
eşi ve 4 çocuğunu darp ederek gözaltına aldı.

Samsun’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne
bağlı Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası’nda kalan
F.Y.’nin (11) yuvada görevli öğretmen M.S.’nin
kendisini dövüp tehdit ettiğini iddia etmesi üzerine
M.S. hakkında inceleme başlatıldığı 7 Aralık
2012’de öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Samsun’da bir sığınma evinde kalan bir kadının
gece su içmek için kalkmasına kızan özel güvenlik
görevlisi N.Y. (31) tarafından darp edildiği 25
Aralık 2012’de öğrenildi.
6 Kişi
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5. DEVAM EDEN veya SONUÇLANAN
GÖZALTINDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE
DAVALARI
2012 yılında işkence/kötü muamele sebebiyle 46 polis memurları hakkında devam eden dava sayısı: 6, görevini
kötüye kullanmadan 1 doktorun davası devam ediyor iken bir doktora 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. İç
işleri bakanlığı aleyhinde açılan davada 16 mağdura 25’er bin TL tazminat ödenmeye karar verildi. 15 polise
toplam 29 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 8 ay 29 güne denk gelen adli para cezası verilmiştir. Polis memurları
aleyhinde açılan davalardan hakkında kovuşturmaya yer yok:1, soruşturma izni yok: 1, polis hakkında
takipsizlik kararı:2, beraat edilen polis sayısı: 11. İşkence ve kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen
mağdurlar hakkında “polis memurunun görevini yapmasına engel olma” “devlet memuruna mukavemet”
gibi sebeplerden polisler tarafından davalar açıldı. Bu davalarda 11 kişiye toplam 11 yıl 11 ay 14 gün hapis
cezası ve 75 gün adli para cezası verildi. 24 kişinin davası ise devam etmekte iken 2 kişi beraat edildi.

Muharrem Süren
Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 4 Şubat 2011’de bir
kafeteryada oturan Muharrem Süren ve Battal
Battaloğlu’na “Muharrem Süren hakkında arama
kararı bulunduğu” gerekçesiyle sivil polis ekibi
kimlik sormuş; bunun üzerine Muharrem Süren
de önce polis memurlarının kimliklerini görmek
istediğini ifade edince de 2 kişi darp edilerek
gözaltına alınmıştı.
Hakkında herhangi bir arama kararı olmadığı
ortaya çıkan Muharrem Süren “görevli polis
memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla savcılığa
sevk edilmiş ve savcılık tarafından serbest
bırakılmıştı.
Muharrem Süren ve polis memurlarının birbirleri
hakkında açtıkları davanın 8 Aralık 2011’de
sonuçlandığı 19 Ocak 2012’de öğrenildi. Kuşadası
1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında görgü tanıklarının dinlenmesi ve
olay yerine ait kamera kayıtlarının incelenmesi
talebini reddeden mahkeme başkanı, Muharrem
Süren’e, “görevli polis memuruna mukavemet
ettiği” ve “görevli polis memurunun görevini
yapmasını engellediği” suçlamalarıyla 1 yıl 2 ay 17
gün hapis cezası verdi.
F.C.
İzmir’de 16 Temmuz 2011’de ailesiyle birlikte
eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis ekipleri
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tarafından “kimliği üzerinde bulunmadığı”
gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan F.C.’nin
(37) Karabağlar Polis Karakolu’nda Hakan Yörük ve
Beyit Sezgin adlı iki sivil polis memuru tarafından
dakikalarca dövüldüğü ve cinsel tacize maruz
kaldığı; olaya tanık olan diğer polis memurlarının
da olaya müdahale etmediği ortaya çıkan kamera
kaydı görüntüleri sonucu 9 Aralık 2011’de
öğrenilmişti.
Olaydan sonra F.C. hakkında kendilerine direndiği
ve küfrettiği iddiasıyla polis memurlarının suç
duyurusunda bulunması üzerine F.C. hakkında
“görevli polis memurunu yaraladığı ve polis
memuruna hakaret ettiği” iddialarıyla 6,5 yıla
kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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
açılmış, daha sonra iddianameye “tehdit” suçunun
da eklenmesiyle birlikte polis memurları hakkında
istenen hapis cezası 6 yıla çıkarılmıştı.
5 Aralık 2011’de iddianameyi kabul eden
İzmir 17. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görevden
uzaklaştırılan polis memurlarının yargılanmasına
15 Şubat 2012’de başlandı. Duruşmada mahkeme
başkanı, “suçun niteliğinin değişmesi” dolayısıyla
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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“görevsizlik” kararı vererek dosyayı Asliye Ceza
Mahkemesi’ne gönderdi.
Dosyayı kabul eden ve yenilenen iddianamede dört
polis memurunun yargılanması için gün belirleyen
İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmanın 9
Mayıs 2012’de görülmesine karar verdi.
Duruşmada dosyayı inceleyen mahkeme başkanı,
“olayın işkence suçu olduğunu” belirterek
dosyaya “görevsizlik” kararı verdi ve sanık polis
memurlarının “işkence” suçundan yargılanmaları
için dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
Kararın ardından 4 polis memurunun İzmir 6.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 31 Ekim
2012’de başlandı. Duruşmada ifade veren sanık polis
memurlarından H.Y. “ekip olarak içkili mekânlara
denetime gittik. F.C. aşırı derecede alkollü idi.
Kimliğinin olmadığını söyleyerek, kimlik vermedi.
Bize, hakaret etti. Biz de zor kullanarak polis
otosuna bindirdik ve karakola getirdik. F.C.,
karakolda bize el kol hareketleri yapıp, yine aynı
şekilde küfürler etti. Beni tırnakladı, hakaret etti.
Ben de kendisine vurdum. Kollarından tutarken,
dengemizi kaybedip yere düştük. Kendisini
etkisiz hale getirmek için kelepçe taktık. İşkence
suçlamasını kabul etmiyorum” dedi.
Sanık T.D. de, “küfürler etti. Tükürmeye başladı.
Kendisine hiçbir şekilde vurmadım” dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen sanıklarla
tanıkların bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine
karar vererek duruşmayı 6 Şubat 2013’e erteledi.
F.C. hakkında açılan davaya ise 22 Şubat 2012’ de
devam edildi. İzmir 15. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada tanıkları dinleyen mahkeme başkanı,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duruşmayı erteledi.
F.C.’nin İzmir 15. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmasına 12 Nisan 2012’de devam edildi.
Duruşmada F.C.’nin tanıklarını dinleyen mahkeme
başkanı,
polis
memurlarının
tanıklarının
dinlenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
F.C.’nin İzmir 15. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmasına 13 Haziran 2012’de devam edildi.
Duruşmada F.C.’nin tanıklarını dinleyen mahkeme
başkanı, dosyanın tetkik edildiğini, araştırılacak
başka husus kalmadığını, tanık beyanları
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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doğrultusunda suç vasfının değiştiğini belirterek
dosya hakkında görevsizlik kararı vererek dosyayı
nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
26 Kasım 2012’de İzmir 10. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı,
dava dosyasını birleştirilmesi amacıyla polis
memurlarının yargılandığı dava dosyasıyla
birleştirilmek üzere İzmir 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderdi.
Ortaya çıkan kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi
raporunda F.C.’nin darp edilmesini gizleyen
ve sadece F.C.’nin fiillerine yer veren komiser
yardımcısı Mustafa Dinçer ile polis memurları
Murat Kavlak ve Ümit Sadioğlu’nun hakkında
“suç delillerini kamu görevlisi olarak görevleriyle
bağlantılı olacak şekilde gizledikleri” gerekçesiyle
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 281. maddesi
uyarınca dava açıldığı 30 Mayıs 2012’de öğrenildi.
Sanıkların İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmasına ise 25 Haziran 2012’de başlandı.
Duruşmada sanık polis memurlarının ifadesini
alan mahkeme başkanı duruşmayı erteledi.
Sanıkların İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmasına 19 Temmuz 2012’de devam edildi.
Duruşmada mahkeme başkanı, dosyanın F.C.’ye
işkence yapan polis memurları T.D., N.A., H.Y.
ve B.S.’nin yargılanmaya başlanacağı İzmir 6.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dosyasıyla
birleştirilmesine karar vererek dosyayı İzmir 6.
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
Karara “muvaffakiyet” verilmemesi üzerine
davaya 21 Aralık 2012’de İzmir 9. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada
mahkeme başkanı, müdahil avukatlarının da talebi
doğrultusunda dosyadaki delillerin “işkence suçu”
ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla
da delillerin takdir ve incelemesinin, ağır ceza
mahkemesine ait olduğu kanaatine varıldığını
belirterek ve yeniden “görevsizlik” kararı vererek,
dosyanın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
gönderilmesine karar verdi.
Dengiz Sönmez
Ankara’da 5 Haziran 2009’da Eğitim ve Bilim
Emekçileri
Sendikası
(Eğitim-Sen)
üyesi
öğretmenlerin taleplerini dile getirmek için yaptığı
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gösteriye biber gazı, göz yaşartıcı bomba ve copla
müdahale eden polis ekiplerinin darbesine maruz
kalan Öğretmen Dengiz Sönmez sağ gözünde
görme yetisini %80 oranında kaybetmişti.
Dengiz Sönmez’in polis memurları hakkındaki suç
duyurusunu olaydan 32 ay sonra sonuçlandıran
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Şubat 2012’de
aldığı kararda “emniyet görevlilerinin yasadışı
gösteri ve yürüyüş yapmak üzere kendilerine
gösterilen güzergâh dışında yürüyüş yapmak
isteyen topluluğa müdahale etmek zorunda
kaldığını; müdahalenin yasal sınırlar içerisinde
kaldığını; ölçüsüz ve orantısız güç kullanılmadığı;
güvenlik güçlerinin keyfi bir tutum ve davranış
içine girmediklerini; yasaların kendilerine verdiği
yetkileri kullandıklarını” dile getirerek polis
memurları hakkında kovuşturmaya yer olmadığını
ifade etti.
D.E.
İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde 13 Mart 2010’da
ailesiyle beraber Cumartesi Pazarı’na giden D.E.’nin
“hırsız olduğu” şüphesiyle sivil polis ekibi tarafından
gözaltına alındığı; D.E.’nin polis otosunun içinde
ve Osmaniye Karakolu’nda dövüldüğü ve daha
sonra yapılan kimlik kontrolünün ardından polis
memurlarının D.E.’den özür dileyerek “Roman’a
benzediği” gerekçesiyle gözaltına alındığı 8 Nisan
2010’da öğrenilmişti.
Kolunda, bacağında ve sırtında darp izine rastlanan
D.E.’nin polis memurları hakkında yaptığı suç
duyurusunun ardından başlatılan soruşturmanın
tamamlanmış ve olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet
Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede Osmaniye
Karakolu’nda görevli polis memurları Emel Şenel
Soylu ve Yakup Şahin’in “işkence” suçundan ve
Yakup Şahin’in ayrıca “görevi kötüye kullanmak”
suçundan yargılanması talep edilmişti.
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan
davanın duruşmasında Emel Şenel Soylu’nun
“kasten insan yaraladığı” ve “hakaret ettiği”
suçlamasıyla 18 ay hapis cezasına mahkûm edildiği
11 Mart 2012’de öğrenildi.
Manisa Davası
Manisa’da 26 Aralık 1995’te “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla gözaltına alınan ve Manisa
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Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gördükleri tespit
edilen 16 kişinin İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı
davanın sonuçlandığı 11 Mart 2012’de öğrenildi.
Manisa Bölge İdare Mahkemesi’nde 2002 yılında
sonuçlanan davaya 16 kişinin itiraz Danıştay’ın
kabul etmesi üzerine aynı mahkeme 2007 yılında
İçişleri Bakanlığı’nın 16 kişiye 25’er bin TL’ye
kadar tazminat ödemesine karar vermişti. Karara
itiraz eden İçişleri Bakanlığı’nın talebini reddeden
Danıştay’ın kararı onadığı 11 Mart 2012’de
öğrenildi.
15 Kişi
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 muhabiri götürüldükleri Şehit Saffet
Okumuş Polis Karakolu’nda da darp edilmiş ve
öğrencilere elektrikli copla vurulduğu öğrenilmişti.
“Görevli polis memuruna mukavemet ettikleri”
gerekçesiyle yaşı 18’den büyük 15 kişinin
yargılanmasına 26 Mart 2012’de başlandı. İstanbul
3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada 15
kişinin ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı
21 Mayıs 2012’ye erteledi.
Tacettin Çolak
İzmir’de 30 Eylül 2009’da Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katılmak
üzere İzmir’e gelen Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP)
İzmir İl Başkanlığı’nı ziyareti sırasında alınan
güvenlik önlemleri nedeniyle il başkanlığıyla aynı
sokakta yer alan bürosunda sıkıntı yaşadığını iddia
eden Halkın Kurtuluş Partisi İl Başkanı Avukat
Tacettin Çolak, alınan önlemlere tepki gösterdiği
için bürosuna gelen polis memurlarının ve
Başbakanlık korumalarının kendisini ve arkadaşını
dövdüğünü ileri sürmüştü.
Korumalardan şikâyetçi olan Avukat Tacettin
Çolak’ın ve arkadaşının şikâyetini değerlendiren
savcı, iki avukatı darp ettikleri ileri sürülen dört
başbakanlık koruması hakkında “kasten yaralama”
ve “hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı.
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İzmir Savcısı Alaattin Dokur hazırladığı
iddianamede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
koruması olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zeki Bulut
hakkında “hakaret” suçundan 26 aya kadar hapis
cezası isterken; polis memurları İsmail Dalkıran,
Refik Farsakoğlu ile Aydın Akgül hakında da
mağdurları darp ettikleri için “kasten yaralama”
suçunu iki kez işledikleri iddiasıyla 10’ar yıla kadar
hapis cezası ve “hakaret” suçundan da 26 aya
kadar hapis cezası istemişti. İddianamede ayrıca
tüm koruma polislerinin memuriyetten ve kamu
haklarından men edilmesi istenmişti.
İzmir 18. Sulh Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan
davada mahkeme başkanının, sanıklara 5’er ay
hapis cezası ile 2’şer aya karşılık gelen adli para
cezası verdiği 25 Mayıs 2012’de öğrenildi.
M.T.
23 Eylül 2008’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde
kendilerine kimlik soran polis memurlarıyla
tartışan M.T. ve E.Y., götürüldükleri Taksim Polis
Karakolu’nda işkence ve kötü muameleye maruz
kalmışlar, M.T.’nin gözü aldığı darbeler sonucu
morarmıştı.
M.T. verdiği ifadede, arkadaşı E.Y. ile yürürken
üç sivil polis memuru tarafından durdurularak
kimlik göstermelerinin istendiğini. M.T.’nin, “ne
malum polis olduğunuz?” demesi üzerine polis
memurlarının kimlik gösterirken, “ne biçim
konuşuyorsun!” dediklerini ve kendilerini gözaltına
aldıklarını söylemişti. M.T.’nin itirazlarına devam
etmesi üzerine bir polis memuru, “hâlâ konuşuyor
musun!” diyerek M.T’nin gözüne tokat atmıştı.
M.T.’nin polis memurlarından şikâyetçi olması
üzerine polis memurları da “görevli polis memuruna
mukavemet ve hakâret ettiği” gerekçesiyle M.T.’den
ve E.Y.’den şikâyetçi olmuşlardı.
Hazırlanan tutanakta ise E.Y.’nin kendisini
yaralamak için kafasını duvara vurduğu, M.T.’nin
de kelepçelenmiş elleriyle kendi yüzünü tokatladığı
ve tekme atıp bir sandalyeyi kırdığı iddia edilmişti.
Karşılıklı açılan davanın 9 Mayıs 2012’de
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmasında mahkeme başkanı M.T. ve E.Y.’ye
“hakâret” suçundan beşer ay hapis cezası verirken
polis memurlarının ise beraat etmelerine karar
verdi.
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Ayla Akat Ata
Batman Valiliği’nin, Batman Milletvekili Ayla Akat
Ata’nın 21 Nisan 2011’de Yüksek Seçim Kurulu’nun
(YSK) bağımsız milletvekili adylarının adaylıklarını
veto etmesinin protesto edildiği eyleme müdahale
eden polis ekipleri tarafından gaz bombası fişeğiyle
vurulması sonucu sağ bacağının kangren olma
riskine rağmen olay hakkında “Kalabalığın tahmini
olarak uzaklığına göre gaz tüfeklerinin havaya
doğru belirli bir açı verilerek kullanıldığı, bahse
konu gaz tüfeklerinin namlularının boru şeklinde
olduğu, yiv ve set bulunmadığından nokta atışı
yapılamayacağı, kullanılan mühimmat namluyu
terk ettikten sonra hava şartlarına bağlı olarak
sapmaların ve kullanılan gaz fişeklerinin yoğun
olması sebebiyle havada çarpışmış olabileceği”
gerekçesiyle soruşturma izni vermediği 27 Haziran
2012’de öğrenildi.
F.Ş.
Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 4 Temmuz 2010’da F.Ş.
(39) adlı kişinin, motosikletinin sivil polis ekibi
tarafından bağlanmasına itiraz ettiği için gözaltına
alınarak götürüldüğü Çarşı Polis Karakolu’nda
darp edilmesiyle ilgili karakol kamerası kayıtlarının
ortaya çıkması üzerine F.Ş.’nin 6 polis memuru ile
“darp ve cebir izine rastlanmamıştır” raporu veren
bir doktor hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine
başlatılan soruşturma sonunda 25 Haziran 2012’de
iddianame hazırlandığı öğrenildi.
Değerlendirilmesi için Kuşadası Asliye Ceza
Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede “zor
kullanma yetkisine ilişkin sınırı aştıkları”,
“görevi kötüye kullandıkları” ve “kasten insan
yaraladıkları” ileri sürülen polis memurları M.G.,
M.Ç., M.S., S.Y., Y.C. ile A.K. hakkında ise 7 yıl 6
aya kadar hapis cezası; “görevi kötüye kullandığı”
ileri sürülen doktor A.A. hakkında 3 yıla kadar
hapis cezası; “görev başındaki memura hakâret
ettiği” ileri sürülen şikâyetçi F.Ş. hakkında da 3 yıla
kadar hapis cezası istendi.
Derviş Mehmet Alparslan
Antalya’da 2 Ağustos 2011’de bir akaryakıt
istasyonunda kendisine öncelik tanınmasını isteyen
polis memuru Cengiz Acay, beklemesini isteyen
istasyon çalışanı Derviş Mehmet Alparslan’ı (39)
darp etmiş; istasyonun kameralarına da kaydedilen
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olayla ilgili konuşan Derviş Mehmet Alparslan
polis memurunun kendisine her vuruşunda “ben
polisim” diye bağırdığını söylemişti.
Olayın ardından tarafların birbileri hakkında
açtıkları davanın karar duruşmasının görüldüğü 19
Temmuz 2012’de öğrenildi. Antalya 12. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı,
polis memuru Cengiz Acay’a 7 ay 15 gün hapis
cezası ile 29 gün adlî para cezası; Derviş Mehmet
Alparslan’a ise 75 gün adlî para cezası verdi.
Hakan Gezik
İzmir’de 2011 yılının Mart ayında bir kavgaya
karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü
İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde darp edilen ve
hakkında “görevli polis memuruna direndiği ve
hakâret ettiği” suçlamalarıyla dava açılan Hakan
Gezik’in 5 Mayıs 2012’de İzmir 11. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 17 ay
15 gün hapis cezasına mahkûm edildiği 18 Ağustos
2012’de öğrenildi.
Sami Tunca, Ezgi Keser, Özge Keser, Esra Göner
İstanbul’un Sacaktepe İlçesi’nde 26 Haziran 2011’de
Sivas Katliamı’na ilişkin bildiri dağıtırken gözaltına
alınarak Yenidoğan Polis Karakolu’na götürülen ve
işkence gören Sami Tunca, Ezgi Keser, Özge Keser
ve Esra Göner hakkında “görevli polis memuruna
direndikleri” suçlamasıyla dava açıldığı 18 Eylül
2012’de öğrenildi.
Sanık 4 kişinin suç duyurusu üzerine Ö.T. ve R.O.
adlı 2 polis memuru hakkında ise aynı iddianamede
“basit yaralama” suçundan hapis cezası istendiği
belirtildi. İddianameyi kabul eden Kartal 8.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın önümüzdeki
günlerde başlayacağı öğrenildi.
Öztürk Aladağ
İstanbul’da 1 Mayıs 2009’da İşçi Bayramı dolayısıyla
düzenlenen gösterilere müdahale eden polis
ekiplerinin, Tarlabaşı Caddesi’nin ara sokaklarında
eylemcilerden Öztürk Aladağ’ı (28) yere yatırarak
copla dövmeleri amatör bir kamera tarafından
kaydedilmiş ve basına yansımıştı.
Aldığı sağlık raporu ve kamera kaydıyla birlikte
şikâyetçi olan Öztürk Aladağ’ın başvurusu kabul
edilmiş ve Öztürk Aladağ’ın şikâyeti aynı sokakta
sürüklenerek gözaltına alınan Naciye Kaplan’ın
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şikâyetiyle, 13 Mayıs 2010’da birleştirilerek, beş
polis memuru hakkında, Bakırköy 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 30 Haziran 2010’da dava açılmıştı.
Fakat sanık polis memurlarının amiri olması
nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik
Kuvvet Şube Müdürü Gökhan Özsavaş hakkındaki
şikâyete 30 Haziran 2010’da takipsizlik kararı
verilmişti.
Öztürk Aladağ’ın avukatı Meral Hanbayat’ın karara
itiraz etmesi üzerine, mahkeme heyeti, Gökhan
Özsavaş’ın “olay sırasında Beyoğlu’nda değildim.
Zor kullanma sınırının aşılması yönünde talimat
vermem mümkün değil” şeklindeki savunmasına
rağmen “amirin işkence yapıldığını öngörmesine
rağmen işkenceye müdahalede bulunmaması
dolayısıyla işkence yapılmasını zımnen rıza
gösterdiğini bu nedenle işkence suçunu işlediğini”
ileri sürerek Gökhan Özsavaş hakkındaki
takipsizlik kararını 3 Eylül 2010’da kaldırmıştı.
Beş polis memuruyla beraber yargılanan Gökhan
Özsavaş’ın da yargılanmasına Bakırköy 12. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edilmişti.
Dava kapsamında hakkında suç duyurusunda
bulunulan eski Beyoğlu Emniyet İlçe Emniyet
Müdürü Yusuf Yüksel’in de yargılanmasına karar
verildiği 2 Ekim 2012’de öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatıığı
Susurluk Soruşturması’nda adının geçtiği tarihten
bu yana kayıp olan Yusuf Yüksel’in 1. sınıf
emniyet müdürü olması nedeniyle yapılan şikâyet
HSYK’ye gönderilmişti. HSYK’den izin çıkmasının
ardından hakkında dava açılan Yusuf Yüksel’in
yargılanmasına 13 Aralık 2012’de başlanacak.
Tuncay Güney, Ümit Oğuztan
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan’ın
da arasında bulunduğu yedi polis memuru
hakkında 2001 yılında gözaltına aldıkları Tuncay
Güney ve Ümit Oğuztan’a işkence yaptıkları
iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonuçlandığı
3 Ekim 2012’de öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada
“şüphelilerin işkence suçunu işlediklerine dair
cezalandırılmalarına yeterli her türlü kuşkudan
uzak kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığı”
gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
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Mehmet Nezir Çirik
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 görülen son duruşmasında
iki tanığın dinlendiği 8 Ekim 2012’de öğrenildi.
Mahkeme heyeti, Mehmet Nezir Çirik ile aynı
nezarethanede kalan diğer tanıkların da dinlenmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.
Davanın önceki duruşmasında esas hakkındaki
mütalaasını sunan savcı “sanık polislerin iki gence
gaz sıktığını, copla vurup yerde tekmelediğini, dayak
sonucu bir gencin dalağının alındığını belirtip,
bu davranışların insan onuru ile bağdaşmayan,
kişilerin aşağılanmasına yönelik davranışlar
içermediğinden suçun işkence sayılamayacağı”
yönünde görüş ifade etmişti.
S.C., S.E.
Mersin’de 17 Eylül 2012’de otobüs durağında
beklerken kimliklerini soran sivil polis ekibine
önce kendi kimliklerini göstermelerini isteyen
S.C. (17) ve S.E. (16) adlı iki çocuğun sivil polis
ekibiyle yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına
alınan iki çocuk hakkında polis memurlarının
suç duyurusunda bulunmaları üzerine “görevli
polis memuruna görevini yaptırmamak için
direndikleri” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası
istemiyle dava açıldığı 24 Ekim 2012’de öğrenildi.
S.C. ve S.E. hakkında hazırlanan iddianameyi
kabul eden Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde iki
çocuğun yargılanmasına 5 Kasım 2012’de başlandı.
Sezai Yakar
İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 8 Haziran 2007’de
trafik kontrolünde gözaltına alınarak Taksim Polis
Karakolu’na götürülen Sezai Yakar’ın gözaltında
işkence ve kötü muameleye tabi tutulmasıyla
ilgili olarak 7 polis memuru hakkında “işkence”
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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suçundan açılan davanın devam ettiği 2 Kasım
2012’de öğrenildi.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan
savcı, Sezai Yakar’ın nezarethane duvarlarını
yumruklayarak kendini yaraladığını iddia ederek 7
polis memurunun beraat etmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, tarafların esas hakkındaki
son savunmalarını hazırlamaları amacıyla karar
duruşmasını 1 Mart 2013’e erteledi.
Şenol Gürkan
Atılım Gazetesi muhabiri Şenol Gürkan’a, gözaltına
alındığı 2001’de işkence yapan Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 polis memurunun,
haklarındaki
mahkûmiyet
kararının
usul
yönünden 3. kez bozulmasının ardından yeniden
yargılanmasına 9 Kasım 2012’de başlandı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
mahkeme heyeti, taraflara Yargıtay 8. Ceza
Dairesi’nin bozma ilamına uyulmasını isteyip
istemedikleri soruldu.
Şenol Gürkan’ın avukatı Elvan Olkun, davanın
2001’den beri sürdüğünü, direnme kararı verilmesi
durumunda kararın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na
gideceğini, bunun da yargılamayı uzatacağını ifade
ederek bozma ilamına uyulmasını istedi. Davanın
savcısı ise mahkeme heyetinin mahkûmiyet
kararında direnmesi talebinde buldu. Sanıklar ve
avukatlarıysa bozma kararına uyulmasını talep
etti. Talepleri dinleyen mahkeme heyeti, bozma
kararına uyulmasına ve Şenol Gürkan’a ait adlî
tıp raporunun aslının, Şenol Gürkan’ın daha önce
yargılandığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nden
istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
H.Ç.
İstanbul’da 8 Temmuz 2008’de çalıştığı bardan
“yağma yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınarak
Taksim Polis Karakolu’na götürülen H.Ç.’ye
gözaltında işkence ve kötü muamele yapan polis
memuru M.K.’nin (28) yargılanamasına devam
edildiği 14 Kasım 2012’de öğrenildi.
“İşkence yaptığı” suçlamasıyla 12 yıla kadar
hapis cezası talebiyle İstanbul 20. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan M.K.’nin karar

87

Kişi Güvenliği

duruşmasında H.Ç. ile beraber gözaltına alınan ve
polis memuru tarafından dövülen 4 kişiyi de tanık
olarak dinleyen mahkeme heyeti “kasten insan
yaraladığı” suçlamasıyla M.K.’ye 2 yıl 2 ay 7 gün
hapis cezası verdi.
Güney Tuna
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 3 Ekim 2009’da
parkta içki içtiği gerekçesiyle Güney Tuna’yı (21)
döven polis memuru Muhammed Bağcı’nın,
Güney Tuna’ya “sağlam raporu” veren Doktor
Ergin Ertan’ın ve aynı olayda “görevlerini ihmal
ettikleri” suçundan haklarında dava açılan beş polis
memurunun Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmasına 7 Kasım 2012’de devam edildi.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan
savcı, polis memurları Muhammet Bağcı ve Samet
Durmaz’ın 15 yıla kadar hapis cezasına; Ergin
Ertan’ın ise 5 yıla kadar hapis cezasına mahkûm
edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların
esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları
amacıyla duruşmayı 18 Aralık 2012’ye erteledi.
Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını
sunan savcı, polis memurları Muhammet Bağcı
ve Samet Durmaz’ın 15 yıla kadar hapis cezasına;
Ergin Ertan’ın ise 5 yıla kadar hapis cezasına
mahkûm edilmesini talep etmişti. 18 Aralık 2012’de
görülen duruşmada, sanıkların esas hakkındaki
savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanık iki polis
memurları Muhammet Bağcı ve Samet Durmaz’a
“ağırlaştırılmış işkence yapmak” suçundan 6’şar yıl
8’er ay hapis cezası; sanık doktor Engin Ertan’a da
“görevi ihmal etmek” suçundan 2 ay 15 gün hapis
cezası verdi. Diğer sanık polis memurları Evren
Bakırtaş, Zafer Arık, Fatih Fidan ve Enes Paray ise
beraat etti.
İntigam Aliyev
İnsan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında
çalışmalar yürüten Azerbaycanlı Avukat İntigam
Aliyev (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 alınmış ve dört
saat penceresiz bir odada tutulmuştu.
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Hakkında “görevli polis memuruna hakaret ettiği”
iddiasıyla işlem yapılıp sınırdışı edilen İntigam
Aliyev’e bir yıl Türkiye’ye giriş yasağı konulmuş
fakat yapılan itiraz sonucu karar kaldırılmıştı.
İntigam Aliyev hakkında “görevli polis memuruna
görevini yaptırmamak için direndiği”, “hakâret
ettiği” ve “tehdir ettiği” suçlamalarıyla açılan davaya
ise 17 Aralık 2012’de devam edildi. Bakırköy 12.
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada İntigam
Aliyev’in savunmasını alan mahkeme başkanı
duruşmayı 3 Nisan 2013’e erteledi.
İntigam Aliyev hakkında “hakâret ettiği” ve “tehdit
ettiği” suçlamalarıyla açılan 2. davaya 18 Aralık
2012’de devam edildi. Bakırköy 2. Sulh Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada İntigam Aliyev’in
savunmasını alan mahkeme başkanı duruşmayı
erteledi.
Fehmi Çapan, İleri Kızılaltun
4 Kasım 2008’de İzmir’de Kırıklar 1 Nolu
F Tipi Cezaevi’nden muayene olmak için
hastaneye sevk edilen Fehmi Çapan ve İleri
Kızılaltun’un cezaevinin dış güvenlik bölümünde
jandarma erlerinin fiziki saldırısına maruz
kaldığı, Fehmi Çapan’ın vücudunun çeşitli
yerlerinden yaralandığı, kafasına dikiş atıldığı;
İleri Kızılaltun’un da çeşitli yerlerinden hafif
yaralandığı öğrenilmişti.
Saldırının ardından iki mahkûmun kendilerini
darp eden jandarma erleri hakkında yaptıkları
suş duyurusu takipsizlikle sonuçlanırken, Fehmi
Çapan ve İleri Kızılatun hakkında jandarma
erlerinin şikâyeti üzerine açılan davanın karar
duruşmasının görüldüğü 19 Aralık 2012’de
öğrenildi.
İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
davanın duruşmasında mahkeme başkanı, Femhi
Çapan’a “görevini yaptırmamak için direnmek”
ve “kamu malına zarar verme” suçlamalarından 2
yıl 2 ay 20 gün hapis cezası, İleri Kızılaltun’a da
“görevini yaptırmamak için direnmek” suçundan
1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi.
Ufuk Özgün Erhan, İbrahim Doruk Balkan,
Ufuk Göllü
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 5 Mart 2009’da
Sosyalist Parti üyesi Ufuk Özgün Erhan, İbrahim
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Doruk Balkan ve Ufuk Göllü’ye kimliklerini
soran polis memurları C.S., O.T., R.K., E.H.Ç. ve
H.K. çıkan tartışma sonucu üç kişiyi darp ederek
kelepçelemişti.
Olayın ardından Ufuk Özgün Erhan, İbrahim Doruk
Balkan ve Ufuk Göllü’nün ve polis memurlarının
karşılıklı olarak suç duyurusunda bulunmaları
üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan
Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı’nın iddianameyi
hazırladığı 23 Nisan 2010’da öğrenilmişti.
İddianamede, polis memurlarının Sosyalist Parti
üyesi üç kişinin kendilerini darp ettiği yönünde
tutanak hazırladığı fakat üç kişiden Ufuk Göllü’nün
burnunun kırıldığı ve vücudunda şişlikler oluştuğu,
Ufuk Özgün Erhan’ın ise sol bileğinin kırıldığı
vurgulanarak polis memurlarının “basit tıbbi
müdahaleyle iyileşecek şekilde” darp edilmeleri
nedeniyle polis memurlarının hazırladığı tutanağın
dikkate alınmadığı belirtilmişti.
İddianamede polis memurlarının “zor kullanma
sınırını aşıp işkenceye varacak şekilde kasten
yaralama eylemini gerçekleştirdikleri, müştekilerin
kelepçelendikten sonra biber gazı sıkılarak kasten
yaralama eylemine devam ettikleri, bu eylemin
araç içerisinde sürdüğü” ifade edilerek polis
memurlarının İbrahim Doruk Balkan’a yönelik
şiddet nedeniyle “işkence” suçundan 12 yıla kadar,
Ufuk Göllü ve Ufuk Erhan Özgün’e uygulanan
şiddet nedeniyle de “ağırlaştırılmış işkence” suçunu
ikişer kez işledikleri iddiasıyla 36 yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti.
Davanın 21 Aralık 2012’de İstanbul 20. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti, sanık polis memurları hakkında
“işkence” suçundan dava açıldığını hatırlatarak,
olayın oluş şekline göre sanıkların kanunun
hükmünü yerine getirdiklerinin ve yetkili bir
merciden verilen yerine getirilmesi de görev gereği
zorunlu olan emri uyguladıklarının anlaşıldığını
ifade ederek bu gerekçelerle sanıkların beraat
etmesine karar verdi.
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savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Kaza
sonrasında tutanak tutulmasını istediği için darp
edildiğini söyleyen Malik Zengin, 45 dakika
karakola götürülmeyerek gözaltına alınması için
savcılık izni gerekmesine rağmen kelepçelenerek
dövüldüğünün ve götürüldüğü polis merkezinde de
hakâret ve fiziki saldırıya uğradığını ifade etmişti.
Yapılan suç duyurusunun ardından 6 polis
memuru hakkında açılan davanın sonuçlandığı 24
Aralık 2012’de öğrenildi. Kadıköy 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı,
sanık polis memurları Oktay Burcu, Cumhur
Acarca, Muhammet Uğur Şen, İbrahim Akkurt,
Nurdoğan Efe ve Akın Söğüt’e “kamu görevlisinin
sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak kasten
yaralama” suçundan 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verdi.
Cezayı ertelemeyen mahkeme başkanı, bu süre
içinde sanık polis memurlarının mesleklerinden
yasaklanmalarına karar verdi. Aynı davada “görevli
polis memurlarına hakâret ettikleri ve direndikleri”
suçlamalarıyla yargılanan Malik Zengin ve Damla
Taş hakkında ise beraat kararı verildi.
Taylan Tanay, Oya Aslan, Nazan Yaman
Beşiktaş (İstanbul) 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
3 Eylül 2008’de görülen bir duruşmanın ardından
ring aracına götürülürken su isteyen tutuklu
sanıkları jandarma ekiplerinin zorla ring aracına
bindirmeye çalışmalarına tutuklu sanıkların karşı
çıkması üzerine jandarma ekiplerinin tutuklu
sanıkları darp etmesini engellemek isteyen
avukatlar Taylan Tanay, Oya Aslan ve Nazan Yaman
hakkında “görevli jandarma ekibine mukavemet
ettikleri ve hakâret ettikleri” gerekçesiyle açılan
dava 25 Aralık 2012’de sonuçlandı.
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada,
avukatların esas hakkındaki son savunmalarını
alan mahkeme heyeti, avukatlara Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca 1’er yıl
2’şer ay 17’şer gün hapis cezası verdi.

Malik Zengin, Damla Taş
2 Nisan 2009’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde
Malik Zengin adlı avukat ile asistanı Damla Taş,
polis otomobiliyle yaptığı kaza sonrasında 8 polis
memuru tarafından dövüldüğünü savunarak
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

89

CEZAEVLERİ
1. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER
VEYA
İNTİHAR GİRİŞİMLERİ
2012 yılında da cezaevlerinde “intihar ettikleri” iddiasıyla veya sağlık sorunları (hastalık, kalp krizi vb.)
nedeniyle veya cezaevlerinde çıkan/çıkarılan yangınlar sonucu yanarak veya işkence görerek ölümler devam
etti. Dokümantasyon Merkezi 2012 yılında en az 66 ölüm ve 13 intihar girişimi, 5 yangın sonucu yaralanma
tespit etti. Ölümlerin 15’i sağlık sorunları nedeniyle; 18’i intihar iddiası nedeniyle; 13’ü koğuşta çıkan yangın
nedeniyle; 7’si kalp krizi nedeniyle; 2’si bedeni ateşe vermek suretiyle; 3’ü de cinayet nedeniyle meydana geldi,
8 ölümün nedeni belirlenemedi.

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

31 Mart 2012’de İnsan Hakları Derneği’ne (İHD)
yapılan başvuru sonucu 9 Nisan 2012’de öğrenildi.
Başvuruyu yapan Burhan Üçdağ, kardeşinin
vücudunda kesiklerin ve morlukların bulunduğunu
savundu.

Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde hükümlü
bulunan Yılmaz Şahin Şakşak’ın (44), koğuşta çıkan
kavgada şişlenerek öldürüldüğü 13 Şubat 2012’de
bildirildi.

Doğubayazıt (Ağrı) A-2 Tipi Cezaevi’nde kalan
karaciğer hastası Mahmut Çakan (48) tedavi
gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde 12 Nisan 2012’de yaşamını yitirdi.

Kardeşi Güldünya Tören’i “törelere karşı geldiği”
gerekçesiyle öldüren Ferit Tören’in (25), kaldığı
cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü 1
Mart 2012’de öğrenildi.

İzmit C Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kerem
Paçin’in “insan öldürmek” suçundan yargılanmaya
başlayacağı davaya bir ay kala 20 Nisan 2012’de
kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.

Kürkçüler (Adana) E Tipi Cezaevi’nde hükümlü
bulunan ve psikolojik tedavi gören Ali Karakız’ın
(30) müşahede odasında 29 Mart 2012’de intihar
ettiği iddia edildi.

Antalya’da 2006 yılında 13 yaşında olan E.Y.’yi
5 bin lira karşılığında babası Osman Y.’den
sözleşmeyle satın aldığı gerekçesiyle Antalya 1.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “cinsel istismar
amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve
“zincirleme olarak cinsel saldırı” suçlarından 24 yıl
hapis cezasına mahkûm edilen Yusuf Akcan’ın (54)
kaldığı Antalya L Tipi Cezaevi’nde 9 Mayıs 2012’de
revirde kendisini çarşafla asarak intihar ettiği iddia
edildi.

Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan ve ileri derecede
şeker hastası olan, iki gözü de görmemesine
rağmen tahliye edilmeyen Mahmut Karataş (75) 2
Nisan 2012’de yaşamını yitirdi.
Antalya L Tip Cezaevi’nde kalan Adem Üçdağ
adlı mahkûmun intihar ettiğinin iddia edildiği
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Denizli’nin Honaz İlçesi’ne bağlı Kocabaş
Beldesi’ndeki D Tipi Kapalı Cezaevi’nde
“dolandırıcılık” suçundan tutuklu bulunan
tüberküloz hastası Hüseyin Asıl’ın (51), 29 Nisan
2012’de koğuşunda ölü bulunduğu 22 Mayıs
2012’de öğrenildi.
Karasu (Sakarya) A-2 Tipi Cezaevi’nde “Orman
Kanunu’na muhalefet” suçundan kalan kanser
hastası Cevat Saka (52) adlı mahkûmun, 11 Nisan
2012’de cezaevinde yaşamını yitirdiği 22 Mayıs
2012’de öğrenildi.
Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde bulunan H Tipi Kapalı
Cezaevi’nde “cinayet” suçundan kalan Cemil
Toprak (58) adlı mahkûmun, 6 Mayıs 2012’de
cezaevinde yaşamını yitirdiği 22 Mayıs 20122de
öğrenildi.
Batman M Tipi Cezaevi’nde “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan Hayrettin
Toktaş’ın (57) kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi
sürerken 22 Mayıs 2012’de geçirdiği kalp krizi
sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Çanakkale E Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan
tutuklu bulunan Yusuf Özkan’ın (86), 22 Ocak
2012’de koğuşunda ölü bulunduğu 22 Mayıs
2012’de öğrenildi.
Mersin E Tipi Cezaei’nde kalan Yusuf Kardaş (56)
adlı adlî mahkûmun yakalandığı siroz hastalığı
nedeniyle 23 Mayıs 2012’de öldüğü öğrenildi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 2011 yılının
Mart ayında “KCK Soruşturması” kapsamında
düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan BDP ilçe
yöneticisi Şahabettin Tamur tutuklu bulunduğu
Erzurum H Tipi Cezaevi’nde 13 Aralık 2011’de
kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılan Şahabettin
Tamur’un beyninde tümör olduğunun belirlenmesi
üzerine Şahabettin Tamur, avukatlarının yaptığı
başvuru üzerine tahliye edilmişti. Tahliye
edildiğinden bu yana tedavisi Van Bölge Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde devam eden Şahabettin
Tamur 4 Haziran 2012’de yaşamını yitirdi.
Muş E Tipi Cezaevi’nde kalan BDP Erentepe Belde
Örgütü Başkanı Aydın Kaya 6 Haziran 2012’de
geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Aydın Kaya’nın koğuş arkadaşları, cezaevinde
doktor olmadığı için Aydın Kaya’ya müdahale
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

edilemediğini belirtti.
Kocabaş (Denizli) D Tipi Cezaevi’nde cinayet
suçundan tutuklu bulunan Hasan Durmaz’ın (32),
cezaevinde kaldığı koğuşta 9 Haziran 2012’de
kendini çamaşır ipiyle asarak intihar ettiği iddia
edildi.
Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 4
Haziran 2012’de bileklerini kesmeye çalışarak
intihar girişiminde bulunan Şahin Aslan’ın cezaevi
yönetimi tarafından tek kişilik hücreye konulduğu
12 Haziran 2012’de öğrenildi.
İnsan hakları örgütlerinin kapasitesinin üstünde
tutuklu ve hükümlü tutulduğuna ilişkin uyarılarda
bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16 Haziran
2012’de 12 kişi kapasiteli C-15 koğuşunda kalan
18 mahkûm, koğuşta bulunan pervanenin cezaevi
yönetimi tarafından sökülmesi üzerine yatakları
ateşe vermeleri sonucu çıkan yangında Şükrü
Uldes, Fuat Yıldız, Sinan Özalp, Mehmet Satış,
Süphi Köksal, Mehmet Emin Gerçek, Hüseyin
Kıskaç, Mustafa Kemal Kılıç, Taner Şimşek, İmam
Bakır Tek, Mehmet Aslantay, İbrahim Halil Kaya
adlı 12 tutuklu ile Yunus Eskili adlı hükümlü
yanarak yaşamını yitirdi. Yangında 2’si ağır Yusuf
Aydemir, Vahit Taşday, Mesut Demir, Abid Aytekin
ve Cevdet Yılmaz adlı 5 mahkûm da yaralandı.
Muğla E Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu
bulunan Volkan Çorbacı’nın (22), cezaevinde
kaldığı koğuşta 26 Mayıs 2012’de kendini asarak
intihar ettiği 18 Haziran 2012’de öğrenildi.
Bursa E Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu
bulunan Hüseyin Okus’un (57), cezaevinde
kaldığı koğuşta 31 Mayıs 2012’de koğuşunda ölü
bulunduğu 20 Haziran 2012’de öğrenildi.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2011 yılının Ocak ayında
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
operasyon sonucu tutuklanan ve o süreden beridir
Mardin E Tipi Cezaevi’nde kalan Süleyman Acar
13 Haziran 2012’de geçirdiği iç kanama nedeniyle
tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde 24 Haziran 2012’de yaşamını yitirdi.
Bursa E Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu
bulunan Erkan Erol’un (39) 28 Haziran 2012’de
tuvalette içi su dolu kovaya başını sokarak intihar
ettiği iddia edildi.
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Tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde
Abdullah Öcalan’ın yaklaşık bir yıldır hiç
kimseyle görüştürülmemesini ve Şanlıurfa E
Tipi Cezaevi’nde çıkan yangında 13 tutuklu ve
hükümlünün yaşamını yitirmesini protesto etmek
için boğazını keserek intihar girişiminde bulunan
ve tedavisi tamamlanmadan Midyat (Mardin) M
Tipi Cezaevi’nde sevk edilen Abdulvahit Kılıç’ın
(43), 29 Haziran 2012’de kendisini asarak intihar
ettiği iddia edildi.
Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden tedavi için
Tepecik (İzmir) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
götürülen müebbet hapis cezası mahkûmu Kasım
Demir (56) tedavi gördüğü hastanede 6 Temmuz
2012’de yaşamını yitirdi. Kasım Demir’in kronik
kalp hastalığı, hipertansiyon, eklem romatizması ve
hepatit B gibi hastalıkları olduğu biliniyordu.
Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan E.K.’nin
(24) 1 Temmuz 2012’de cezaevinin 3. katından
atlaması sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesi’nde 8 Temmuz 2012’de
yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Adana’da “KCK Soruşturması” adı altında 6 Mart
2012’de düzenlenen operasyon sonucu tutuklanarak
Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski il yöneticisi
Haki Kuru 11 Temmuz 2012’de geçirdiği kalp krizi
sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Haki Kuru’nun
15 gün önce revire başvuru yaparak, hastaneye
sevk istediği ancak gönderilmediği öğrenildi.
Milas (Muğla) C Tipi Cezaevi’nde tecavüz
suçundan hükümlü olarak kalan Mehmet Ülker
(30) kaldığı koğuşta 22 Temmuz 2012’de ölü
bulundu. Mehmet Ülker’in 20 Temmuz 2012’de
göğüs ağrısı şikâyetiyle Yeşilyurt (İzmir) Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü ve hastanenin
herhangi bir tedavi gerekmediği yönünde rapor
vermesinin ardından Mehmet Ülker’in cezaevine
geri gönderildiği öğrenildi.
Erzincan’da köylüler tarafından yaralı olarak
bulunan ve “yasadışı Maoist Komünist Partisi
Örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan Ali
Çelik’in (26), başka bir hastaneye sevk edilmesi
talebine rağmen tutuklu halde tedavi edildiği
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma
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Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği 22 Temmuz
2012’de öğrenildi.
Siirt E Tipi Cezaevi’nde adlî suçtan tutuklu
bulunan Volkan Maray’ın (24), 25 Temmuz 2012’de
koğuşta kimsenin olmadığı sırada tavana bağladığı
nevresime kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
Sivas E Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Ali
Cem Gündoğan (24) koğuşunda fenalaşması
sonucu götürüldüğü Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 29 Temmuz 2012’de
yaşamını yitirdi. Vücudunda morluk ve yara izleri
bulunması nedeniyle darp edildiği iddia edilen
Ali Cem Gündoğan’ın ölümüyle ilgili yakınlarının
başvurusu üzerine cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma başlattı.
Muş E Tipi Cezaevi’nde adlî suçtan tutuklu bulunan
Faruk Berte’nin (45) 9 Ağustos 2012’de cezaevi
çamaşırhanesinde iple kendisini asarak intihar
ettiği iddia edildi.
“28 Şubat Soruşturması” kapsamında 26 Nisan
2012’de tutuklanan ve Mamak (Ankara) Askerî
Cezaevi’ne gönderilen fakat Haziran ayında mide
rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan emekli Albay
Mehmet Haşimoğlu (52) Temmuz ayından beridir
tedavi gördüğü Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde
14 Ağustos 2012’de yaşamını yitirdi.
Silifke (Mersin) M Tipi Cezaevi’nde “insan
öldürmek” suçundan tutuklu bulunan Mehmet
Baş’ın (35) kaldığı koğuşta 21 Ağustos 2012’de
kendisini asarak intihar ettiği ileri sürüldü.
Aydın E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakan
Durmuş’un (23) bulunduğu koğuşta 11 Ağustos
2012’de bedenini ateşe verdiği, vücudunda ağır
yanıklar meydana gelen ve hastaneye kaldırılan
Hakan Durmuş’un hayati tehlikesinin devam ettiği
öğrenilmişti. Hakan Durmuş’un yaşamını yitirdiği
23 Ağustos 2012’de ailesinin Hakan Durmuş’un
yakıldığını iddia etmesi üzerine öğrenildi.
İzmir’de zorunlu askerlik hizmetini yapan er Hitami
Yörük’ün 21 Ağustos 2012’de tutuklu bulunduğu
Merkez Komutanlığı Cezaevi’nde kendisini tavana
asarak intihar ettiği iddia edildi.
Bakırköy (İstanbul) L Tipi Kadın Cezaevi’nde
tutulan boynunda meydana gelen şişliğe bağlı
olarak lenf kanseri teşhisi konan Güney Afrika
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vatantaşı Magdelena Martha Sussanna de
Winnaar’ın hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği 7
Eylül 2012’de öğrenildi.
Yakalandığı karaciğer kanserinin tedavisi sürerken
iki yıl önce tedavisine olanak sağlayan yeşil kartı
iptal edildiği için Bayraklı (İzmir) Toplum Sağlığı
Merkezi’ni tüfekle basarak rastgele ateş eden ve
bunun için aldığı 16 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay
aşamasında bulunan Muhlis Barut (50), tutuklu
bulunduğu Metris (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nden
rahatsızlanarak kaldırıldığı Samatya Devlet
Hastanesi’nde 9 Eylül 2012’de hastalığı nedeniyle
yaşamını yitirdi.
Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü
bulunan Ramazan Çoban’ın (25) 23 Eylül 2012’de
geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia
edildi.
Kandıra (Kocaeli) Yarı Açık Cezaevi’nde hükümlü
bulunan Ali Karaduman’ın (32) 25 Eylül 2012’de
kaldığı koğuşta kalp krizi geçirerek yaşamını
yitirdiği ileri sürüldü.
Alanya (Antalya) L Tipi Kapalı ve Açık Ceza
İnfaz Kurumu’nun kapalı bölümünde tutuklu
bulunan Kaplan Solak’ın 9 Ekim 2012’de koğuşun
banyosunda çamaşır ipiyle kendisini asarak intihar
ettiği ileri sürüldü.
Adlî suçlardan dolayı Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde
kalan 10 tutuklu ve hükümlü 13 Ekim 2012’de hap
içerek toplu intihar girişiminde bulundu. Diğer
tutuklu ve hükümlülerin durumu gardiyanlara
bildirmesi üzerine baygın halde bulunan 10 kişi,
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağrı M Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan
tutuklu bulunan Havva Yami’nin (32) 18 Ekim
2012’de kaldığı koğuşta kendisini asarak intihar
girişiminde bulunduğu, Erzurum’da kaldırıldığı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye
Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde 19
Ekim 2012’de öldüğü öğrenildi.
Burdur E Tipi Cezaevi’nde 25 Ekim 2012’de
mahkûmlar arasında çıkan kavga sonrası mahkûm
Şaban Erdanay tuvalette şişlenerek öldürülmüş
halde bulundu.
Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan
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ötürü tutuklu bulunan ve bir ay kadar önce bedenini
ateşe veren Musa Yıldız’ın tedavi gördüğü Bozyaka
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde
25 Ekim 2012’de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kalkandere (Rize) L Tipi Cezaevi’nde kalan ve
süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine katılan
Hasan Kaçar’ın 28 Ekim 2012’de hap içerek intihar
girişiminde bulunduğunu iddia edildi. Ambulansla
Rize Devlet Hastanesi’ne götürülen Hasan Kaçar’ın
midesi yıkandı.
Uşak E Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan ötürü
tutuklu bulunan İsmail Erdem’in (26) kaldığı
koğuşta 1 Kasım 2012’de kendisini asarak intihar
ettiği iddia edildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturma
başlattığı öğrenildi.
Nazilli (Manisa) E Tipi Cezaevi’nde adlî suçlardan
hükümlü olarak kalan Mesut Çetinkaya (32) adlı
kişinin 4 Kasım 2012’de koğuşundaki banyoda
kendisini çamaşır ipiyle asarak intihar ettiği iddia
edildi.
Bolu F Tipi Cezaevi’nde gardiyanlardan işkence ve
kötü muamele gördüğünü savunan Eyüp Işık 19
Kasım 2012’de duvara çıkarak intihar girişiminde
bulundu. Eyüp Işık’ın olay yerine gelen savcının
ikna konuşmasının ardından intihar teşebbüsünden
vazgeçtiği öğrenildi.
Siirt E Tipi Cezaevi’nden cezasının bitimine bir yıl
kaldığı için Siirt Açık Cezaevi’ne gönderilen Veysel
Yıldırım’ın (23), yargılandığı başka bir davadan
19 yıl hapis cezasına mahkûm edilince 28 Kasım
2012’de kaldığı koğuşta intihar ettiği ileri sürüldü.
Silivri (İstanbul) 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde cinayet
suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Boyraz (46)
10 Aralık 2012’de kaldığı koğuşta ölü bulundu.
Hüseyin Boyraz’ın ölüm nedeninin anlaşılması için
soruşturma başlatıldı.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan
tek kişilik hücrede tutulan Yusuf Cevahir adlı
hükümlünün hücresinde ölü bulunduğu 17 Aralık
2012’de öğrenildi.
Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde kalan Dinçer
Uğuzgey adlı mahkûmun aynı koğuşta kaldığı ve
aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.Y.
tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü 20 Aralık
2012’de öğrenildi.
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Bursa E Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan
hükümlü olarak kalan Mehmet Zengin’in (73)
böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede
öldüğü 24 Aralık 2012’de öğrenildi.
Bakırköy (İstanbul) L Tipi Kadın Cezaevi’nde
tutulan HİV pozitif Nijerya vatandaşı Asabi
Beffa’nın hastalığı nedeniyle 24 Aralık 2012’de
yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Bursa E Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı
kalan Livaze Ç.’nin 28 Aralık 2012’de koğuşunda
rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Silivri (İstanbul) F Tipi Cezaevi’nde kalan Volkan
Özbudak’ın 29 Aralık 2012’de kaldığı tek kişilik
hücrede kazağıyla kendisini asarak intihar ettiği
iddia edildi.

2. CEZAEVLERİNDE İŞKENCE VE SORUNLAR
2012 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. 2012
yılında 5 vakada sayısı belirsiz olmak üzere; en az 262 kişinin işkence gördüğünü; toplam 59 şikâyetin 31’inin
Kürkçüler, Sincan, Tekirdağ, Kandıra, Kırıklar, Şakran Cezaevlerinden gerldiğini tespit ettik:

Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve
epilepsi hastası olan Kemal Avcı’nın konulduğu tek
kişilik hücrede gardiyanlar tarafından dövüldüğü
4 Ocak 2012’de Halkın Hukuk Bürosu’nun yaptığı
basın açıklamasıyla öğrenildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Yasin
Yalçın’ın kendisine yapılmak istenen çıplak
arama uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar
tarafından darp edildiği ve beş gün boyunca tek
kişilik hücrede tutulduğu Yasin Yalçın’ın ailesine
gönderdiği mektup sonucu 6 Ocak 2012’de
öğrenildi.
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden kardeşi
aracılığıyla açıklama yapan Mazlum Dikmen’in
Edirne F Tipi Cezaevi’nden sevki sırasında çıplak
arama uygulamasını reddettiği için gardiyanlar
tarafından darp edildiği 12 Ocak 2012’de öğrenildi.
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden Bayburt M Tipi
Cezaevi’ne istekleri dışında sevk edilen Nedrap
Demir, Semiha Can, Duriye Odabaşı, Yasemin
Budak ve Dindare Tanırgan adlı 5 mahkûmun
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cezaevi ring aracında jandarma erleri tarafından;
cezaevi girişinde de gardiyanlar tarafından darp
edildiği 22 Ocak 2012’de öğrenildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Erdinç
Akçil, Nusret Gözüpek ve Coşkun İnce’nin kaldığı
koğuşa arama yapılacağı gerekçesiyle 22 Ocak
2012’de giren gardiyanların üç mahkûmu darp
ettiği öğrenildi.
Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kalan
Binali Ateşoğlu’nun gardiyanlar tarafından darp
edildiği ailesinin 22 Ocak 2012’de yaptığı telefon
görüşmesi sonucu öğrenildi.
Amasya E Tipi Cezaevi’nde yaklaşık 10 tutuklu
ve hükümlünün “Kürtçe şarkı söyledikleri”
gerekçesiyle gardiyanlar tarafından darp edildiği 7
Şubat 2012’de öğrenildi.
Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan Şehmus Anik
23 Ocak 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın
avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesini
protesto etmek için amacıyla bedenini ateşe
vermişti. Durumu ağır olan ve tedavisi için Bingöl
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Devlet Hastanesi’ne götürülen Şehmus Anik’in
sevki esnasında jandarma erlerince dövüldüğü 21
Şubat 2012’de öğrenildi.
“KCK Soruşturması” adı altında basın yayın
çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon
sonucu tutuklanan ve Maltepe (İstanbul) 1 Nolu L
Tipi Cezaevi’nde bulunan Vatan Gazetesi muhabiri
Çağdaş Ulus’un 17 Şubat 2012’de gardiyanların
kullandığı bir tuvalete sokularak temizlik
yapmasının istendiği; Çağdaş Ulus’un isteği
reddetmesi üzerine darp edildiği öğrenildi.
Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde kalan ve PKK
Davası’ndan hüküm giymiş olan mahkûmların
koğuşlarına giren gardiyanların mahkûmları
coplarla ve kalaslarla darp ettiği 24 Şubat 2012’de
öğrenildi.
Bergama (İzmir) M Tipi Cezaevi’nden Yenişakran
(İzmir) T Tipi Cezaevi’ne nakledilen kadın tutuklu
ve hükümlülerin, ince arama adıyla yapılan
uygulamaya karşı çıkınca gardiyanlar tarafından
darp edildikleri 26 Şubat 2012’de öğrenildi.
Van’da meydana gelen deprem sonrasında Van F
Tipi Cezaevi’nden Amasya E Tipi Cezaevi’nde sevk
edilen mahkûmlardan Kamuran Parlak, Mesut
Bildik, Faruk Aksaç, Mesut Eren, Ekrem Didim ile
Naif Abi’nin bulunduğu koğuşa giren gardiyanların
mahkûmları darp ettikleri 26 Şubat 2012’de
öğrenildi.
Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nden 22
Şubat 2012’de İskenderun (Hatay) M Tipi Kapalı
Cezaevi’ne sevk edilen Zübeyir Gündüz ve Serhat
Aykut’un cezaevi girişinde uygulanmak istenen
çıplak arama uygulamasını reddettikleri için darp
edildikleri 27 Şubat 2012’de öğrenildi.
Gediz (Kütahya) K-1 Tipi Cezaevi’nden Kütahya E
Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Uğur Dursun’un (33)
cezaevine girişi sırasında iki gardiyan tarafından
darp edildiği 5 Mart 2012’de öğrenildi.
İstanbul’da 9 Aralık 2011’de “canlı bomba olduğu”
iddiasıyla gözaltına alınan R.G.’nin (17) Bakırköy
Kadın Cezaevi’nde adli mahkûmlarla kaldığı ve
darp edildiği R.G.’nin gönderdiği mektup sonucu
10 Mart 2012’de öğrenildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan’ın iki koğuş
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Cezaevleri

arkadaşı ile birlikte 24 Mart 2012 sabahı saldırıya
uğrayarak darp edildikleri açıklandı.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan N.T.’nin adli mahkûmların bulunduğu
3 kişilik koğuşa gönderilmesine yaptığı itiraz
nedeniyle gardiyanlar tarafından dövüldüğü 11
Nisan 2012’de öğrenildi. Tüm vücudu yara içinde
kalan ve konuşma güçlüğü çeken N.T.’ye cezaevi
doktorunun “darp ve cebir izine rastlanmamıştır”
yönünde rapor verdiği belirtildi.
Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Cihan Karaçöl’ün 22 Mart 2012’de
muayene için sevk edildiği hastanenin dönüşünde
cezaevi ring aracında jandarma erleri tarafından
darp edildiği 14 Nisan 2012’de öğrenildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden 5 Nisan
2012’de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk
edilen Nusret Tebiş’in çıplak arama uygulamasına
itiraz ettiği için gardiyanlar tarafından darp edildiği
18 Nisan 2012’de öğrenildi.
Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu
Recep Motor’un (22) kendisine, “anne burada
her gün bize işkence yapılıyor, birgün cenazemiz
çıkabilir buradan” dediğini belirten Sevda Motor
hukuki yardım talebinde bulunmak üzere 25 Nisan
2012’de İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin
Şubesi’ne başvurdu.
Erzurum H Tipi Cezaevi’nden 6 Mart 2012’de
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen
İskender Karaman’ın cezaevi girişindeki çıplak
arama uygulamasını reddetiği ve uygulamaya
direndiği için gardiyanlar tarafından darp edilerek
kolunun kırıldığı 25 Nisan 2012’de öğrenildi.
Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde işkence,
kötü muamele, tecavüz ve tacize maruz kaldıkları
gerekçesiyle Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne
nakledilen çocukların burada da işkence ve kötü
muameleye uğradıkları 9 Mayıs 2012’de öğrenildi.
Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ne gelen bir
ihbar üzerine 17 Nisan 2012’de cezaevine giden bir
heyet, çocukların “yumuşak oda” olarak tabir edilen
odada işkence gördüklerini tespit etti. İddialara
ilişkin tutanak tutan Ankara Barosu’nun suç
duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
ve Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma
başlattı. Çocuklardan B.H.’nin maruz kaldığı işkence
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tutanakta şöyle yer aldı: “B.H., bilgisayar odası
sorumlusu ile yaşanılan bir gerginlik nedeniyle
‘Başkanlar Odası’ denilen bir yere götürüldüğünü,
burada bir müdürün ‘gereğini yapın’ diyerek
odadan çıktığını, bunun üzerine odadaki çok sayıda
görevlinin kendisini dövdüğünü, ‘Köksal Başkan’
diye bildiği infaz memurunun kendisine tokat
attığını, bir masayı kaldırıp üzerine fırlattığını, bu
sırada kendini korumak için kolunu kaldırdığında
kolunun yaralandığını, infaz memurlarının
kendilerini kızdıranları ‘yumuşak oda’ diye bilinen
bir odaya götürdüklerini, kendisinin de bu odaya
3-4 kere götürüldüğünü, şort dışındaki bütün
kıyafetlerinin çıkartıldığını söylemiştir. B.H.,
yumuşak odanın müşahede bölümünde olduğunu,
her tarafının sünger kaplı olduğunu, odanın
kapısında girince sağ tarafta bir vana bulunduğu,
vananın bir hortuma bağlı olmadığını, odaya
girdikten sonra bir infaz koruma memurunun vanayı
açtığını ve kendisini suyun önüne ittiğini, suyun
odanın içine doğru hafif çapraz fışkırdığını, suyun
önünden kaçtıkça odadaki memurların döverek
kendisini suyun önüne ittiğini, bu sırada odadaki
camın da açıldığını ve içerisinin aşırı soğuduğunu,
memurların suyun altında şınav çektirdiğini, sonra
kendisinin sabaha kadar ıslak odada bırakıldığını
ifade etmiştir.” M.C.A.’nın maruz kaldığı işkence
ise tutanakta şöyle yer aldı: “’Köksal Başkan’ dediği
infaz memurunun çocuklar arasında ‘Azrail’ olarak
bilindiğini, her sabah 4-5 gibi kalktığını ve koğuşun
düzenini sağlamaya çalıştığını, bunun sebebini
infaz memurlarından kendisinin ve arkadaşlarının
dayak yememesi olduğunu, yumuşak odaya bizzat
Köksal başkanın kendisini götürdüğünü iki üç
kere bu odaya götürüldüğünü, kendilerini döven
infaz memurlarının genelde L1 ve L2 den geldiğini
öğrendiğini, H.T. adlı arkadaşının yumuşak odaya
gittiğini bildiğini, iki süngerli oda olduğunu her
ikisine de kendisinin götürüldüğünü söylemiştir.”
Soruşturma
sonunda
Sincan
Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın, yeterli delil elde edilememesi ve
“mağdurların büyük çoğunluğunun da şikâyetçi
olmaması” sebebiyle şüpheli 4 infaz koruma
memuru hakkında dava açılmasına yer olmadığına
karar vererek takipsizlik kararı verdiği 12 Aralık
2012’de öğrenildi.

koğuşlarında bulunan Deniz Gezmiş posteri
gerekçe gösterilerek gardiyanlar tarafından darp
edildikleri 12 Mayıs 2012’de öğrenildi.

Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde kalan Mecit
Şahinkaya ve Abdu Cangı adlı mahkûmların,

Kırıklar (İzmir) 2 Nolu Tipi Cezaevi’nde bir arada
tutulan adli mahkûmların siyasi mahkûmlara fiziki
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Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde kalan
Ahmet Coşkun, Hasan Keleş, Mesut Daş, Harun
Önemli, Deniz Yılmaz, Mikail Kabak, Hüseyin
Oğaç, Hüseyin Beyaz, Murat Gül, Mehmet Halit
Oruç, Müslüm Oruç, Mevlut Kutlu, Fahrettin
Kocakaya, Abdulrahman Güneş ve Barış Yiğit
adlı mahkûmların koğuşlarına 2 Mayıs 2012’de
gelen gardiyanların “odalarda tadilat olacağı”
gerekçesiyle koğuşların boşaltılmasını istedikleri;
isteği reddeden 15 mahkûmun gardiyanlar
tarafından darp edildiği ve tek kişilik hücrelere
yerleştirildikleri 11 Mayıs 2012’de öğrenildi.
Bingöl M Tipi Cezaevi’nde, PKK lideri Abdullah
Öcalan’ın
avukatlarıyla
görüştürülmemesini
protesto etmek amacıyla bedenini ateşe veren
Şehmuz Anik’in “tutuklu odası yok” denilerek
Elazığ’daki hastanelerde tedavisi tamamlanmadan
Tokat T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği; sevk
edilmeden önce pansuman için hastaneye
götürüldüğü sırada ise cezaevi ring aracında bir
uzman çavuş tarafından darp edildiği 11 Mayıs
2012’de öğrenildi.
Mersin E Tipi Cezaevi’nde oluşturukduğu iddia
edilen “A Takımı”nın koğuşlara baskın düzenleyerek
tutuklu veya hükümlü 13 kişiyi darp ederek
istekleri dışında “beş kişinin hücre cezası olduğu”
gerekçesiyle tek kişilik hücrelere yerleştirdikleri 15
Mayıs 2012’de öğrenildi.
Mersin E Tipi Cezaevi’nde gardiyanların, adli
mahkûmlarla birlikte siyasi mahkûmlara fiziki
saldırıda bulunduğu ve yaralanan çok sayıda
siyasi mahkûmun tek kişilik hücrelere konulduğu
saldırıda yaralanan oğlunun görüşüne giden
Hazari Bulut’un konuyu öğrenmesi ve kamuoyuna
açıklaması üzerine 19 Mayıs 2012’de öğrenildi.
Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde Şakran (İzmir)
T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Sibel Mustafaoğlu,
Hanım Aydın, Hafize Toprak, Eylem Etli ve Sevcan
Atak’ın, cezaevi girişinde uygulanmak istenen
çıplak arama uygulamasını reddettikleri için darp
edildikleri 21 Mayıs 2012’de öğrenildi
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saldırıda bulunduğu ve yaralanan çok sayıda siyasi
mahkûmun olduğu saldırıda yaralanan oğlu Fehmi
Poyraz’ın görüşüne giden Fehime Poyraz’ın konuyu
öğrenmesi ve kamuoyuna açıklaması üzerine 5
Haziran 2012’de öğrenildi.
Elbistan (Kahramanmaraş) E Tipi Cezaevi’nden 28
Mayıs 2012’de Rize L Tipi Cezaevi’ne sevk edilen
Cengizhan Pilaf ’ın cezaevi girişindeki çıplak arama
uygulamasını reddettiği ve uygulamaya direndiği
için gardiyanlar tarafından darp edildiği ve 24
saat gözetlenen tek kişilik hücreye yerleştirildiği 6
Haziran 2012’de öğrenildi.
“KCK Soruşturması” kapsamında 17 Ocak
2012’de tutuklanan BDP eski Milletvekili Fatma
Kurtulan’ın sevk edildiği Bakırköy Devlet
Hastanesi’nde, kendisini cezaevinden getiren
askeri yetkililerin muayene odasından çıkmaması
nedeniyle muayenesi yapılamadan cezaevine
getirildiği ve o süre içinde kötü muameleye maruz
kaldığı Fatma Kurtulan’ın BDP Grup Başkanvekili
Pervin Buldan’a yazdığı mektup sonucu 21 Haziran
2012’de öğrenildi.
Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde 17 Haziran
2012’de yedikleri yemekten zehirlenen 11 tutuklu
ve hükümlünün sevk edildikleri Ceyhan Devlet
Hastanesi’nde kelepçeli halde tedavi olmayı
reddettikleri için jandarma erleri tarafından darp
edildikleri öğrenildi.
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 13 tutuklu ve
hükümlünün çıkan yangın sonucu yanarak
yaşamını yitirmesinin ardından yanlarına herhangi
bir eşya almalarına izin verilmeden 19 Haziran
2012’de Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’ne sevk
edilen 13 tutuklu ve hükümlünün cezaevine
girişleri sırasında gardiyanlar tarafından darp
edildiği bildirildi.
Ağrı’da 29 Mayıs 2012’de düzenlenen operasyonun
ardından tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevi’ne
gönderilen BDP üye ve yöneticisi 16 kişiden 6
tutuklunun talepleri olmaksızın Trabzon E Tipi
Cezaevi’ne; 6 tutuklunun Giresun E Tipi Cezaevi’ne;
4 tutuklunun ise Oltu (Erzurum) T Tipi Cezaevi’ne
darp edilerek sevk edildikleri 27 Haziran 2012’de
öğrenildi.
Van F Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve
hükümlülerin gardiyanlar tarafından darp edilerek
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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“süngerli oda”ya konuldukları aynı cezaevinde
kalan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Sinan
Aygül’ün 25 Haziran 2012’de bir darp olayına
şahit olarak yaşananlarla ilgili Van F Tipi Cezaevi
yetkilileri ve o geceki nöbetçi personeller hakkında
Muş Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması
üzerine öğrenildi.
Samsun E Tipi Cezaevi’nden 30 Haziran
2012’de Bafra (Samsun) L Tipi Cezaevi’ne sevk
edilen Durmuş Kırbıyık ve Selim Köse adlı
adlî hükümlülerin robocop olarak adlandırılan
gardiyanlar tarafından “buraya ölmeye geldiniz”
denilerek
dövüldükleri,
iki
hükümlünün
konuldukları koğuşta da tutukluların kırık şişelerle
saldırısına uğradıkları yapılan suç duyurusu
sonucu 13 Temmuz 2012’de öğrenildi. Uğradığı
saldırı sonucu kulağında, yüzünde ve koltuk
altında kesikler oluşan Durmuş Kırbıyık durumu
ağırlaşınca tedavi altına alındı.
Mersin’de 20 Mart 2012’de yapılan Newroz
kutlamasına
“KCK
talimatı
çerçevesinde
katıldıkları” iddiasıyla 2 Mayıs 2012’de “yasadışı
KCK üyedi oldukları” iddiasıyla tutuklanan
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Ali Okutan
(19), Dersim Dinçer (19) ve Bedrettin Akdeniz
(20) adlı 3 kişinin Mersin E Tipi Cezaevi’nden sevk
edildikleri İskenderun (Hatay) M Tipi Cezaevi’nin
girişinde gardiyanlar tarafından darp edildikleri 14
Temmuz 2012’de öğrenildi.
Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’ne bağlı Amara (Ömerli)
Köyü’nde 2009 yılında PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın doğum günü nedeniyle gerçekleştirilen
ve Mahsum Karaoğlan ile Mustafa Dağ’ın yaşamını
yitirdiği yürüyüşe yapılan müdahale sonucunda
gözaltına alınan daha sonra tutuklanan ve “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” suçundan hüküm giyen Vahap
İlhan’ın kaldığı Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nden talebi
olmaksızın Mardin E Tipi Cezaevi’ne; oradan
Gümüşhane E Tipi Cezaevi’ne; oradan da Tekirdağ
T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği ve sevkler esnasında
ince arama adı altında uygulanmak istenen çıplak
arama uygulamasına karşı çıktığı için darp edildiği
28 Temmuz 2012’de öğrenildi.
Mardin E Tipi Cezaevi’nden İzmit E Tipi Cezaevi’ne
sevk edilen 8 tutuklu ve hükümlünün cezaevi
girişinde darp edildikleri 13 Ağustos 2012’de
öğrenildi.

97

Cezaevleri

Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
olan Engin Ateş ve Özkan Yılmaz’ın, 3 Ağustos
2012’de yapılan koğuş araması sırasında önce
gardiyanlar tarafından darp edildikleri ardında da
“süngerli oda” olarak bilinen odaya götürülerek elleri
arkadan kelepçeli halde 3 saat tutuldukları öğrenildi.
“Patlayıcı madde bulundurduğu” suçlamasıyla
14 Ağustos 2012’de tutuklanarak Kürkçüler
(Adana) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Hasan
Çelik’in cezaevine girişi esnasında jandarma ekibi
tarafından darp edilmesi sonucu dişinin kırıldığı,
gözlerinin morardığı ve çenesinin yırtıldığı 18
Ağustos 2012’de öğrenildi.
Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan E.Ş. adlı
çocuğun kamerasız bir odada darp edildiği ve
vücudundan oluşan şişliklerin inmesi için “mavi
oda” olarak bilinen ısı yalıtımlı odada bekletildiği
E.Ş.’nin babasının İnsan Hakları Derneği (İHD)
İzmir Şubesi’ne başvurması sonucu 20 Ağustos
2012’de öğrenildi.
Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan
yakınını görmeye giden Avni İlhan’a çıplak arama
uygulamasının dayatıldığı 22 Ağustos 2012’de
öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avni İlhan,
aynı cezaevinde bir hafta önce de 5 mahkûmun
gardiyanlar tarafından darp edildiğini belirtti.
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nden Bolu T Tipi
Cezaevi’ne sevk edilen 12 mahkûmun cezaevi
girişinde askerler tarafından darp edildikleri 22
Ağustos 2012’de öğrenildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden 3 Eylül
2012’de muayene için hastaneye götürülen Murtaza
Dağ adlı tutuklunun ring aracındaki kamerayı
eliyle kapatınca, jandarmalar tarafından Muratlı
Jandarma Karakolu’na götürülerek dövüldüğü,
Murtaza Dağ’ın aldığı darbeler sonucu bayıldığı
öğrenildi.
Silivri (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde, Abdullah
Öcalan’ın bir yılı aşkın bir süredir avukatlarıyla
görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla
açlık grevi yapan 10 tutuklu ve hükümlünün darp
edilerek koğuşlarından çıkarıldıkları ve tek kişilik
hücrelere konuldukları 26 Eylül 2012’de öğrenildi.
Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan H.D. (16)
adlı çocuğun ailesine anlatması sonucu H.D.’nin de
kaldığı çocuk koğuşu olarak bilinen 12. koğuşta 16

98

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

gün önce süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine
başlanmasının ardından her gün bir çocuğun
gardiyanlar tarafından darp edildiği 5 Ekim 2012’de
öğrenildi.
Antalya’da 20 Mart 2010’da “KCK Soruşturması” adı
altında düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan
ve Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan Ercan
Aslan’ın (32), gardiyanlar tarafından darp edildiği
10 Kasım 2012’de öğrenildi.
Şakran (İzmir) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 3 Kasım
2012’de telefon hakkını kullanmak isteyen Ercan
Aslan’a “evrakları eksik olduğu” gerekçesiyle
izin verilememesine Ercan Aslan’ın itiraz etmesi
üzerine koğuşuna giren gardiyanlar tarafından
darp edildiği 13 Kasım 2012’de öğrenildi.
Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde kalan 11 tutuklu
ve hükümlünün ve İnebolu (Kastamonu) M Tipi
Cezaevi’nde kalan 6 tutuklu ve hükümlünün
talepleri olmaksızın Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk
edildikleri, sevk edilen 17 kişinin cezaevi girişinde
darp edildikleri 2 Aralık 2012’de öğrenildi.
Malatya E Tipi Cezaevi’nde kalan Rıza Şahin, Cem
Aslan, Murat Çeçen ve Mehmet Ali Aslan adlı
4 kişinin koğuşuna giren gardiyanların gerekçe
göstermeksizin 4 kişiyi darp ederek koğuşlarından
çıkarttıkları ve müşahade odasına aldıkları 1 Aralık
2012’de öğrenildi.
Akhisar (Manisa) T Tipi Cezaevi’nden tutuksuz
yargılanacağı için 6 Aralık 2012’de tahliye edilen
Kadir Yaramaz’ın (27), kaldığı koğuştaki 9 tutuklu
veya hükümlü tarafından 30 Kasım 2012’de
dövüldüğü, ardından sırtına kaynar su döküldüğü
iddia edildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ 2
Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 11 tutuklu veya
hükümlünün sevk sırasında darp edildiği, Feyyaz
Güven adlı mahpusun ise kendi isteği dışında
“bağımsızlar” diye bilinen koğuşa alındığı 12 Aralık
2012’de öğrenildi.
Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde kalan 5
mahpusun 7 Aralık 2012’de, Diyarbakır’da görülen
duruşmalarının ardından dönüşte cezaevi girişinde
çıplak arama uygulamasına karşı çıktıkları için
15 gardiyandan oluşan ve “A takımı” olarak
adlandırılan ekip tarafından darp edildikleri ve
elbiselerinin zorla çıkarıldığı öğrenildi.
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Afyon’da 5 Haziran 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan
ve halen Antalya L Tipi Cezaevi’nde kalan Muzaffer
Aslankan’ın 15 gardiyan tarafından dövüldüğü
18 Aralık 2012’de öğrenildi. Oğlunun ziyaretine
gittiğinde vücudundaki ve yüzündeki morlukları
fark ederek olayı öğrenen baba Alaeddin Aslankan,
savcıya yaptığı müracaattan sonuç alamadığını
ifade etti.
Şakran (İzmir) Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde
gardiyanların, kendilerine “abi” demeyen, ellerini
öpmeyen, havalandırmada hizaya geçip yüksek
sesli sayım vermeyen çocuk mahpusları darp
ettikleri, H.D. adlı çocuğun tek kişilik hücrede
tutulduğu, çocuklara çıplak arama uygulamasının
dayatıldığı S.A. adlı çocuk mahpusun gönderdiği
mektup sonucu 18 Aralık 2012’de öğrenildi.
Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan 11
mahpusun gardiyanlar tarafından darp edildikleri
29 Aralık 2012’de öğrenildi.

2.1. Zorla Sevk Edilmeler
2012 yılında tutuklu ve hükümlülerin talepleri
olmaksızın, cezaevlerinin Türkiye tarihinin en
kalabalık oranına ulaşmasıyla da ilintili olarak
çeşitli cezaevlerine sevk edildikleri ve bu anlamda
en az 2438 mahpusun yerinin değiştiği tespit edildi.

Metris (İstanbul) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Şafak Kurt’un (28) 11 Aralık 2011’de
bir gardiyan tarafından cinsel tacize uğradığı
Şafak Kurt’un gönderdiği mektup sonucu 5 Ocak
2012’de öğrenilmesinin ardından olayla ilgili suç
duyurusunda bulunan Şafak Kurt’a 15 gün hücre
cezası ve 1 yıl açık görüş yasağı verildiği ayrıca
Şafak Kurt’un cinsel tacize uğradığının kamuoyuna
yansıması üzerine hücresine baskın düzenlenen
Şafak Kurt’un hazırlanmasına dahi izin verilmeden
talebi dışında Tekirdağ 2 Nolu F T ipi Cezaevi’ne
sevk edildiği 9 Ocak 2012’de öğrenildi.
Beynindeki ur nedeniyle ameliyat edilen ve tek
başına ihtiyaçlarını karşılayamayan ve donmadan
kaynaklı sol ayak parmakları kökten, sağ ayak
parmakları ise eklemden kesilen Hayati Kaytan’ın,
gerekçe gösterilmeden ve isteği dışında, tutulduğu
Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden Denizli D Tipi
Cezaevi’ne sevk edildiği 22 Ocak 2012’de öğrenildi.
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Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde bulunan
Mehmet Arslan’ın Antalya L Tipi Cezaevi’ne isteği
dışında sevk edildiği ve annesi ile babasının yaşlı
olması nedeniyle kendisini ziyaret edemedikleri 6
Şubat 2012’de öğrenildi.
Elbistan (Kahramanmaraş) E Tipi Cezaevi’nde
kalan mahpuslardan Neşet Güven ve Yücel
Balyacı’nın Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’ne,
Murat Bakuda’nın Hacılar (Kırıkkale) F Tipi
Cezaevi’ne, Nihat Ekmez’in ise Burdur E Tipi
Cezaevi’ne talepleri olmaksızın 13 Mart 2012’de
sevk edildikleri 17 Mart 2012’de öğrenildi.
Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde kalan Ratibe
Batmaz, Hayriye Özkan, Nuriye Erim, Ayfer
Ayçiçek, Hürriyet Doğan, Sultan Özer ve Yazgül
Yıldızhan adlı 7 tutuklu ve hükümlünün talepleri
olmaksızın Şakran T Tipi Cezaevi’ne sevk
edildikleri 24 Mart 2012’de öğrenildi.
Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan
17 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın
“cezaevinin kapasitesi dolduğu” gerekçesiyle çeşitli
cezaevlerine 11 Mart 2012’de sevk edildikleri 23
Mart 2012’de öğrenildi.
Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde kalan 6 tutuklu
ve hükümlünün talepleri olmaksızın Şakran (İzmir)
T Tipi Cezaevi’ne; Giresun E Tipi Cezaevi’nde
kalan 4 kadın tutuklunun da talepleri olmaksızın
Bayburt M Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 9 Nisan
2012’de öğrenildi.
Batman M Tipi Cezaevi’nde kalan 6 tutuklu ve
hükümlünün talepleri olmaksızın Çankırı E Tipi
Cezaevi’ne sevk edildiği, 30 tutuklu ve hükümlü
hakkında da talepleri olmaksızın sevk kararı çıktığı
5 Haziran 2012’de öğrenildi.
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 13 tutuklu ve
hükümlünün çıkan yangın sonucu yanarak
yaşamını yitirmesinin ardından 17’si çocuk olmak
üzere 42 tutuklu ve hükümlü Şakran (İzmir) T
Tipi Cezaevi’ne, 85 tutuklu ve hükümlünün de
çevredeki cezaevlerine sevk edildikleri 19 Haziran
2012’de açıklandı.
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 13 tutuklu ve
hükümlünün çıkan yangın sonucu yanarak
yaşamını yitirmesinin ardından 147 tutuklu ve
hükümlünün Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne
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ve Kadın Cezaevi’ne sevk edildikleri 2 Temmuz
2012’de öğrenildi.

olmaksızın Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne sevk
edildiği bildirildi.

Mardin E Tipi Cezaevi’nde, Diyarbakır E Tipi
Cezaevi’nde, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde, Siirt
E Tipi Cezaevi’nde, Batman M Tipi Cezaevi’nde,
Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’nde kalan 420
tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın Silivri
Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne, Bergama
(İzmir) M Tipi Cezaevi’ne, Ordu E Tipi Cezaevi’ne
ve Giresun E Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 3
Temmuz 2012’de öğrenildi.

Batman M Tipi Cezaevi’nden kalan aralarında DİHA
Batman Muhabiri Gülsen Aslan’ın da bulunduğu
29 tutuklu ve hükümlünün 14 Temmuz 2012’de
Diyarbakır’da yapılmak istenen “Özgürlük için
Demokratik Direniş” mitingine izin verilmemesi
ve mitingi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale
edilmesini protesto etmek amacıyla bulundukları
koğuşlarda yatakları ateşe verdikleri gerekçesiyle
18 Temmuz 2012’de karayoluyla Sincan (Ankara)
Kadın Cezaevi’ne sevk edildikleri; ring aracıyla
19 saat süren sevk esnasında mahkûmların
kelepçelerinin çıkarılmadığı; sadece 5 dakika mola
verildiği ileri sürüldü.

İskenderun (Hatay) M Tipi Cezaevi’nde bulunan
Ahmet Özkan, Mehmet Sait Dikmen, Cemal
Çalışır, Ömer Çakır, Emin Menteş, Çetin Sağır ve
Ali Çat adlı 7 siyasi tutuklu ve hükümlünün talepleri
olmaksızın ve hiçbir gerekçe gösterilmeden Alanya
(Antalya) L Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 6
Temmuz 2012’de öğrenildi.
Azadiya Welat Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü ve
İmtiyaz Sahibi Vedat Kurşun hükümlü bulunduğu
Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden talebi olmaksızın
10 Temmuz 2012’de Giresun E Tipi Cezaevi’ne sevk
edildi.
Mardin E Tipi Cezaevi’nde kalan ve adli suçlardan
hükümlü 62 kişinin talepleri olmaksızın Şakran
(İzmir) T Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 17
Temmuz 2012’de öğrenildi.
Kapasitelerinin üzerinde doluluk oranına sahip
oldukları gerekçesiyle Batman, Mardin, Midyat,
Malatya, Siirt, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş,
Osmaniye, Kayseri, Mersin ve Konya’da bulunan
12 cezaevinde kalan 1160 tutuklu ve hükümlünün
talepleri olmaksızın Silivri (İstanbul) Ceza İnfaz
Kurumları Yerleşkesi’ne sevk edildiği 17 Temmuz
2012’de öğrenildi.
Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de yapılmak istenen
“Özgürlük İçin Demokratik Direniş Mitingi”nin
engellenmesini protesto etmek amacıyla 15
Temmuz 2012’de Batman M Tipi Cezaevi’nin
kadın koğuşunda yatakları ateşe vererek yangın
çıkardıkları iddiasıyla 29 kadının Sincan (Ankara)
Kadın Cezaevi’ne sevk edildikleri 18 Temmuz
2012’de öğrenildi.
Siirt E Tipi Cezaevi’nde bulunan 125 kişinin
23 Temmuz ve 24 Temmuz 2012’de talepleri
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Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde tutulan 70 tutuklu
ve hükümlü hakkında talepleri olmaksızın başka
cezaevlerine sevk edilmeleri yönünde karar çıktığı
28 Ağustos 2012’de öğrenildi.
Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt
adına eylem yaptığı” suçlamasıyla aldığı hapis
cezası nedeniyle tutulan Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) Seyhan İlçe Örgütü eski yöneticisi Hüseyin
Beyaz’ın talebi olmaksızın ve gerekçesiz bir şekilde
Bursa H Tipi Cezaevi’ne sevk edilerek tek kişilik
hücrede tutulduğu 28 Ağustos 2012’de öğrenildi.
Hatay E Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Ercan Alp’in,
“sayım vermediği” gerekçesiyle talebi olmaksızın
Gaziantep M Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 12 Ekim
2012’de öğrenildi.
Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve
hükümlülerden Mehmet Bağrıyanık, Mehmet
Polat, Umut Beyaz, Sadık Şen, Yücel Kızmaz ve
İsa İpekli adlı 6’sının talepleri olmaksızın 17 Ekim
2012’de Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne; Ali Karasaylı,
Zülfikar Tunç ve Zeyni Arat adlı 3’ünün Bolu F Tipi
Cezaevi’ne; Ali Koç, Hakkı Aygün, Kasım Karataş,
Eyyüp Gül, Cevat Yurdagül, Adnan Çelebi, Halil
Güneş ve Halil Temel adlı 8’inin ise Karabük T
Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği, 19 Ekim’de 2012’de
ise İbrahim Doğan ve Bedri Akın adlı 2 tutuklu
ve hükümlünün Bolu F Tipi Cezaevi’ne, M. Tarık
Dağtaş, Yaşar Kırmızı, Zeki Eşin, Murat Ekin,
Ruşen Tütkü, Seydi Balduz, Şahap Elbasan, Nesih
Toprak adlı 8 tutuklu ve hükümlünün Bolu T Tipi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Cezaevi’ne sevk edildiği 24 Ekim 2012’de öğrenildi.
Bolu T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 8 tutuklu
ve hükümlünün ring aracında ve cezaevi
girişinde kaba dayağa maruz kaldıkları ve zorla
soyunduruldukları bildirildi.
Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde kalan ve talepleri
olmaksızın Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen
12 tutuklu ve hükümlünün de ring aracında ve
cezaevi girişinde kaba dayağa maruz kaldıkları ve
zorla soyunduruldukları öğrenildi.
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde adlî suçlardan dolayı
kalan 90 tutuklu veya hükümlünün talepleri
olmaksızın Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne sevk
edildikleri 12 Aralık 2012’de öğrenildi.
Bingöl M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zeynep
Yurtsever, Suna Kaya ve Müzeyyen Arslan’ın
talepleri olmaksızın Mardin E Tipi Cezaevi’ne sevk
edildikleri 15 Aralık 2012’de öğrenildi.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 7 hükümlünün talepleri olmaksızın Muğla E Tipi Cezaevi’ne
sevk edildikleri 21 Aralık 2012’de öğrenildi.

2.2. DİSİPLİN CEZALARI
Cezaevlerinde keyfi uygulamaların yaygınlığı 2012
yılında da devam etti. Verilen disiplin cezalarının
kamuoyuna duyurulması sorununun devam etmesine rağmen ÇHD, İHD gibi kurumların, milletvekillerinin yaptıkları ziyaretleri raporlaştırmaları ve
mahkûmların gönderdikleri mektuplarda yaşadıkları sorunları dile getirmeleri sayesinde özellikle F
ve L tipi cezaevlerinde keyfi uygulamaların devam
ettiğini ifade edebiliriz.
2012 yılında tespit edebildiğimiz disiplin
cezalarına baktığımızda 2’si belirsiz süreli olmak
üzere 126 mahpusun toplam 1293 gün hücre cezası
aldığını; 257 mahpusa 403 ay 15 gün haberleşme ve
iletişim yasağı verildiğini; 3 olayda sayısı belirsiz
olmak üzere 163 mahpusa 353 ay açık ve/veya
kapalı görüş yasağı verildiğini; yine bir olayda
belirsiz olmak üzere 47 mahpusa da toplam 47
ay sosyal etkinliklerden men cezası verildiğini
görebilmekteyiz:

* Bitlis E Tipi Cezaevi’nde bulanan kadın tutuklu ve
hükümlülere, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla
başlattıkları açlık grevi nedeniyle altı ay açık
görüş yasağı ile iletişim cezası verildiği 1 Ocak
2012’de öğrenildi.
* Bakırköy (İstanbul) C Tipi Kadın Cezaevi’nde
bulunan 60 tutuklu ve hükümlüye, Abdullah
Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesini
protesto etmek amacıyla başlattıkları açlık grevi
nedeniyle bir ay açık görüş yasağı ile iletişim
cezası verildiği 5 Ocak 2012’de öğrenildi.
* “KCK Soruşturması” adı altında basın yayın
çalışanlarına yönelik operasyon sonucunda
tutuklanan Dicle Haber Ajansı Ankara muhabiri
Kenan Kırkkaya’ya, 26 Aralık 2011’de Metris
(İstanbul) T Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli)
F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği sırada yapılmak
istenen çıplak arama uygulamasına karşı çıktığı
için bir ay görüş yasağı verildiği 6 Ocak 2012’de
öğrenildi.
* Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde “KCK
Soruşturması” adı altında yürütülen tutuklama
operasyonlarını protesto etmek amacıyla tutuklu
ve hükümlülerin başlattığı açlık grevine destek
vermek amacıyla 20-22 Aralık 2011 tarihlerinde
dönüşümlü açlık grevi yapan PKK’li ve PJAK’lı
tutukluların başlattığı açlık grevine destek için
açlık grevi yapan Fırat Sözeri, Mehmet Reşat
Güvenilir, Ahmet Parlak, Tahir Laçin, Kamil
Turanlıoğlu, Tayyar Eroğlu, Cengiz Kahraman,
Naki Demir, Küçük Hasan Çoban, Halil Şahin,
Deniz Bakır, Cihan Karaçöl ve Tahsin Geçimli
adlı 13 tutuklu ve hükümlüden dördüne “birer
ay haberleşme veya iletişim araçlarından
yoksun bırakma”, dokuzuna da “birer ay sosyal
etkinliklere katılmaktan alıkoyma” cezası
verildiği 12 Ocak 2012’de öğrenildi.
* Basın yayın çalışanlarına yönelik “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon
kapsamında 2 Ocak 2012’de tutuklanan Özgür
Gündem Gazetesi’nin eski editörlerinden
Turabi Kişin’ine, Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F
Tipi Cezaevi’nde “ince arama” adı altında çıplak
arama uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar
tarafından darp edildiği ve elbiselerinin zorla
çıkarıldığı ayrıca cezaevi yönetimi tarafından da
bir ay açık görüş yasağı verildiği 25 Ocak 2012’de
öğrenildi.
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* “Yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 7 yıl 6
ay hapis cezasına mahkûm edilen ve Kürkçüler
(Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet
Halit Oruç’a 17 ayrı suçlamadan ötürü 50 ay açık
görüş yasağı cezası verildiği 14 Mart 2012’de
öğrenildi.
* 	Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde 21 Mart
2012’de Newroz kutlaması yapmak isteyen yedi
tutuklu ve hükümlüye 12’şer gün hücre cezası ve
birer yıl da açık görüş yasağı verildiği 23 Nisan
2012’de öğrenildi.
* Mardin E Tipi Cezaevi’nde KCK davasından
tutuklu bulunan Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) Milletvekili Gülser Yıldırım’ın aldığı
açık görüş yapmama cezası nedeniyle 13 Mayıs
Anneler Günü nedeniyle tüm kadın tutuklu
ve hükümlülere tanınan 5 günlük açık görüş
hakkından yararlanamadığı ve kendisiyle
görüşmeye gelen ailesiyle görüştürülmediği 16
Mayıs 2012’de öğrenildi.
* Mardin E Tipi Cezaevi’nde KCK davasından
tutuklu bulunan Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) Milletvekili Gülser Yıldırım’ın aldığı
açık görüş yapmama cezası nedeniyle 18 Mayıs
2012’de kendisini ziyarete giden danışmanıyla
görüşmesine izin verilmediği öğrenildi.
* Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde kalan
Sıddık Biçer ve Nuri Akbulut’un hücre cezaları
olmamasına rağmen cezaevi yönetimi tarafından
iki senedir tek kişilik hücrede tutuldukları
Yücel Balyeci adlı hükümlünün yazdığı mektup
sonucu 25 Mayıs 2012’de öğrenildi.
* Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Şeyhmuz Güner’e kaldığı koğuşun
duvarlarında delik bulunduğu gerekçesiyle
cezaevi yönetimi tarafından açık ve kapalı görüş
yapmama cezası verildiği 6 Temmuz 2012’de
öğrenildi.
* 	Şanlıurfa E Tipi Cezaevi yönetiminin, 17 Aralık
2011’de açlık grevi başlattıkları gerekçesiyle
arasında Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın
da bulunduğu siyasî tutuklu ve hükümlülere 3’er
ay açık görüş yasağı verdiği 11 Temmuz 2012’de
öğrenildi.
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* “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
operasyon sonucu tutuklanan ve Karataş (Adana)
Kadın Cezaevi’nde tutulan Dicle Haber Ajansı
(DİHA) muhabiri Özlem Ağuş’a “cezaevinin iç
güvenliğini tehlikeye soktuğu” gerekçesiyle 3 ay
açık ve 3 ay kapalı görüş cezası; 45 gün telefon
görüşmesi cezası ile ve mektup yasağı cezası
verildiği 7 Ağustos 2012’de öğrenildi.
* İstanbul’da 30 Temmuz 2011’de düzenlenen
operasyon sonucu gözaltına alınan ve “Devrimci
Karargâh Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla
tutuklanarak Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne
gönderilen
Okan
Duman’ın
kendisine
uygulanan itirafçılık dayatmasını protesto
etmek için 29 Temmuz 2012’de bedenini ateşe
verdiği bedeninin % 65’inin yanmasına rağmen
kaldırıldığı hastanede pansuman yapıldıktan
sonra cezaevine gönderildiği ve 6 gün hücre
cezası verildiği 18 Ağustos 2012’de öğrenildi.
* 	Van F Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve
hükümlülere, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın
avukatlarıyla görüştürülmemesini protesto
etmek amacıyla yaptıkları 3 günlük açlık grevi
nedeniyle cezaevi yönetiminin birer ay sosyal
etkinliklerden men cezası verdiği 22 Ağustos
2012’de öğrenildi.
* Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan
Barış Şahbudak’a, giydiği tişörtte yazan
yazıyla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle cezaevi yönetiminin 20 gün hücre
cezası verdiği 30 Ağustos 2012’de öğrenildi.
* 	Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde
tutuklu bulunan Füsun Erdoğan’a “gereksiz yere
marş söylediği” gerekçesiyle cezaevi yönetiminin
2 ay iletişim yasağı verdiği 28 Eylül 2012’de
öğrenildi.
* Sincan (Ankara) 1 Nolu Cezaevi’nde kalan 25
tutuklu ve hükümlüye 2012 yılının Eylül ayında
koğuşlarında Grup Yorum’un “Zafer Yakında”
adlı şarkısını söyleyerek ve çeşitli sloganlar atarak
“cezaevinde kalanları eyleme teşvik ettikleri
ve cezaevinin güvenliğini tehlikeye attıkları”
gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından 13’er
günlük “hücre cezası” verildiği 27 Ekim 2012’de
öğrenildi.
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* Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi
yönetiminin “cezaevinde açlık grevi eylemi
yaptıkları, eyleme destek verdikleri ve idarenin
uygulamalarını protesto ettikleri” gerekçesiyle
27 tutuklu ve hükümlüye “bir ay süre ile
iletişimden (faks, telefon, mektup, telgraf
vs.) yoksun bırakma” cezası, 38 tutuklu ve
hükümlüye “bir ay süreyle kurumun kültürel
ve sportif faaliyetlerinden yoksun bırakma”
cezası, 145 tutuklu ve hükümlüye “iki ay süre
ile iletişimden yoksun bırakma” cezası, 63
tutuklu ve hükümlüye de “iki ay süreyle ziyaretçi
kabulünden yoksun bırakma” cezası verdiği 3
Aralık 2012’de öğrenildi.
Cezaevi yönetiminin bazı koğuşların havalandırma
bahçelerindeki duvarlarda delik bulunması
nedeniyle 21 tutuklu ve hükümlüye toplam 147 gün
hücre cezası verdiği de öğrenildi.
Ayrıca aynı cezaevi yönetiminin Antalya L Tipi
Cezaevi’nden Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk
edilen Salih Selçuk’un isteği dışında başka bir odaya
yerleştirilmesini protesto etmek için kaldıkları
odaların kapısına vurarak, “İnsanlık onuru
işkenceyi yenecek” sloganı attıkları gerekçesiyle 79
tutuklu ve hükümlüye “bir ay süre ile iletişimden
yoksun bırakma” cezası, 28 tutuklu ve hükümlüye
de “bir ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksun
bırakma” cezası verdiği de bildirildi.
* İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır
Şubesi’ne başvuran Gülçin Usal’ın, Amasya E Tipi
Cezaevi’nde kalan kardeşi Sedat Usal’a “dünya
haritası üzerinde bulunan bölgeleri Kürdistan
ve Mezopotamya şeklinde isimlendirdikleri”
gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından 11
gün hücre cezası verildiğini belirterek hukukî
yardım talebinde bulunduğu 13 Aralık 2012’de
öğrenildi.
* Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan 70
mahpusa daha önce kaldıkları Mardin E Tipi
Cezaevi’nde “isyan çıkardıkları” gerekçesiyle
10’ar günlük hücre cezası verildiği 21 Aralık
2012’de öğrenildi.
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2.3. DİĞER
2012 yılında yaptığımız tespitlere göre; Kanser ve
diğer ağır hastalıklara yakalanan hasta mahkûm
sayısı: 16, Hasta olup da tedavisi yapılmayan ya
da aksatılan hasta mahkûm sayısı: 30, Dışarıdan
mahkûmlara gönderilen eşyalara “sakıncalı” denilerek cezaevi yönetimi tarafından el konulması: 19,
Mahkûmların gönderdiği mektup ve faxlara hapishane yönetiminin el koyarak engellenmesi: 7, Mahkumların eşyalarına hapishane yönetimi tarafından el konulması: 3, mahkumların zorla sevk edilme vaka sayısı: 71, mahkumlarla görüş için gelen
kişi ve avukatların mahkum ile görüştürülmemesi:
10 (Abdullah Öcalan’ın avukatları 27.07.201131.12.2012 tarihleri arasında toplam 78 kere müvekkilleriyle görüşme talebinde bulunmuştur. Her
seferinde kosterin bozuk olması, hava muhalefeti,
evrak eksikliği gibi sebeplerle avukatların görüşme
talebi reddedilmiştir.)

* Malatya E Tipi Cezaevi’nde kalan Ayşe Işık’a
kardeşi Sibel Işık’ın götürdüğü Clara Zetkin’e
ait “Kadın Sorunu Üzerine Seçme Yazılar” adlı
kitabın cezaevi idaresi tarafından “sakıncalı”
bulunarak kitaba el konduğu 2 Ocak 2012’de
öğrenildi.
* 22 Kasım 2011’de “KCK Soruşturması” adı
altında Abdullah Öcalan’ın avukatlarına
yönelik düzenlenen operasyon sonucunda
serbest bırakılan daha sonra savcının yaptığı
itiraz üzerine 8 Aralık 2011’de tutuklanan
eski milletvekili Mahmut Alınak’ın tutuklu
bulunduğu Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi
Cezaevi’nde maruz kaldığı uygulamaları
anlattığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a
göndermek istediği faksın cezaevi yönetimi
tarafından “sakıncalı mektup” kapsamına
alınarak gönderilmesine izin vermediği 11 Ocak
2012’de öğrenildi.
* Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde kalan Büro
Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 1 Nolu Şube
Eğitim Sekreteri Gülsüm Yıldız’ın Cumhuriyet
Gazetesi’ne yazdığı mektup sonucu cezaevi
yönetiminin Fyodor Gladkov’a ait “Çimento”;
İlya Ehrenburg’a ait “Paris Düşerken”; Prof.
Dr. Server Tanilli’ye ait “Uygarlık Tarihi”;
Karl Marks’a ait “Komünist Manifesto”; Mao
Zedung’a ait “Seçme Eserler”; Georgi Dimitrov’a
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“Savaşa ve Barışa Karşı Birleşik Mücadele” adlı
kitapların yasak olduğu gerekçesiyle cezaevine
almadığı 16 Ocak 2012’de öğrenildi.
* Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve
hükümlülerin yakınları 26 Ocak 2012’de
yaptıkları açıklamada, gönderilen eşyaların
verilmediğini, soğuk havalarda kaloriferlerin
az yakıldığını, Atılım Gazetesi Genel Yayın
Koordinatörü Sedat Şenoğlu ve Bayram
Namaz’ın Tutuklu Gazetesi’ne yazdıkları
mektuplara “devlet büyüklerine hakaret edildiği”
gerekçesiyle el konulduğunu ifade ettiler.
* Bayburt M Tipi Cezaevi’nde kalan Yılmaz
Atlığ’ın “Toplumsal Ekonomik Yapılanma” adlı
tez çalışmasının “devlete alternatif ekonomik
yapılanma olduğunu” iddia eden cezaevi
yönetiminin şikâyeti sonucu Bayburt İnfaz
Hâkimliği’nin 17 Pcak 2012’de çalışmanın
imha edilmesine karar verdiği 20 Şubat 2012’de
öğrenildi.
* Bakırköy (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde bulanan
Dilek Öz’e gönderilen Ümüş Eylül Dergisi’ne
cezaevi yönetiminin “sakıncalı” olduğu
gerekçesiyle el koyduğu 26 Şubat 2012’de
öğrenildi.
* Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde bulunan
Asrail Seyithan Özer’in resim yapmak amacıyla
kullandığı malzemelere cezaevi yönetiminin el
koyduğu 28 Şubat 2012’de öğrenildi.
* 	Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen
toplumsal gösterilerde kolluk kuvvetleriyle
çatıştıkları gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan
bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk
Cezaevi’nde gösterilere katıldıkları gerekçesiyle
tutuklanan çocuklardan N.Ö.’nün cezaevindeki
cinsel tacize ve tecavüz iddialarıyla ilgili olarak
Mersin E Tipi Cezaevi’nden İnsan Hakları
Derneği (İHD) Mersin Şubesi’ne yazdığı
mektuba “sakıncalı olduğu” gerekçesiyle
cezaevi yönetiminin el koyduğu 2 Mart 2012’de
öğrenildi.
* 	Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen
toplumsal gösterilerde kolluk kuvvetleriyle
çatıştıkları gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan
bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk
Cezaevi’nde gösterilere katıldıkları gerekçesiyle
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tutuklanan çocuklardan A.T.’nin cezaevinde
uğradığı cinsel tacize olaylarıyla ilgili olarak
Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nden yazdığı
mektuplara “sakıncalı olduğu” gerekçesiyle
cezaevi yönetiminin el koyduğu 2 Mart 2012’de
öğrenildi.
* Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
kalan Nazmi Tepe’ye, Hasan Özek’e, Hüseyin
Tepe’ye ve Bülent Gedik’e 2011 yılının
Kasım ayında gönderilen “Bildiğin Gibi
Değil”, “Diyarbakır Gecesi/Türkiye’de Kürt
Olmak”, yedi ciltlik “Sosyalizm ve Toplumsal
Mücadeleler Ansiklopedisi”, “Bütün Yazılar”
ve “Mücadele Birliği” adlı kitaplara “sakıncali
oldukları ve haklarında toplatma kararı olduğu”
gerekçeleriyle el konulduğu 9 Mart 2012’de
öğrenildi.
* 	Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde kalan
tutuklu ve hükümlülere gönderilen yöresel
kıyafetlere ve şallara “suç teşkil ettiği” iddiasıyla
cezaevi yönetiminin el koyduğu 22 Mart 2012’de
öğrenildi.
* Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetiminin
25 Mart 2012’de, düzenli olarak tutuklu ve
hükümlülere verilen Cumhuriyet Gazetesi’ni
tutuklu ve hükümlülere vermediği 30 Mart
2012’de öğrenildi.
* Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
kalan Tamer Korkmaz adlı hükümlüye birlikte
yaşadığı İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı
Nurtepe Mahallesi’ndeki arkadaşları tarafından
gönderilen Dev-Nurtepeliler adlı taraftar
grubuna ait üzerinde Che’nin figürü olan
atkıya cezaevi yönetiminin “cezaevinde atkı
bulundurmanın yasak olduğu” gerekçesiyle el
koyduğu 16 Nisan 2012’de öğrenildi.
* Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan
Aysun Akdağ ile Elif Sultan Kalsen’e gönderilen
İlya Ehrenburg’a ait “Dipten Gelen Dalga”; Mao
Zedung’a ait “Halk Savaşında Temel Taktikler”;
Vladimir İ. Lenin’e ait “Gençlik Üzerine” ve
Josef Stalin’e ait Strateji ve Taktik” adlı kitapların
cezaevi yönetimi tatarfından yasak olduğu
gerekçesiyle cezaevine alınmadığı 22 Nisan
2012’de öğrenildi
* Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
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tutuklu bulunan Demokratik Modernite
Dergisi eski İmtiyaz Sahibi Ömer Çiftçi’ye
Demokratik Modernite Dergisi’nin cezaevi
yönetimi tarafından “derginin sakıncalı olduğu”
gerekçesiyle verilmediği 12 Temmuz 2012’de
öğrenildi.
* 	Katıldığı 1 Mayıs kutlaması ve Grup Yorum
konseri nedeniyle 9 Mayıs 2012’de “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklanan
Erasmus değişim programı kapsamında
Fransa’daki Lumiere Lyon Üniversitesi’nden
Anadolu Üniversitesi’ne gelen Sevil Sevimli’nin
Fransa’ya göndermek istediği her mektup ve
kendisine gelen her mektup için Eskişehir H
Tipi Cezaevi yönetiminin “tercüme ücreti” adı
altında 50 TL talep ettiği 26 Temmuz 2012’de
öğrenildi.
* Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Arif Çelebi’nin, “Terörle Mücadele”den
sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na
atanan Sedat Selim Ay’ın kendisine yaptığı
işkenceleri anlattığı ve Taraf Gazetesi’ne
göndermek istediği faksa cezaevi yönetiminin
“kişi ve kuruluşları paniğe yöneltecek yalan
ve yanlış bilgiler” içerdiği gerekçesiyle izin
vermediği 28 Temmuz 2012’de öğrenildi.
* Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan
Seyithan Kutlu’nun okumak için istediği Hasan
Cemal tarafından kaleme alınan “Barışa Emanet
Olun” adlı kitabın cezaevi yönetimi tarafından
sakıncalı bulunarak kitabın imhasına karar
verildiği Seyithan Kutlu tarafından 16 Mayıs
2012’de gönderilen mektup sonucu 4 Ağustos
2012’de öğrenildi.
* 	Van F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Dicle
Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Murat Aydına
gönderilen yapraktan yapılmış kitap ayracının
cezaevi yönetimi tarafından “sakıncalı”
bulunarak cezaevine alınmadığı 15 Ağustos
2012’de öğrenildi.
* Aram Yayınları tarafından yayımlanan ve BDP
Muş Milletvekili Demir Çelik’in yazarı olduğu
“Özgürlüğünde Kaldı Gözlerim” adlı romanın
Osmaniye T Tipi Cezaevi yönetimi tarafından
“sakıncalı” bulunarak cezaevine alınmadığı 28
Ağustos 2012’de öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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* Silivri (İstanbul) 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde
kalan Kemal Seven’in cezaevindeki sorunlardan
bahsettiği ve Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi
Cezaevi’nde kalan Doğan Erbaş’a gönderdiği
mektuba Silivri’deki cezaevi yönetiminin
mektubu “sakıncalı” bularak el koyduğu 18
Kasım 2012’de öğrenildi.
* Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ kalan Talet Şanlı’nın
el çizimi yaptığı Mahir Çayan ve Che Guevera
portrelerine cezaevi yönetiminin “çizimi
yapılan kişilerin yasadışı sol örgüt mensubu
olmaları nedeniyle portrelerle yasadışı örgüt
propagandası yapılabileceği” gerekçesiyle 28
Ağustos 2012’de el koyduğu 21 Kasım 2012’de
öğrenildi.
* Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde kalan Emin Behçet,
3 aydır kendisine gönderilen mektupların cezaevi
yönetimi tarafından verilmediğini yakınlarına
söylediği 9 Aralık 2012’de öğrenildi.
* Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
kalan İdris Nakçi’nin Dicle Haber Ajansı’na
yazdığı mektuba Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın
mektubu “sakıncalı” bularak el koyduğu ve
imha edilmesine karar verdiği 18 Aralık 2012’de
öğrenildi.
* Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
kalan yakını Sezgin Çelik’le görüşmeye giderken
görüşme kabininde bulunan ve daha önceden
tanıştığı iki mahkûma selam veren Zeynep
Yayla’ya “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret
Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’e aykırı
davrandığı” gerekçesiyle bir ay görüş yasağı
cezası verildiği 2 Ocak 2012’de öğrenildi.
* 	Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde kalan kızı
Saadet Kuran Süren’in ziyaretine giden Kadriye
Kuran’ın geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle iki
bacağına takılan platinlerin cezaevi girişinde
bulunan X-Ray cihazında ses çıkarması nedeniyle kendisine ayağında platin bulunduğuna
dair doktor raporu getirmesi söylenerek görüşe
alınmadığı 14 Nisan 2012’de öğrenildi.
* Siirt E Tipi Cezaevi’ne kalan yakınlarını
ziyarete giden Fatma Kurhan’a, cezaevi girişinde
ince arama adı altında yapılan çıplak arama
uygulamasını reddettiği için 3 ay görüş yasağı
verildiği 26 Temmuz 2012’de öğrenildi.
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* Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu
Recep Motor’un (22) kendisine, “anne burada
her gün bize işkence yapılıyor, birgün cenazemiz
çıkabilir buradan” demesi üzerine hukuki yardım
talebinde bulunmak üzere 25 Nisan 2012’de
İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’ne
başvuran Sevda Demir (54), hastalanan oğluyla
görüştürülmediğini belirterek 7 Eylül 2012’de
İHD Mersin Şubesi’ne yeniden başvuruda
bulundu.
* 6 Aralık 2012’de Karataş (Adana) Kadın
Cezaevi’nde kalan yakınlarını ziyarete giden
6 kişinin ayakkabı arama uygulamasına itiraz
ettikleri ve yakınlarıyla sarıldıkları için jandarma
erleri tarafından darp edildikleri, mahpus
yakınlarından Gülşah Balkır ve Zeynep Dağ’ın
ise gözaltına alındığı öğrenildi.
* Tokat’ın Reşadiye İlçesi’ne bağlı Elmacık
Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmanın
ardından yaralı halde yakalanan HPG militanı
Mehmet Kurt’un tutuklanarak götürüldüğü
Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tedavisinin
yapılmadığı 4 Ocak 2012’de öğrenildi.
* Bayburt M Tipi Cezaevi’nde aldığı müebbet
hapis cezası nedeniyle sekiz yıl altı aydır tutulan
Kahraman Güvenç’in cezaevi koşullarına bağlı
olarak hastalandığı; son iki aydır tek kişilik
hücrede tutulduğu 5 Ocak 2012’de gönderilen
e-mesaj dolayısıyla öğrenildi.
* Halkın Hukuk Bürosu 10 Ocak 2012’de
yaptığı açıklamayla Bakırköy (İstanbul) Kadın
Cezaevi’nde kalan müvekkilleri Yasemin
Karadağ’ın tek böbrekle yaşadığını ve kalan
tek böbreğinde de %85 fonksiyon kaybı
bulunduğunu; kısa bir süre önce yüksek
tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini;
bunlara rağmen tedavisi için hastaneye düzenli
olarak götürülmediğini; götürüldüğünde ise
kelepçeli halde ve muayene odasında jandarma
eri bulunacak şekilde tedavisinin yapılmak
istendiğini duyurdu.
* Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nden mektup
yazan İbrahim Oğur’un gittiği hastanede
kelepçeli halde muayene olmayı reddettiği için
muayenesinin yapılmadığı 12 Ocak 2012’de
öğrenildi.
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* Bakırköy (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde kalan
Semra Tekin’in gittiği hastanede kelepçeli halde
ve jandarma erlerinin gözetiminde muayene
olmayı reddettiği için muayenesinin yapılmadığı
12 Ocak 2012’de öğrenildi.
* Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalan ve tedavi
olmadığı takdirde meme kanseri olma riski
taşıyan Songül Çelik’in, 5 Ocak 2012’de sevk
edildiği Bakırköy Devlet Hastanesi’nde,
kendisini cezaevinden getiren askeri yetkililerin
muayene odasından çıkmaması nedeniyle
muayenesi yapılamadan cezaevine getirildiği 21
Ocak 2012’de öğrenildi.
* Erzurum H Tipi Cezaevi’nden Özgür Gündem
Gazetesi’ne gönderilen mektup sonucu, M.
Ömer Polat adlı mahkûmun açık kalp ameliyatı
olması sonucu kendisine verilen “hiçbir
iş göremez” raporuna rağmen cezaevinde
tutulması nedeniyle cezaevi koşullarına bağlı
olarak başlayan rahatsızlıklarının ilerlediği 27
Ocak 2012’de öğrenildi.
* Isparta E Tipi Cezaevi’nde kalan ve 14 Haziran
2011’de iddiaya göre diğer mahkûmların
merdivenlerden itmesi sonucu düşerek felç olan
Özgür Uygun (24) adlı mahkûmun zorunlu
ihtiyaçlarını karşılamak için Özgür Uygun’un
ağabeyi Soner Uygun’un (26) özel izinle cezaevine
girdiği ve Özgür Uygun’un tedavisi için yapılan
tahliye talebinin henüz sonuçlanmadığı 31 Ocak
2012’de öğrenildi.
* Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi’nden 2 Şubat
2012’de İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel
Merkezi’ne gönderilen mektup sonucu, Mahmut
Karataş (60) mahkûmun yürüyemediği, gözleri
görmediği ve hafızasını tamamen yitirdiği ve
Mahmut Karataş’ın bakımını aynı koğuşta
kalan arkadaşlarının üstlendiği 7 Şubat 2012’de
öğrenildi.
* Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve
karın ağrısına, kanlı ishale ve iştahsızlığa neden
olan kron hastası Fatih Özgür Aydın’ın muayene
olmak için hastaneye gittiği sırada ring aracında
soğuk klimanın açıldığı 11 Şubat 2012’de
öğrenildi.
* Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde
kalan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu için
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arkadaşlarının yardımı olmadan zorunlu
ihtiyaçlarını karşılayamayan İman Çelikdemir
adlı hükümlünün tahliye edilmesi için yapılan
tüm başvurulara rağmen Adli Tıp Kurumu’nun
İman Çelikdemir’in ruh sağlığına ilişkin rapor
vermediği 13 Şubat 2012’de öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İman Çelikdemir’in
ailesi, Bakırköy (İstanbul) Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’nde tedavi görmesine rağmen İman
Çelikdemir’in cezaevine gönderildikten sonra
ilaçlarını kullanamadığı için durumunun kötüye
gittiğini ve yapılan başvuru sonucu 26 Ocak 2012’de
İstanbul’a getirilen İman Çelikdemir’in Metris R
Tipi Cezaevi’nde hasta bölümünde bekletildiğini
belirtti.
* “KCK Soruşturması” adı altında Hakkâri’de 9
Haziran 2010’da düzenlenen operasyon sonucu
tutuklanan ve Muş E Tipi Cezaevi’nde kalan
Faruk Yıldız’ın boğazındaki lenf bezlerinde
iltihap nedeniyle boynunda yaralar oluşmasına
rağmen tedavinin yapılması için hastaneye sevk
edilmesi yönünde yapılan başvuruların sonuçsuz
kaldığı 15 Şubat 2012’de öğrenildi.
* Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan Mahmut
Karataş’ın (75) şeker hastası olduğu; iki gözünün
görmediği ve hastalığı nedeniyle geçici şuur kaybı
geçirdiği; tedavi için Elazığ E Tipi Cezaevi’ne
sevk edildiği 19 Şubat 2012’de öğrenildi.
* “KCK Soruşturması” adı altında 29 Ekim 2011’de
düzenlenen operasyonda tutuklanarak Kandıra
2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen ve kalp
krizi, baypas, nefes darlığı, kemik iliği sağlık
rahatsızlıkları bulunan Muhsin Yenisöz’ün
(54) düzenli kullanması gereken ilaçlarına
ulaşamadığı 24 Şubat 2012’de öğrenildi.
* İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’ne
1 Mart 2012’de başvuran Nezire İvrendi, Silifke
(Mersin) M Tipi Cezaevi’nde bulunan eşi
Cemil İvrendi’nin kalın bağırsağında ve idrar
yollarında sürekli kanama olduğunu belirterek
eşinin tedavi edilmesi amacıyla hukuki yardım
talebinde bulundu.
* “Balyoz Eylem Planı Soruşturması” kapsamında
22 Ağustos 2011’de tutuklanan Kurmay Albay
Levent Kerim Uça’nın kaldığı Maltepe Askeri
Cezaevi’ndeyken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle
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beyninden tümör alınmasıyla sonuçlanan 2
Şubat 2012’de gerçekleştirilen ameliyattan 2
hafta sonra “3 ay steril bir ortamda tutulması”na
rağmen cezaevine gönderildiği 8 Mart 2012’de
öğrenildi.
* “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
operasyonlar kapsamında 29 Ekim 2011’de
İstanbul’da tutuklanarak Kandıra (Kocaeli)
2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne konulan Muhsin
Yenisöz’ün kalbinden rahatsızlığı olduğu, dört
kez kalp krizi geçirdiği ve kalbine pil takılması
gerekmesine rağmen talebin yanıtsız kaldığı 12
Mart 2012’de öğrenildi.
* Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde kalan Sıdık
Ektiren’in boynundaki sorun nedeniyle
kullanması gereken ilaç ve ortopedik yastığının,
ailesinin başvurusuna rağmen cezaevi idaresi
tarafından içeri alınmadığı 14 Mart 2012’de
öğrenildi.
* 2. Ergenekon Davası’nda tutuklu olarak
yargılanan, hakkında 1990’lı yıllarda işlenen
faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olduğu
yönünde iddialar bulunan ve en son Şırnak Alay
komutanı olduğu dönemde Silopi İlçesi’nde 25
Ocak 2011’de HADEP ilçe yöneticileri Serdar
Tanış ile Ebubekir Deniz’i gözaltında kaybettiği
ileri sürülen emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün
yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Mehmet
Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi
Hastanesi’nde (İstanbul) sağlık durumunun
ağırlaşması üzerine Çapa Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne kaldırıldığı 16 Mart 2012’de
öğrenildi.
* Aldığı müebbet hapis cezası nedeniyle tutulduğu
Bakırköy (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde önce felç
geçiren sonra da bağırsak kanseri olan Serap
Şimşek’in yapılan başvurulara rağmen tahliye
edilmediği ve sekiz aydır da cezaevi revirinde
elleri bağlı halde yatırıldığı 22 Mart 2012’de
öğrenildi.
* Belden aşağısı felç olduğu halde ve Çukurova
Üniversitesi (Adana) Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalı’nın cezaevinde kalamayacağına
dair raporuna rağmen 3 yıldır cezaevinde
tutulan ve halen Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde
kalan Emrah Alişan’ın yaşamsal ihtiyaçlarının
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yakınları tarafından karşılanması amacıyla
yapılan tahliye taleplerinin reddedildiği 24 Mart
2012’de öğrenildi.
* “Yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi olduğu”
suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan ve %85
fonksiyon kaybı olan tek böbreği ile yaşamasına
rağmen sağlık sorunları nedeniyle uzun bir
süredir tahliye edilmeyen Yasemin Karadağ’ın
(42) avukatlarının 28 Mart 2012’de yaptığı
yeniden başvuru üzerine İstanbul 16. Ağır Ceza
Mahkemesi Samatya Devlet Hastanesi’nde tedavi
gören Yasemin Karadağ’ın tutuksuz yargılanmak
üzere tahliye edilmesine karar verdi.
* Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan Hepatit C
ve böbrek hastası Şemsettin Kaya’nın son 2 aydır
cezaevi reviri tarafından 2 defa hastaneye sevki
yapılmasına rağmen cezaevi yönetiminin sevk
işlemini gerçekleştirmediği 29 Nisan 2012’de
öğrenildi.
* Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist
(TKP/ML) Davası’ndan ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası alan mahkûmlar Kemal Ertürk
ve Mesut Deniz’in 10 metrekarelik tek kişilik
hücrelerinde 23 saat tutuldukları ve hastalıkları
nedeniyle verilmesi gereken diyet yemeği
programına cezaevi yönetiminin uymadığı 14
Mayıs 2012’de öğrenildi.
* Silivri (İstanbul) Cezaevi’nde Balyoz Davası’ndan
tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı Emekli
Orgeneral Ergin Saygun’un sağlık durumunun
kötüleştiğini
Ergin
Saygın’ın
oğlunun
gönderdiği e-posta dolayısıyla 14 Mayıs 2012’de
öğrenildi. E-postada Silivri Devlet Hastanesi’ne
sevk edilen Ergin Saygın’a doktorların ilgisiz
davrandığı; yapılan muayenede, Ergin Saygın’ın
akciğerlerinde 3 litre su biriktiğinin ortaya
çıkmasına rağmen ‘yatmasına gerek yok’
denilerek cezaevine gönderildiği; hastalığı
nedeniyle uygulanması gereken diyet yemek
programına cezaevi yönetiminin uymadığı
belirtildi.
* 1993 yılından beridir cezaevlerinde bulunan
ve Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’ndeyken
beyninde tespit edilen tümör nedeniyle 2011
yılında geçirdiği ameliyatın ardından felç
olan kalan Ramazan Özalp adlı mahkûmun
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tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede devam
etmesi için yapılan tahliye talebine rağmen
Ramazan Özalp’in Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne;
oradan da “isyan çıkardığı” gerekçesiyle Amasya
E Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 22 Mayıs 2012’de
öğrenildi.
* Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Canşah Çelik’in,
kronik astım
hastası olduğu, kalp kapakcığında rahatsızlığı
bulunmasına ve başvuru yapılmasına rağmen
düzenli şekilde tedavisinin yapılmasının
engellendiği 23 Mayıs 2012’de öğrenildi.
* 	Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde hak ihlallerini
protesto etmek için mazgal ve kapılara vurduğu
gerekçesiyle Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne sevk
edilen İsa Yağbasan’a cezaevi yönetimi tarafından
15 günlük hücre cezası verildiği 4 Haziran
2012’de öğrenildi. Aynı zamanda İsa Yağbasan’ın
kalın bağırsak, cilt ve tiroid kanseri olma riski
taşıdığı yanı sıra kemik erimesi rahatsızlığının
bulunduğu ortaya çıktı.
* 	Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
kanser hastası İsmet Demir’e ilaçlarının
verilmediği ve Denetimli Serbestlik Yasası
uyarınca yaptığı başvuruya henüz yanıt
verilmediği İsmet Demir’in İnsan Hakları
Derneği (İHD) Mersin Şubesi’ne yaptığı hukuki
destek başvurusu sonucu 9 Haziran 2012’de
öğrenildi.
* 	Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan Elmaz
Arpagüç’ün başında kis olması nedeniyle gittiği
Aliağa Devlet Hastanesi’nde kelepçeli halde
beyin tomografisi çektirmeyi reddettiği için
muayenesinin yapılmadan cezaevine döndüğü 7
Haziran 2012’de öğrenildi.
* Aldığı müebbet hapis cezası nedeniyle tutulduğu
Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde iki defa
açık kalp ameliyatı olan ve behçet hastalığına
yakalanan Hasan Alkış’ın yapılan başvurulara
rağmen tahliye edilmediği 18 Haziran 2012’de
öğrenildi.
* Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde “KCK Sorulturması”
adı altında düzenlenen operasyon sonucu
tutuklanan Süleyman Acar’ın (42) kaldığı
Mardin E Tipi Cezaevi’nde 13 Haziran 2012’de
iç kanama geçirdiği için Diyarbakır Eğitim ve
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata
alındığı öğrenildi.
* Bitlis’te “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlenen operasyon sonucu 23 Ocak 2011’de
tutuklanan ve 25 Haziran 2012’de ilk kez
yargılanmaya başlayacak olan Abdulmenaf
Orak’ın (35) tutuklu bulunduğu Muş E Tipi
Cezaevi’nde Hepatit B ve pnümoni (zatürre),
hastalıklarının yanı ısra bronşit, astım, bel fıtığı
rahatsızlıklarının da bulunduğu 24 Haziran
2012’de öğrenildi.
* Bakırköy (İstanbul) L Tipi Kadın Cezaevi’nde
tutulan Güney Afrika vatantaşı Magdelena
Martha Sussanna de Winnaar’a boynunda
meydana gelen şişliğe bağlı olarak lenf kanseri
teşhisi konduğu 26 Haziran 2012’de öğrenildi.
* Balyoz Darbe Plânı Soruşturması kapsamında
22 Ağustos 2011’de “darbeye teşebbüs ettiği”
suçlamasıyla tutuklanan Kurmay Albay Levent
Kerim Uça’nın kaldığı Maltepe (İstanbul) Askeri
Cezaevi’ndeyken 2 Şubat 2012’de GATA’da
beyninden yumurta büyüklüğünde tümör
çıkarılmıştı. Ameliyattan sonra olası risklere
karşı steril bir ortamda bulunması gerektiği
belirtilen Levent Kerim Uça’nın hastanenin
verdiği “3 ay iş göremez” raporuna rağmen 2
hafta sonra tekrar Maltepe Askeri Cezaevi’ne
gönderildiği 8 Temmuz 2012’de öğrenildi.
Ameliyatın etkisi olarak Levent Kerim Uça’nın
sürekli epilepsi ilaçları kullandığını ve her an bir
krizle karşı karşıya olduğunu belirten avukatı
Hakan Tunçkol, eğer müvekkiline iyi bakılmazsa
bu 3 aylık dönemde kör olma ihtimalinin de
olduğunu söyledi.
* İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında
Şişli İlçesi’nde meydana gelen olaylarda yer
aldığı iddiasıyla tutuklanan ve Metris T Tipi
Cezaevi’ne gönderilen Oğuz Topal’ın 7 Mart
2012’de geçirdiği trafik kazasına bağlı olarak
sağ el bileğinin kolundan çıktığı, tutuklandıktan
sonra gittiği hastanede kolunda kalıcı sakatlık
oluşması riski bulunan Oğuz Topal’ın ameliyat
edilmeden cezaevinde gönderildiği 8 Temmuz
2012’de öğrenildi.
* İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe
Mahallesi’nde 13 Aralık 2011’de düzenlenen ev
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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baskınları sonucu tutuklanan İbrahim Çınar’a
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kanser
teşhisi konulduğu 16 Temmuz 2012’de öğrenildi.
* 	Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
Milletvekili İbrahim Ayhan’ın da bulunduğu
70 kişinin talepleri olmadığı halde Kürkçüler
(Adana) F Tipi Cezaevi’ne darp edilerek sevk
edildikleri ve İbrahim Ayhan’ın sevk sırasında
kalp spazmı geçirmesine rağmen tedavi
yapılmadan tek kişilik hücreye konulduğu 20
Temmuz 2012’de öğrenildi.
* Silivri (İstanbul) Cezaevi’nde Balyoz Davası’ndan
tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı Emekli
Orgeneral Ergin Saygun’un 20 Temmuz
2012’de kaldığı koğuşta fenalaşması nedeniyle
önce cezaevi revirine kaldırıldığı durumunun
iyileşmemesi üzerine ise cezaevi ring aracıyla
Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği
öğrenildi. Ergin Saygun’un ambulans yerine
cezaevi ring aracıyla sevkinin gerçekleşmesi
üzerine Adalet Bakanlığı’nın cezaevi yönetimi
hakkında soruşturma başlattığı açıklandı.
* Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan Şükran
Aydın, 17 tutuklunun kaldığı koğuşlara günde
toplam 200 litre su verildiğini belirterek salgın
hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya
olduklarını 20 Temmuz 2012’de kendisini
ziyarete gelen ailesine anlattı.
* Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde “KCK
Soruşturması” adı altında 2009 yılından beridir
tutuklu bulunan Galip Kandemir, böbreklerde
ortaya çıkan bir rahatsızlık olan “Nefrotik
Sendromu”nun cezaevi koşullarına bağlı olarak
ilerlemesi nedeniyle uzun bir süredir yoğurtla
beslendiği; hareket edemediği; hastaneye gitmesine rağmen tedavisinin cezaevinden devam
ettirildiği arkadaşları tarafından gönderilen mektup sonucu 28 Temmuz 2012’de öğrenildi.
* “Karagümrük Çetesi”ne yönelik soruşturma
kapsamında 10 Aralık 2011’de tutuklanan ve
kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak
bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kaldığı Metris
(İstanbul) T Tipi Cezaevi’nde 2 Ağusots 2012’de
rahatsızlanarak İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Mahmut
Ünlü’nün avukatı Fatih Oğuz, müvekkilinin birçok
rahatsızlığı olduğunu belirterek “kontrolleri
yapılmadığı için sıkıntılar oluştu. Ahmet Mahmut
Ünlü behçet hastalığından kaynaklı elindeki
tendon kılıflarının bozulması nedeniyle kortizon
tedavisi olmak ve ayrıca yaklaşık bir yıldır kontrol
edilmeyen şeker hastalığı sebebiyle göz dipleri
kontrolünün de yapılması için hastaneye getirildi”
dedi.
* Bingöl M Tipi Cezaevi’nde bulunan slikozis
hastası Serdal Sayak’ın babası Alattin Sayak,
hukukî yardım talebinde bulunmak için 4 Eylül
2012’de İnsan Hakları Derneği (İHD) Bingöl
Şubesi’ne başvurdu. Alattin Sayak, başvurusunda
oğlunun 6 yıldır slikozis hastası olduğunu
belirterek, “altı yıl önce doktorların verdiği
raporlarda hastalık %15 olmasına rağmen
herhangi bir tedavi olmadı. Oğlum yaklaşık
bir buçuk yıldır tutuklu ve hastalığı ilerlemiş
durumda, çok aşırı kilo kaybediyor. Cezaevinde
tedavisi yapılmıyor” dedi.
* Bakırköy (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan ilerlemiş bel fıtığı hastası Gülistan
Çelik’in (23), Bakırköy ve Samatya Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nden verilen “acil
ameliyat edilmelidr” raporuna rağmen Adli
Tıp Kurumu’nun rapor vermemesi nedeniyle
tedavisinin engellendiği 7 Eylül 2012’de
öğrenildi.
* Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan arasında Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) Milletvekili İbrahim Ayhan’ın 5 Ekim
2012’de 2. kez kalp spazmı geçirdiği İbrahim
Ayhan’la görüşme yapan Avukat İlhan Öngör
tarafından 11 Ekim 2012’de öğrenildi.
* Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan
9 tutuklu ve hükümlü 13 Ekim 2012’de ishal
ve kusma şikâyetiyle revire başvurdu. Cezaevi
revirinde ilk müdahaleleri yapılan tutuklu
ve hükümlülerin, daha sonra Atatürk Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
* Muş M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barış
ve Demokrasi Partisi (BDP) Tatvan (Bitlis)
İlçe Örgütü Başkanı Mazlum Akgün’ün 6 Eylül
2012’de 2. kez kalp spazmı geçirdiği, hastaneye
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kaldırılan ve yapılan müdahalenin ardından
cezaevine geri gönderilen Mazlum Akgün’ün
sağlık durumunun normale döndüğü 2 Kasım
2012’de öğrenildi.
* İstanbul’da çeşitli silahlı ve bombalı eylemleri
düzenledikleri iddiasıyla aranan Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP/C) üyeleri
Sultan Işıklı ile Hasan Selim Gören’in bulunduğu
ticarî taksiyi 20 Temmuz 2012’de İstanbul’un
Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde polis
ekiplerinin durdurmak istemesi üzerine hızlanan
taksiye polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu
ağır yaralanan Hasan Selim Gören kaldırıldığı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
21 Temmuz 2012’de yaşamını yitirmiş, çatışma
çıktığı iddia edilen olayda omzundan yaralanan
Sultan Işıklı ise tedavisi tamamlanmadan 23
Temmuz 2012’de tutuklanmıştı.
* Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan
ve yaraları hala iyileşmeyen Sultan Işıklı’nın
tedavisinin engellendiği, muayeneler sırasında
odada sivil ve resmî giyimli polis memurlarının
bulunduğu 29 Kasım 2012’de Halkın Hukuk
Bürosu tarafından açıklandı.
* Aldığı müebbet hapis cezası nedeniyle Tekirdağ 1
Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve gırtlak kanseri
hastalığının yanı sıra diyabet ve hipertansiyon
rahatsızlıkları da bulunan Cemil Erdem’in,
hastalığının ağırlaşması nedeniyle Edirne
Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi’ne
kaldırıldığı 1 Aralık 2012’de öğrenildi.
* Devam eden Ergenekon Davası nedeniyle
Silivri (İstanbul) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
17 Nisan 2009’dan bu yana tutuklu bulunan
İnönü Üniversitesi (Malatya) eski Rektörü
Fatih Hilmioğlu’nun (58) kasıklarından 2 ur
alındığı, karaciğer kanseri başlangıcı teşhisi
konulan ve siroz olduğundan şüphe edilen Fatih
Hilmioğlu’nun İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde
bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde
tedavi altına alındığı 20 Aralık 2012’de öğrenildi.
* 27 Temmuz 2011’den 31 Aralık 2012’ye kadar
geçen 523 günlük süre içinde avukatlarıyla
görüştürülmeyen PKK lideri Abdullah Öcalan’la
görüşmek için yıl içinde en az 78 kere Gemlik
(Bursa) İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatların İmralı
Adası’nda bulunan İmralı Yüksek Güvenlikli
F Tipi Cezaevi’ne gidişlerine yapılan bütün
başvurularda izin verilmedi.
Başvuruların reddedilmesine gerekçe olarak ise,
ulaşımı sağlayan kosterin bozuk olduğu, olumsuz
hava koşulları, kosterin onarımda olduğu,
avukatların başvuru evraklarının eksik olduğu,

talepte bulunulan günün resmî bayram tatili
olduğu gösterildi.
2 Ocak 2012’de bir açıklama yapan Asrın Hukuk
Bürosu, müvekkilleri Abdullah Öcalan’a 2009
yılında verilen bir disiplin cezasından ötürü 29
Kasım 2011’de 20 günlük hücre cezası uygulandığını
ifade etti.

3. CEZAEVLERİNDE ÇIKAN YANGINLAR
ve
BEDENİNİ YAKMA EYLEMİ YAPANLAR
2012 yılında 7 mahpus bedenini yakma eyleminde bulunarak yaralandı, toplam 16 cezaevinde çıkan
yangınlarda ise 13 tutuklu ve hükümlü (bkz. cezaevlerinde ölenler) yaşamını yitirdi, 119 tutuklu ve hükümlü
de yaralandı veya dumandan etkilendi.

Şehmus Anik

Hakan Yılmaz

Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan Şehmus Anik
23 Ocak 2012’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın
avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesini
protesto etmek için amacıyla bedenini ateşe verdi.
Abdullah Öcalan’a yönelik uygulamayı protesto
etmek amacıyla bir grup mahkûmla birlikte bir
aydır süresiz açlık grevinde olan Şehmus Anik’in
durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Hakan Yılmaz’ın bedenini ateşe verdiği 1 Temmuz
2012’de öğrenildi. Vücudunda yanıklar meydana
gelen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Yanık Ünitesi Bölümü’ne sevk edilen Hakan
Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

V.T.
Maltepe (İstanbul) Çocuk Cezaevi’nde kalan
V.T.’nin (16) gördüğü işkence ve kötü muameleyi
protesto etmek için amacıyla bedenini ateşe verdiği
2 Haziran 2012’de ailesi tarafından açıklandı.
V.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şahin Aslan
Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan
Şahin Aslan’ın bedenini ateşe verdiği 4 Haziran
2012’de cezaevi yönetimiyle görüşen İnsan Hakları
Derneği (İHD) Genel Merkez Yöneticisi Necla
Şengül tarafından açıklanırken, Şahin Aslan’ın
sağlık durumu hakkında bilgi edinilemedi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Erdal Taş
Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Erdal Taş’ın bedenini ateşe verdiği 11
Temmuz 2012’de öğrenildi. Vücudunda yanıklar
meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Erdal Taş’ın
sağlık durumuna dair açıklama yapılmadı.
Bilal Doğan
Batman M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Bilal Doğan’ın “14 Temmuz Diyarbakır Zindanı
Direnişi”nin yıldönümü nedeni ile 14 Temmuz
2012’de bedenini ateşe verdiği öğrenildi.
Vücudunda yanıklar meydana gelen ve hastaneye
kaldırılan Bilal Doğan’ın sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.
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Hakan Durmuş
Aydın E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Hakan Durmuş’un (23) bulunduğu koğuşta 11
Ağustos 2012’de bedenini ateşe verdiği öğrenildi.
Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen ve
hastaneye kaldırılan Hakan Durmuş’un hayati
tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi ve diğerleri
İnsan hakları örgütlerinin kapasitesinin üstünde
tutuklu ve hükümlü tutulduğuna ilişkin uyarılarda
bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16
Haziran 2012’de 13 tutuklu ve hükümlünün çıkan
yangın sonucu ölmesini protesto etmek amacıyla
19 Haziran 2012’de Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde
bulunan çocuk koğuşunda çıkan yangın sonucu
dumandan etkilenen 38’i tutuklu ve hükümlü biri
ağır toplam 48 kişi yaralanma veya dumandan
etkilenme sonucu hastaneye kaldırıldı.
13 tutuklu ve hükümlünün çıkan yangın sonucu
ölmesini protesto etmek amacıyla 19 Haziran
2012’de Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nin çocuk
koğuşunda, Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde,
Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde siyasi mahkûmların;
Osmaniye T Tipi Cezaevi’nin çocuk koğuşunda ise
cezaevi koşullarını ve su sorununu protesto eden
çocukların yataklarını ateşe vermeleri sonucu çıkan
yangınlarda 24 kişi yaralandı, 14 kişi de dumandan
etkilendi.
Karaman M Tipi Cezaevi
19 Haziran 2012’de de Karaman M Tipi Cezaevi’nde
54 tutuklu ve hükümlünün kaldığı B-2 ve B-6
koğuşlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle
çıkan yangın cezaevi görevlileri tarafından
söndürüldü.
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engellenmesini protesto etmek amacıyla 15
Temmuz 2012’de Mardin E Tipi Cezaevi’nin çocuk
koğuşunda ve Batman M Tipi Cezaevi’nin kadın
koğuşunda yatakların ateşe verilmesi sonucu çıkan
yangınlarda 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 18 Temmuz
2012’de kaldıkları koğuşta bulunan yatakları
ateşe veren Birdal Abay ve Adem Tunç adlı siyasî
hükümlüler çıkan dumandan etkilenmeleri
nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Amasya E Tipi Cezaevi
Amasya E Tipi Cezaevi’nde 19 Temmuz 2012’de
koğuş değişikliklerini protesto eden dört
mahkûmun yataklarını ateşe vermeleri sonucu
çıkan yangın nedeniyle iki mahkûm dumandan
etkilenmeleri sonucu Sabuncuoğlu Şerefeddin
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Malatya E Tipi Cezaevi
Tutuklu bulunduğu Malatya E Tipi Cezaevi’nden
başka bir cezaevine sevki yönündeki talebi kabul
edilmeyen S.B.’nin 2 Ağustos 2012’de kaldığı
koğuşta bulunan yatağı ateşe vermesi sonucu çıkan
dumandan etkilenmesi nedeniyle Malatya Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı.
Bingöl M Tipi Cezaevi
Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde
bulunan yaklaşık 200 tutuklunun kaldığı açık
cezaevinin yatakhanesinde 3 Eylül 2012’de
mahkûmlar tarafından çıkarılan yangın çıkarıldı.
Kontrol altına alınan yangında, 2 mahkûmun
dumandan etkilendiği öğrenildi.
Silivri F Tipi Cezaevi

2 Temmuz 2012’de de Niğde E Tipi Cezaevi’nin
çocuk koğuşunda sigara içme yasağını protesto
etmek için çocukların yatakları yakması sonucu
çıkan yangın cezaevi görevlileri tarafından
söndürüldü.

Silivri (İstanbul) Ceza İnfaz Kurumu’nda Ergenekon
Davası’ndan tutuklu bulunan Tuncay Özkan’ın tek
başına kaldığı koğuşunda 19 Eylül 2012’de yangın
çıktı. Elektrikli su ısıtıcısından kaynaklandığı ileri
sürülen yangın Tuncay Özkan’ın müdahalesiyle
söndürülürken su ısıtıcısının ve buzdolabının
kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Mardin E Tipi Cezaevi ve Batman M Tipi Cezaevi

Ardahan B Tipi Cezaevi

Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de yapılmak istenen
“Özgürlük İçin Demokratik Direniş Mitingi”nin

Ardahan B Tipi Cezaevi’nde kalan Volkan Aydın’ın
(33) koğuşunun değiştirilmesine tepki göstermek

Niğde E Tipi Cezaevi
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amacıyla 20 Eylül 2012’de koğuşunu atşe vermesi
nedeniyle çıkan yangın sonrası dumandan 12
mahkûm ile 1 gardiyan zehirlenerek hastaneye
kaldırıldı.

Akhisar T Tipi Cezaevi
Akhisar (Manisa) T Tipi Cezaevi’nde 17 Aralık
2012’de henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü
çıkan yangın sonucu 12 tutuklu veya hükümlü
yaralandı.

4. CİNSEL SALDIRI OLAYLARI
2012 yılında hapishanelerdeki cinsel saldırılar arasında skandal yaratan olay; Kamuoyunda “taş atan
çocuklar” olarak bilinen çocuklardan bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde çocukların
defalarca cinsel tacize ve tecavüze uğradığı basına yansıması oldu. Ayrıca 2012 yılında hapishanelerde 6
kişinin daha cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmiştir.

Şafak Kurt

8 Mart 2012’de öğrenildi.

Metris (İstanbul) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Şafak Kurt’un (28) 11 Aralık 2011’de bir
gardiyan tarafından cinsel tacize uğradığı Şafak
Kurt’un gönderdiği mektup sonucu 5 Ocak 2012’de
öğrenildi.

Ş.T.

Pozantı Çocuk Cezaevi
Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen
toplumsal gösterilerde kolluk kuvvetleriyle
çatıştıkları gerekçesiyle tutuklanan çocuklardan
bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk
Cezaevi’nde gösterilere katıldıkları gerekçesiyle
tutuklanan çocukların talepleri olmaksızın adli
mahkûmlarla aynı koğuşlara yerleştirildikleri
ve çocukların defalarca cinsel tacize ve tecavüze
uğradığı 25 Şubat 2012’de öğrenildi.
D.A.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda cinsel
istismar suçundan tutuklu olanların kaldığı
koğuşta kalan D.A.’nın (25), küçük yaşta tecavüze
uğradığını koğuş arkadaşına anlatmasının ardından
koğuştakiler tarafından defalarca tecavüze uğradığı
8 Mart 2012’de öğrenildi.
G.B.
Hatay E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan G.B. adlı
kadının, bir gardiyanın fiziksel ve sözlü tacizine
maruz kaldığı G.B.’nin İnsan Hakları Derneği
(İHD) Adana Şubesi’ne gönderdiği mektup sonucu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Mersin’de bir protesto gösterisine katıldığı
gerekçesiyle 16 Ekim 2011’de tutuklanan ve Pozantı
(Adana) Çocuk Cezaevi’ne gönderilen; bir süre
önce de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen
Ş.T., cezaevinde darp edildiğini ve cinsel tacize
uğradığını, koğuş arkadaşları arasında ise tecavüze
uğrayanların olduğunu belirterek hukuki yardım
talebinde bulunmak üzere 28 Mart 2012’de İHD
Mersin Şubesi’ne başvurdu.
M.Ç.
Silvan İlçesi’nde 2009 yılında katıldığı bir protesto
eylemi nedeniyle Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde
tutuklu bulunan M.Ç.’nin (20), 7 Eylül 2010’da
Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede
aynı koğuşta kaldığı S.İ.’nin kendisine defalarca
tecavüz ettiğini belirterek yaptığı suç duyurusuna
savcılığın, iddiaların dayanağının bulunmadığını
belirterek “kovuşturmaya yer olmadığına” karar
verdiği 11 Nisan 2012’de öğrenildi.
T.K.
Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde adlî bir suçtan
dolayı tutuklu bulunan T.K.’nin (22) bacağını
kırması sonucu kaldığı cezaevi içindeki hastanede
B.E. (55) adlı gardiyanın tecavüzüne uğradığı
T.K.’nin olayı kardeşine anlatması üzerine 24
Ağustos 2012’de ortaya çıktı.
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5. Cezaevleri “Hayata Dönüş”
Operasyonu Davaları
19 Aralık 2000 yılında F tipi cezaevlerine geçişi protesto etmek için açlık grevine başlayan mahkumlara
“hayata dönüş” adı altında müdahale edilmişti. Müdahale edilen cezaevlerinden Ümraniye Cezaevi’nde 7
mahkum öldürülmüştü. Operasyona ilişkin Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi görevli 267 kişi hakkında dava
açıldı. Ayrıca Ümraniye Cezaevi’ndeki (İstanbul) müdahaleyle ilgili olarak 399 tutuklu ve hükümlü hakkında
“cezaevi idaresine isyan ettikleri”, “patlayıcı madde bulundurdukları” ve “insan yaraladıkları” suçlamalarıyla
dava açılmıştır. Mahkeme devam etmektedir.

* 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, 20 Ocak 2012’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, sanıkların hiçbir şekilde
duruşmaya getirilemediğini ve “mahkemenin
yargılamayı dondurduğunu” söylediler.
Mahkeme heyeti, Çanakkale ile Ankara’da
görülen ve hükme bağlanan davaların mahkeme
kararlarının istenmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
Davaya, 30 Mayıs 2012’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, sanıkların hiçbir
şekilde duruşmaya getirilemediğini ve “müdahil
vekilleri olarak mahkemenin maddi gerçeği
araştırma iradesinin olmadığını, gerçek anlamda
bir yargılama faaliyetinin olmadığını” söylediler.
Müdahil avukatlarının taleplerine ilişkin karar
vermeyen mahkeme heyeti duruşmayı 6 Kasım
2012’ye erteledi.
* Ümraniye Cezaevi’ndeki (İstanbul) müdahaleyle
ilgili olarak 399 tutuklu ve hükümlü hakkında
“cezaevi idaresine isyan ettikleri”, “patlayıcı
madde bulundurdukları” ve “insan yaraladıkları”
suçlamalarıyla açılan davaya, 15 Şubat 2012’de
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Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi.
Duruşmada ifadesi alınmamış sanıklar için yakalama emri çıkarılmasına, sanıkların savunmalarını
hazırlamaları için ek süre verilmesine karar veren
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Davaya, 6 Temmuz 2012’de Üsküdar 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruşmada ifadesi alınmamış sanıklar için yakalama emri çıkarılmasına, sanıkların savunmalarını
hazırlamaları için ek süre verilmesine karar veren
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Davanın 19 Kasım 2012’de görülen duruşmasında
ifadesi alınmamış sanıklar için yakalama
emri çıkarılmasına, sanıkların savunmalarını
hazırlamaları için ek süre verilmesine karar veren
mahkeme heyeti duruşmayı 28 Mayıs 2013’e erteledi.
* “Hayata Dönüş Operasyonu” kapsamında 12
mahkûmun yaşamını yitirdiği Bayrampaşa
Cezaevi’ndeki (İstanbul) müdahaleyle ilgili
olarak o dönem Elazığ Jandarma Komutanlığı’na
bağlı 39 er hakkında açılan davanın daha
önce görülen duruşmasında İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi heyeti, Jandarma Genel
Komutanlığı’ndan Bayrampaşa Cezaevi’nde
uygulanan “Tufan” adlı harekât planının
görüntülerini istemişti.
Mahkeme heyetinin istediği bilgi ve belgelerin
gönderilmediği 23 Mayıs 2012’de öğrenildi.
Mahkemeye gönderilen “operasyonla ilgili
istenen video kayıtlarının İstanbul İl Jandarma
Komutanlığı’nda bulunmadığını arz ederim”
yazılı yanıtta operasyona ilişkin Jandarma Genel
Komutanlığı’nda herhangi bir bilgi veya belge
olmadığı; Bayrampaşa Cezaevi Özel Müdahale
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Planı’nın da bulunamadığı belirtildi.
Davaya, 25 Mayıs 2012’de devam edildi. Bakırköy
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada,
o dönem İstanbul Başsavcısı olan Ferzan Çitici
tanık olarak dinlendi.
Duruşmada mahkeme heyeti, olay tutanağını
imzalamayan savcı Fikret Ünalan’ın ve operasyonda
görev alan Zeki Bingöl’ün bir sonraki duruşmada
dinlenmesi için hazır edilmelerine karar vererek
duruşmayı erteledi.
Davaya 28 Kasım 2012’de devam edildi.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada, mahkeme heyeti bir sonraki
duruşmada operasyonu yöneten komutanlardan
olan ve 14 Kasım 2012’de hayatını kaybeden emekli
Tuğgeneral Engin Hoş’un, dönemin İstanbul İl
Jandarma Alay Komutanı Halil İbrahim Tüysüz’ün,
dönemin Jandarma Özel Asayiş Komando Birlikleri
Komutanı Albay Burhan Ergin’in, Engin Hoş’un
operasyondaki yardımcıları olan dönemin İl
Jandarma Bölge Komutanı Yardımcısı Mehmet Ay
ile Albay Kubilay Aktaş ve Albay Mehmet Polat’ın,
dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş
Şube Daire Başkanı emekli Tümgeneral Osman
Özbek’in, dönemin Jandarma Genel Komutanı
emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın, dönemin
Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Canbaz’ın,
dönemin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali
Suat Ertosun’un yardımcılığı görevini yürüten
Hasan Sağlam’ın tanık sıfatıyla hazır edilmelerine
ve dinlenmelerine karar vererek duruşmayı 15
Mayıs 2013’e erteledi.

Diyarbakır Cezaevi Katliamı Davası
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996
tarihinde 10 tutuklu ve hükümlünün yaşamını
yitirdiği katliama ilişkin açılan dava sonucunda
26 Şubat 2006 yılında mahkeme heyeti, 3 sanığın
beraat etmesine, 7 sanığın zamanaşımından dolayı
dosyasının düşürülmesine karar vermişti. 62
sanığa ise “kastın aşılması suretiyle birden fazla
kişiyi öldürmek” ve “görevi kötüye kullanmak”
suçlarından 5’er yıl hapis cezası ile 3’er yıl kamu
hizmetinden men cezası vermişti. Yargıtay davanın
yeniden görülmesine karar verdi. Diyarbakır 3.
Ağır Ceza Mahkemesi davanın, 12 Şubat 2013
tarihinde görülmesine karar verdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996
tarihinde 10 tutuklu ve hükümlünün yaşamını
yitirdiği katliamın ardından açılan davada çıkan
kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2007
yılında sanıkların “canavarca bir his sevkiyle ve
işkence etmek suretiyle insan öldürme” suçundan
cezalandırılmaları talebiyle bozulmasının ardından
davanın yeniden görülmesine 4 Aralık 2012’de
devam edildi.
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 29’u
asker, 36’sı polis memuru, biri cezaevi doktoru,
2’si cezaevi müdürü, 4’ü de infaz koruma
memuru toplam 72 sanığın yargılandığı davanın
duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını
sunan savcı, 7 sanık hakkındaki dava dosyasının
zamanaşımı nedeniyle kapatılması talep etti. Taraf
avukatlarının esas hakkındaki son savunmalarına
karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 12 Şubat
2013’e erteledi.
Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in
kente geldiği gün Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin 35.
koğuşunun mazgalını açan tutuklu ve hükümlüler o
dönem cezaevinde “A Takımı” olarak bilinen ekibin
lideri olan Fetih Ahmet adlı başgardiyanın önce
sözlü ardından da fiziki saldırısına maruz kalmıştı.
Mahpuslar ile gardiyanlar arasında yaşanan
gerginliğin ardından tüm kapıları mahpusların
üzerine kapatılmıştı. Aynı anda cezaevinin etrafı
da asker, polis ve özel harekât timleri tarafından
kuşatılmıştı. Öğleden sonra cezaevinin ön giriş
kapısı ile yemekhane ve revirin bulunduğu arka
kapılardan aynı anda yüzlerce asker, polis, özel
harekât timi malta kapılarını açarak, saldırıya
geçmiş, koridorda bekletilen 33 mahpusa cop,
demir çubuk, kalas ve çivili sopalarla saldırmıştı.
Bayılana kadar dövülen mahpuslar cezaevi görüş
odasına götürülüp burada da saatlerce dövülmüştü.
Saldırıda 9 mahpus ölmüş, sağ kalanlar ise
Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne götürülmüştü.
Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne varıldığında ise ring
aracındaki mahpuslardan Kadri Demir de yaşamını
yitirmişti.
72 kişi hakkında açılan davanın 27 Şubat 2006’da
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3
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sanığın beraat etmesine, 7 sanığın zamanaşımından
dolayı dosyasının düşürülmesine karar verilmiş, 62
sanığa ise “kastın aşılması suretiyle birden fazla
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kişiyi öldürmek” ve “görevi kötüye kullanmak”
suçlarından 5’er yıl hapis cezası ile 3’er yıl kamu
hizmetinden men cezası verilmişti.

6. Devam Eden veya Tamamlanan Davalar
2012 yılında cezaevlerindeki işkence/kötü muamele ve bunlara bağlı ölüm davalarında karara bağlanan 2,
devam eden 3 dava bulunmaktadır. Karara bağlanan davalarda sorumlu görevliler hakkında verilen ceza: 3
kişiye müebbet, 10 kişiye toplam 62 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası, 12 kişiye toplam 6600 TL para cezası verildi.

Enver Aydemir
Boğaziçi Üniversitesi’nde (İstanbul) 24 Aralık
2009’da gerçekleştirilen “Barış için Vicdanî Retçiler
Kurultayı”na giderken Kabataş Vapur İskelesi’nde
gözaltına alınan, ardından da tutuklanarak Maltepe
Askerî Cezaevi’ne gönderilen vicdanî retçi Enver
Aydemir’in işkence görmesi nedeniyle Maltepe
Askerî Cezaevi Müdürü Albay Mustafa Özmen ve
Atsubay İsmail Sümbül hakkında açılan davaya,
Selimiye 1. Ordu Komutanlığı’nda 1 Şubat 2012’de
devam edildi.
Duruşmada söz alan Enver Aydemir’in avukatı,
müvekkilinin işkence gördüğü tarihte asker
olmadığını söyleyerek davanın sivil mahkemede
görülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, olay
tarihinde Enver Aydemir’in askerliğe elverişli olup
olmadığının GATA’ya sorulmasına karar vererek
duruşmayı 14 Mart 2012’ye erteledi.
Uğur Kantar
Zorunlu askerlik hizmetini Kıbrıs’ta askerlik
yaparken disiplin koğuşunda üç gün boyunca
gördüğü işkence nedeniyle 25 Temmuz 2011’den 12
Ekim 2011’e kadar beyin fonksiyonlarını yitirmiş bir
halde komada olan ve 12 Ekim 2011’de tedavisinin
79. gününde GATA’da (Ankara) yaşamını yitiren
Uğur Kantar’ın gördüğü işkence sonucu ölümü ile
ilgili açılan davaya 17 Şubat 2012’de devam edildi.
Genelkurmay
Başkanlığı
Kara
Kuvvetleri
Komutanlığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan
iddianamede Uğur Kantar’ın ölümünden sorumlu
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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 Ankara Adli Tıp Kurumu’nun Uğur
Kantar’ın ölüm nedenini belirleyemediği ortaya
çıktı.
Davanın tutuksuz yargılanan sanığı Astsubay Ayhan
Şentük’ün de sivil mahkemede yargılanmasını
talebini reddeden mahkeme heyeti, dinlenmeyen
mağdur ve tanıkların talimat sonuçlarının
beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
20 Nisan 2012’deki duruşmada davanın tutuksuz
yargılanan sanığı Astsubay Ayhan Şentük’ün de
sivil mahkemede yargılanmasını talebini reddeden
mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun
hazırlayacağı raporun beklenmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
20 Haziran 2012’deki duruşmaya katılan davanın
tutuksuz yargılanan sanığı dönemin cezaevi
müdürü Astsubay Ayhan Şentük’ün ifadesini alan
mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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28 Eylül 2012’de görülen duruşmada İstanbul Adlî
Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor açıklandı.
Raporda Uğur Kantar için “güneş çarpması
ve buna bağlı komplikasyonlar sonucu ölüm
gerçekleşmiştir” denildiği öğrenildi. Mahkeme
heyetinin değişmesi nedeniyle, yeni mahkeme
heyeti dosyayı incelemek amacıyla duruşmayı 9
Kasım 2012’ye erteledi.
Engin Çeber
İstinye (İstanbul) Şehit Muhsin Bodur Polis
Merkezi’nde ve Metris T Tipi Cezaevi’nde gördüğü
işkence ve kötü muamele yüzünden 11 Ekim
2008’de yaşamını yitiren Engin Çeber’in ölümüyle
ilgili olarak 39’u gardiyan, üçü cezaevi müdürü,
13’ü polis memuru, dördü jandarma eri ve biri
doktor olmak üzere toplam 60 kamu görevlisi
hakkında dava açılmıştı.
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamalar sonucu 1 Haziran 2010’daki karar
duruşmasında gardiyanlar Nihat Kızılkaya,
Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve Metris Cezaevi
İkinci Müdürü Fuat Karaosmanoğlu müebbet
hapis cezasına; Polis memurları Mehmet Pek ve
Abdulmuttalip Bozyel, 28 Eylül 2008 ve 29 Eylül
2008’de Şehit Muhsin Bodur Polis Karakolu’nda
Engin Çeber’e yaptıkları işkence nedeniyle 7’şer yıl
6’şar ay, Aliye Uçak ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına; İnfaz
ve koruma başmemuru Yavuz Uzun ve koruma
memuru Murat Çise 1 Ekim 2008’de Engin Çeber’e
tazyikli suyla işkence yaptıkları gerekçesiyle,
ikişer yıl altışar ay hapis cezasına; cezaevi
doktoru Yemliha Söylemez ise o tarihte kurumda
olmamasına karşın Engin Çeber hakkında sahte
sağlık evrakı düzenlediği için, üç yıl dokuz ay hapis
cezasına; infaz ve koruma başmemuru Nevzat
Kayım ve koruma memuru Mehmet Polat beşer ay
hapis cezasına; başgardiyan Yılmaz Aydoğdu beş ay
hapis cezasına; sanıklardan Erdoğan Coşardereli,
Nuri Atalay, Muharrem Çelik, Cuma Kaçar, Yusuf
Gayır ve Nihat Kızılkaya “görevi ihmal ettikleri”
gerekçesiyle beşer ay hapis cezasına; Jandarma
Kıdemli Başçavuş Abdülkadir Öztekin “kasten
insan yaraladığı” gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına
mahkûm edilmişti. 40 sanık hakkında ise beraat
kararı verilmişti.
Sanık avukatlarının karar itiraz etmesi üzerine
dosyayı 28 Eylül 2011’de değerlendiren Yargıtay
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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8. Ceza Dairesi, sanıkların aynı avukatlarca
savunulmasını ve bir hâkimin imzasının eksikliğini
gerekçe göstererek kararı usulden bozmuştu.
Karar nedeniyle 60 sanığın yeniden yargılanmasına
20 Şubat 2012’de Bakırköy 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya Yargıtay 8.
Ceza Dairesi’nin kararının okunmasıyla başlandı.
Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam
etmesine karar veren mahkeme heyeti, Yargıtay 8.
Ceza Dairesi’nin kararına uyulup uyulmayacağını
değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi.
19 Mart 2012’de Bakırköy 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu dört
sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar
veren mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen dört
tutuksuz sanık hakkında yakalama kararı vererek
duruşmayı erteledi.
30 Nisan 2012’de Bakırköy 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam eden duruşmada da
tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devam
etmesine karar veren mahkeme heyeti, daha
önceden alınmış olan Adli Tıp Kurumu raporunun
tekrar hazırlanmasına; cezaevinde yeniden keşif
yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
18 Haziran 2012’deki duruşmada daha önceden
alınmış olan Adli Tıp Kurumu raporunu
değerlendiren ve tanıkları dinleyen mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
6 Ağustos 2012’deki duruşmada savcının esas
hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme
heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını
hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.
1 Ekim 2012’deki karar duruşmasında mahkeme
heyeti, gardiyanlar Selahattin Apaydın, Sami
Ergazi ve Metris Cezaevi İkinci Müdürü Fuat
Karaosmanoğlu’nu müebbet hapis cezasına;
polis memurları Mehmet Pek, Abdulmuttalip
Bozyel’i “zor kullanma yetkisini aşarak insanlık
onuruyla bağdaşmayan hareketlerde bulundukları”
gerekçesiyle 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına; polis
memuru Aliye Uçak’ı “zor kullanma yetkisini aştığı”
gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına; jandarma görevlisi
Murat İşler’i 2 yıl 6 ay hapis cezasına; cezaevi
doktoru Yemliha Söylemez’i “gerçeğe aykırı belge
düzenlediği” gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis
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cezasına; gardiyanlar Yavuz Uzun ve Murat Çise’yi
12’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına; ilk yargılamada
beraat eden gardiyan Öncay Bozo’yu ise 8 yıl 4
ay hapis cezasına; ilk yargılamada müebbet hapis
cezası alan tutuklu sanık gardiyan Nihat Kızılkaya’yı
ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Kararın
ardından Nihat Kızılkaya tahliye edildi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Tuncay Ayan,
Mustafa Kırgıl, Mesut Yavuz, Yusuf Ay, Mustafa
Köse, Erhan Erkoç, Cengiz Akbulut, Ömer Demir,
Mehmet Bayrakçı, Ümit Remzi Atasun, jandarma
erleri Hüseyin Aslan, Taylan Gök, Kadem
Karadeniz, Nuri Keleş, Salim Geniş, Nerman
Akkılıç, Mustafa Eraslan, Sıddık Güngör, Ömer
Ataseven, Kubilay Koşali, Turan Aslan, Aziz Baran,
Kamal Tuna, Osman Ülker, Sebahattin Gürbüz,
Cansever Yeşilkaya, Hakan Kayaoğlu, Adem Özbek,
Serdar Gökkaya, Seydi Ömer Erdal, Mehmet Işık,
Adem Erdur, Şenol Yavuz, Ali Aslantürk, Turhan
Deveci, Hasan Yolcu, Muharrem Koçali, Mehmet
Şenel, Mehmet Polat ve Cuma Kaçar hakkında
atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine
yeterli kanaat verici, kesin ve inandırıcı deliller elde
edilmediği, atılı suçu işledikleri hususunun şüphe
aşamasında kaldığı ve yüklenen suçun sanıklar
tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle
ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.
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 karar duruşmasında,
mahkeme heyeti tutuksuz sanık Hüseyin Güldaşı’ya
(28) müebbet hapis cezasında indirim yaparak 25
yıl hapis cezası verdi.
12 sanığa “yaralama” suçundan verilen 550’şer
TL tutarındaki para cezaları ertelenirken, 16
sanık hakkında da beraat kararı verildi. Bir sanık
hakkındaki dava ise sanığın ölmesi nedeniyle
düştü.
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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.
Cezaevi Ring Aracında Yanarak Ölüm Olayı
Davası
Van’dan İstanbul’a 16 Eylül 2011’de mahkûm
götüren cezaevi ring aracında Kayseri’nin 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 yitirmişti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı
iddianameyi kabul eden Kayseri 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde araç sürücüsü C.S.’nin, İstanbul
İl Jandarma Komutanlığı Ayazağa Cezaevi
Sevk Bölük Komutanlığı Sevk Takım Komutan
Yardımcısı İ.B.’nin ve araç komutan yardımcısı
M.K.’nin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne
sebebiyet vermek” suçundan 15 yıla kadar hapis
cezası istemiyle yargılanmalarına 1 Ekim 2012’de
başlandı.
10 Aralık 2012’de Kayseri 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki devam eden duruşmada,
tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmaları
talebinin reddedilmesine ve talimatla ifadelerinin
alınmasına, tanıkların dinlenmesine, üretici
firmaya cezaevi araçlarının tutukluların bulunduğu
hücrede acil çıkış bölümünün olup olmadığının
sorulmasına, araç kullanım belgesinin Adalet
Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nden
istenmesine karar veren mahkeme heyeti
duruşmayı erteledi.
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7. Mülteci Kampları
Tespit edilen 3 yangında 6’sı çocuk 8 Suriyeli yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı

* Hatay’ın Yayladağ İlçesi’nde bulunan ve
Suriye’den kaçanların kaldığı mülteci kampında
6 Temmuz 2012’de 1500 metrekarelik alanda
çıkan yangında iki Suriyeli ölürken sekiz kişi de
yaralandı.

* Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde Suriye’deki
şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların
kaldığı çadırkentte 24 Aralık 2012’de bir çadırda
çıkan yangında yaralanan 5 çocuktan Mahmut
Abdullah Şon (2) yaşamını yitirdi.

* Hatay’ın Yayladağı İlçesi’nde Suriye’deki şiddet
ortamından Türkiye’ye sığınanların kaldığı
çadırkentte 1 Kasım 2012’de bir çadırda henüz
belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan
yangında 1 çocuk yaşamını yitirdi.

* Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde Suriye’deki
şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların
kaldığı çadırkentte 24 Aralık 2012’de bir çadırda
çıkan yangında yaralanan 5 çocuktan Mahmut
Abdullah Şon (2) yaşamını yitirmişti. Tedavileri
devam eden diğer 4 kardeşin de yaşamını
yitirdiği 29 Aralık 2012’de öğrenildi.
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Gözaltı

Tutuklama

16 yıl 5 ay 17 gün (12
Kişi)

1

23 bin 180 TL (3
Kişi)

27

-

-

134

-

-

-

-

-

-

215

2 yıl 1 ay 20 gün (4 Kişi)

6

-

8

-

-

216

1 yıl (1 kişi)

1

-

4

-

-

217

-

-

-

-

-

-

220

468 yıl 1 ay 22 gün (67
kişi)

7

-

56

-

17

222

-

1

-

-

-

-

226

-

-

-

6

-

-

257

-

1

-

-

-

-

267

1 yıl 6 ay (1 kişi)

-

-

-

-

-

285

-

4

16 bin 600 TL

-

-

-

288

21 yıl 10 ay (3 kişi)

1

-

13

-

2

299

1 yıl 3 ay (1 kişi)

-

-

-

-

-

-

300

Para Cezası

125

Mahkûmiyet

Yargılanan

İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜ

Beraat

1. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

-

2

301

-

-

-

11

314

227 yıl 11 ay (24 kişi)

2

-

90

1

2

318

2 yıl 6 ay (6 kişi)

6

-

-

-

-

95 yıl (47 kişi)

98

-

146

-

-

TMY

356 yıl 18 gün (164 kişi)

9

16 bin TL

459

11

9

Siyasi Partiler
Yasası

3 yıl 7 ay 15 gün (6 kişi)

1

3 bin TL

6

-

-

-

-

-

-

-

2911 Top. ve Gös.

Atatürk Alehine
Suçlar hak.yasa

120

1

-
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Düşünce ve İfade Özgürlüğü

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237
Kabul Tarihi: 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.
Gizem Görnaz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü İbrahim
Özen’i ve üniversite yönetimini Evrensel
Gazetesi’nin Genç Hayat adlı ekine yazdığı bir
yazıyla eleştiren aynı üniversitenin öğrencisi
Gizem Görnaz hakkında açılan davanın 1 Şubat
2012’de Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı
“basın yoluyla hakaret ettiği” suçlamasıyla Gizem
Görnaz’a TCK’nin 125. maddesi uyarınca 11 ay 20
gün hapis cezası verdi.
Ethem Coşkuner
Trabzon’da Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde göz doktoru olarak görev yapan
Ethem Coşkuner hakkında Başbakan Recep
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında
2011 yılında ifade ettiği sözler nedeniyle “kamu
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği”
iddiasıyla açılan davanın 15 Şubat 2012’de
Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı, Ethem
Coşkuner’e TCK’nin 125. maddesi uyarınca 1 yıl 2
ay 17 gün hapis cezası ve 1750 lira adli para cezası
verdi.
7 Kişi
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nin kırsal kesiminde 13
Temmuz 2011’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren
Jandarma Uzman Çavuşlar Gökhan Yıldırım ile
Mustafa Güney için Adana’da 15 Temmuz 2011’de
düzenlenen cenaze töreninde AKP Genel Başkan
Yardımcısı Ömer Çelik’e hakaret ettikleri iddiasıyla
7 kişi hakkında TCK’nin 125. maddesi uyarınca
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açılan davanın Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
16 Şubat 2012’de görülen ilk duruşmasına katılan
sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı diğer
sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı
erteledi.
İlhan Cinsoy
Trabzon’da 2010 yılında aracıyla ters yöne giren
Savcı Mesut Atmaca’ya “trafik kurallarını ihlal
ettiği” gerekçesiyle trafik cezası yazan polis
memuru İlhan Cinsoy hakkında “savcıya hakaret
ettiği” iddiasıyla açılan davanın Trabzon 2. Sulh
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme başkanının İlhan Cinsoy’a TCK’nin 125.
maddesi uyarınca 2 bin 100 lira adlı para cezası
verdiği 19 Şubat 2012’de öğrenildi
Turgut Kazan
İstanbul Barosu avukatlarından Turgut Kazan
hakkında Ergenekon soruşturması kapsamında
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 6 Mart 2012’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, suçlamaların
Turgut Kazan’ın görevinden doğan veya görevi
sırasında işlediği suç kapsamında bulunmadığı
gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı
Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
Levent Tunçel, Mehmet Balık
Antalya’da 9 Nisan 2011’de YGS’de şifreli soru ve
yanıtlar olduğu iddialarını protesto eden gruba
“yuh” diye bağıran dönemin Antalya Vali Yardımcısı
Metin Borazan hakkında basın açıklamaları yapan
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Başkanı
Levent Tunçel ile Eğitim-İş Sendikası Antalya
Şubesi Başkanı Mehmet Balık hakkında açılan
davaya 12 Mart 2012’de devam edildi.
“Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret
ettikleri” suçlamasıyla yargılanan iki kişinin
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Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme
başkanı duruşmayı 13 Haziran 2012’ye erteledi.
7 Kişi
Mersin’de Dünya Barış Günü dolayısıyla 1 Eylül
2011’de düzenlenen mitingde üzerinde “Tarih
Bilinci Sıfır Başbakan” yazılı pankartın olması
nedeniyle mitingin tertip komitesi üyesi 7 kişi
hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı
hakaret ettikleri” suçlamasıyla dava açıldığı 14
Mart 2012’de öğrenildi.
Şevket Dağ, Nesim Çokşen, Mehmet Reşit Ertaş,
İhsan Zengin, Şevket Dağ, Ahmet Tekir, Cüneyt
Takuş ve Ali Sakat hakkında açılan davaya Mersin
8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 23 Mart 2012’de
başlandı.
Ahmet Altan
Taraf Gazetesi (eski) Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet Hüsrev Altan’ın 15 Ocak 2011’de ve 18
Ocak 2011’de yazdığı köşe yazılarında Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla
yargılandığı davanın 22 Mart 2012’de Kadıköy
(İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı, Ahmet
Altan’ın “yazılı bir ileti yoluyla kamu görevlisine
görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlamasından
beraat etmesine karar verdi.
Leyla Yalçınkaya
Erzurum’un Tortum İlçesi’ne bağlı Bağbaşı
İlçesi’nde yapılması planlanan hidroelektrik
santralini protesto amacıyla 12 Eylül 2011’de yapılan
protesto gösterisinde “jandarma eri Abdullah
Teke’ye hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında dava
açılan Leyla Yalçınkaya’nın (18) yargılanmasına 12
Haziran 2012’de devam edildi.
Tortum Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
Leyla Yalçınkaya’nın savunmasını alan mahkeme
başkanı, bir sonraki duruşmaya şikâyetçi Abdullah
Teke’nin getirilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
Ahmet Şık
Gazeteci Ahmet Şık’ın, Oda TV Soruşturması
kapsamında yargılandığı davanın 12 Mart 2012’de
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmesinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumları
Kampüsü’nün çıkışında söylediği sözler nedeniyle
hakkında başlatılan soruşturma sonunda Slivri
Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan
iddianame incelenmesi amacıyla 3 Temmuz 2012’de
Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
İddianamede “kamu görevlilerini tehdit ettiği” ve
“kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret
ettiği” iddiasıyla 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası
istenirken 39 hâkim ve savcı da iddianamede
mağdur olarak yer aldı.
İddianameyi kabul eden Silivri 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde Ahmet Şık’ın yargılanmasına 13
Eylül 2012’de başlandı.
Duruşmada Ahmet Şık’ın ifadesini alan mahkeme
başkanı, iddianamede mağdur sıfatıyla yer alan
39 hâkim ve savcının ifade vermesi amacıyla
duruşmayı 4 Aralık 2012’ye erteledi.
Hasan Basri Özbey
1. Ergenekon Davası’ndan tutuklu olarak
yargılanan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu
Perinçek’in avukatı Hasan Basri Özbey hakkında
“özel görevli mahkemelerdeki hâkim ve savcılar
ile adliye personeline hakaret ettiği” ve “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği” iddialarıyla 5 yıla kadar hapis
cezası istemiyle dava açıldığı 5 Temmuz 2012’de
öğrenildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
hazırladığı iddianameyi kabul eden Silivri 1.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde Hasan Basri Özbey’in
TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanmasına
başlandı.
Barış Terkoğlu, Güray Öz
Oda TV Davası’nın tutuklu sanığı gazeteci Barış
Terkoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Güray Öz hakkında odatv.com adlı internet
sitesinde “Bu fotoğraflar olay yaratacak” başlığıyla
verilen haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Dairesi’nin düzenlediği iftar yemeğine,
Ergenekon Soruşturması iddianamesini hazırlayan
savcılar ve davaya bakacak hâkimlerin katıldığının
belirtildiği ve yemekle ilgili fotoğrafların
yayımlayarak “kamu görevlisine görevinden dolayı
basın yoluyla hakaret ettikleri, adil yargılamayı
etkilemeye teşebbüs ettikleri ve kamu görevlisini
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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hedef gösterdikleri” suçlamalarıyla açılan davaya
19 Temmuz 2012’de devam edildi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Barış
Terkoğlu ve Güray Öz’ün yargılandığı davanın
duruşmasında mahkeme heyeti, kovuşturmanın
5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi
olarak bilinen 6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b.
maddesi uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine
karar verdi.
B.K.
Sosyal paylaşım sitesi facebook.com adresinden
yaptığı paylaşımlarla “Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’a hakâret ettiği” gerekçesiyle hakkında
dava açılan B.K.’nin (17) yargılanmasına 20
Temmuz 2012’de devam edildi.
Balıkesir Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada
mahkeme başkanı, Recep Tayyip Erdoğan’ın
şikâyetini geri çekmesine rağmen B.K.’ye TCK’nin
125. maddesi uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası
verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını
açıkladı.
Hanefi Avcı
“Devrimci Karargâh Örgütü Davası”ndan tutuklu
olan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yazdığı
“Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet, Bugün
Cemaat” adlı kitapta yer alan ifadeler nedeniyle
Hanefi Avcı hakkında “Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Berk’e hakâret ettiği” gerekçesiyle açılan
davanın 17 Ekim 2012’de Ankara 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme başkanı, kovuşturmanın 5 Temmuz
2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak
bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle
ertelenmesine karar verdi.
Ergün Poyraz
“Ergenekon Örgütü Davası”ndan tutuklu olan
Ergün Poyraz’ın yazdığı “Kalpazan” adlı kitapta
yer alan ifadeler nedeniyle Ergün Poyraz hakkında
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakâret ettiği”
gerekçesiyle açılan davanın 17 Ekim 2012’de Ankara
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme başkanı, kovuşturmanın
5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı
Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç
yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.
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Aykut Çavuş, Çağlar Akyüz
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Edirne İl
Başkanlığı’na 2012 yılının Nisan ayında “Padişah
bozuntusu, sana bir çift sözümü var” yazılı pankart
astıkları gerekçesiyle TKP yöneticileri Aykut Çavuş
ile Çağlar Akyüz hakkında “Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri” suçlamasıyla
başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 18 Ekim
2012’de öğrenildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı
iddianameyi değerlendirtikten sonra kabul eden
Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 2 kişinin
TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanmasına
başlandı.
İbrahim Damatoğlu
Zonguldak’ta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ve hükümet aleyhinde basında yer alan haber
ve karikatürleri sosyal paylaşım sitesi olan
facebook.com adresindeki sayfasından yayınlayan
İbrahim Damatoğlu adlı memur hakkında “kamu
görevlisine hakâret ettiği” suçlamasıyla açılan
davanın Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanının
İbrahim Damatoğlu’na TCK’nin 125. maddesi
uyarınca 6 bin 80 lira adlî para cezası verdiği 15
Kasım 2012’de öğrenildi.
9 Kişi
Mersin’de 2006 yılında hükümetin sağlık ve eğitim
politikalarını protesto etmek için, kenti ziyaret
eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yumurta
atan Halkevleri üyesi 9 kişi hakkında açılan dava
30 Kasım 2012’de sonuçlandı.
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Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
mahkeme başkanı, “kamu görevlisine görevinden
dolayı hakâret ettikleri” gerekçesiyle sanıklardan
Mahir Unsuroğlu ve Okay Kınık’a 1’er yıl 9’ar
ay hapis cezası; Ozan Güner, Şenol Yalçınkaya,
İbrahim Polat, Ramazan Tunç, Ufuk Kurtulmaz,
İlknur Çiçek ve Ozan Gül’e 11’er ay 20’şer gün hapis
cezası verdi.
Nezahat Bayraktar
Müvekkilinin Kürtçe savunma talebini reddeden
mahkeme heyetine karşı yaptığı savunma nedeniyle
hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı
hakâret ettiği” iddisıyla dava açılan Avukat Nezahat
Bayraktar’ın yargılanmasına 30 Kasım 2012’de
başlandı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada Nezahat Paşa Bayraktar’ın ifadesini
alan mahkeme heyeti, davaya konu olan ifadelerin
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenmesine
karar vererek duruşmayı 15 Ocak 2013’e erteledi.
Ahmet Altan
Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet
Altan hakkında 4 Ocak 2012’de yayımlanan
“Devlet yardakçılığı ve ahlâk” başlıklı yazısı
nedeniyle TCK’nin 125. maddesi uyarınca Kadıköy
(İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan
dava açılan dava devam ederken Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın aynı gerekçeyle açtığı tazminat
davasının 5 Aralık 2012’de Ankara 4. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme
başkanı, Ahmet Altan’ı Recep Tayyip Erdoğan’a 15
bin lira manevî tazminat ödemeye mahkûm etti.

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.
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1.2.
23 Kişi
BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in
de arasında bulunduğu Anayasa Mahkemesi
tarafından kapatılan DTP’nin Kadın Meclisi
üyesi 23 kişinin, 6 Ekim 2006’da yaptıkları bir
basın toplantısında “suçu ve suçluyu övdükleri”
gerekçesiyle, yargılandıkları davanın duruşmasına,
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Ocak
2012’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.
Davanın duruşmasına 29 Haziran 2011’de devam
edildi. 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
yeniden “günsüz olarak zorla getirilmesi”ne karar
vererek duruşmayı 5 Nisan 2012’ye erteledi.
Davanın 17 Temmuz 2012’deki duruşmasında
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıklar
hakkında açılan davanın 5 Temmuz 2012’de
yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi olarak bilinen
6352 sayılı yasa uyarınca ertelenmesini talep
etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas
hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla
duruşmayı erteledi.
Davanın 9 Ekim 2012’deki duruşmasında
talebi değerlendiren mahkeme heyeti, talep
doğrultusunda “kovuşturmanın ertelenmesine”
karar verdi.
Ahmet Türk
Diyarbakır’da 18 Ocak 2006’da yaptığı bir konuşma
nedeniyle hakkında “suçu ve suçluyu övdüğü”
suçlamasıyla dava açılan Mardin Milletvekili
Ahmet Türk’ün yargılanmasına 29 Şubat 2012’de
devam edildi.
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada Ahmet Türk’ün avukatının,
müvekkilinin milletvekili olması nedeniyle
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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yargılamanın durdurulması yönündeki talebini
olumlu bulan mahkeme başkanı yargılamanın
durdurulmasına karar verdi.
Yavuz Sarar, Tevfik Akan, Muhammet Ali Çelik
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde kalan ve 13 Aralık
2011’de yargılandıkları Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada, PKK Lideri
Abdullah Öcalan’a yönelik tecride dikkat çekmek
amacıyla verdikleri dilekçe nedeniyle haklarında
dava açılan Yavuz Sarar, Tevfik Akan ile Muhammet
Ali Çelik’e ilk duruşmada karar çıktığı 28 Mart
2012’de öğrenildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada mahkeme heyeti, savunmalarını
Kürtçe yapmak isteyen Tevfik Akan ile Muhammed
Ali Çelik’in savunma yapmasına izin vermedi ve
iki sanığa “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle
altışar ay hapis cezası; savunmasını Türkçe yapan
Yavuz Sarar’a ise aynı suçlamadan ötürü bir ay 20
gün hapis cezası verdi.
Fadıl Barıştıran, İbrahim Ete, Burhan Borak
Van’da 2009 yılında düzenlenen bir protesto
gösterisi sırasında söyledikleri sözler nedeniyle
haklarında “suçu ve suçluyu övdükleri” iddiasıyla
dava açılan Fadıl Barıştıran, İbrahim Ete ve Burhan
Borak’ın yargılanmasına 13 Eylül 2012’de devam
edildi.
Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında sanıkların son savunmalarını alan
mahkeme başkanı, Fadıl Barıştıran’a TCK’nin 215.
maddesi uyarınca bir yıl hapis cezası verdi. Diğer
sanıklar ise beraat etti.
4 Kişi
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda
(İstanbul) kalan ve Adalet Bakanlığı’na 2008
yılında “Abdullah Öcalan irademdir” ifadesinin yer
aldığı mektubu yazan Beyaz Y., Mesil D., Hazine A.
ve Neriman T. adlı 4 kişi hakkında “suçu ve suçluyu
övdükleri” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun
(TCK) 215. maddesi uyarınca açılan davanın
Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanının “hitap
toplumu incitse de demokratik haktır, katlanmak
gerek” diyerek 4 kadın hakkında beraat kararı
verdiği 23 Ekim 2012’de öğrenildi.
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Hatip Dicle, Selim Sadak
Diyarbakır’da devam eden KCK/TM Ana Davası
kapsamında tutuklu yargılanan Hatip Dicle ile
Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında 2008
yılında katıldıkları bir televizyon programında
yaptıkları konuşmalarla “suçu ve suçluyu
övdükleri” gerekçesiyle açılan davada Ankara 11.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını Yargıtay 9. Ceza
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Dairesi’nin bozmasının ardından Hatip Dicle’nin
ve Selim Sadak’ın yargılanmasına 30 Ekim 2012’de
devam edildi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5 Temmuz
2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak
bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle
ertelenmesine karar verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.

1.3.

Fazıl Say

Abdurrahman Dayan

Piyanist Fazıl Say hakkında “dini değerleri
aşağıladığı” gerekçesiyle başlatılan soruşturma
kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
hazırladığı iddianame 25 Mayıs 2012’de kabul
edilmesi için İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’ne
gönderildi.

Aydın’da 2011 yılında kurulan “Demokratik
Çözüm Çadırı”nda “Sivil Cuma Namazı” kıldıran
Mele Abdurrahman Dayan’ın verdiği Kürtçe vaaz
sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında
açılan davanın karar duruşmasının görüldüğü 26
Ocak 2012’de öğrenildi.
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” suçlamasıyla
yargılanan Abdurrahman Dayan hakkındaki
davanın Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı
TCK’nin 216. maddesi uyarınca sanığa bir yıl hapis
cezası verdi.

126

İddianamede Fazıl Say’a “halkın bir kesiminin
benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı”
suçlamasının yöneltildiği ve 1 yıl 6 ay hapis cezası
istendiği öğrenildi.
Menekşe Samancı, Özlem Alp
Eskişehir’de 2011 yılının Nisan ayında Tepebaşı
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Belediyesi’nin galerisinde açılan “Ucube-Ebucu”
adlı resim sergisine katıldıkları iki çalışmayla
“halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri
alenen aşağıladıkları ve kamu barışını bozmaya
çalıştıkları” suçlamasıyla haklarında başlatılan
soruşturma sonucunda dava açılan ressam
Menekşe Samancı ile Özlem Alp’in TCK’nin 216.
maddesi uyarınca yargılanmasına 21 Haziran
2012’de Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
başlandı.
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Eylül 2012’de Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı,
Ayhan Kiraz’ın beraat etmesine karar verdi.
Canan Arın

Ayhan Kiraz

Antalya’da 3 Aralık-4 Aralık 2011 tarihleri arasında
düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın
Hakları Hukuku” konulu eğitim seminerinde
çocuk gelinlerle ilgili konuşmasında “İslâm Dininin
Peygamberine ve Cumhurbaşkanına hakâret ettiği”
iddiasıyla hakkında “halkın büyük bir bölümünün
benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı ve
devlet büyüklerine hakâret ettiği” suçlamalarıyla
dava açılan Mor Çatı Vakfı kurucusu Avukat
Mevhibe Canan Arın’ın yargılanmasına 11 Aralık
2012’de başlandı.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde yayımlanan
Çaycuma Sanat adlı dergiye çizdiği karikatürle
“dinî değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle hakkında
TCK’nin 216. maddesi uyarınca dava açılan
karikatürist Ayhan Kiraz’ın yargılandığı davanın 25

Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya Mevhibe Canan Arın’ın katılmamaması
üzerine mahkeme başkanı, duruşmayı sanığın
ifadesinin alınması amacıyla 19 Ocak 2013’e
erteledi.

Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya
talimatla ifadesi alınan iki sanık katılmadı.
Mahkeme başkanı dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi amacıyla duruşmayı 26 Aralık 2012’ye
erteledi.

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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1.4.
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 17’si tutuklu 36 kişi hakkında 18 yıla
kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya 27 Şubat
2012’de başlandı.
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 yargılandıkları davanın
duruşmasında sanıkların kimlik tespitlerini yapan
ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 5
sanığın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
Abdullah Demirbaş
Diyarbakır’da değişik tarihlerde düzenlenen üç ayrı
etkinlikte yaptığı konuşmalardan dolayı hakkında
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği”; “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına eylem yaptığı”
ve “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamalarıyla
hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
açılan Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin Belediye Başkanı
Abdullah Demirbaş’ın yargılanmasına 3 Mart
2012’de devam edildi.
2 Mart 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada Abdullah
Demirbaş’ın savunmasını dinleyen mahkeme
heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını
hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.
56 Kişi
Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 2008 yılında PKK
Lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları ile
zehirlendiği iddialarına yönelik yapılan basın
açıklamasına katılan 56 kişi hakkında açılan dava
22 Mayıs 2012’de sonuçlandı.
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Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
suç işledikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla 19 kişiye 7’şer yıl
1’er ay hapis cezası; “görevli memura görevini
yaptırmamak için direndikleri”, “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
suç işledikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla ise 37 kişiye 7’şer yıl 11’er
ay hapis cezası verdi.
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 17 Mayıs
2012’de devam edildi.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 220.
maddesi uyarınca yargılanan Şiar Rişvanoğlu’nun
son savunmasını alan mahkeme heyeti, dosyayı son
kez değerlendirmek üzere duruşmayı 28 Haziran
2012’ye erteledi.
6 Kişi
İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe
Mahallesi’nde 13 Aralık 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu tutuklanan arasında Grup Yorum
üyesi Seçkin Aydoğan’ın da bulunduğu 6 kişinin
yargılanmasına 11 Haziran 2012’de devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla İstanbul
15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Melis Ciddioğlu,
Cemray Baş, Seçkin Aydoğan, Gürkan Türkoğlu ile
Eser Morsümbül ve Hazal Kaya’nın yargılanmasına
neden olan deliller arasında yer alan fotoğraflarla
ilgili Adli Tıp Kurumu’nun hazırlaması gerektiği
raporun yetişmemesi üzerine mahkeme heyeti
duruşmayı 8 Ağustos 2012’ye erteledi.
Şahin Bulut
Bingöl’de duvara yazı yazarak “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla 2011 yılında
tutuklanan Şahin Bulut’un yargılanmasına 18 Eylül
2012’de devam edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada Şahin Bulut’un esas hakkındaki son
savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı
örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
suç işlediği” suçlamasıyla Şahin Bulut’a 5 yıl 2 ay 15
gün hapis cezası verdi.
12 Kişi
Gaziantep’te 6 Mayıs 2012’de, Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin
yıldönümünde anma etkinliği düzenleyen ve
etkinliğe katılan aralarında Emeğe Ezgi Müzik
Grubu üyelerinin de bulunduğu 12 kişi hakkında
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işledikleri” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla açılan
davanın ilk duruşması 3 Ekim 2012’de görüldü.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
davanın duruşmasına katılan sanıkların ifadelerini
alan mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan
sanıkların da ifadelerinin alınması için duruşmayı
12 Aralık 2012’ye erteledi.
Ayşegül Ayaz
Diyarbakır’da 19 Nisan 2011’de Yüksek Seçim
Kurulu’nun (YSK) milletvekili adaylarını veto
etmesi kararını protesto etmek amacıyla düzenlenen
protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle tutuklu
olarak yargılanan Ayşegül Ayaz’ın duruşması 8
Kasım 2012’de görüldü.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde
bulunan ve 42 gündür süresiz dönüşümsüz açlık
grevi eylemi yapan Ayşegül Ayaz’ın katılamaması
üzerine Ayşegül Ayaz’ın uzaktan görüntülü sistemle
ifadesini alan mahkeme heyeti Ayşegül Ayaz’a
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle 12 yıl hapis
cezası verdi.
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,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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DİHA Batman muhabiri Erdoğan Altan, İhsan
Dilyak, Mehmet Kaya’nın ve tutuksuz dört sanığın
yargılanmasına 11 Ocak 2012’de devam edildi.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan
savcı, sanıklardan Remziye Ekinci ve İbrahim
Kaya’nın beraat etmesini; diğer 6 sanığın ise hapis
cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme
heyeti sanıkların esas hakkındaki savunmalarını
hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.
6 Şubat 2012’deki duruşmada esas hakkındaki
savunmalarını Kürtçe yapmak isteyen sanıkların
talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı
erteledi.
28 Mart 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
tutuklu sanıkların tutuklu kaldıkları süreleri göz
önünde bulundurarak Kadri Kaya ve Erdoğan
Altan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmelerine karar vererek duruşmayı 14 Mayıs
2012’ye erteledi.
7 Kasım 2012’deki duruşmada sanıkların esas
hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme
heyeti, Kadri Kaya, Erdoğan Altan, Mehmet
Karabaş, Musa Balur, İhsan Dilyak ve Mehmet
Kaya’ya yasadışı örgütün hiyerarşik yapısına dâhil
olmamak ile birlikte yasadışı örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek” suçundan Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 220. maddesi uyarınca 2’şer yıl
1’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti Remziye
Ekinci ile İbrahim Kaya’nın ise beraat etmesine
karar verdi.
Zübeyde Zümrüt
Diyarbakır’da 2011 yılında düzenlenen bir mitingde
yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan
BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt’ün
yargılanmasına 8 Kasım 2012’de devam edildi.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti, Zübeyde Zümrüt’e
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7
gün hapis cezası verdi.
Tugay Bek, Sevil Aracı Bek
12 Haziran 2011’de yapılan Milletvekili Genel
Seçimleri sürecinde yapılan etkinliklere katılarak
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“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve
“yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla
haklarında dava açılan avukatlar Tugay Bek ve
Sevil Aracı Bek’in yargılanmasına 13 Eylül 2012’de
devam edildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada sanık avukatların avukatlarının
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savunmasını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı
erteledi.
11 Aralık 2012’deki duruşmada savcının 2 avukat
hakkında beraat kararı talep etmesine rağmen
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt adına suç
işledikleri” gerekçesiyle 3’er yıl 1’er ay 15’er gün
hapis cezası verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.

1.5.
Mehdi Tanrıkulu
2005 yılında Yüksek Askeri Şûra kararıyla Türk
Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) çıkarılan Kasım
Çakan’ın yazdığı “Astsubayken Er Olmak” adlı
kitapta yer alan iddialara ilişkin yaptığı suç
duyurusunu Kürtçe yazdığı için hakkında “Türk
Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanun’a
aykırı davrandığı” gerekçesiyle TCK’nin 222.

maddesi uyarınca dava açılan Tevn Yayınevi’nin
sahibi Mehdi Tanrıkulu’nun yargılandığı davanın
karar duruşmasının 5 Nisan 2012’de görüldüğü
öğrenildi.
İstanbul 34. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada Mehdi Tanrıkulu’nun Kürtçe savunma
yapma talebini kabul eden ve savunmasını dinleyen
mahkeme başkanı Mehdi Tanrıkulu’nun beraat
etmesine karar verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
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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,
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.

1.6.
Funda Uncu, 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 yayınların
yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla açılan
davaya 18 Ocak 2012’de devam edildi.
Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada bilirkişi bulunamadığını ve
bilirkişi listesinde bulunan uzmanların da kitabı
incelemeyi kabul etmediğini açıklayan mahkeme
başkanı, bilirkişi bulunabilmesi için duruşmayı
erteledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

13 Mart 2012’deki duruşmada bilirkişi
bulunamadığını ve bilirkişi listesinde bulunan
uzmanların da kitabı incelemeyi kabul etmediğini
açıklayan mahkeme başkanı, bilirkişi bulunabilmesi
için duruşmayı erteledi.
8 Mayıs 2012’deki duruşmada atanan bilirkişinin
telefonlarını açmadığını ve bilirkişi listesinde
bulunan uzmanların da kitabı incelemeyi kabul
etmediğini açıklayan mahkeme başkanı, bilirkişi
bulunabilmesi için duruşmayı 5 Temmuz 2012’ye
erteledi.
5 Temmuz 2012’deki duruşmada “Yumuşak Makine”
adlı kitabın duruşmasında olduğu gibi mahkeme
başkanı, kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de
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yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi doğrultusunda
6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b. maddesi uyarınca
ertelenmesine karar verdi.
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 18 Ocak 2012’de devam edildi.
Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada “Ölüm Pornosu” adlı kitabın
duruşmasında olduğu gibi bilirkişi bulunamadığını
ve bilirkişi listesinde bulunan uzmanların da kitabı
incelemeyi kabul etmediğini açıklayan mahkeme
başkanı, bilirkişi bulunabilmesi için duruşmayı
erteledi.
13 Mart 2012’deki duruşmada “Ölüm Pornosu”
adlı kitabın duruşmasında olduğu gibi bilirkişi
bulunamadığını ve bilirkişi listesinde bulunan
uzmanların da kitabı incelemeyi kabul etmediğini
açıklayan mahkeme başkanı, bilirkişi bulunabilmesi
için duruşmayı erteledi.
8 Mayıs 2012’deki duruşmada “Ölüm Pornosu”
adlı kitabın duruşmasında olduğu gibi atanan
bilirkişinin telefonlarını açmadığını ve bilirkişi
listesinde bulunan uzmanların da kitabı incelemeyi
kabul etmediğini açıklayan mahkeme başkanı,
bilirkişi bulunabilmesi için duruşmayı erteledi.
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5 Temmuz 2012’deki duruşmada bilirkişi raporunda
kitabın “edebî eser” olarak tanımlandığı açıklandı.
Raporun ardından görüşünü açıklayan mahkeme
başkanı, “dava bir hafta önce olsaydı ya da bilirkişi
raporları bu kadar geç gelmeseydi beraat kararı
çıkacaktı” dedi ve sanıklar hakkında basın yoluyla
müstehcenlik suçundan açılan kovuşturmanın 5
Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi
doğrultusunda 6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b.
maddesi uyarınca ertelenmesine karar verdi.
D.Ö., E.Ş.U.
Bilgi Üniversitesi Görsel Tasarım Bölümü
öğrencileri D.Ö.’nün ve E.Ş.U.’nun bitirme projesi
olarak porno film çekmesinin haftalık yayımlanan
bir dergide haber konusu olması üzerine Bilgi
Üniversitesi, projeye onay veren Prof. Dr. İhsan
Derman ile öğretim görevlileri Ali Pekşen ve Ahmet
Atıf Akın’ın Bilgi Üniversitesi’yle ilişiklerinin
kesildiğini 3 Ocak 2011’de açıklamıştı.
Olayın arındandan üniversite yönetiminin hem
öğretim üyeleri hem de öğrenciler hakkında
savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından
başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul
Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan
iddianamede şüpheliler D.Ö. ve E.Ş.U.’nun “kamu
hizmeti veren üniversite kampusu içinde yer alan
stüdyolarda yetki ve izin olmadan ‘ahlaka aykırı’
porno film çekip oynadıkları, çekilen porno filmin
reklamını yaptıkları” belirtildi ve şüpheli 2 kişinin
TCK’nin 226/4. maddesi gereği “müstehcenlik”
suçundan 4 yıla kadar hapis cezasına mahkûm
edilmeleri istendi. İddianamenin kabul edilmesi
halinde 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Görevi kötüye kullanma
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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.

1.7.
Abdullah Demirbaş
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin Belediye Başkanı
Abdullah Demirbaş hakkında belediyeye işçi
alımında Türkçe dışında Kürtçe, Ermenice,
Arapça ve Süryanice dillerinden en az birini bilme

zorunluluğu getiridği için açılan dava 11 Ekim
2012’de sonuçlandı.
Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada TCK’nin 257. maddesinde düzenlenen
“görevini kötüye kullanmak” suçundan yargılanan
Abdullah Demirbaş’ın esas hakkındaki son
savunmasını alan mahkeme başkanı, Abdullah
Demirbaş’ın beraat etmesine karar verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
İftira
MADDE 267. - (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini
bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak
için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.
(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma
tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde; iftira eden, ayrıca
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.
(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, yirmi yıldan otuz
yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar
hapis cezasına hükmolunur.
(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı
kadar artırılır.
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(7) İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adlî veya idarî bir yaptırım uygulanmışsa; iftira eden
kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.
(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve
yayın organıyla ilân olunur. İlân masrafı, hükümlüden tahsil edilir.

1.8.
Hanefi Avcı
“Devrimci Karargâh Örgütü Davası”ndan tutuklu
olan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yazdığı
“Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet, Bugün
Cemaat” adlı kitabında Cumhuriyet Savcısı Osman

Şanal ile ilgili bölümler nedeniyle Hanefi Avcı
hakkında Osman Şanal’a “iftirada bulunduğu”
gerekçesiyle açılan davanın 30 Mayıs 2012’de
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı, Hanefi
Avcı’ya TCK’nin 267. maddesi uyarınca bir yıl altı
ay hapis cezası verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.

1.9.
Nedim Şener, Hasan Çakkalkurt
Ergenekon Soruşturması kapsamında Silivri
(İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Milliyet Gazetesi Muhabiri Nedim Şener’in 29 Aralık
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2009’da “Yol-İş Sendikası’nda Organize Yolsuzluk” başlığıyla yaptığı haberle “soruşturmaların
gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Hasan Çakkalkurt
ile birlikte yargılandığı dava 7 Şubat 2012’de
sonuçlandı.
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Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin
285. maddesi uyarınca yargılanan sanıklardan
duruşmaya katılan Nedim Şener’e son sözlerini
soran mahkeme başkanı, suçun yasal unsurları
oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraat etmesine
karar verdi.
Nedim Şener, Hasan Çakkalkurt
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 Çakkalkurt ile birlikte
yargılanmasına 7 Şubat 2012’de devam edildi.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
“soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” gerekçesiyle yargılanan gazetecilerin duruşmasında mahkeme başkanı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na
yazı yazılarak, habere konu tanık beyanının bir
suretinin gönderilmesi ve soruşturma dosyasında
gizlilik kararı bulunup bulunmadığının bildirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
5 Nisan 2012’deki duruşmada Nedim Şener’in
16600 TL para cezasına mahkûm edilmesine ve
Hasan Çakkalkurt’un beraat etmesine karar veren
mahkeme başkanı hükmün açıklanmasının geriye
bırakılmasına hükmetti.
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Ömer Faruk Eminağaoğlu
Adalet Bakanlığı’nın 2009 yılında hakkında
başlattığı soruşturmayı ve bazı yargıç ve savcılar
hakkında teknik dinleme kararı alındığı bilgisini
basın toplantısıyla duyuran İstanbul 34. Sulh Ceza
Mahkemesi Yargıcı Ömer Faruk Eminağaoğlu
hakkında “soruşturmanın gizliliğini” ihlal ettiği
gerekçesiyle açılan davaya 8 Mart 2012’de devam
edildi.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nde TCK’nin 285. maddesi
uyarınca yargılanan Ömer Faruk Eminağaoğlu’yla
ilgili mütalaayı incelemeye karar veren mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
Dava 29 Mart 2012’de sonuçlandı. Mütalaayı
inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Ömer Faruk
Eminağaoğlu’nun beraat etmesine karar verdi.
Kararı açıklayan Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkan
Vekili İbrahim Şahbaz “her ne kadar sanık hakkında
gizliliğin ihlali suçunu işlediğinden bahisle
cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise
de yapılan yargılamaya, toplanan delillere, sanık
ve müdafi savunmalarına, dosya kapsamına göre
sanığın gizliliği ihlal kastıyla hareket ettiğine dair
kesin bir vicdani kanıya ulaşılamadığından sanığın
beraatine karar verilmiştir” dedi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.
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1.10.
Oda TV Davası
Milliyet Gazetesi muhabiri Nedim Şener ve gazeteci
Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu ikisi tutuklu
(2012 yılındaki son duruşma itibariyle) 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 yargılamayı etkilemeye
teşebbüs” suçlarından İstanbul 16. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanmalarına 3 Ocak 2012’de
devam edildi.
Duruşmada sanıklardan Barış Terkoğlu’nun
savunmasını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı
4 Ocak 2012’ye erteledi.
Ertesi gün devam eden duruşmada gazeteciler
Nedim Şener ile Ahmet Şık’ın savunmasını dinleyen
mahkeme heyeti, yapılan tahliye taleplerini
reddederek duruşmayı erteledi.
23 Ocak 2012’deki duruşmada açıklama yapan
mahkeme heyeti, davanın tek müştekisi olan Nazlı
Ilıcak’ın şikâyet dilekçesini geri çektiğini ve dijital
verilerin incelenmesi için TÜBİTAK’tan istenen
beş kişilik isim listesinin gönderilmediğini; sağlık
durumu cezaevi koşullarına uygun olmadığı
ileri sürülen Doğan Yurdakul’la ilgili Adli Tıp
Kurumu’ndan istenen yazının 5 Ocak 2012’den bu
yana gelmediğini söyledi.
Duruşmada Hanefi Avcı’nın sözlü; Nedim Şener’in
ek; Ahmet Mümtaz İdil’in yazılı savunmasını
dinleyen mahkeme heyeti, Kaşif Kozinoğlu’nun
dosyasının dava dosyasından ayrılmasına karar
vererek ve yapılan tahliye taleplerini reddederek
duruşmayı 27 Ocak 2012’ye erteledi.
2 gün sonra devam eden duruşmada İklim Ayfer
Kaleli’nin sözlü savunmasını dinleyen mahkeme
heyeti, Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasının dava
dosyasından düştüğünü hatırlatarak ve yapılan
tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.
12 Mart 2012’deki duruşmada sanıkları dinleyen
mahkeme heyeti, “tutuklu geçirdikleri süreleri ve
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suç vasfının değişme olasılığını” dikkate alarak
tutuklu sanıklar Nedim Şener, Ahmet Şık, Coşkun
Musluk ve Sait Çakır’ın tutuksuz yargılanmalarına
karar vererek duruşmayı erteledi.
18 Haziran 2012’deki duruşmada sanıkları
dinleyen mahkeme heyeti, “tutuklu geçirdiği süreyi
ve suç vasfının değişme olasılığını” dikkate alarak
tutuklu sanıklardan Müyesser Yıldız’ın tutuksuz
yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
14 Eylül 2012’deki duruşmada, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK)
istenmiş olan raporu değerlendiren mahkeme
heyeti, “tutuklu geçirdikleri süreyi ve suç vasfının
değişme olasılığını” dikkate alarak tutuklu
sanıklardan Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın
tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı
erteledi.
16 Kasım 2012’deki duruşmada, tutuklu sanıklar
Soner Yalçın, Hanefi Avcı ve Yalçın Küçük’ün
ifadesini alan mahkeme heyeti, dava dosyasının
“Ergenekon Davası”nın dosyasıyla birleştirilmesi
hususuna ilişkin cevabın beklenmesine ve tutuklu
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
27 Aralık 2012’deki duruşmada, tutuklu sanıklar
Soner Yalçın, Hanefi Avcı ve Yalçın Küçük’ün
ifadesini alan mahkeme heyeti, Soner Yalçın’ın
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine
karar vererek duruşmayı 21 Mart 2013’e erteledi.
Murat Çiftçi, Halit Durdu
Şanlıurfa’da “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlenen
operasyonda
“yalancı
tanık
kullanıldığı”na ilişki yaptığı bir haberden dolayı
hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24
Ocak 2012’de Şanlıurfa’da ifade vermek için gittiği
savcılık tarafından “adil yargılamayı etkilemeye
çalıştığı” gerekçesiyle tutuklanarak Şanlıurfa E Tipi
Cezaevi’ne gönderilen Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Murat Çiftçi ve Halit Durdu hakkında
başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan
iddianamenin kabul edildiği 14 Mart 2012’de
öğrenildi.
Murat Çiftçi ve Halit Durdu’nun Diyarbakır 7.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 2 Nisan
2012’de başlandı.
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Duruşmada Murat Çiftçi’nin ifadesini alan
mahkeme heyeti, dava dosyasının Murat Çiftçi
hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan dava dosyasıyla birleştirilmesi için Diyarbakır
5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına ve
Murat Çiftçi’nin tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
17 Ekim 2012’deki duruşmada savcının esas
hakkındaki mütalaasını ve sanık avukatlarının
esas hakkındaki savunmalarını dinleyen mahkeme
heyeti sanıklara “yasadışı örgüt hiyerarşisine bağlı
olmamak ile birlikte yasadışı örgüte bilerek ve
isteyerek yardım ettikleri” suçlamasıyla 8’er yıl 9’ar
ay hapis cezası verdi.
Mehmet Baransu
“Karargâh” adlı kitabında yer alan bilgilerle
“açıklanması yasaklanan bilgileri açıkladığı”
ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği”
suçlamalarıyla Taraf Gazetesi Muhabiri Mehmet
Baransu hakkında açılan dava 7 Mayıs 2012’de
sonuçlandı.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme heyeti, sanık Mehmet
Baransu’nun yazdığı kitapta yer alan bilgilerin,
yasada tanımlanan anlamda devletin gizli kalması
gereken bilgilerden olmadığına karar vererek
Mehmet Baransu’nun TCK’nin 336. ve 288.
maddesi uyarınca yargılandığı davadan beraat
etmesine karar verdi.
Ruhsar Şenoğlu
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 24 Mayıs 2012’de devam edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ruhsar
Şenoğlu’na 4 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.

1.11.
Ali Cemal Ağırman
Zonguldak’ta 15 Şubat 2012’de sosyal paylaşım sitesi
olan facebook.com adresinde yer alan hesabında
paylaştığı yazı ve fotoğraflarla “Cumhurbaşkanı’na
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

hakâret ettiği” iddiasıyla hakkında dava açılan
Ali Cemal Ağırman’ın (52) yargılandığı davanın
25 Eylül 2012’de Zonguldak 2. Asliye Ceza
mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme başkanı, Ali Cemal Ağırman’a TCK’nin
299. maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.

1.12.

Temel Demirer

10 Kişi

İstanbul’da 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in
öldürülmesinin ardından Ankara’da düzenlenen
basın açıklamasında yaptığı konuşmada “Türklüğe
hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında TCK’nin 301.
maddesinden dava açılan Yazar Temel Demirer’in
yargılanmasına 14 Kasım 2012’de devam
edildi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada mahkeme başkanı, idare
mahkemesinden beklenen yazının gelmemesi
üzerine duruşmayı 19 Şubat 2013’e erteledi.

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 29 Aralık 2011’de
meydana gelen ve 34 insanın ölümüyle sonuçlanan
Roboskî Katliamı’nı kınamak amacıyla 30 Aralık
2011’de Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin
yerleşkesinde protesto yürüyüşü ve basın açıklaması
yaptıkları için haklarında dava açılan 10 öğrencinin
yargılanmasına 3 Eylül 2012’de devam edildi.
Bolu Sulh Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 301.
maddesi uyarınca yargılanan öğrenilerin ifadesini
alan mahkeme başkanı duruşmayı 17 Aralık
2012’ye erteledi.
TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
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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.

1.13.
7 Kişi
Özgür Halk Dergisi çalışanı yedi kişi hakkında 2006
yılında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
açılan dava 2 Ocak 2012’de sonuçlandı. İstanbul 11.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında
mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki
savunmalarına ek savunmalarını Kürtçe yapma
talebini reddederek tutuklu sanık Özgür Halk
Dergisi’nin eski editörlerinden Sebahattin
Sürmeli’ye toplam 47 yıl hapis cezası; Özgür Halk
Dergisi’nin çalışanlarından Yaşar Duman’a “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” ve “sahte kimlik
bulundurduğu” suçlamasıyla üç yıl; diğer sanıklar
Tuncay Gündoğan, Mahmut Bozdoğan, Suat Kolca,
Fettullah Erkan, Erdinç Bolca’ya ise “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla birer yıl
hapis cezası verdi.
7 Kişi
Malatya’da 8 Mart 2011’de Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen eyleme katıldıktan sonra
3 Haziran 2011’de tutuklanan ve haklarında dava
açılan üniversite öğrencileri Erkin Kocaman, Ayça
Kılınç, Yusuf Yılmaz, Uğur Pektaş, Sevcan Göktaş ve
Kubilay Uçucu ile eyleme açlık grevinde yaşamını
yitiren kızının fotoğrafıyla katıldığı gerekçesiyle
tutuksuz yargılanan Hatice Harman’ın “yasadışı
DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yargılandığı
dava 1 Şubat 2012’de sonuçlandı.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti, iddianamedeki
suçlamalar uyarınca sanıklardan Kubilay Uçucu’ya
10 yıl 10 ay hapis cezası; Erkin Kocaman’a 11 yıl 10
ay hapis cezası; Yusuf Yılmaz’a ve Uğur Pektaş’a 9’a
yıl 2’şer ay hapis cezası; Ayça Kılınç’a 8 yıl 9 ay hapis
cezası; Sevcan Göktaş’a ise 13 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan yalnızca Ayça
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Kılınç’ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde
tutarak tahliye edilmesine karar verirken, “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuksuz
yargılanan Hatice Harman hakkında ise beraat
kararı verdi.
Muhammed Cihad Saatçioğlu
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 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 tutuklanmıştı. Hakkında aynı suçlamayla
dava açılan Muhammed Cihad Saatçioğlu’nun
yargılanmasına 1 Şubat 2012’de devam edildi.
Davanın Çağlayan (İstanbul) 17. Ağır Ceza
Adliyesi’nde görülen duruşmasında Muhammed
Cihad Saatçioğlu’nun savunmasını alan mahkeme
heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde
bulundurarak sanığın tutuksuz yargılanmasına
ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için
duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
Leyla Zana
Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, çeşitli tarihlerde
yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle hakkında açılan
davanın 4 Aralık 2008’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
“yasadışı örgüte üye olduğu” suçlamasıyla Türk
Ceza Kanunu’nun 314/2. maddesi uyarınca 8
yıl hapis cezasına çarptırılmış; mahkeme heyeti,
suçun “terör suçu” olmasını gerekçe göstererek
12 yıla çıkardığı hapis cezasını Leyla Zana’nın
duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak
10 yıla indirmişti.
Kararın Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından
“eksik savunma yapıldığı” gerekçesiyle bozulması
üzerine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
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Leyla Zana’nın yeniden yargılanmasına 2 Şubat
2012’de devam edildi. Leyla Zana’nın duruşmaya
katılmaması üzerine mahkeme heyeti, bir sonraki
duruşmaya katılması için “son kez” süre vererek
duruşmayı erteledi.
12 Nisan 2012’deki duruşmada esas hakkındaki
mütalaasını sunan savcı, Leyla Zana hakkında
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bozma kararı öncesi
verdikleri esas hakkındaki mütalaayı tekrarlayarak,
Leyla Zana’nın 9 kez “yasadışı örgüt propagandası
yapmak” suçundan bir kez de “yasadışı örgüt
üyesi olmak” suçundan olmak üzere toplam 55
yıl hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Leyla Zana’nın avukatlarının esas
hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla
duruşmayı erteledi.
24 Mayıs 2012’deki duruşmada esas hakkındaki
mütalaasını sunan savcı, Leyla Zana hakkında
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bozma kararı öncesi
verdikleri esas hakkındaki mütalaayı tekrarlayarak,
Leyla Zana’nın 9 kez “yasadışı örgüt propagandası
yapmak” suçundan bir kez de “yasadışı örgüt üyesi
olmak” suçundan olmak üzere toplam 55 yıl hapis
cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme
heyeti ise, Leyla Zana’ya “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verdi.
12 Kişi
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. Müvekkillerinin
tutukluluk haline yaptığı itirazı 3 Şubat 2012’de
kabul eden “yasadışı THKP/C Örgütü üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklu bulunan 12 kişinin de
tahliye edilmesine karar verdi.
23 Kişi
Azadiya Welat Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni
Tayip Temel’in de arasında bulunduğu 16’sı
tutuklu 23 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla yargılanmasına 22 Şubat 2012’de
başlandı.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma
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taleplerini reddeden mahkeme heyeti, gizli
tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 30
Nisan 2012’ye erteledi.
Hikmet Karakuş
19 Ağustos 2011’de, Tunceli’de yaşayan ailesinin
yanına giderken gözaltına alınan Azadiya Welat
Gazetesi’nin dağıtımcısı Hikmet Karakuş hakkında
“yasadışı örgüte yardım ettiği” suçlamasıyla açılan
davanın Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
23 Şubat 2012’de görülen karar duruşmasında
mahkeme heyetinin Hikmet Karakuş’a 12 yıl hapis
cezası verdiği 27 Şubat 2012’de öğrenildi.
Ahmet Güneş
Kars’ta çeşitli tarihlerde yapılan açıklama ve
etkinliklere katılarak “yasadışı slogan attığı”
iddiasıyla hakkında dava açılan Kafkas Üniversitesi
öğrencisi Ahmet Güneş’in yargılandığı davanın
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyetinin “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla Ahmet Güneş’e
13 yıl 6 ay hapis cezası verdiği 3 Mart 2012’de
öğrenildi.
Mehmet Sait Özbadem
Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 2 Nisan 2012’de
Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Mehmet Sait
Özbadem gazete dağıtımı yaptığı sırada hakkında
yürütülen bir soruşturma kapsamında “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı.
Ayhan Erkmen, Torun Erkmen, Nail Erkmen
Kars’ın Digor İlçesi’ne bağlı Dağpınar Belde
Belediyesi’nin BDP’li Belediye Başkanı Ayhan
Erkmen, Torun Erkmen ve Nail Erkmen hakkında
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla açılan
dava 4 Nisan 2012’de sonuçlandı.
26 Aralık 2011’de aynı suçlamayla tutuklanan
Ayhan Erkmen ile diğer iki sanığın Erzurum 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar
duruşmasında mahkeme heyeti, Ayhan Erkmen’e
“yasadışı örgüt üyesi olduğu”; “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” ve “tehdit” suçlamalarından
toplam 15 yıl hapis cezası; Nail Erkmen’e “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettiği” suçlamasıyla 6 yıl
3 ay hapis cezası verirken Torun Erkmen hakkında
ise beraat kararı verdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Yusuf Yılmaz
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 2011
yılında çıkan çatışmada ölen HPG militanlarına
ilişkin Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde yapılan basın
açıklamasına katıldığı gerekçesiyle hakkında dava
açılan Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yımaz’ın
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Mayıs
2012’de görülen karar duruşmasında mahkeme
heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “görevli
polis memuruna mukavemet ettiği” suçlamalarıyla
Yusuf Yılmaz’a 7 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Mustafa Akyol, Mehmet Hanifi Demir
BDP Ağrı İl Başkanı Mustafa Akyol ile BDP Merkez
İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Demir hakkında
başlatılan soruşturma sonunda açılan davanın
sonuçlandığı 11 Mayıs 2012’de öğrenildi.
Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında sanıkların son savunmalarını
alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamalarıyla Mustafa Akyol’a 13 yıl 6 ay hapis
cezası; aynı suçlamalarla Mehmet Hanifi Demir’e
ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Özcan Aydoğan, Bedirhan Korkmaz
Adana’da 21 Şubat 2011’de düzenlenen operasyon
sonucu gözaltına alınarak tutuklanan Özcan
Aydoğan ve Bedirhan Korkmaz hakkında açılan
davanın karar duruşması 12 Haziran 2012’de
görüldü.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını
ve sanıklardan Bedirhan Korkmaz’ın esas hakkındaki savunmasını dinleyen ve Özcan Aydoğan’ın
Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, Özcan Aydoğan’a “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamalarıyla 9 yıl hapis cezası verirken, Bedirhan
Korkmaz’a da aynı suçlamalarla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
46 Kişi
Bursa’da Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
üyelerine yönelik olarak 2008 yılında düzenlenen
gözaltı operasyonunu İstanbul’da protesto eden 46
kişinin yargılanmasına 18 Haziran 2012’de devam
edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde daha önce
görülen duruşmada dosyaları ayrılarak Bursa 1. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 10 kişinin “yasadışı
örgüt üyesi ve yöneticisi oldukları” ve “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla
yargılandıkları davanın duruşmasında duruşmaya
katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti,
duruşmaya katılmayan sanıkların da ifadesinin
alınabilmesi amacıyla duruşmayı 16 Temmuz
2012’ye erteledi.
Sebahat Tuncel
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul
Milletvekili Sebahat Tuncel’in “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” suçlamasıyla yargılandığı davanın
19 Haziran 2012’de İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Sebahat
Tuncel’in avukatı Ercan Kanar’ın görüşlerini alan
mahkeme heyeti, Ercan Kanar’ın esas hakkındaki
savunmasını hazırlaması için son kez süre vererek
duruşmayı erteledi.
3 Temmuz 2012’deki duruşmasına Sebahat
Tuncel’in ve avukatlarının katılmaması üzerine
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
18 Eylül 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
Sebahat Tuncel’e 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti ayrıca Sebahat Tuncel’e yurt dışına
çıkış yasağı da getirdi.
Nurettin Kaya
Batman’da 14 Temmuz 2012’de Azadiya Welat
Gazetesi’nin dağıtımcısı Nurettin Kaya, gazetenin
dağıtımını yaptığı sırada polis ekibi tarafından
gözaltına alındı. Nurettin Kaya “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı.
F.S.
Mersin’de 12 Temmuz 2012’de yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan 5 kişiden F.S. (16)
adlı çocuk sosyal paylaşım sitesi facebook.com
adresinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 16
Temmuz 2012’de tutuklandı.
F.S. hakkında başlatılan soruşturma sonunda
hazırlanan iddinamenin kabul edilmesi üzerine
F.S.’nin “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve
“sosyal paylaşım sitesi facebook.com adresinde
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şarkı paylaşarak yasadışı örgüt üyesi olduğu”
suçlamalarıyla Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağı
5 Eylül 2012’de öğrenildi.
Welat Yıldız
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi’nin
önünde 15 Şubat 2012’de yapılan kimlik kontrolü
sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Ezilenlerin
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Welat Yıldız’ın
yargılanmasına 11 Eylül 2012’de devam edildi.
Davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” suçlamasıyla yargılanan Welat Yıldız’ın
savunmasını alan mahkeme heyeti, Welat Yıldız’ın
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması
amacıyla 4 Ekim 2012’ye erteledi.
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6 Kişi
Katıldıkları 1 Mayıs kutlaması ve Grup Yorum
konseri nedeniyle 9 Mayıs 2012’de “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla Eskişehir’de gözaltına
alınan 6 kişinin yargılanmasına 26 Eylül 2012’de
Bursa Bölge 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
Erasmus değişim programı kapsamında Fransa’daki
Lumiere
Lyon
Üniversitesi’nden
Anadolu
Üniversitesi’ne gelen ve operasyon kapsamında
tutuklandıktan 3 ay sonra tutuksuz yargılanmak
üzere tahliye edilen Sevil Sevimli’nin de katıldığı
duruşmada “yasadışı örgüt yöneticisi olmak ve
yasadışı örgütün bayrağını gösteride taşımak
suretiyle yasadışı örgüt propagandası yapmak”
suçlamalrıyla yargılanan sanıkların ifadelerini
alan mahkeme heyeti duruşmayı 19 Kasım 2012’ye
erteledi.

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
İKİNCİ KİTAP
Özel 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.

1.14.
5 Kişi
Vicdani retçi Enver Aydemir’in Eskişehir Askeri
Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı duruşmaya
gidenler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı
tarafından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 318.
maddesi uyarınca açılan davaya Eskişehir 4. Sulh
Ceza Mahkemesi’nde 9 Şubat 2012’de devam edildi.
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“Herkes bebek doğar kimse asker doğmaz” diye
slogan atarak “halkı askerlikten soğuttukları”
iddiasıyla yargılanan Ahmet Aydemir, Davut
Erkan, Fatih Tezcan, Halil Savda ve Mehmet
Atak’ın yargılandığı davada mahkeme başkanının
değişmesi nedeniyle, davanın yeni hâkimi dosyayı
incelemek amacıyla duruşmayı erteledi.
28 Eylül 2012’deki duruşmada mahkeme
başkanının değişmesi nedeniyle davanın yeni
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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hâkimi, dosyanın incelenmesine devam edilmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.

unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Süleyman
Tatar’ın beraat etmesine karar verdi.

6 Aralık 2012’deki duruşmada mahkeme başkanı,
davaya konu olan eylemde atılan sloganların
şiddet unsuru içermediğini, demokratik toplum
barışını bozmadığını ve herkesin aynı şekilde
düşünmediğini belirterek sanıkların beraat
etmesine karar verdi.

5 Kişi

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 dava 1 Mart 2012’de
sonuçlandı.
İstanbul 31. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme başkanı, atılı suçun yasal

İzmir’de vicdani retçi İnan Süver’e destek vermek
için oynadıkları oyun nedeniyle haklarında
“halkı askerlikten soğuttukları” gerekçesiyle dava
açılan arasında Yenikapı Tiyatrosu Genel Sanat
Yönetmeni Nazlı Masatçı’nın da bulunduğu 5
kişinin yargılanmasına 4 Aralık 2012’de devam
edildi. İzmir 20. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada mahkeme başkanı kararını açıklamak
üzere duruşmayı erteledi.
11 Aralık 2012’deki duruşmada mahkeme başkanı,
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 318. maddesi
uyarınca Nazlı Masatçı, Ali Tektaş, Mine Çam,
Hayati Karakaya, Onur Güler ve Mert Zengin’e 5’er
ay hapis cezası verdi.

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

1.15.
9 Kişi
Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara adlı
gemiye saldıran İsrail’i İstabul’da protesto ettikleri
gerekçesiyle haklarında dava açılan 9 kişinin
yargılanmasına 31 Mart 2012’de devam edildi.
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla yargılanan sanıkların savunmalarını alan
mahkeme başkanı sanıklara atılı suçun unsurlarının
oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraat etmesine
karar verdi.
39 Kişi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 2009 yılının
Mayıs ayında kapatılan DTP’ye yönelik siyasi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

operasyon ve baskıları protesto etmek amacıyla
gerçekleştirilen açlık grevi eylemine katılan 39
kişi hakkında açılan davanın 6 Nisan 2012’de
Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 39 kişiye birer yıl
altışar ay hapis cezası verdi.
Mahinur Taş, Vedar Topçu
Muş’un Bulanık İlçesi’nde 20 Ocak 2011’de
düzenlenen bir protesto gösterisinde konuşma
yapan BDP ilçe yöneticileri Mahinur Taş ve Vedar
Topçu hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Göstesi
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla açılan davanın 25 Myaıs 2012’de
Bulanık Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme başkanı, sanıklara 1’er yıl
3’er ay hapis cezası verdi.
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75 Kişi
Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri
Sendikası’nın (Limter-İş) öncülüğünde 27-28
Haziran 2008’de Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde
“Yaşam Hakkı” için greve giden 75 işçi hakkında
açılan dava 18 Haziran 2012’de sonuçlandı.
Tuzla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” suçlamasıyla yargılanan 75
kişinin ifadesinin alınması işlemini tamamlayan
mahkeme başkanı sanıkların beraat etmesine karar
verdi.
69 Kişi
Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin kırsal kesiminde
26 Nisan 2011’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren
HPG militanı 7 kişiden Şerefettin Can için Bingöl’ün
Solhan İlçesi’nde bulunan mezarını ziyaret eden
arasında BDP İl Başkanı Halis Yurtsever’in de
bulunduğu 69 kişi hakkında iddianame hazırlandığı
24 Temmuz 2012’de öğrenildi. Solhan Cumhuriyet
Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyi Solhan Asliye
Ceza Mahkemesi’nin kabul etmesi halinde 69
kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla
yargılanamalarına başlandı.
Canan Korkmaz, Mehmet Babayiğit
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 24 Nisan 2011’de
katıldıkları bir yürüyüş nedeniyle haklarında
dava açılan Belediye Başkanı Canan Korkmaz ve
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Babayiğit’in
yargılandığı davanın 31 Temmuz 2012’de
Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
mahlefet ettikleri” gerekçesiyle sanıklara 1’er yıl
6’şar ay hapis cezası verdi.
Veysel Şimşek, Hamit Duman, Nevzat Tedik
Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde 2009 yılında Barış Grubu
üyelerinin bölge gezisini takip eden Dicle Haber
Ajansı (DİHA) muhabiri Veysel Şimşek ile grubu
karşılayan BDP Genel Merkez çalışanları Hamit
Duman ve Nevzat Tedik hakkında açılan dava 20
Eylül 2012’de sonuçlandı.
Patnos 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
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sanıkların son savunmalarını alan mahkeme
başkanı, “2911 sayılı Toplnatı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Veysel
Şimşek, Hamit Duman ve Nevzat Tedik’e 1’er yıl
6’şar ay hapis cezası verdi.
77 Kişi
Eskişehir’de 30 Mart 2012’de Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin (AKP) il binasının önüne çelenk bırakan
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EğitimSen) üyesi 77 kişi hakkında açılan davaya 26 Eylül
2012’de başkandı.
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla ve 3 yıla
kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 3. Asliye Ceza
mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan duruşmaya
katılanların ifadelerini alan mahkeme başkanı ifade
alma işleminin tamamlanması amacıyla duruşmayı
16 Ocak 2013’e erteledi.
7 Kişi
Adana Kadın Platformu tarafından 6 Mart
2011’de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü mitinginin tertip komitesinde yer alan 7
kadın hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla açılan davanın 11 Ekim 2012’de Adana
4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme başkanı, sanık 7 kadının
beraat etmesine karar verdi.
Nilgün Doğan, İrem Kutluk
İstanbul’un Silivri İlçesi’nde 5 Mayıs 2011’de Balyoz
Davası öncesinde “Vardiya Bizde Platformu”
üyeleriyle birlikte getirdikleri gül fidanına
dileklerini asarak Silivri Cezaevi Kampusu
önündeki yolu trafiğe kapatan eylemi düzenleyen
Nilgün Doğan ve İrem Kutluk hakkında “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davanın 6
Kasım 2012’de Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı,
Nilgün Doğan ve İrem Kutluk’un beraat etmesine
karar verdi.
4 Kişi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın
yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı
nezdinde başlatılan girişimleri 6 Haziran 2012’de
İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan
Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde protesto
etmek gruba müdahale eden polis ekipleri dört
kadını gözaltına almıştı.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4
kadın hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla açılan davaya 6 Kasım 2012’de başlandı.
İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada Halkevleri üyesi sanıklar Burcu
Yangın, Ece Soydan, Nida Karabağ ve Müge
Okur’un ifadesini alan mahkeme başkanı
“kadınların Başbakan ve yöneticilere karşı yasadan
doğabilecek mağduriyetlerini açıklama yönünde
girişimde bulundukları ancak kendilerini ifade
olanağı tanınmadığından suçun yasal unsurunun
oluşmadığını” belirterek sanıkların beraat etmesine
karar verdi.
Hüseyin Özkahraman
İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Şirinevler

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Semti’nde 1 Eylül 2010’da “Barış için Karanlığa
Bir Mum Yak” sloganıyla düzenlenen mitingi
organize eden CHP eski Bahçelievler İlçe Örgütü
Başkanı Hüseyin Özkahraman hakkında “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği” iddiasıyla açılan davanın 5 Kasım
2012’de Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı,
Hüseyin Özkahraman’ın beraat etmesine karar
verdi.
Mehmet Doğan
Kars’ın Kağızman İlçesi’nde 2011 yılının Nisan
ayında yapılan bir basın açıklamasından dolayı
hakkında dava açılan BDP Kağızman İlçe Örgütü
Başkanı Mehmet Doğan’ın karar duruşmasının
görüldüğü 29 Kasım 2012’de görüldü.
Erzurum 2. Ağır Mahkemesi’ndeki duruşmada
mahkeme heyeti, yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri
Kanunu’na
muhalefet
ettiği”
suçlamasıyla Mehmet Doğan’a 7 yıl 6 ay hapis
cezası verdi.

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası: 5816
Kabul Tarihi: 25/07/1951
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/07/1951
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7872

1.16.
Atilla Yayla
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Prof. Dr. Atilla
Yayla’nın 18 Kasım 2006’da İzmir’de düzenlenen
bir etkinlikte söylediği sözlerle Mustafa Kemal
Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla Atilla Yayla

hakkında açılan davada kendisine 5816 sayılı
Atatürk’ü Koruma Kanunu uyarınca verilen 1 yıl
3 aylık hapis cezasını bozduğu 16 Ocak 2012’de
öğrenildi. Gerekçeli kararda, Atilla Yayla’nın
etkinlikte kullandığı sözler için “nezaket sınırı
aşılsa da hakaret suçu işlenmemiştir” denildi.

SİYASİ PARTİLER KANUNU
Kanun Numarası: 2820
Kabul Tarihi: 22/04/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/04/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18027
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

145

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

1.17.
Selim Sadak
Siirt’te 1 Mart 2010’da yapılan BDP Merkez İlçe
Olağan Kürtçe konuşma yapan Siirt Belediye
Başkanı Selim Sadak hakkında Siirt 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasında
mahkeme başkanının, “Siyasi Partiler Yasası’na
muhalefet ettiği” suçlamasıyla Selim Sadak’a altı ay
hapis cezası verdiği 18 Ocak 2012’de öğrenildi.
Hayati Yıldız, Örsan Eylem Vural
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakır İl
Örgütü’nün il binasına astığı Kürtçe-Türkçe yazılı
tabela 14 Şubat 2011’de Diyarbakır 1. Sulh Ceza
Mahkemesi’nin kararıyla “Siyasi Partiler Yasası’na
aykırı olduğu” gerekçesiyle kaldırılmıştı.
Başlatılan soruşturma sonunda ESP İl Başkanı
Ramazan Karakaya, ESP üyeleri Hayati Yıldız
ve Örsan Eylem Vural hakkında aynı gerekçeyle
açılan davaya ise Diyarbakır 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 28 Haziran 2012’de başlandı.
Hüseyin Aras, Emin Uslu
Barış ve Demokrasi Partisi’nin düzenlediği (BDP)
“Ez li virim – Buradayım” kampanyası kapsamında
2011 yılında Mersin’de düzenlenen basın
açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında
dava açılan BDP Toroslar İlçe Başkanı Hüseyin
Aras ile BDP Akdeniz İlçe Başkanı Emin Uslu’nun
Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
ilk duurşmasında mahkeme başkanının “Siyasi
Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla
sanıklara altışar ay hapis cezası verdiği 11 Nisan
2012’de öğrenildi.
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Milletvekili (2007-2011) Sevahir Bayındır hakkında
Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 2010 yılında
yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde yaptığı
Kürtçe konuşmayla “Siyasi Partiler Yasası’na
aykırı hareket ettiği” iddiasıyla dava açıldığı 1
Temmuz 2012’de öğrenildi. Sevahir Bayındır’ın
yargılanmasına iddianameyi kabul eden Ankara
21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
Sevahir Bayındır, Osman Özçelik, Fatma
Kurtalan
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Şırnak
Milletvekili (2007-2011) Sevahir Bayındır, 23.
Dönem Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve “KCK
Soruşturması” adı altında 17 Ocak 2012’den bu yana
Bakırköy (İstanbul) Kadın Ceza ve Tutukevi’nde
tutuklu bulunan 23. Dönem Van Milletvekili
Milletvekili ve BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
Fatma Kurtalan hakkında milletvekili oldukları
dönemde katıldıkları bazı eylem ve etkinliklerle
“Siyasi Partiler Yasası’na aykırı davrandıkları”
iddiasıyla hazırlanan iddianameyi Ankara 26.
Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul etmesi üzerine
yargılamaya başlandı.
Nizamettin Öztürk, Oktay Konyar
İzmir’de 2009 yılında BDP yöneticisi olarak katıldığı
bir taziye ziyaretinde Kürtçe konuşma yaptığı
gerekçesiyle hakkında dava açılan Nizamettin
Öztürk’ün İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı davanın 4 Ekim 2012’de görülen
karar duruşmasında mahkeme başkanı, “Siyasi
Partiler Yasası’na aykırı davrandığı” gerekçesiyle
Nizamettin Öztürk’e 1 yıl hapis cezası verdi. Aynı
davada yargılanan Oktay Konyar ise beraat etti.

Mukaddes Kubilay

Bahattin Alkış

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Merkez Yürütme
Kurulu üyesi Mukaddes Kubilay hakkında 2011
yılında BDP İzmir İl Eşbaşkanı olduğu dönemde
parti binasına asılan Kürtçe pankartlardan ötürü
açılan davanın 10 Mayıs 2012’de İzmir 3. Asliye
Ceza mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme başkanı, “Siyasi Partiler Yasası’na
muhalefet ettiği” gerekçesiyle Mukaddes Kubilay’a
7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Barış ve Demokrasi
Partisi’nin (BDP) ilçe binasına Kürtçe “Partiya Aşiti
û Demokrasiyê” yazılı tabela asılması nedeniyle
BDP İlçe Başkanı Bahattin Alkış hakkında açılan
davanın 8 Ekim 2012’de Silopi 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme başkanı, Bahattin Alkış’a “Siyasi Partiler
Yasası’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle 6 ay hapis
cezası ve 3 bin TL para cezası verdi.

Sevahir Bayındır
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Şırnak
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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.
(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.
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1.18.

6 Kişi

23 Kişi

Çorum’da 1 Mayıs 2011’de kutlanan İşçi
Bayramı’nda attıkları sloganlarla “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla haklarında
soruşturma başlatılan 6 kişinin yargılanmasına
iddianamenin kabul edilmesi üzerine Çorum
Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandığı 16 Ocak
2012’de öğrenildi.

Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş yıldönümünü
6 Kasım 2004’te Ankara’da protesto ettikleri
gerekçesiyle 23 kişi hakkında dava açılmış ve sanık
23 kişi beraat etmişti. Dosyanın kapanmasına kısa
bir süre kala özel yetkili savcılık tarafından “yasadışı
MLKP Örgütü propagandası yaptıkları” iddiasıyla
o dönem Sosyalist Gençlik Derneği, Yeni Demokrat
Gençlik, Gençlik Derneği gibi gençlik örgütlerinin
üyesi olan 23 kişi hakkında açılan davanın 27
Aralık 2011’de sonuçlandığı 2 olhjfOcak 2012’de
öğrenildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında sanıklardan Naki
Demir ve Özgür Göğebakan hakkında “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” ve “patlayıcı madde
bulundurdukları” suçlamalarıyla beşer yıl dörder
ay hapis cezasına; 21 sanık ise “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla onar ay
hapis cezasına mahkûm edildi.
8 Kişi
Gözaltında gördüğü işkence sonucu 18 Mayıs
1973’te yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’nın
ölüm yıldönümünde (18 Mayıs 2010) Tunceli’de
düzenlenen anma törenine katılan Demokratik
Haklar Federasyonu üyesi 4 kişi ile Özgür Gelecek
Dergisi okuru 4 kişi hakkında dava açıldığı 10 Ocak
2012’de öğrenildi.
“Yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla yargılanacak olan
8 kişinin Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
ilk duruşması 26 Ocak 2012’de başlayacak.
26 Kişi
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 70 sokağa
çatışmalarda yaşamını yitirmiş HPG militanlarının
kod adlarını verdikleri gerekçesiyle Belediye
Başkanı Ayşe Gökkan ve 25 Belediye Meclis üyesi
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla dava açıldığı 13 Ocak 2012’de
öğrenildi.
Diyarbakır
Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca
hazırlanan iddianameyi Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin kabul etmesi üzerine 26 kişinin
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına
başlandı.
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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 edilmesinin ardından
106 kişinin yargılanmasına 3 Şubat 2012’de devam
edildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamaya katılan sanık 12 belediye başkanı ile il
genel meclisi başkanı bir kişinin Kürtçe savunma
yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, diğer
sanıkların hazır bulunması için duruşmayı erteledi.
27 Nisan 2012’deki yargılamaya katılan sanıkların
Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden
mahkeme heyeti, diğer sanıkların hazır bulunması
için duruşmayı 21 Eylül 2012’ye erteledi.
5 Kişi
Antalya’da 2011 yılında bir jandarma karakolu
önünde “yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla
Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Dündar Argül,
Servat Akdağ, Mehmet Demir, Cemal Karaçalı
ve Celal Karabulut hakkında açılan davanın
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyetinin “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla sanıklara
10’ar ay hapis cezası verdiği 5 Şubat 2012’de
öğrenildi.
3 Kişi
Şanlıurfa’da 7 Şubat 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu “yasadışı örgüt propagandası
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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yaptıkları” gerekçesiyle Azadiya Welat Gazetesi’nin
çalışanları Mahmut Tutal, Abdulbesir Yapıcı ve
KURDÎ-DER yöneticisi İbrahim Halil Donan
gözaltına alındı.
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“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davaya 29 Şubat 2012’de devam edildi.

Gözaltına alınan 3 kişi 8 Şubat 2012’de aynı
suçlamayla tutuklanarak Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.

Başka bir davadan tutuklu bulunan Nurettin
Turğut’un Kürtçe savunma yapma talebini
reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 13 Mart
2012’ye erteledi.

96 Kişi

10 Kişi

Yüksek Seçim Kurulu’nun Emek Demokrasi
ve Özgürlük Bloku’nun 5 milletvekili adayının
adaylığını veto etmesini Batman’da 24 Mart
2011’de yaptıkları oturma eylemiyle protesto eden
aralarında milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi
Yıldız’ın da bulunduğu 96 kişi hakkında “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla açılan
davanın 17 Şubat 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların
savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmaya
katılmayan sanıkların savunmalarının alınabilmesi
için duruşmayı erteledi.

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 6 Mart
2012’de görüldü.

2 Kişi
İzmir’in Menemen İlçesi’ne bağlı Asarlık
Beldesi’nde 23 Şubat 2012’de polis ekiplerinin
düzenlediği operasyon sonucu “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle inşaat işçisi
olan A.G. (31) ve T.K. (30) adlı 2 kişi gözaltına
alındı.
14 Kişi
Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 6 Haziran 2011’de
Gemlik Haklar Derneği’ne ve dernek üyelerinin
evlerine düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına
alınan 14 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamasıyla açılan davaya Çağlayan
17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Şubat 2012’de
başlandı.
Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan
ve ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 12
Nisan 2012’ye erteledi.
4 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 4 kişi hakkında Diyarbakır’da
düzenlenen bir etkinlikte yaptıkları konuşmalarla
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını
son kez dinleyen mahkeme heyeti, karar vermek
üzere duruşmayı erteledi.
Ayşe Kara, Abdullah Yaman, Zehra Tunç, Lütfi
Taş, Elif Uludağ, Sisin Yaman ve Caziye Kabul ile
Mehmet Adanmış, Nizar Buldan ve Yusuf Şen adlı
10 kişinin karar duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 24 Nisan 2012’de görüldü.
Duruşmada
sanıkların
esas
hakkındaki
savunmalarını son kez dinleyen mahkeme heyeti,
sanıklardan Ayşe Kara, Abdullah Yaman, Zehra
Tunç, Sisin Yaman, Caziya Kabul’e “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem
yaptıkları” suçlamalarından dokuzar yıl altışar
ay hapis cezası; Lütfü Taş’a “yasadışı örgüt üyesi
oldukları”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamalarından 14
yıl hapis cezası; Elif Uludağ’a ise aynı suçlamalardan
ötürü 16 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti firari sanıklar Mehmet Adanmış,
Nizar Buldan ve Yusuf Şen’in dosyalarının ise karar
dosyasından ayrılmasına karar verdi.
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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 8 Mart
2012’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 daha önceki duruşmalarda 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 etmişti.
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 istemişti.
Davanın devam eden duruşmasında mahkeme
heyeti “KCK Soruşturması”nın akıbetinin
öğrenilmesi için duruşmayı erteledi.
31 Mayıs 2012’deki duruşmada savcı, dosyadaki
bazı sanıklara isnat edilen suçların zamanaşımına
uğraması ve çok kapsamlı bir dosya olması
nedeniyle yeniden mütalaa hazırlanmasını istedi.
Talebi kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı
erteledi.
9 Ekim 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti, 19
sanık hakkında açılan davanın zamanaşımından
düşürülmesine karar verdi.
27 Kişi
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
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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.
Soruşturma sonunda 27 kişinin tutuksuz
yargılandığı davaya 15 Mart 2012’de sonuçlandı.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla Hacı
Orman, Hayriye Çiçek, İsminaz Ergün, Ayhan
Namoğlu, Ayşe Yeter, Mustafa Naci Toper, Figen
Yüksekdağ, Sıtkı Güngör, Uğur Ok, Emin Orhan,
Cenan Altunç, Fatma Saygılı ve Birsen Kaya’ya
birer yıl 15’er gün hapis cezası; aynı suçlamayla
sanıklar Zarife Ferda Çakmak, Ender Veli Karagin,
Fethiye Ok, Ramazan Toptaş, Onur Güler, Yalçın
Yazar, Murat Güner, Birgül Mızrak, Selim Sezer,
Pınar Gayıp, Bülent Kapar, Abbas Duman’a ise onar
ay hapis cezası verdi. Sanıklar Çağdaş Karakuş ile
Güven Akın ise beraat etti.
5 Kişi
Tunceli’de 5 Aralık 2011’de Demokratik Haklar
Derneği’ne ve dört eve eşzamanlı baskın
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı şube
başkanı Evrim Konak’ın da arasında bulunduğu
beş kişi “yasadışı DHKP-C Örgütü üyesi oldukları”
suçlamasıyla 6 Aralık 2011’de tutuklanmıştı.
Tutuklu yargılanan 5 kişinin karar duruşması 21
Mart 2012’de Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Duruşmada sanıkların savunmalarını alan
mahkeme heyeti “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddialarıyla Evrim Konak’a 14 yıl hapis cezası;
Murat Kur’a 12 yıl hapis cezası; Deniz Kırbağ’a 11
yıl 2 ay hapis cezası; Hıdır Yıldız’a 10 yıl 4 ay hapis
cezası ve Tuğçe Özgül 8 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
34 Kişi
Adana’da 20 Ağustos 2011’de, 12 Eylül 1980 askeri
darbesinin ardından 20 Ağustos 1981’de idam
edilen Mustafa Özenç’i anma etkinliğine katılan
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34 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla açılan dava kapsamında
sanıklardan 29’u Adana’da 31 Mayıs 2012’de; 5’i
Mersin’de 4 Nisan 2012’de yargılanmaya başlandı.
10 Kişi
Malatya’nın Kürecik İlçesi’ne kurulmak istenen
füze kalkanına karşı 2011 yılının Aralık ayında
Malatya’da eylem yapan grupta yer alan 10 kişiye
dava açıldığı 14 Mayıs 2012’de öğrenildi.
Eylemde atılan sloganlar nedeniyle “yasadışı MLKP
Örgütü’nün propagandasını yaptıkları” iddiasıyla
yargılanacak olan ESP Malatya İl Başkanı Ayhan
Yener, SGDF Başkanı Ali Tektaş, Ferhat Çankaya,
Sibel Işık, Sevda Çağdaş, Julide Ateş, Ümit Emrah
Köse, Fatma Dirik, Yusuf Ağıl, Hazal Doğan’ın ilk
duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14
Haziran 2012’de görüldü.
27 Kişi
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı
Semti’nde 27 Nisan 2009’da bir eve düzenlenen
baskında Devrimci Karargâh Örgütü yöneticisi
Orhan Yılmazkaya’nın öldürülmesini İstanbul’da
protesto eden grupta yer alan 27 kişi hakkında
açılan davaya 15 Mayıs 2012’de devam edildi.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı ögrü adına
suç işledikleri” iddiasıyla yargılanan 27 kişiden
duruşmaya katılan dokuzunun ifadesini alan ve
sanıklardan Ekrem Kaçar’ın Kürtçe savunma yapma
talebini reddeden mahkeme heyeti, diğer sanıkların
bir sonraki duruşmada hazır edilmelerine karar
vererek duruşmayı 11 Eylül 2012’ye erteledi.
5 Kişi
Eskişehir’de 6 Nisan 2010’da “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyonları protesto
etmek için düzenlenen yürüyüşe katılan beş kişi
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla açılan davanın Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyetinin beş kişiye 10’ar ay hapis cezası
verdiği 28 Mayıs 2012’de öğrenildi.
3 Kişi
Ege Üniversitesi’nde (İzmir) 26 Kasım 2011’de
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PKK’nin
kuruluş
yıldönümü
etkinliğine
katıldıkları iddiasıyla 29 Aralık 2011 tarihinde
gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ege
Üniversitesi öğrencileri Müzeyyen Karabulut,
Hüseyin Gökçen ve söz konusu etkinlikte
şarkı söylediği ileri sürülen Yaşar Demir
hakkında açılan davanın İzmir 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti, delil olarak gösterilen polis
kamerası görüntülerininden hareketle bilirkişi
raporu “suç unsuru yoktur” demesine rağmen
sanıklara “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla 2’şer yıl hapis cezası verdi.
4 Kişi
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yasadışı bir
yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında
faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla 99’u tutuklu,
19’u firarî, 152 kişinin Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 26 Aralık
2011’de görülen duruşmasında mahkeme heyetine
sundukları dilekçe nedeniyle haklarında “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava
açılan Salih Akdoğan, Lütfi Dağ, Hasan İnatçı ve
Osman Ocaklık’ın karar duruşmasının görüldüğü
12 Haziran 2012’de öğrenildi.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıklara
1’er yıl 8’er ay hapis cezası verdi.
8 Kişi
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla
yargılanan Ali İhsan Bingül, Aydın Kürekçi,
Emrullah Bingül, Gülşehri Eniş, Hüngar Hüday
Karasungur, Nahide Kılıç, Süleyman Özcan ve Veli
Büyük adlı 8 kişinin 5 Temmuz 2012’de görülen
duruşmasında kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de
yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi doğrultusunda
6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b. maddesi uyarınca
ertelenmesine karar verdi.
27 Kişi
Muğla’da 11 Mayıs 2010’da, Muğla Üniversitesi’nde
eğitim gören Kürt öğrencilerle ırkçı bir grup arasında
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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) ölümünü Ankara’da
protesto eden 27 kişi hakkında “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya
10 Temmuz 2012’de devam edildi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya
katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti,
ifade alma işleminin tamamlanması için duruşmayı
9 Ekim 2012’ye erteledi.
11 Kişi
Bingöl’de katıldıkları bir eylemde “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle haklarında
dava açılan 11 kişinin yargılanmasına 18 Eylül
2012’de devam edildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya tanık olarak katılan Cemal Bilgin, kendi
beyanları doğrultusunda yargılanmalarına neden
olduğu 11 kişiyi tanımadığını ifade etti. Mahkeme
heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
durtuşmayı 6 Aralık 2012’ye erteledi.
3 Kişi
Evrensel Gazetesi’nin 24 Mart 2012 tarihli
nüshasında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt
propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan
soruşturmanın sonunda Evrensel Gazetesi’nin
Yazı İşleri Müdürü Fatih Polat, köşe yazarı Ender
İmrek ve muhabiri Özer Akdemir hakkında açılan
davanın 8 Kasım 2012’de İstanbul 17. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti, sanıkların beraat etmesine karar
verdi.
22 Kişi
Çanakkale’de 24 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık
grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu Çanakkale Gençlik Derneği üyesi 22 öğrenci
darp edilerek gözaltına alınmıştı. Haklarında dava
açılan 22 öğrencinin karar duruşmasında mahkeme
heyetinin “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
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suçlamasıyla 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına mahkûm
olduğu 11 Kasım 2012’de öğrenildi.
7 Kişi
İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde 9 Şubat 2012’de
çantasındaki zaman ayarlı bombanın infilak
etmesi sonucu ölen ve “yasadışı Marksist Leninist
Komünist Parti (MLKP) Örgütü üyesi olduğu”
öğrenilen Yasemin Çiftçi’yi (22) Adana’daki mezarı
başında andıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava
açılan 7 kişinin yargılanmasına 19 Kasım 2012’de
başlandı.
ESP Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da
aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı
davanın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmasında sanıkların ifadelerini alan mahkeme
heyeti, duruşmayı 25 Şubat 2013’e erteledi.
6 Kişi
Gaziantep’te 6 Aralık 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri yapılan ev baskınları
sonucu, sosyal paylaşım sitesi facebook.com
adresinde oluşturdukları “Dilok Gençliği” adlı
sayfada “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
gerekçesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.
10 Kişi
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaları nedeniyle 23 Temmuz 2012’de
Bakırköy Kadın Cezaevi’nden getirilen Berfin
Yağmur, Amine Demirkıran, Selma Mirzaoğlu
ile Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden
getirilen Süleyman Özcan, Mehmet Taha
Burakmak, Mehmet Özbek, Sadun Solhan, Şehmuz
Öncel, Metin Mirzaoğlu ve Fahri Akgül hakkında
“nezarethanede beklerken Kürtçe bağırarak, ıslık
çalarak, alkışlayarak yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla dava açıldığı 11 Aralık 2012’de
öğrenildi.
Hazırlanan iddianamede, ayrı nezarethanelerde
kalan tutuklu 10 kişinin birbirlerine söylediği
Kürtçe şarkıların Silivri Cezaevi Jandarma Tabur
Komutanlığı’ndaki 2 er tarafından çevrildiği
öğrenildi.
10 mahpusun yargılanmasına İstanbul 22. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 19 Şubat 2013’de başlanacak.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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12 Kişi

Abdullah Batı

Gaziantep’te 6 Mayıs 2012’de, Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin
yıldönümünde anma etkinliği düzenleyen ve
etkinliğe katılan aralarında Emeğe Ezgi Müzik
Grubu üyelerinin de bulunduğu 12 kişi hakkında
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işledikleri” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla açılan
davaya 12 Aralık 2012’de devam edildi.

Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (KurdiDer) Batman Şubesi Başkanı Abdullah Batı, 2007
yılında hakkında açılan bir davada “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” iddiasıyla aldığı 3 yıl 3 aylık
hapis cezasının onanması üzerine 8 Temmuz
2012’de tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
davanın duruşmasına katılan sanıkların ifadelerini
alan mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Şubat 2013’e
erteledi.
17 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 17 kişiye, 30 Kasım 2009’da
İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde
düzenledikleri basın açıklaması nedeniyle 29 Eylül
2011’de, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
“yasadışı
örgüt
propagandası
yaptıkları”
gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY)
7/2. maddesi uyarınca yargılandıkları davanın
karar duruşmasında mahkeme heyeti, birer yıl
sekizer ay hapis cezası vermişti.
Kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bozmasının
ardından 17 kişinin 14 Aralık 2012’de Diyarbakır
6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılamasını
yapan mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5 Temmuz
2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak
bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle
ertelenmesine karar verdi.
3 Kişi
Adana’da 1 Eylül 2012’de Barış Günü dolayısıyla
yapılan mitingte taşıdıkları Azadiya Welat
Gazetesi’nin kupüründe PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın fotoğrafı bulunduğu gerekçesiyle
haklarında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla dava açılan Radyo Dünya yönetim kurulu
üyesi Abdulaziz Toprak ile Emrah Yücel ve Ferhat
Yıldırım’ın Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılandıkları davanın 17 Aralık 2012’de görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara
10’ar ay hapis cezası verdi.
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Adnan A.
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 9 Mart 2011’de
Newroz Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte
“yasadışı slogan attığı” iddiasıyla yargılanan Adnan
A. (38) hakkında açılan davanın 1 Şubat 2012’de
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, TMY’nin 7/2.
maddesi uyarınca sanığa 10 ay hapis cezası verdi.
Ahmet Türk
Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün çeşitli illerde
yaptığı yedi farklı konuşmada “yasadışı örgütü
propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan davaya
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Mart
2012’de devam edildi.
Duruşmada Ahmet Türk’ün avukatının esas
hakkındaki savunmasını hazırlaması için son kez
süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Ahmet Türk
Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında Ağrı’nın
Doğubayazıt İlçesi’nde 22 Ocak 2011’de yaptığı
konuşmasında “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” suçlamasıyla Erzurum 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davaya 2 Ağustos 2012’de
devam edildi.
Duruşmada mahkeme heyeti, kovuşturmanın 5
Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi
olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl
süreyle ertelenmesine karar verdi.
Akın Birdal
Diyarbakır eski Milletvekili Akın Birdal’ın
Diyarbakır’ın Eğil İlçesi’nde 19 Mart 2011’de
düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşma
nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” suçlamasıyla Diyarbakır Özel Yetkili
Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldığı 17
Şubat 2012’de öğrenildi.
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Akın Birdal’ın iddianameyi kabul eden Diyarbakır
7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına
başlandı.
18 Mayıs 2012’deki iddianameyi kabul eden
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
talimatıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından ifadesi alınan Akın Birdal, yapılan
etkinliğin izinli olduğunu ve milletvekili olarak
davet edildiğini söyledi. Duruşma Akın Birdal’ın
ifadesinin Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
gönderilmesi için ertelendi.
7 Kasım 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren
ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa
uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.
Altan Tan
Diyarbakır bağımsız milletvekili Altan Tan
hakkında, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel
Seçimi öncesinde katıldığı üç farklı etkinlik
nedeniyle açılan davaya 3 Nisan 2012’de devam
edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan
iddianamede, Altan Tan’ın katıldığı etkinliklerde
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı ve Altan
Tan’ın bunların engellenmesi için girişimde
bulunmadığı” belirtilerek Altan Tan’ın iki kez
“yasadışı örgüt propagandası yapmak”; iki kez
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet etmek” ve “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yapmak” suçlamalarından toplam 23 yıl 6
aya kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep
edilmişti.
İddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamaya
Altan Tan’ın katılmaması nedeniyle mahkeme
heyeti, Altan Tan’ın bir sonraki duruşmaya zorla
getirilmesine yeniden karar vererek duruşmayı
erteledi.
Arafat Dayan
Haftalık
yayımlanan
Demokratik
Ulus
Gazetesi’nin, Demokratik Vatan Gazetesi’nin,
Demokratik Gelecek Gazetesi’nin ve Demokratik
Yaşam Gazetesi’nin çeşitli tarihlerde yayımlanan
nüshalarında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt

154

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan
soruşturmaların sonunda gazetelerin yayıncısı
Arafat Dayan hakkında açılan ve daha sonra tek
dosyada birleştirilen 10 ayrı davanın İstanbul
23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti, Arafat Dayan’a 6
yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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
7 Şubat 2012’de devam edildi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen
mütalaaya
karşı
savunmalarını
hazırlayamadıklarını belirten Avukat Fethi Gümüş
son süre talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, savunma
için son bir kez daha süre verilmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
12 Haziran 2012’deki duruşmada savcının esas
hakkındaki mütalaasını ve Aysel Tuğluk’un
avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını
dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” ve “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç
işlediği” iddialarıyla Aysel Tuğluk’a 14 yıl 6 ay hapis
cezası verdi.
Aysel Tuğluk
Diyarbakır’da 29 Aralık 2010’da katıldığı bir
televizyon programında yaptığı konuşma nedeniyle
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla dava açılan Van Milletvekili Aysel
Tuğluk’un yargılanmasına 29 Şubat 2012’de devam
edildi.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya Aysel Tuğluk’un katılmaması üzerine
mahkeme heyeti, Aysel Tuğluk’un talimatla
ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına karar
vererek duruşmayı erteledi.
31 Temmuz 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren
ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasanın
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geçici 1/1-b. maddesi uyarınca üç yıl süreyle
ertelenmesine karar verdi.
Aysel Tuğluk
Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında kapatılan
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 25
Mayıs 2012’de devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme
heyeti, Aysel Tuğluk’a 1 yıl 15 gün hapis cezası
verdi.
Bedri Adanır
Aram Yayınları Sahibi ve Hawar Gazetesi’nin
Yazı İşleri Müdürü Bedri Adanır’ın gazetenin 18
Mayıs 2009, 21 Mayıs 2009, 22 Mayıs 2009 ve 25
Mayıs 2009 tarihli sayılarında yer alan haberlerde
“yasadışı
örgüt
propagandası
yapıldığı”
gerekçesiyle Abdullah Eşit ve Seyithan Emen ile
birlikte Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmasına 20 Haziran 2012’de devam
edildi.
8 Ocak 2010’dan bu yana tutuklu bulunan Bedri
Adanır’ın “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY)
7/2. maddesi uyarınca yedi kez hapis cezasına,
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptığı” iddiasıyla Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 220/6. maddesi uyarınca bir
kez hapis cezasına mahkûm edilmesinin talep
edildiği davanın duruşmasında Bedri Adanır’ın
avukatlarının, yeni yasama dönemine ertelenen 3.
Yargı Paketi’nin beklenmesi talebini kabul eden
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
13 Eylül 2012’deki duruşmada Bedri Adanır’ın
avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
27 Kasım 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
8 Ocak 2010’dan bu yana tutuklu bulunan Bedri
Adanır’a “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” iddiasıyla 6 yıl 3
ay hapis cezası, Seyithan Emen’e ise aynı suçlamayla
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken, Abdullah
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Eşit’in de beraat etmesine karar verdi. Mahkeme
heyeti, aldığı hapis cezası ile tutuklu kaldığı
süreyi göz önüne alınarak Bedri Adanır’ın tahliye
edilmesine karar verdi.
Bengi Yıldız
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Aralık 2012’de,
BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız hakkında,
30 Mart-31 Mart 2008’de Roj TV’de katıldığı
programlarda kullandığı ifaderler “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” gerekçesiyle yürütülen
soruşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren
ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa
uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.
Burhan Ekinci
Taraf Gazetesi’nin 29 Mart 2012 tarihli nüshasında
yer alan “Bir Ajan Gazetecinin İtirafları” başlıklı
haberde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonunda Taraf
Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü Burhan Ekinci
hakkında açılan davanın 8 Kasım 2012’de İstanbul
17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti, Burhan Ekinci’nin
beraat etmesine karar verdi.
Çetin Güler, Metin Güler
Manisa’nın Gölmarmara İlçesi’nde 2011 yılında
düzenlenen Newroz kutlamasında sahne alan
Koma Çiyayê Munzur üyelerinden Kürtçe şarkı
söyleyen Çetin Güler ve bağlama çalan Metin
Güler hakkında “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla açılan davanın İzmir 10. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyetinin 10’ar ay hapis cezası verdiği 17
Mayıs 2012’de öğrenildi.
Doğan Araz
Atılım Gazetesi Muhabiri Doğan Araz hakkında
2011 yılının Mart ayında BDP Diyarbakır Milletvekili
Emine Ayna ile yaptığı röportajla “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açıldığı 12
Ocak 2012’de öğrenildi. Doğan Araz’ın TMY’nin
7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına İstanbul 10.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
Ercan Kartal, Özcan Çalışkan
Manisa’nın Gölmarmara İlçesi’nde 21 Mart 2011’de
düzenlenen Newroz kutlamasında söyledikleri
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Kürtçe şarkıyla “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla haklarında dava açılan Ercan
Kartal ile Özcan Çalışkan adlı iki yerel sanatçının
karar duruşmasının görüldüğü 2 Ocak 2012’de
öğrenildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada mahkeme heyeti TMY’nin 7/2.
maddesi uyarınca Özcan Çalışkan’a bir yıl altı ay;
Ercan Kartal’a da bir yıl hapis cezası verdi.
Fatma Kurtulan
“KCK Soruşturması” adı altında 17 Ocak 2012’den
bu yana Bakırköy (İstanbul) Kadın Ceza ve
Tutukevi’nde tutuklu bulunan Van eski Milletvekili
ve BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtalan
hakkında milletvekili olduğu dönemde yaptığı
açıklamalar nedeniyle açılan davanın Adana 8.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasında
mahkeme heyetinin “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” suçlamasıyla Fatma Kurtulan’a 10 ay hapis
cezası verdiği 20 Nisan 2012’de öğrenildi.
Ferhat Tunç
Türkücü Ferhat Tunç hakkında 12 Haziran Genel
Seçimleri sürecinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku’nun Tunceli adayı olduğu sırada 1 Mayıs İşçi
Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşma nedeniyle
başlatılan soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi.
Hazırlanan iddianameyi kabul eden Malatya 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı MKP Örgütü’nün
propagandasını yaptığı” suçlamasıyla yargılanacak
olan Ferhat Tunç’un ilk duruşması 31 Mayıs 2012’de
görüldü.
Duruşmada Ferhat Tunç’un ifadesini ve savcının
esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti,
Ferhat Tunç’un ve avukatlarının esas hakkındaki
savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı
erteledi.
27 Haziran 2012’deki duruşmada Ferhat Tunç’un
esas hakkındaki savunmasını alan mahkeme
heyeti, Ferhat Tunç’a 2 yıl hapis cezası verdi.
Gülnaz Yıldırım Yıldız
15 Günde yayımlanan Yeni Evrede Mücadele
Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gülnaz Yıldırım
Yıldız, “hakkında kesinleşmiş basın cezası
olduğu” gerekçesiyle 26 Nisan 2012’de İstanbul’da
tutuklandı.
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Halit Bilgiç
12 Haziran 2011’de yapılan Genel Seçimler
öncesinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun
Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde düzenlediği mitingde
Kürtçe ve Türkçe şarkı söylediği gerekçesiyle İzmir
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanan
Halit Bilgiç’in 14 Temmuz 2012’de görülen
duruşmasında mahkeme heyeti, kovuşturmanın
5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi
doğrultusunda 6352 sayılı yasanın geçici 1/1-b.
maddesi uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine
karar verdi.
Hanefi Avcı
“Devrimci Karargâh Örgütü Davası”ndan tutuklu
olan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yazdığı
“Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet, Bugün
Cemaat” adlı kitabında yer alan ifadeler nedeniyle
Hanefi Avcı hakkında “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” gerekçesiyle açılan davanın 9 Ağustos
2012’de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı,
kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren
ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa
uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.
Hatip Dicle, Zübeyde Zümrüt
12 Haziran 2011’de Milletvekili Seçimleri’nde
Diyarbakır’dan milletvekili seçilmesine rağmen
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından
milletvekilliği düşürülen ve KCK/TM Ana
Davası’ndan tutuklu bulunan Hatip Dicle’nin
cezaevinden gönderdiği bir mektup nedeniyle
başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 23 Şubat
2012’de öğrenildi.
Hatip Dicle ile Hatip Dicle’nin gönderdiği mektubu
seçim mitinginde okuyan BDP Diyarbakır İl
Başkanı Zübeyde Zümrüt hakkında “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla hazırlanan
iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde sanık iki kişinin yargılanmasına
26 Mart 2012’de başlandı. Hatip Dicle ile Hatip
Dicle’nin gönderdiği mektubu seçim mitinginde
okuyan BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
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duruşmada Hatip Dicle’nin Kürtçe savunma yapma
talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı
erteledi.
30 Mart 2012’deki duruşmada savcının esas
hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duruşmayı 9 Mayıs 2012’ye erteledi.
7 Kasım 2012’deki duruşmada savcının esas
hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duruşmayı erteledi.
Hatip Dicle
12 Haziran 2011’de Milletvekili Seçimleri’nde
Diyarbakır’dan milletvekili seçilmesine rağmen
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından
milletvekilliği düşürülen ve KCK/TM Ana
Davası’ndan tutuklu bulunan Hatip Dicle’nin
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 18 Temmuz
2007’de yaptığı bir konuşma nedeniyle “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla aldığı iki
yıllık hapis cezası kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi
tarafından bozulması üzerine dosyayı yeniden ele
alan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Haziran
2012’de yapılan yargılamada Hatip Dicle’nin beraat
etmesine karar verdi.
Hemê Heci
Kars’ta 2010 yılında yapılan Newroz kutlamasında
söylediği şarkılarla “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” suçlamasıyla hakkında dava açılan Hemê
Heci’nin 22 Şubat 2012’de Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti, Hemê Heci’ye 10 ay hapis cezası
verdi.
Hüseyin Gündüz
Do Yayınevi’nin sahibi Hüseyin Gündüz’ün, Aras
Erdoğan’ın yazdığı “Haberlerin Ağında Öcalan”
adlı kitap nedeniyle hakkında açılan davanın
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezasına
mahkûm edildiği 12 Nisan 2012’de öğrenildi.
Hüseyin Güzel
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 2010 yılının Ekim
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ayında düzenlenen bir protesto gösterisinde
açılan pankartın ucundan tutarak “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla hakkında
dava açılan Hüseyin Güzel’in Van 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 2 Mart 2012’de görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti Hüseyin Güzel’e
bir yıl hapis cezası verdi.
İbrahim Binici
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Şanlıurfa
Milletvekili İbrahim Binici hakkında Şanlıurfa’nın
Suruç İlçesi’nde 2007 yılında yaptığı konuşma
sırasında bir çatışmada yaşamını yitiren HPG
militanı için saygı duruşuna katılarak “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle dava
açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
hazırladığı iddianameyi 10 Mayıs 2012’de kabul
eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
İbrahim Binici’nin yargılanmasına başlandı.
İhsan Coşkun
BDP Yalova İl Başkanı İhsan Coşkun hakkında
14 Mayıs 2011’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde
düzenlenen askeri operasyonda ölen HPG militanı
12 kişiyi anmak amacıyla seçim bürosunun
kapısına 12 kırmızı karanfilin bulunduğu siyah
bez asarak “yasadışı örgüt propagandası” yaptığı
iddiasıyla açılan davanın İstanbul 15. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyetinin İhsan Coşkun’a TMY’nin 7/2.
maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdiği 10
Şubat 2012’de öğrenildi.
Kadri Pervane
Diyarbakır’da şoförü olduğu halk otobüsünde
Kürtçe şarkı dinlediği için hakkında “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açılan Kadri
Pervane’nin 25 Kasım 2012’de Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti, Kadri Pervane’ye 2 yıl hapis cezası
verdi.
Kemal Bakırhan
Mersin’de 21 Şubat 2012’de evine giderken
hakkında açılan bir soruşturmada ifade vermediği
gerekçesiyle gözaltına alınan Kemal Bakırhan 23
Şubat 2012’de “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla tutuklandı.
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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
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan
davaya Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13
Mart 2012’de devam edildi.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Leyla Zana lehinde
verdiği bozma kararının ardından, yapılan yeniden
yargılamada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla Leyla Zana’nın cezalandırılmasını talep
eden davanın yeni savcısının iddianamesini okuyan
mahkeme heyeti yargılamanın durdurulması
talebini reddederek duruşmayı erteledi.
17 Temmuz 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren
3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasanın
geçici 1/1-b. maddesi uyarınca üç yıl süreyle
ertelenmesine karar verdi.
Mehmet Ali Aslan
Tunceli Eğitim-Sen Şubesi eski Başkanı Mehmet Ali
Aslan hakkında “Grup Yorum konserine; 1 Mayıs
kutlamasına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne
katılarak yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve
“yasadışı örgüt yöneticisi olduğu” suçlamalarıyla
22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan
davaya 17 Mayıs 2012’de Malatya 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı.
İrfan Babaoğlu Mehmet Emin Teymür
Aram
Yayınları
tarafından
yayımlanan
“Auschwitz’ten Diyarbakır’a 5 Nolu Cezaevi” adlı
kitabın yazarı İrfan Babaoğlu ve kitabı yayımlayan
Aram Yayınları’nın sahibi Mehmet Emin Teymür’ün
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
yargılandıkları davanın sonuçlandığı 1 Haziran
2012’de öğrenildi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti İrfan Babaoğlu’na
bir yıl üç ay hapis cezası verirken Mehmet Emin
Teymür’e de 16 000 TL para cezası verdi.
Mehmet Bayraktar
“KCK Soruşturması” kapsamında Halkın Hukuk
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Bürosu’na düzenlenen operasyon sonucu 28
Kasım 2011’de tutuklanarak Kandıra (Kocaeli) 2
Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen avukat Mehmet
Bayraktar hakkında yaptığı bir konuşmayla
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava
uyarınca Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi’nde
ifadeye çağrılan Mehmet Bayraktar’ın Kürtçe
savunma yapma talebini kabul eden mahkeme
başkanı, bir sonraki duruşmada Kürtçe bilen
tercümanın hazır bulundurulmasına karar vererek
duruşmayı 2 Temmuz 2012’ye erteledi.
Meral Dönmez, Gülşah Işıklı
Kocaeli’de 4 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan
“açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale
etmesini protesto etmek amacıyla bir işhanında
bulunan avukatlık bürosunun camından pankart
asan Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Meral Dönmez
ve Gülşah Işıklı “yasadışı örgüt adına konut
dokunulmazlığını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 6
Aralık 2011’de tutuklanmıştı.
Haklarında “yasadışı Devrimci Halk Kurutuluş
Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”;
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve
“kişiyi hürriyetinden yoksun kılarak konut
dokunulmazlığını ihlal ettikleri” suçlamalarıyla
dava açılan iki kişinin yargılanmasına 26 Kasım
2012’de devam edildi.
Çağlayan (İstanbul) 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını
ve sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını
alan mahkeme heyeti, sanıklara TCK’nin 220/6.
maddesi ve TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 6’şar
yıl 8’er ay hapis cezası verdikten sonra sanıkların
tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak
tahliye edilmelerine karar verdi.
Mukaddes Kubilay
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Merkez Yürütme
Kurulu üyesi Mukaddes Kubilay’ın, Doğubayazıt
Belediye Başkanı olduğu dönemde 8 Mart 2009’da
düzenlenen Dünya Kadınlar Günü kutlamasında ve
21 Mart 2009’da düzenlenen Newroz kutlamasında
yaptığı konuşmalarla “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” ve “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
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suçlamalarıyla hakkında açılan davanın 1 Ağustos
2012’de Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti,
Mukaddes Kubilay’a 7 yıl 7 ay hapis cezası verdi.
Nejdet Atalay
29 Mart 2009’daki Yerel Seçimler öncesinde
Batman’da 22 Şubat 2009’da katıldığı bir etkinlikte
yaptığı konuşma nedeniyle Batman Belediye
Başkanı Nejdet Atalay hakkında açılan dava 22
Mayıs 2012’de sonuçlandı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Nejdet
Atalay’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Nejdet Atalay
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı
bir davada mahkeme heyetine verdiği dilekçede
Abdullah Öcalan için “Kürt Halk Önderi” ifadesini
kullandığı için hakkında dava açılan KCK/TM Ana
Davası’ndan Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay’ın
duruşması 1 Haziran 2012’de görüldü.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Nejdet
Atalay’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Nursel Aydoğan
BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan
hakkında, 12 Haziran 2011’de yapılan Genel
Seçimler öncesinde Bitlis’ye meydana gelen
çatışmada yaşamını yitiren bir HPG militanı için
22 Mayıs 2011’de Diyarbakır’da düzenlenen cenaze
töreniyle ilgili olarak Roj TV’ye telefonla bağlanarak
yaptığı konuşmada “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla
dava açıldığı 13 Ocak 2012’de öğrenildi.
Diyarbakır
Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca
hazırlanan iddianameyi Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin kabul etmesi üzerine Nursel
Aydoğan’ın yargılanmasına başlandı.
26 Ocak 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
Nursel Aydoğan hakkında açılan diğer dava
dosyalarının istenmesine ve bir sonraki duruşmaya
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Nursel Aydoğan’ın polis zoruyla getirilmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
16 Mayıs 2012’deki duruşmada Nursel Aydoğan’ın
milletvekili olması nedeniyle yapılan yargılamanın
durdurulması talebini reddeden mahekeme heyeti,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duruşmayı erteledi.
N.T.
Şanlıurfa’da “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan
N.T., jandarma ekipleri tarafından yapılan yol
kontrolünde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme
tarafından 16 Temmuz 2012’de tutuklandı.
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 öğrenilmişti.
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 3 Nisan 2012’de
devam edildi.
Duruşmada tutuksuz olarak yargılanan Osman
Baydemir’in ifadesini alan mahkeme heyeti,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duuşmayı erteledi.
Osman Özçelik
Siirt eski Milletvekili Osman Özçelik’in Mardin’in
Kızıltepe İlçesi’nde 2007 yılında düzenlenen bir
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mitingde ve Mersin’de 2009 yılında düzenlenen bir
mitingde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla
Kızıltepe’de ve Mersin’de iki ayrı dava açılan Osman
Özçelik 31 Mayıs 2012’de polis zoruyla getirildiği
Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade
verdi. Osman Özçelik’in ifadesini alan mahkeme
başkanı duruşmayı erteledi.
Pınar Aydınlar, Özlem Gerçek, Ercan Duman
Tunceli’de 2010 yılında katıldıkları 10. Munzur
Kültür ve Doğa Festivali kapsamında Hozat
İlçesi’nde sahne aldıkları konser sırasında
söyledikleri türküler nedeniyle Grup Munzur
üyelerinden Özlem Gerçek ve Ercan Duman
ile Türkücü Pınar Aydınlar hakkında, “suçu ve
suçluyu övdükleri” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” gerekçesiyle açılan davaya 24 Mayıs
2012’de başlandı.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
Pınar Aydınlar’ın ifadesini alan mahkeme heyeti,
diğer sanıkların da ifadelerinin alınması amacıyla
duruşmayı erteledi.
19 Temmuz 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
kovuşturmya 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve
3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasanın
uygulanıp uygulanamayacağının incelenmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.
18 Ekim 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren
ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa
uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.
Ramazan Yüce, Halis Çağan
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ndeki Dağlıca
Bölgesi’nde bulunan karakola 21 Ekim 2007’de
düzenlenen ve 12 askerin ölümü, 16 askerin
yaralanması, 8 askerin de rehin alınmasıyla
sonuçlanan baskında, rehin alındıktan sonra
serbest bırakılan askerlerden er Ramazan Yüce
ile uzman çavuş Halis Çağan’ın “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” ve “suçu ve suçluyu
övdükleri” suçlamalarından yargılanmalarına 11
Nisan 2012’de devam edildi.
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti, Ramazan Yüce’ye
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla
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1 yıl 3 ay hapis cezası verirken Halis Çağan’ın ise
beraat etmesine karar verdi.
Reyhan Çapan
Özgür Gündem Gazetesi’nin 21 Mart 2012 tarihli
nüshasında “Söz Serhıldan’ın” başlığıyla yer alan
haberde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonunda
Özgür Gündem Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü
ve İmtiyaz Sahibi Reyhan Çapan hakkında açılan
davanın 17 Ekim 2012’de İstanbul 15. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti, Reyhan Çapan’a 1 yıl 3 ay hapis
cezası verdi.
Reyhan Çapan
Özgür Gündem Gazetesi’nin 18 Şubat 2012 tarihli
nüshasında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt
propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan
soruşturmanın
sonunda
Özgür
Gündem
Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi
Reyhan Çapan hakkında açılan davanın 8 Kasım
2012’de İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti,
Reyhan Çapan’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Sedat Altunay
Diyarbakır’da 2009 yılında düzenlenen bir etkinlikte
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’la yapılan
müzakereler sürsün” dediği gerekçesiyle hakkında
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla
dava açılan Dicle Üniversitesi öğrencisi Sedat
Altunay’a Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin
2 yıl 6 ay hapis cezası verdiği 29 Şubat 2012’de
öğrenildi.
Selim Sadak, Faruk Sağlam, Nizam Korkmaz,
Yılmaz Çınar
Siirt’in Baykan İlçesi’ne bağlı Ziyaret Beldesi’nde
2011 yılında Newroz kutlaması dolayısıyla yapılan
etkinlikte yaptıkları konuşmalarda “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla haklarında
dava açılan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak,
BDP Siirt eski İl Başkanı Faruk Sağlam, BDP
Baykan İlçe Başkanı Nizam Korkmaz, BDP Baykan
ilçe yöneticisi Yılmaz Çınar’ın karar duruşması 7
Şubat 2012’de görüldü.
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Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamada mahkeme heyeti, TMY’nin 7/2.
maddesi uyarınca Selim Sadak’a 1 yıl 8 ay hapis
cezası; Faruk Sağlam, Nizam Korkmaz ve Yılmaz
Çınar’a 10’ar ay hapis cezası verdi.
Selim Sadak
Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın 28 Kasım
2010’da Siirt’te bulunan Kızlar Tepesi’nde
düzenlenen gençlik şöleninde yaptığı konuşma
nedeniyle yargılandığı davanın 17 Nisan 2012’de
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Selim
Sadak’a iki yıl hapis cezası verdi.
Selim Sadak, İrfan Dündar
Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde düzenlenen Eğitim,
Kültür, Sanat ve Spor Festivali’nde 16 Eylül 2005’te
yaptıkları konuşmalar nedeniyle Siirt Belediye
Başkanı Selim Sadak ile Avukat İrfan Dündar
hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
19 Şubat 2009’da “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamasıyla verdiği onar aylık hapis
cezaları Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından dosyada
sanıkların mahkûm olmalarına dair yeterli, kesin
ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle 20
Nisan 2012’de bozuldu.
Selim Sadak
Şırnak’ta 7 Aralık 2007’de düzenlenen etkinlikte
PKK Lideri Abdullah Öcalan’a “sayın” diye hitap
ettiği gerekçesiyle hakkında Diyarbakır 7. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” iddiasıyla dava açılan Selim Sadak’ın
yargılanmasına 11 Haziran 2012’de devam edildi.
Duruşmaya polis zoruyla getirilen Selim Sadak’ın
savunmasını alan mahkeme heyeti duruşöayı 19
Eylül 2012’ye erteledi.
Sevahir Bayındır
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Şırnak
Milletvekili (2007-2011) Sevahir Bayındır hakkında
milletvekili olduğu dönemde Şırnak’ta yaptığı bir
konuşmayla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla açılan davanın Diyarbakır 7. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 12 Ekim 2012’de görülen
duruşmasında mahkeme heyeti, duruşmaya
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Sevahir Bayındır’ın katılmaması üzerine hakkında
savunmasının alınması için yakalama kararı
çıkararak duruşmayı erteledi.
Sinan Uysal
Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne bağlı Başverimli
Beldesi’nin Belediye Başkanı Sinan Uysal 2 Haziran
2012’de Diyarbakır’da kaldığı otele yapılan baskın
sonucu “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla hakkında açılmış bir davadan dolayı
ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Siti Şen
Siirt’te 30 Ağustos 2006’da katıldığı bir eylemde
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla
aldığı 20 ay hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza
Dairesi tarafından onanması üzerine Siti Şen (79),
Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de düzenlenemsi
planlanan mitinge katılmak için Siirt’ten ayrılacağı
sırada Siti Şen’i gözaltına alan polis ekiplerinin sevk
ettiği mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
Şerafettin Halis
Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 23. Dönem
(2007-2011) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in
2008 yılının Kasım ayında İngiltere’nin başkenti
Londra’da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşma
nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” suçlamasıyla açılan davaya 8 Mart 2012’de
başlandı.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davanın ilk duruşmasında Şerafettin Halis’in
savunmasını alan mahkeme heyeti, sanık
avukatının dava dosyasında bulunan ve delil
olarak gösterilen konuşmanın bulunduğu kaydı
incelemesi için duruşmayı erteledi.
25 Mayıs 2012’deki duruşmada Şerafettin Halis’in
savunmasını alan mahkeme heyeti, konuşmanın
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesine
karar vererek Şerafettin Halis’in beraat etmesine
karar verdi.
Şerafettin Halis
Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 23. Dönem
(2007-2011) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in
2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Tunceli
ve Elazığ’da yaptığı 7 ayrı konuşma nedeniyle
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hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla açılan dosyaları birleştirilmiş 7 dava
29 Mart 2012’de sonuçlandı.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında savcının esas hakkındaki
mütalaasını ve Şerafettin Halis’in avukatının esas
hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti
Şerafettin Halis’e 15 yıl 7 ay hapis cezası verdi.
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 28 Haziran
2012’de devam edildi.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Şiar
Rişvanoğlu’nun son savunmasını alan mahkeme
heyeti, Şiar Rişvanoğlu’na “basın yoluyla yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 2 yıl 4 ay
3 gün hapis cezası verdi.
Veysi Bölükgiray
Batman’da 24 Şubat 2012’de gözaltına alınan BDP
Batman İl Yöneticisi Veysi Bölükgiray 28 Şubat
2012’de “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla tutuklandı.
Welat Yıldız, Jülide Ateş
Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 3 Ocak 2012’de
Azadi Gazetesi’nin 26. sayısının satışını yapan ESP
üyesi Welat Yıldız ile Jülide Ateş adlı 2 kişi gözaltına
alındı.
Yeşim Ergün
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Başkan
Yardımcısı Yeşim Ergün’ün sorumlu Yazı İşleri
Müdürü olduğu Kurtuluş Yolunda Dev-Genç
Dergisi’nde yer alan bir haberde “yasadışı DHKP/C
Örgütü propagandası yapıldığı” iddiasıyla Yeşim
Ergün hakkında açılan davanın 11 Mayıs 2012’de
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti Yeşim
Ergün’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

162

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

Yılmaz Özbay
2012 yılının Ocak ayında Kırıklar (İzmir) 1 Nolu
F Tipi Cezaevi’nde kalan hükümlü arkadaşı
Mehmet Yıldırım’ın hesabına para yatırdığına dair
kendisine verilen tahsilat makbuzuna, kendi imzası
yerine “P-K-K” harflerini yazarak “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında dava
açılan Yılmaz Özbay’ın yargılanmasına devam
edildiği 30 Kasım 2012’de öğrenildi.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
tahsilat makbuzuna atılan imzanın Yılmaz Özbay’a
ait olup olmadığı tespit edilememesi üzerine Yılmaz
Özbay’dan alınan “P-K-K” yazı örneklerinin,
makbuzdaki “P-K-K” harfleriyle karşılaştırılması
için Adlî Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar
veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Zemin Demirel
Adana’da 3 Temmuz 2012’de polis ekipleri
tarafından evinden gözaltına alınan Kızıl Bayrak
Dergisi okuru Zemin Demirel, hakkında açılan
davadan “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla aldığı 10 aylık hapis cezasının Yargıtay
9. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine aynı
gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ziya Çiçekçi
Özgün Gündem Gazetesi’nde yer alan bazı haberler
nedeniyle Özgür Gündem Gazetesi’nin İmtiyaz
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ziya Çiçekçi
hakkında açılan 6 ayrı davanın İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt bildirisini ve
açıklamasını bastığı ve yayınladığı” ve “basın
yolu ile yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamalarıyla Ziya Çiçek’e toplam 10 yıl hapis
cezası verdiği 21 Ocak 2012’de öğrenildi.
Zülküf Akelma, Yavuz Kılıç, Özgür Yıldırım
Ankara’da 13 Mart 2011’de sağlıkçıların düzenlediği
iş bırakma eyleminde “Hernepeş” adlı Kürtçe şarkıyı
söyledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan
Zülküf Akelma, Yavuz Kılıç ve Özgür Yıldırım’ın
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
yargılanmasına 22 Mayıs 2012’de başlandı.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların savunmasını ve sanık avukatlarının
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, şarkının
bilirkişi tarafından incelemesi için duruşmayı
erteledi.
26 Haziran 2012’deki duruşmada sanıklardan
Özgür Yıldırım’ın esas hakkındaki savunmasını
dinleyen mahkeme heyeti, Özgür Yıldırım’a 10 ay
hapis czeası verdi.

BDP Kongresi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış ve
Demokrasi Partisi’nin (BDP) 14 Ekim 2012’de
gerçekleştirdiği 2. Olağanüstü Kongresi ile ilgili
olarak kongrenin tertip komitesi hakkında
kongrede “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
gerekçesiyle soruşturma başlattı.

2. VİCDANİ RET
2012 yılında vicdani Retçi olduklarından dolayı yargılanan kişi sayısı: 3, yargılanıp beraat edilen kişi sayısı: 1

Muhammed Serdar Delice

sonuçlanmadığı öğrenilemedi.

Dini inançları nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini
yaptığı Malatya 2. Ordu İstihkâm Alayı Köprücü
Taburu Köprücü Yüzücü Bölüğü’nde vicdani
reddini açıklayan Muhammed Serdar Delice (28),
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Kasımpaşa
Semti’nde 27 Kasım 2011’de gözaltına alınmış
ve “emre itaatsizlik ettiği” gerekçesiyle 29 Kasım
2011’de tutuklanarak Kasımpaşa Askeri Cezaevi’ne
gönderilmişti. 24 Aralık 2011’de Malatya Askeri
Cezaevi’ne nakledilen Muhammed Serdar
Delice’nin “firar” suçunu işlediği gerekçesiyle
yargılanmasına 20 Ocak 2012’de devam edildi.

Barış Görmez

Malatya Askeri Mahkemesi’ndeki duruşmada
Muhammed Serdar Delice’nin ve avukatının
savunmalarını aldıktan sonra sanığın tutukluluk
halinin devam etmesine karar veren mahkeme
başkanı, Muhammed Serdar Delice’nin “askerliğe
elverişli olup olmadığının belirlenmesi” amacıyla
GATA’ya sevk edilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
17 Şubat 2012’deki duruşmada Muhammed Serdar
Delice’nin ve avukatının savunmalarını aldıktan
sonra sanığın “yol tutuklusu olarak” Mamak
(Ankara) Askeri Cezaevi’ndeki tutukluluk halinin
devam etmesine karar veren mahkeme başkanı,
Muhammed Serdar Delice’nin “askerliğe elverişli
olup olmadığının belirlenmesi” amacıyla GATA’ya
sevk edilmesine karar vererek duruşmayı 27 Şubat
2012’ye erteledi. Davanın 2012 yılında sonuçlanıp
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Yehova Şahidi olmasından kaynaklı olarak
vicdani reddini ilan ederek zorunlu askerlik
hizmetini yerine getirmeyi reddettiği için çeşitli
dönemlerde 4 yıl cezaevinde kalan ve hakkında
“askeri üniformayı giymeyi reddettiği” ile “emre
itaatsizlikte ısrar ettiği” gerekçeleriyle dava açılan
Barış Görmez’in Isparta Askeri Mahkemesi’nde 16
Şubat 2012’de görülen karar duruşmasında AİHM
kararları dikkate alınarak beraat ettiği 13 Mart
2012’ye öğrenildi.
Ali Fikri Işık
“Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmediği”
gerekçesiyle 9 Haziran 2012’de Diyarbakır’da
gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne
Askerî Cezaevi’ne konulan Ali Fikri Işık (55), 14
Ağustos 2012’de Edirne 54. Mekanize Tugayı Askerî
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada vicdanî
reddini Kürtçe açıkladı.
Ali Fikri Işık’ın Kürtçe savunma yapma talebini
reddeden ve tutukluluk halinin devam etmesine
karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki
duruşmaya uzman bir psikoloğun katılması için
duruşmayı erteledi.
İnan Suver
Vicdani reddini duyurarak zorunlu askerlik
hizmetini yerine getirmeyi kabul etmeyen İnan
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Suver, 21 Nisan 20121’de tutuklu bulunduğu
Saruhanlı (Manisa) Açık Cezaevi’nden firar
ettiği gerekçesiyle aldığı beş ay hapis cezasının
onanmasının ardından 12 Eylül 2012’de İstanbul’da
yapılan GBT kontrolü nedeniyle gözaltına
alındıktan sonra 13 Eylül 2012’de tutuklanarak
Metris T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
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19 Ekim 2012’de tahliye edilen Ali Fikri Işık (55),
20 Aralık 2012’deki duruşmada daha önce Ali Fikri
Işık hakkında “askerliğe elverişlidir” raporu veren
Çorlu Askeri Hastanesi’nin ve Kasımpaşa Askeri
Hastanesi’nin raporlarını inceleyen mahkeme
heyeti, adı geçen hastanelerden ek rapor talebinde
bulunulmasına karar vererek duruşmayı 27 Şubat
2013’e erteledi.

3. YASAKLANAN, YAYINI DURDURULAN,
TOPLANAN SÜRELİ ve SÜRESİZ YAYINLAR
2012 yılında çeşitli dergi, gazete, kitap, afiş vb yayınlara el konul, yayını durduruldu veya toplatıldı. 4 kişi de
bu yayınlardan dolayı gözaltına alındı.

* Manisa 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, Barış
ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Örgütü’nün
hazırladığı 2012 yılı takviminde yer alan Kürtçe
ifadelerin “Siyasi Partiler Yasası’na aykırı
olduğu” gerekçesiyle takvim hakkında toplatma
kararı verdiği 2 Ocak 2012’de öğrenildi.
* Haftalık olarak yayımlanan Yeni Demokratik
Yaşam Gazetesi’nin 5. sayısında yer alan
haberlerde “yasadışı örgüt propagandası
yapıldığı” gerekçesiyle gazetenin yayınının bir
ay süreyle durdurulmasına ve tüm nüshalarına
el konulmasına karar verildiği 21 Ocak 2012’de
öğrenildi.
* Özgür Gelecek Gazetesi’nin Kartal (İstanbul)
İrtibat Bürosu’na içinde bir mermi bulunan
mektup bırakıldığı 22 Ocak 2012’de açıklandı.
* Aram Yayınları tarafından yayımlanan ve
arasında Musa Anter’in de yazarı olduğu yedisi
Türkçe on kitap hakkında “basın yolu ile yasadışı
örgüt propagandası yapıldığı” iddiası ile İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma
başlatıldığı 23 Ocak 2012’de öğrenildi.
* Aram Yayınları tarafından yayımlanan ve BDP
Muş Milletvekili Demir Çelik’in yazarı olduğu
“Özgürlüğünde Kaldı Gözlerim” adlı roman
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
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iddiası ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldığı 23 Ocak
2012’de öğrenildi. Konuyu basın toplantısıyla
duyuran Demir Çelik, aynı başsavcılığın Aram
Yayınları’ndan çıkan 6 kitap hakkında daha aynı
gerekçeyle soruşturma başlattığını ve Aram
Yayınları’na da 20 bin TL para cezası verdiğini
ifade etti.
Haklarında soruşturma başlatılan diğer kitaplar
ise şöyle: Fevzi Yetkin, Dörtlerin Gecesi; Rojbin
Perişan, Gözyaşımın Ağıdıydı Seni Beklemek;
Sinan Şahin, Kimin İslamı; İrfan Welat, 5 Nolu
Cezaevi; Musa Anter, Vakayiname; Musa Anter,
Ülke Gündem Yazıları.
* Van’da 8 Mart 2012’de bir kafeye baskın
düzenleyen polis ekipleri “yasak kitap
bulundurdukları” iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına
alarak 555 kitaba el koydu.
* Diyarbakır’da 18 Mart 2012’de düzenlenmesi
planlanan Newroz Kutlaması için kent merkezine
asılan afiş ve dağıtılan ilanlar, Diyarbakır 6. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt
propagandası yapıldığı” iddiasıyla 12 Mart
2012’de yasaklandı.
* Tunceli’de Emek Partisi’nin (EMEP) Newroz
kutlamaları dolayısıyla hazırlattığı afişlerde
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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yer alan Kürtçe ifadeler nedeniyle afişler
Siyasi Partiler Yasası uyarınca Tunceli Sulh
Ceza Mahkemesi tarafından 23 Mart 2012’de
toplatıldı.
* İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Mart
2012’de, günlük yayımlanan Özgür Gündem
Gazetesi’nin 24 Mart 2012 tarihli nüshasında
yer alan haber ve fotoğraflarla “tasadışı örgüt
propagandası yapıldığını” iddia ederek gazetenin
yayının bir ay süreyle durdurulmasına; gazetenin
basılı olan 24 Mart 2012 ve 25 Mart 2012 tarihli
tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi.
* Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mart 2012’de,
haftalık yayımlanan Atılım Gazetesi’nin 24
Mart 2012 tarihli nüshasında yer alan haber
ve fotoğraflarla “yasadışı örgüt propagandası
yapıldığını” iddia ederek gazetenin basılı
olan 24 Mart 2012 tarihli tüm nüshalarına el
konulmasına karar verdi. Atılım Gazetesi’nin
3 Mart 2012 ve 10 Mart 2012 tarihli sayıları da
aynı gerekçeyle toplatılmıştı.
* İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Mart
2012’de, günlük yayımlanan Özgür Gündem
Gazetesi’nin 24 Mart 2012 tarihli nüshasında
yer alan haber ve fotoğraflarla “yasadışı örgüt
propagandası yapıldığını” iddia ederek gazetenin
yayının bir ay süreyle durdurulmasına; gazetenin
basılı olan 24 Mart 2012 ve 25 Mart 2012 tarihli
tüm nüshalarına el konulmasına karar vermişti.
Karar, Özgür Gündem Gazetesi’nin avukatlarının
yaptıkları itiraz üzerine 30 Mart 2012’de kapatma
kararını veren mahkeme heyeti tarafından, “kararın
basın özgürlüğüne aykırı olduğu” gerekçesiyle
kaldırıldı.
* Haftalık yayımlanan Demokratik Vatan
Gazetesi’nin 14 Mayıs 2012 tarihli 7. sayısında
yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası
yapıldığı” gerekçesiyle 21 Mayıs 2012’de İstanbul
9. Ağır Ceza Mahkemesi, gazetenin yayınının
bir ay süreyle durdurulmasına ve gazetenin
basılı tüm sayılarına el konulmasına karar verdi.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 1 Haziran 2012’de haftalık
yayımlanan İdil Gazetesi’nin bürosuna kimliği
belirsiz kişi veya kişilerin molotofkokteyli atması
sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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* Haftalık
yayımlanan
Emperyalizme
ve
Oligarşiye Karşı Yürüyüş Dergisi’nin 24 Haziran
2012 tarihli 24. sayısında yer alan haberlerde
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
gerekçesiyle 25 Haziran 2012’de İstanbul 9. Ağır
Ceza Mahkemesi, derginin yayınının bir ay
süreyle durdurulmasına ve derginin basılı tüm
sayılarına el konulmasına karar verdi
* Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi,
Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 17 Haziran
2012 tarihli 321. sayısında yer alan haberlerde
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
gerekçesiyle 20 Haziran 2012’de İstanbul 9.
Ağır Ceza Mahkemesi derginin yayınının bir ay
süreyle durdurulmasına ve derginin basılı tüm
sayılarına el konulmasına kara verdi
* Özgür Gelecek Gazetesi’nin 37. sayısında,
12. Munzur Festivali için Özgür Gelecek
Gazetesi’nin özel sayısı ile Partizan Dergisi’nin
78. Sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt
propagandası yapıldığı” iddiasıyla 20 Temmuz
2012’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üç
yayının basılı tüm nüshalarının toplatılmasına
karar verdi.
* Aylık yayımlanan Sosyalîzm û Azadi
Gazetesi’nin Temmuz ayı sayısında yer alan
haberlerde “yasadışı örgüt propagandası
yapıldığı” iddiasıyla 21 Temmuz 2012’de İstanbul
10. Ağır Ceza Mahkemesi gazetenin basılı tüm
nüshalarının toplatılmasına karar verdi.
* Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi
ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 16 Eylül
2012 tarihli 330. sayısında yer alan haberlerde
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” ve “suçu
ve suçluyu övdüğü” iddialarıyla 17 Eylül 2012’de
derginin basılı tüm nüshalarının toplatılmasına
karar verildi. Hatay’da derginin tanıtımını yapan
2 kişi de bu gerekçeyle gözaltına alındı.
* Haftalık yayımlanan Sosyalizm için Kızılbayrak
Gazetesi’nin 14 Eylül 2012 tarihli 37. sayısında
yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası
yapıldığı” ve “suçu ve suçluyu övdüğü”
iddialarıyla Terörle Mücadele Yasası’nın
(TMY) 10. maddesiyle görevli İstanbul 1 Nolu
Hâkimliği 17 Eylül 2012’de derginin basılı tüm
nüshalarının toplatılmasına karar verildi.

165

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011

* 	İki haftada bir yayımlanan Yeni Evrede Mücadele
Birliği Dergisi’nin 220. sayısı ile aylık yayımlanan
Zafere Kadar Genç Yoldaş Dergisi’nin 66. sayısı
hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı,
“dergilerde yer alan yazılarla yasadışı Türkiye
Komünist Emek Partisi Leninist (TKEP/L)
Örgütü’nün propagandası yapıldığı” gerekçesiyle
17 Ekim 2012’de toplatma ve el koyma kararı
verdiği 23 Ekim 2012’de öğrenildi.
* Haftalık yayımlanan Sosyalizm için Kızıl Bayrak
Gazetesi’nin 2 Kasım 2012 tarihli sayısı, aylık
yayımlanan Özgür Bir Gelecek için Liselerin

Sesi Dergisi’nin 15 Ekim 2012 tarihli sayısı
ile haftalık yayımlanan Atılım Gazetesi’nin 2
Kasım 2012 tarihli sayısı hakkında Gaziantep 5.
Sulh Ceza Mahkemesi, gerekçe göstermeksizin
12 Kasım 2012’de toplatma ve el koyma kararı
verdiği 16 Kasım 2012’de öğrenildi.
* Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve
Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 23 Aralık
2012 tarihli 344. sayısında yer alan haberlerde
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
iddiasıyla 28 Aralık 2012’de derginin basılı tüm
nüshalarının toplatılmasına karar verildi.

4. İNTERNET SİTELERİ
2012 yılında tespit edildiği kadarıyla 16 internet sitesi mahkeme kararıyla ulaşıma engellenmiştir. Agos
gazetesi ise milli eğitimin isteği üzerine meb’e bağlı okullarda engellenmiştir.

Örnekler
* Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda
Agos Gazetesi’nin internet sitesine (agos.
com.tr) erişim engeli olduğu ve okullardaki
bilgisayarlardan internet sitesine girildiğinde
ekranda “Siteye erişim sakıncalı içeriğinden
dolayı MEB’in isteğiyle Türk Telekom tarafından
engellenmiştir” yazısının çıktığı 22 Ocak 2012’de
öğrenildi.
* Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin internet
üzerinden ROJ TV yayını yapan delicast.com./
tv/roj-tv ve zindinet.com adlı iki internet
sitesinin yayınını “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” gerekçesiyle durdurma kararı aldığı
13 Şubat 2012’de öğrenildi.
* 	Kizilhack.org adlı internet adresine erişimin
Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla

166

idari tedbir konularak engellendiği 1 Mart
2012’de öğrenildi (bianet.org, 1 Mart).
* Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) yayın yaptığı
anf.bz uzantılı internet sitesine erişimi Ankara
TMY’nin 10. Maddesi ile Görevli ve Yetkili
2 No’lu Hakimliği’nin 01/10/2012 tarih ve
2012/169 nolu “koruma tedbiri” kapsamında
yasakladığı 17 Ekim 2011’de öğrenildi.
* Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 10.
maddesi ile görevli ve yetkili Ankara 2 Nolu
Hâkimliği’nin 1 Ekim 2012’de aldığı kararlarla
amednewsagency.com, anf.bz, ciwanenkurd.
com, fedkom.nl, fekar.ch, feykom.at, firatnews.
ws, kaypakkaya-partizan.org, kon-kurd.org,
newroz.tv, serxwebun.org adlı 11 internet
sitesine erişimi engellediği 8 Kasım 2012’de
öğrenildi.
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TOPLANTI ve GÖSTERİ
ÖZGÜRLÜĞÜ
1. KÜRT MESELESİ ODAKLI OLAYLAR
2012 yılında özellikle Newroz’un kutlama günü konusunda devlet yetkilileri ile kutlamayı yapmak isteyen
BDP arasındaki uzlaşmazlıktan kaynaklı çıkan olaylar, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit
koşullarının protesto edilmesi ve PKK’li ve PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin başlattığı açlık grevi önemli
gündem maddeleri olarak öne çıkmıştır. Yanı sıra yaşamını yitiren gerillaların cenaze törenleri, Abdullah
Öcalan’ın doğum günün kutlanması ve PKK’nin kuruluş yıl dönümü tarihlerinde olaylar çıkmıştır. Bu olaylar
neticesinde toplam gözaltına alınan kişi sayısı 2572, toplam tutuklanan kişi sayısı 590’dır. Gösteri, miting ve
yürüyüşlere yasaklanma ve ya müdahale sayısı yaklaşık olarak 135 olup bu gösterilere müdahale sırasında
230 sivilin yaralanmasının yanı sıra 1 sivil ölmüştür. Yaralı polis sayısı ise 56 yanı sıra 1 polis ölmüştür.
12 eylül 2012 tarihinde PKK’li ve PJAK’li tutuklu ve hükümlüler “PKK lideri Abdullah Öcalan’ın sağlık,
güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması ve Kürt halkının demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevine başladı. 30 Ekim 2012 tarihinde insan hakları örgütleri belirlenebildiği ölçüde açlık
grevine katılan tutuklu ve hükümlü sayısının 663 kişi olduğunu belirttiler. Adalet bakanı Sadullah Ergin ise
bu sayısının 680 civarında olduğunu açıklamıştır. İçerideki açlık grevine destek vermek için dışarıda onlarca
protesto gösterisi yapılmış ve hemen hemen hepsine kolluk kuvvetleri tarafından sert bir şekilde müdahale
etmiştir. İçinde milletvekillerinin bulunduğu açlık grevine destek çadırları, stantlar vs kaldırılmıştır. Açlık
grevine giren tutuklu ve hükümlerinin alması gereken sağlık hizmetinin aksatıldığı, cezaevi yönetimi
tarafından taciz edildiği yine tespit edilen olaylar arasında yer almıştır. Yanı sıra cezaevinden açlık grevinin
aşaması ve tutuklu ve hükümlülerin durumlarını belirttiği yolladığı mektup ve fakslara hapishane yönetimi
tarafından el konulmuştur( Tespit edilen bu tür vaka sayısı 3’tür).
1 Kasım 2012 tarihinde TBMM İnsan Hakları Meclis Araştırma Komisyonu bünyesinde oluşturulan
Cezaevleri Alt Komisyon’u açlık grevine giren bazı tutuklu ve hükümlü ile görüştü. İnsan Hakları örgütleri
belirlenen ölçüde açlık grevinin 52.gününde(2 Kasım 2012) açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlü sayısının
654 olarak tespit edildiğini belirtmişlerdir. CHP oluşturduğu bir komisyonla cezaevlerini ziyaret etmiştir.
Komisyon,başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi açlık grevine giren hiçbir tutuklu ya da hükümlünün
yiyip içmediğini durumlarının kötü olduğunu belirttiler. İnsan Hakları örgütleri belirlenen ölçüde açlık
grevinin 66. Gününde (16 Kasım 2012) açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlü sayısının 786 olarak tespit
edildiğini belirtmişlerdir.
17 Kasım 2012 tarihinde Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan İmralı adasında Abdullah Öcalan ile
görüşmüş ve Abdullah Öcalan’ın açlık grevlerine son verilmesini istediğini belirtmiştir. Bu tarihten sonra
açlık grevi eylemlerine tutuklu ve hükümlüler 68.gününde, 18 Kasım 2012 tarihinde son vermiştir.

* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 31 Aralık
2011’de “çeşitli gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan ikisi çocuk altı kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “kolluk
kuvvetlerine taş attıkları” iddialarıyla 1 Ocak
2012’de tutuklandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla
görüşmesine izin verilmemesini protesto etmek
için 13 Aralık 2011’de Mardin’in Midyat İlçesi’ne
bağlı Gülveren Köyü’nde bedenini ateşe veren
Fırat İzgin’i (15) anmak amacıyla 3 Ocak 2012’de
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düzenlenen törene katılmak için Bitlis’ten yola
çıkan grubu engelleyen polis ekipleri arasında
Dicle Haber Ahansı (DİHA) muhabiri Salit
Sertkal’ın da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.
* Muş’ta 4 Ocak 2012’de düzenlenen eşzamanlı ev
baskınları sonucu “çeşitli tarihlerde düzenlenen
yasadışı gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 11
kişi gözaltına alındı.
* Diyarbakır’da 29 Ocak 2012’de Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) il örgütü tarafından
düzenlenmesi planlanan “Özgürlük ve Müzakere
Mitingi” Diyarbakır Valiliği tarafından 28 Ocak
2012’de yasaklandı.
* Mersin’de 29 Ocak 2012’de Demokratik Özgür
Kadın Hareketi tarafından düzenlenen “Öcalan’a
Özgürlük, Siyasi Soykırıma Son Mitingi”ne gaz
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri iki
kişiyi gözaltına aldı.
* Mersin’de 9 Ekim 2011’de, Abdullah Öcalan’ın
Suriye’den çıkarılışının yıldönümü nedeniyle
düzenlenen protesto eylemine katıldığı iddia
edilen H.K.’nin (16), o tarihte Pozantı (Adana)
Çocuk Cezaevi’nde olduğunu belgelemesine
rağmen gizli tanık ifadesi doğrultusunda
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt
adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla Mersin 5.
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandığı 2
Şubat 2012’de öğrenildi.
* Batman’da 8 Şubat 2012’de evine düzenlenen
baskında gözaltına alınan BDP il yöneticisi
Mehmet Şirin Ari 9 Şubat 2012’de çıkarıldığı
mahkeme tarafından “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”
suçlamasıyla tutuklanarak Batman M Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
* BDP’nin
“Kürtçenin
yasal
güvenceye
kavuşturulması
ve
Abdullah
Öcalan’ın
avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesi
uygulamasının
sonlandırılması”
amacıyla
başlattığı kampanya kapsamında Mardin’in
Nusaybin İlçesi’nde ve Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde
11 Şubat 2012’de; Adana’da ve Diyarbakır’da 12
Şubat 2012’de kurulmak istenen “Demokratik
Direniş Çadırı”na polis ekipleri izin vermedi.
Cizre’de çadıra el koyan polis ekipleri 4 kişiyi de
gözaltına aldı.
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* Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’nde 12 Şubat 2012’de
yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale eden
polis ekipleri aralarında Azadiya Welat Gazetesi
çalışanı Mustafa Göktaş’ın da bulunduğu 10
kişiyi gözaltına aldı.
* Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 11 Şubat 2012’de
R.C. (10) adlı çocuk polis ekipleri tarafından
gözaltına alınırken, gözaltı gerekçesi hakkında
bilgi verilmedi.
* Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde
3 Şubat 2012’de bir mağaraya düzenlenen
operasyonda öldürülen HPG militanı Murat
Şakar için 14 Şubat 2012’de Mersin’de düzenlenen
cenaze törenine gaz bombalarıyla müdahale
eden polis ekipleri 100 kişiyi gözaltına aldı.
* Tunceli’de, Şanlıurfa’da, Viranşehir İlçesi’nde,
Birecik İlçesi’nde, Hilvan İlçesi’nde, Suruç
İlçesi’nde ve Ceylanpınar İlçesi’nde 14 Şubat
2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu “15
Şubat eylemleri planladıkları” iddiasıyla 15 kişi;
Bingöl’de 3 kişi; Mersin’de ise 10 kişi gözaltına
alındı.
* İstanbul’da 15 Şubat 2012’de Taksim Meydanı’nda
protesto eylemi yapmak isteyen gruba izin
vermeyen ve müdahale eden polis ekipleri 30
kişiyi gözaltına aldı. Yapılan müdahaleler ve
ev baskınları sonucu ise sonucu Erzurum’da
4 kişi; Ağrı’da 13 kişi; İstanbul’un Sultanbeyli
İlçesi’nde 4 kişi; Batman’da 11 kişi; Mersin’de 20
kişi; Diyarbakır’da 10 kişi; Adana’nın Ceyhan
İlçesi’nde 15 kişi; Adıyaman’da 2 kişi; Mardin’in
Kızıltepe İlçesi’nde 3 kişi; Van’ın Çaldıran
İlçesi’nde 4 kişi; Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir kişi
gözaltına alındı.
* Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da
yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmesinin
yıldönümü nedeniyle 15 Şubat 2012’de
Diyarbakır’da düzenlenen protesto gösterilerine
müdahale edildiği sırada gözaltına alınan
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Welat
Yıldız “daha önce yasadışı gösterilere katıldığı”
iddiasıyla aynı gün çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.
* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde gün boyu
devam eden operasyonlara müdahale eden
polis ekiplerinin Siteler Polis Karakolu’na
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 40 kişiyi
gözaltına aldığı öğrenildi.
* Şanlıurfa’da, Viranşehir İlçesi’nde, Birecik
İlçesi’nde, Hilvan İlçesi’nde, Suruç İlçesi’nde
ve Ceylanpınar İlçesi’nde 14 Şubat 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu “15 Şubat
eylemleri planladıkları” iddiasıyla gözaltına
alınan 15 kişiden 6’sı; Batman’da gözaltına alınan
27 kişiden onu 17 Şubat 2012’de, Van’ın Çaldıran
İlçesi’nde gözaltına alınan dört kişiden ise üçü
19 Şubat 2012’de tutuklandı.
* İstanbul’da 12 Şubat 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 4 kişinin
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı
22 Şubat 2012’de öğrenildi.
* Adana’da 6 Mart 2012’de Dicle Haber Ajansı
(DİHA) bürosuna, BDP il ve ilçe binaları
ile evlere baskın düzenleyen polis ekipleri
tarafından gözaltına alınan aralarında DİHA
Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser
ve Özlem Ağuş’un, BDP ilçe başkanlarının ve
Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine
izin verilmemesini protesto etmek amacıyla
açlık grevinde olanların da bulunduğu 50
kişiden biri olan ve Pozantı (Adana) Çocuk
Cezaevi’ndeki tecavüz iddialarının kamuoyu
tarafından öğrenilmesini sağlayan röportajı
veren T.T. 7 Mart 2012’de “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” ve “izinsiz gösteriye
katıldığı suçlamalarıyla tutuklandı.
* Barış ve Demokrasi Partisi ile Demokratik
Toplum Kongresi’nin çağrısıyla 18 Mart
2012’de İstanbul’da Kazlıçeşme Meydanı’nda
düzenlenmesi planlanan Newroz kutlamasına
İstanbul Valiliği’nin izin vermediği 15 Mart
2012’de öğrenildi.
* Barış ve Demokrasi Partisi ile Demokratik
Toplum Kongresi’nin çağrısıyla 18 Mart 2012’de
Ankara’da ve Diyarbakır’da; 20 Mart 2012’de
Van, Batman, Mardin, Nusaybin, Derik,
Dargeçit, Tunceli, Malazgirt, Ovacık ve Kars’ta
düzenlenmesi planlanan Newroz kutlamalarının
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonucu ilgili
valilikler tarafından yasaklandığı 16 Mart
2012’de öğrenildi. Kararı protesto eden ve
kutlamayı gününde yapmak isteyen grupların 18
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Mart 2012’de İstanbul’da ve Diyarbakır’da miting
alanlarına gitmelerine engel olmak isteyen
polis ekipleri gün boyunca protestocu gruplara
gaz bombalarıyla ve gerçek mermili silahlarla
müdahale etti. Diyarbakır’da polis ekipleri,
protestocu gruplara dağıtmak amacıyla ilk kez
helikopterden gaz bombası attı. Diyarbakır’da
kullanılan gaz bombalarının kapsüllerinin isabet
etmesi nedeniyle M.D. (9) ve L.A. (14) adlı 2
çocuğun yaralandığı öğrenildi. İstanbul’daki
müdahalelerle ilgili açıklama yapan Valilik ise 135
kişinin gözaltına alındığını söyledi. Zeytinburnu
İlçesi’nde yapılan müdahaleler nedeniyle
Ercan Şimşek ve Zafer Erol’un ağır yaralandığı
öğrenildi. Müdahaleler sonucu yaralanan BDP
Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ile Mahmut
Afşar ve Zana Ardoğmuş’un da hastaneye
kaldırıldığı bildirildi. Şanlıurfa’nın Viranşehir
İlçesi’nde Newroz kutlamasının yasaklanmasını
17 Mart 2012’de protesto eden gruba müdahale
eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Ağrı’da
18 Mart 2012’de Newroz dolayısıyla afiş asan üç
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Diyarbakır’da
18 Mart 2012’de yasaklama kararına rağmen
düzenlenen Newroz kutlamasıyla ilgili olarak
Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Mart
2012’de soruşturma başlattı.
* 18 Mart 2012’de başlaması planlanan Newroz
kutlamaları öncesinde 16 Mart 2012’de polis
ekipleri çeşitli kentlerde ev baskınları düzenledi.
Siirt’te düzenlenen ev baskınları sonucu Özgür
Öğrenci Derneği üyelerinin de aralarında
bulunduğu 32 kişi; Adana’da düzenlenen ev
baskınları sonucu 40 kişi; Mersin’de Demokratik
Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) aktivisti
Saadet Kuran; Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 35
kişi; Diyarbakır’da 10 kişi; İstanbul’da 11 kişi;
Mardin’in Derik İlçesi’nde 13 kişi gözaltına
alındı. Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde gözaltına alınan
35 kişiden 22’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 19 Mart 2012’de tutuklandı.
Batman’da, Hakkâri’de, Çukurova İlçesi’nde,
Yüksekova İlçesi’nde, Van’da, Mersin’de 19 Mart
2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis
ekipleri Batman’da 12 kişiyi, Van’da 14 kişiyi,
Hakkâri ve ilçelerinde 20 kişiyi, Mersin’de 10
kişiyi gözaltına aldı.
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* Şanlıurfa merkezli olmak üzere İzmir ve
Aydın’da da 14 Mart 2012’de Terörle Mücadele
Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenlediği
ev baskınları sonucu 4 Nisan 2011’de Abdullah
Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla Şanlıurfa’da
düzenlenen yürüyüşe katılarak “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle gözaltına
alınan aralarında BDP İzmir İl Başkanı Fuat
Mikailoğlu’nun da bulunduğu 8 kişi 16 Mart
2012’de tutuklandı.
* 	Kazlıçeşme Meydanı’ndaki kutlamalara katılmak
isteyen Fırat Aytış (15), polis ekipleriyle yaşadığı
kovalamaca sonucu girdiği Karagümrük
Mahallesi’nde bir grup tarafından darp edildikten
sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. Samatya
Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan
Fırat Aytış’ın aldığı bıçak darbesi nedeniyle aşırı
kan kaybettiği ve kafatasında çatlaklar olduğu
bildirildi. Bilinci kapalı olan Fırat Aytış’ın hafıza
kaybına da uğradığı belirtildi. Zeytinburnu
İlçesi’ndeki müdahale esnasında ise protestocu
grupta yer alan iki kişi çevredeki esnaf tarafından
dövülerek linç edilmek istendi.
* Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik
Toplum Kongresi’nin (DTK) çağrısıyla 18 Mart
2012’de başlaması planlanan ve bir hafta boyunca
devam etmesi öngörülen Newroz kutlamalarını
İçişleri Bakanlığı’nın “Newroz kutlamalarının
yalnızca 21 Mart 2012’de yapılacağı” yönündeki
genelgeyle valilikler aracılığıyla yasaklaması
üzerine yasaklama kararını protesto eden
Newroz kutlamalarına müdahaleler 20 Mart
2012’de de devam etti.
* Batman’da kutlama yapan gruba gaz
bombalarıyla müdahale eden polis ekiplerinin
DTK Eş Başkanları Ahmet Türk, Aysel Tuğluk,
Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Fatma
Kurtulan, Avrupa Parlamentosu (AP) eski üyesi
Feleknaz Uca, Batman Belediye Başkanvekili
Serhat Temel’in de içinde bulunduğu BDP
otobüsüne de biber gazı atması sonucu Ahmet
Türk fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılmak
istenen Ahmet Türk’ü resmi giyimli bir polis
memurunun darp etmesi sonucu Ahmet Türk’ün
sol gözünde morluklar oluştu.
* Batman’da polis ekiplerinin müdahalesi
sonucu çıkan çatışmalarda 12’si polis memuru,
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Alamettin Okay (32) adlı kişi gaz bombasının
kafasına isabet etmesi sonucu ağır olmak üzere
30 sivil toplam 42 kişi yaralanırken, 42’si çocuk
156 kişi de gözaltına alındı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Newroz kutlaması
yapmak isteyen gruplara polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu meydana gelen
çatışmalar nedeniyle Ahmet Toprakoğlu (28)
adlı polis memuru ağır yaralı halde kaldırıldığı
hastanede yaşamını yitirdi. Cizre’de polis
ekiplerinin bir ilköğretim okulunun bahçesine
gaz bombası attığı ve çocukların yoğun gaz
bombasından etkilendiği öğrenildi. Cizre’de BDP
ilçe binasının uzun namlulu silahlarla tarandığı
iddia edilirken, olay nedeniyle biri ağır 2 kişinin
ve 5 polis memurunun yaralandığı; müdahaleler
sonunda 66 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
* Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde müdahaleler nedeniyle
5 kişinin, İdil İlçesi’nde ise 2 kişinin yaralandığı
öğrenildi.
* Diyarbakır’da Newroz kutlamaları öncesinde
gözaltına alınan 11 kişiden yedisi ise 20 Mart
2012’de tutuklandı.
* İzmir’de ise 20 Mart 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu “Newroz kutlamalarında
eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla 35
kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında
Antalya’da da bir kişi gözaltına alındı.
* Iğdır’da BDP’nin çağrısıyla düzenlenmek istenen
Newroz kutlamasına gaz bombaları ve basınçlı
suyla müdahale eden polis ekipleri 14 kişiyi
gözaltına aldı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Newroz
kutlaması yapmak isteyen grupla polis
ekipleri arasında çıkan çatışma sonucu 2 polis
memurunun yaralandığı açıklandı.
* Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’nde çıkan çatışmada
bir polis memurunun ve bir sivilin yaralandığı
ve 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken,
Viranşehir İlçesi’ndeki kutlamaya polis
ekiplerinin gaz bombalarıyla ve gerçek mermili
silahlarla müdahale etmesi sonucu Diyarbakır
Milletvekili Leyla Zana yoğun gaz bombası
nedeniyle fenalaştı; BDP İlçe Başkanı Halis
Aktaş ve Viranşehir Belediye Başkanı Mehmet
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Burun da aldığı darbeler nedeniyle yaralandı.
Viranşehir’de 27 kişinin; Suruç’ta 5 kişinin
gözaltına alındığı öğrenildi.
* Antalya’nın Kepez İlçesi’nde düzenlenmek
istenen Newroz kutlamalarına müdahale eden
polis ekipleri ise 25 kişiyi gözaltına aldı.
* 	Van’da, Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde, Erzurum’un
Tekman İlçesi’nde, Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde,
Muş’un Bulanık İlçesi’nde ve Malazgirt İlçesi’nde,
Bitlis’te, Manisa’nın Salihli İlçesi’nde yapılan
müdahaleler sonucu toplam 105 kişi gözaltına
alınırken, 6’sı polis memuru 42 kişi de yaralandı.
* Mersin’de kutlama yapmak isteyen gruba iki
kez müdahale eden polis ekiplerini engellemek
isteyen Milletvekili Ertuğrul Kürkçü aldığı
darbeler nedeniyle yaralanarak hastaneye
kaldırıldı. 30 kişi de gözaltına alındı.
* Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde kutlamalara
müdahale eden polis ekipleri bir çocuğu darp
ederek yaralarken bir çocuğu da gözaltına aldı.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki kutlamalara
müdahale sonucu Sol Parti Stockholm (İsveç)
Belediye Grup Başkanı Ann-Margarethe Livh’in
de arasında bulunduğu 5 kişi yaralanırken;
Van’da çıkan çatışmalarda 3 polis memuru
yaralandı.
* 18 Mart 2012’de başlaması planlanan Newroz
kutlamaları öncesinde 16 Mart 2012’de
polis ekipleri çeşitli kentlerde ev baskınları
düzenlemişti. Siirt’te düzenlenen ev baskınları
sonucu gözaltına alınan Özgür Öğrenci Derneği
üyelerinin de aralarında bulunduğu 32 kişiden
10’u; Mersin’de gözaltına alınan Demokratik
Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) aktivistleri
Saadet Kuran Sürer, Emine Eren ve Sakine Ertaş;
Muş’un Malazgirt İlçesi’nde gözaltına alınan
17 kişiden 3’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamalarıyla 20 Mart 2012’de tutuklandı.
* Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik
Toplum Kongresi’nin (DTK) çağrısıyla 18 Mart
2012’de başlaması planlanan ve bir hafta boyunca
devam etmesi öngörülen Newroz kutlamalarını
İçişleri Bakanlığı’nın “Newroz kutlamalarının
yalnızca 21 Mart 2012’de yapılacağı” yönündeki
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genelgeyle valilikler aracılığıyla yasaklaması
üzerine yasaklama kararını protesto eden
Newroz kutlamalarına müdahaleler 21 Mart
2012’de de devam etti. Ağrı’da BDP il binası
önünden Newroz kutlamasının yapılacağı
alanına yürümek isteyen gruba izin vermeyen
polis ekiplerinin müdahalesi esnasında BDP
Ağrı Milletvekili Halil Aksoy darp edildi.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
gözaltına alınan 3 kişiden Y.D. (16) “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefer ettiği” suçlamasıyla 21 Mart 2012’de
tutuklandı.
* Muş’ta 21 Mart 2912’de düzenlenen Newroz
kutlamasına müdahale eden polis ekipleri
21 kişiyiy gözaltına alırken; Şanlıurfa’daki
müdahalelerde ise 15 kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’da 18 Mart 2012’de yapılmak istenen
Newroz kutlamasına müdahale eden polis
ekiplerinin gözaltına aldığığı 135 kişiden 9’u
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 22 Mart
2012’de tutuklandı.
* Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik
Toplum Kongresi’nin (DTK) çağrısıyla 18 Mart
2012’de başlaması planlanan ve bir hafta boyunca
devam etmesi öngörülen Newroz kutlamalarını
İçişleri Bakanlığı’nın “Newroz kutlamalarının
yalnızca 21 Mart 2012’de yapılacağı” yönündeki
genelgeyle valilikler aracılığıyla yasaklaması
üzerine yasaklama kararını protesto eden
Newroz kutlamalarına müdahaleler 22 Mart
2012’de de devam etti. Siirt’te 21 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasına katılarak
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla 22 Mart 2012’de 5 kişi gözaltına alındı.
* İzmir’de ise 20 Mart 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu “Newroz kutlamalarında
eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla
gözaltına alınan 35 kişi ile birlikte Antalya’nın
Alanya İlçesi’nde gözaltına alınan F.Ş. (19) 22
Mart 2012’de tutuklandı.
* Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
gözaltına alınanlardan E.E. ve M.E. 22 Mart
2012’de tutuklandı.
* İstanbul’da 18 Mart 2012’de yapılmak istenen
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Newroz kutlamasına müdahale eden polis
ekiplerinin gözaltına aldığığı 135 kişiden 14’ü
daha çıkarıldıkları mahkeme tarafından 23 Mart
2012’de tutuklandı.
* Mardin, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Antalya,
Iğdır, Manisa, Van ve Erzurum’da gözaltına
alınanlardan ise 11’i çocuk 44 kişi 22 Mart
2012’de tutuklandı.
* Mersin’de 22 Mart 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu “Newroz kutlamasında
eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla Mersin
Üniversitesi öğrencisi 10 kişi gözaltına alındı.
Batman’da gözaltına alınan 156 kişiden ise 12’si
22 Mart 2012’de tutuklandı.
* Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik
Toplum Kongresi’nin (DTK) çağrısıyla 18 Mart
2012’de başlaması planlanan ve bir hafta boyunca
devam etmesi öngörülen Newroz kutlamalarını
İçişleri Bakanlığı’nın “Newroz kutlamalarının
yalnızca 21 Mart 2012’de yapılacağı” yönündeki
genelgeyle valilikler aracılığıyla yasaklaması
üzerine yasaklama kararını protesto eden
Newroz kutlamalarına müdahaleler sonucu
gözaltına alınanlar mahkemelere çıkarıldılar.
Şanlıurfa’da ve Viranşehir İlçesi’nde gözaltına
alınan 25 kişiden sekizi; Antalya’da gözaltına
alınan 25 kişiden 14’ü; Manisa’nın Salihli
İlçesi’nde gözaltına alınan üç çocuk; Iğdır’da
gözaltına alınan 21 kişiden sekizi; Erzurum’un
Tekman İlçesi’nde gözaltına alınan 19 kişiden
sekizi; Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde ve
Yüksekova İlçesi’nde gözaltına alınan 16 kişiden
yedisi; İzmir’de gözaltına alınan 40 kişiden
altısı çocuk 23 kişi; Muş’ta gözaltına alınan
sekiz kişiden ikisi “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”
gerekçeleriyle 24 Mart 2012’de tutuklandı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde gözaltına alınan
69 kişiden 20’si; Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde
gözaltına alınanlardan altısı; Batman’da gözaltına
alınanların 10’u; Mersin’de gözaltına alınan 19
kişiden dokuzu “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” sulamasıyla 25 Mart 2012’de
tutuklandı.
* Siirt ve Bitlis arasındaki Sehi Ormanları
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Mevkii’nde 23 Mart 2012’de çıkan çatışmada
yaşamını yitiren HPG militanlarından Beritan
Timok ile Ruken Batman için Diyarbakır’ın
Bismil İlçesi’nde 28 Mart 2012’de düzenlenen
cenaze törenine katılanlara polis ekiplerinin
müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama
sonucu Mehmet Şahin Demir (26) yaşamını
yitirdi. Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada
Mehmet Şahin Demir’in polis ekiplerine atmak
istediği patlayıcının elinde patlaması nedeniyle
yaşamını yitirdiğini iddia etti.
* Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına
alınan 5 kişiden 4’ü 28 Mart 2012’de tutuklandı.
* Iğdır’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 28 Mart
2012’de düzenlenen ev baskıları sonucu arasında
BDP İl Başkanı Salih Tikiz’in de bulunduğu 29
kişi; aynı gerekçeyle Şanlıurfa’nın Viranşehir
İlçesi’nde ise 5 kişi gözaltına alındı.
* Iğdır’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katılarak “polis ekiplerine taş
attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 29
kişiden 13’ü; Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde
gözaltına alınan 5 kişiden 2’si ise “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 29 Mart
2012’de tutuklandı.
* Iğdır’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katılarak “polis ekiplerine taş
attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 29
kişiden arasında BDP İl Başkanı Salih Tikiz’in de
bulunduğu 5’i daha 30 Mart 2012’de tutuklandı.
* İçişleri Bakanlığı’nın kararını 31 Mart 2012’de
açıklayan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, PKK
lideri Abdullah Öcalan’ın doğum gününü (4
Nisan) kutlamak amacıyla Halfeti İlçesi’nin
Ömerli Köyü’ne düzenlenecek yürüyüşlerin
ve Şanlıurfa’da düzenlenecek tüm etkinliklerin
31 Mart 2012-8 Nisan 2012 tarihleri arasında
yasaklandığını duyurdu.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 20 Mart
2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına
katıldıkları gerekçesiyle 31 Mart 2012’de
düzenlenen ev baskıları sonucu 8 kişi gözaltına
alındı.
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* Bingöl’de 30 Mart 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu “15 Şubat 2012’de Abdullah
Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin
yıldönümünü protesto ettikleri” gerekçesiyle
gözaltına alınan Bingöl Üniversitesi öğrencisi 20
kişiden 7’si 2 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde ve Viranşehir
İlçesi’nde 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 2 Nisan
2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu 18
kişi; İstanbul’da 3 Nisan 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu ise 38 kişi gözaltına alındı.
* Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle 4
Nisan 2012’de Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’ne
bağlı Amara (Ömerli) Köyü’ne düzenlenmesi
planlanan yürüyüşe katılmak üzere 3 Nisan
2012’de Şanlıurfa’ya gelen TUHAD-FED
yöneticisi Selahattin Kaya, 4 Nisan 2011’deki
yürüyüş nedeniyle hakkında açılan bir
soruşturma nedeniyle gözaltına alındı.
* Van’da polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları
sonucu dört kişinin; Ağrı’dan Şanlıurfa’ya giden
6 kişinin; Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya doğru yola
çıkanlardan 4 kişinin ve Şanlıurfa’nın Suruç
İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu da 6
kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları
gerekçesiyle 31 Mart 2012’de düzenlenen ev
baskıları sonucu gözaltına alınan 8 kişi altısı
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla 3 Nisan 2012’de tutuklandı.
* İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 3 Nisan
2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu 7 kişi
daha gözaltına alındı.
* Şanlıurfa’nın Silvan İlçesi’nde 3 Nisan 2012’de
gözaltına alınan M.C.A. (17) ve C.Ö. (16)
“Emniyet Müdürlüğü’ne havai fişek attıkları”
gerekçesiyle aynı gün çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklandı.
* Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 20 Mart
2012’de düzenlenen Newroz kutlamasına
katıldıkları gerekçesiyle 2 Nisan 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına
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alınan 5 kişiden Abdurrahman Mutlu, Erdal
Erbekler ve Serdar Kırmızıgül 5 Nisan 2012’de
tutuklandı.
* İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen
Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 3
Nisan 2012’de düzenlenen ev baskıları sonucu
gözaltına alınan 34 kişiden 12’si “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 7 Nisan
2012’de tutuklandı.
* İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 10 Nisan
2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Çağdaş
Küçükbattal, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
İstanbul İl Yöneticisi ve Halkların Demokratik
Kongresi (HDK) İstanbul İl Koordinasyonu
üyesi Erdal Demirhan ile Hasan Tunç gözaltına
alındı.
* İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 10 Nisan
2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu
aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
Genel Başkan Yardımcısı Çiçek Otlu, ESP
İstanbul İl Yöneticisi ve Halkların Demokratik
Kongresi (HDK) İstanbul İl Koordinasyonu
üyesi Erdal Demirhan, Hasan Tunç, Sosyalist
Parti Parti Meclisi üyesi ve İstanbul İl Yöneticisi
Yiğit Yirmibeş, Öğrenci Kolektifleri’nden İhsan
Oğuz Yüzgeç ve Kadir Ev, Pir Sultan Yeşilkent
Cemevi Yöneticisi Sezgin Kartal, İstanbul
Üniversitesi öğrencileri Mehmet Akip Bilgin
ve Eren Yurt, Anadolu Kültür Ve Araştırma
Derneği (AKADER) Sarıgazi Şube Başkanı
Selçuk Kalaycıoğlu, Ekim Gençliği okuru Bekir
Sürücü ve Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu
(BDSP) çalışanı Deniz Aydın, Demokratik
Haklar Federasyonu (DHF) üyesi Kenan Ulaş,
Muharrem Demir ve Etkin Haber Ajansı (ETHA)
çalışanı Çağdaş Küçükbattal’ın da bulunduğu 17
kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 10 Nisan
2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu
gözaltına alınanların sayısının 19 olduğu
belirlendi.
* İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
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kutlamasına katıldığı gerekçesiyle 12 Nisan
+2012’de Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ndeki evine
düzenlenen baskın sonucu Bağımsız Devrimci
Sınıf Platformu (BDSP) çalışanı Burcu Deniz
gözaltına alındı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları
gerekçesiyle 14 Nisan 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu 13 kişi; Van’da ise 2 kişi
gözaltına alındı.
* Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 13 Nisan 2012’de eş
zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri
“çeşitli tarihlerde düzenlenecek eylemlerin
hazırlığını yaptıkları” iddiasıyla 10 kişiyi
gözaltına aldı.
* Diyarbakır’da 9 Nisan 2012’de eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlerde
kolluk kuvvetlerine taş attıkları” iddiasıyla
gözaltına aldığı 8 kişiden üçü “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 13 Nisan 2012’de
tutuklandı.
* İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 13 Nisan
2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu
19 kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 10 Nisan
2012’de düzenlenen ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 19 kişiden ESP Genel Başkan
Yardımcısı Çiçek Otlu, Eren Yurt, Çağdaş
Karabayraktar, Yiğitcan Yirmibeş, İhsan Oğuz
Yüzgeç, Kadir Ev ve Burcu Deniz “yasadışı KCK
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 13 Nisan
2012’de tutuklandı.
* Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 13 Nisan 2012’de
eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis
ekiplerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenecek
eylemlerin hazırlığını yaptıkları” iddiasıyla
gözaltına aldığı 10 kişiden ikisi 17 Nisan 2012’de
tutuklandı.
* Çanakkale’de 21 Mart 2012’de düzenlenen
Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 17
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Nisan 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları
sonucu 11 kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 13 Nisan
2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 19 kişiden 15’i “Demokratik
Yurtsever Gençlik üyesi oldukları” suçlamasıyla
17 Nisan 2012’de İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından tutuklandı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları
gerekçesiyle 14 Nisan 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 13 kişiden
onu 17 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Manisa’nın Salihli İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları
gerekçesiyle 18 Nisan 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu 7 kişi gözaltına alındı.
* Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasına katıldığı
gerekçesiyle 16 Nisan 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskını sonucu gözaltına alınan S.T. 19 Nisan
2012’de tutuklandı.
* Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 22 Nisan 2012’de
PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla
görüşmesine izin verilmemesini protesto etmek
amacıyla yürüyüş düzenleyen gruba müdahale
eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıkları
gerekçesiyle 17 Nisan 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 9 kişi 20
Nisan 2012’de tutuklandı.
* Van’da 23 Nisan 2012’de evine düzenlenen baskın
sonucu gözaltına alınan T.F., “çeşitli tarihlerde
düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerine taş
attığı” iddiasıyla 25 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Batman’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle 30 Nisan
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2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu
9 kişi gözaltına alındı.
* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 30 Nisan 2012’de
evine gittiği sırada polis ekipleri tarafından
gözaltına alınan F.K. (15) “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”
ve “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddialarıyla
1 Mayıs 2012’de tutuklanarak Mersin E Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
* Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Yolaçtı Köyü’nün
kırsal kesiminde 24 Nisan 2012’de çıkan
çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı üç kişi
için 4 Mayıs 2012’de Diyarbakır’da Bayramoğlu
Camisi’nde yapılmak istenen cenaze töreni
Diyabakır Valiliği tarafından yasaklandı.
* Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Kadın Meclisi
tarafından 13 Mayıs-14 Mayıs 2012’de “Kürt
Meselesi’nin çözümü için Öcalan’a özgürlük”
talebiyle Diyarbakır ve Ankara’da düzenlemek
istediği çadır eylemi 10 Mayıs 2012’de İçişleri
Bakanlığı’nca yasaklandı.
* Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 15 Mayıs 2012’de polis
ekiplerinin evine düzenlediği baskın sonucu
gözaltına alınan R.T. (17), “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç
işlediği” iddiasıyla 17 Mayıs 2012’de tutuklanarak
Midyat E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* İsatnbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 26 Mayıs 2012’de
Mayıs ayında yaşamını yitirenleri anmak isteyen
BDP üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri
yedi kişiyi gözaltına aldı.
* Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 29 Mayıs 2012’de eş
zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri
20 Mart 2012’de Antalya’da düzenlenen Newroz
kutlamasında “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla Akdeniz Üniversitesi
öğrencisi 4 kişiyi gözaltına aldı.
* İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 26 Mayıs 2012’de
Mayıs ayında yaşamını yitirenleri anmak
isteyen BDP üyesi gruba müdahale eden polis
ekiplerinin gözaltına aldığı yedi kişiden BDP
Beyoğlu ilçe örgütü yöneticisi Celal Oskan 30
Mayıs 2012’de “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.
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* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 3 Haziran 2012’de
polis ekiplerinin tecavüz iddialarıyla gündeme
gelen Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nden
yakın zamanda tahliye edilmiş olan B.Y. ve 12
yaşında olan O.A. ile birlikte toplam 4 çocuğu
gözaltına aldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan
çocuklardan B.Y. 6 Haziran 2012’de tutuklanarak
Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde Emniyet
Müdürlüğü’ne düzenlenen bombalı saldırıda
ölen HPG militanı Ramazan Yıldız için 6
Haziran 2012’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde
düzenlenen cenaze törenine polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu Hamdi Özyandı (50)
yaralandı.
* Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’ne bağlı
Roboski (Ortasu) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak
sınırında askerler tarafından belirli bir bölgeye
yönlendirildikleri iddia edilen çoğunluğu
ilköğretim ve lise öğrencisi çocuklardan oluşan
köylülerden 34’ünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
bağlı savaş uçakları tarafından bombalanarak
katledilmesini katliamın 6. ayına girmesi
dolayısıyla 28 Haziran 2012’de 34 kişinin
öldürüldüğü yere yürüyerek protesto etmek
isteyen ailelere ve milletvekillerine polis ekipleri
“sınıra yürümenin yasak olduğu” iddia ederek
basınçlı suyla müdahale etti.
* Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ndeki Laleş
Yaylası’nda her yıl düzenlenen Koyun Kırpma
Kültür Sanat ve Yayla Festivali’nin, İçişleri
Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle, “önceki
yıllarda
kanunlara
aykırı
davranıldığı”
gerekçesiyle 2011 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu uyarınca yasaklandığı 4
Temmuz 2012’de öğrenildi.
* Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de Barış
ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından
düzenlenmesi planlanan miting Diyarbakır
Valiliği tarafından 8 Temmuz 2012’de yasaklandı.
* Muş’un Malazgirt İlçesi’ne bağlı Beşdam
Köyü’nün kırsal kesiminde 27 Haziran 2012’de
çıkan çatışmada öldürülen HPG militanı
Şükrü Sezer için 7 Temmuz 2012’de Mersin’de
düzenlenen cenaze törenine müdahale eden
polis ekipleri 83 kişiyi gözaltına aldı
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* Muş’un Malazgirt İlçesi’ne bağlı Beşdam
Köyü’nün kırsal kesiminde 27 Haziran 2012’de
çıkan çatışmada öldürülen HPG militanı
Şükrü Sezer için 7 Temmuz 2012’de Mersin’de
düzenlenen cenaze törenine müdahale eden
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 83 kişiden
ikisi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 10
Temmuz 2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de BDP ve DTK
tarafından düzenlenemesi planlanan miting için
Mardin’in Derik İlçesi’nde el bildirileri dağıtan
arasında Derik Belediye Başkanvekili Doğan
Özbahçeci’nin de bulunduğu 10 kişi polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* Diyarbakır’da 14 Temmuz 2012’de Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) ve Demokratik Toplum
Kongresi (DTK) tarafından düzenlenmesi
planlanan “Özgürlük İçin Demokratik Direniş
Mitingi” Diyarbakır Valiliği tarafından 8
Temmuz 2012’de yasaklanmıştı.
Kararın hukuksuz olduğunu savunan ve mitingi
belirlenen gün ve saatte yapacaklarını duyuran
BDP ve DTK 14 Temmuz 2012’de mitingi
gerçekleştirmek için mitinge katılmak isteyenlere
çağrıda bulundu. Bunun üzerine Diyarbakır
Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü kentte ve kentin
giriş-çıkışlarında 13 Temmuz 2012’den itibaren
olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. 14 Temmuz
2012’de miting için Diyarbakır’a gelmek isteyen
hiçkimse kente alınmadı.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 13 Temmuz 2012’de
düzenlenen ev baskını sonucunda polis ekipleri
evde bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kent merkezinde ise mitingin yapılacağı alana
gitmek isteyen gruplara kolluk kuvvetleri aşırı/
ölçüsüz/orantısız güç ve biber gazı kullandı.
Miting günü için kullanılması öngörülen biber
gazlarının tamamının gündüz saatlerinde kolluk
kuvvetleri tarafından kentin her yerinde halka karşı
kullanılmak suretiyle bitmesi üzerine depolardan
yedek biber gazları getirtildi.
Kolluk kuvvetlerinin yakaladıkları veya müdahale
ettikleri kişi veya gruplara ayrım yapmaksızın
işkence yaptığı çekilen fotoğraflar ve kaydedilen
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görüntüler tarafından tespit edildi. Mitinge
katılmak isteyen BDP eşbaşkanları ve milletvekilleri
de şiddete maruz kaldı. Milletvekillerinden Pervin
Buldan ayağına isabet eden gaz bombası kapsülü
sonucu yaralanırken, Ayla Akat Ata aldığı darbe
sonucu gözünden, Mülkiye Birtane vücudunun
çeşitli yerlerinden yaralandı. Gültan Kışanak kolluk
kuvvetleri tarafından yerde sürüklenirken, Emine
Ayna da basınçlı suyun etkisiyle yere düştü. Kolluk
kuvvetlerinin hastanedeki yaralıları dahi gözaltına
aldığı görüldü.
Diyarbakır Valiliği ise 15 Temmuz 2012’de
yaptığı açıklamada müdahale sonrasında 10 polis
memurunun yaralandığını, 25 kişinin ise biber
gazından etkilenerek hastaneye başvurduğunu, 85
kişinin ise gözaltına alındığını ileri sürdü.
Haber ajanslarının edindiği bilgilere göre ise
müdahale sonrasında 56’sı sivil, 23’ü polis memuru
toplam 79 kişi yaralanırken, 87 kişi de gözaltına
alındı.
Gözaltına alınan 87 kişiden 21’i “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna muhalefet
ettikleri” ve “yasadışı örgüt adına suç işledikleri”
suçlamasıyla 18 Temmuz 2012’de tutuklandı.
* PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın bir yılı
geçen
süreden
beridir
avukatlarıyla
görüştürülmemesini protesto etmek için 30
Temmuz 2012’de İstanbul’da eylem yapan
Barış Anneleri’ne müdahale eden polis ekipleri
tarafından darp edilen Döndü Ergin (70)
yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
* Hakkâri’de 16 Ağustos 2012’de, PKK’nin silahlı
eylemlere başlamasının yıldönümünü (15
Ağustos 1984) kutlamak isteyen gruba polis
ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla
müdahale etmeleri sonucu bir çocuk yaralandı.
* Şanlıurfa Valiliği, BDP’nin 25 Ağustos 2012’de
Siverek İlçesi’nde “Özgürlük yürüyüşünüzü
selamlıyoruz” sloganıyla yapmak istediği mitingi
“yasadışı örgüt propagandasına dönüşebileceği”
gerekçesiyle “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ile 5442
sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi
uyarınca 23 Ağustos 2012’de yasakladı.
* İçişleri

Bakanlığı,

BDP’nin

26

Ağustos
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2012’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “Özgürlük
yürüyüşünüzü selamlıyoruz” sloganıyla yapmak
istediği mitingi “yasadışı örgüt propagandasına
dönüşebileceği” gerekçesiyle “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17.
maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun
32/ç maddesi uyarınca 24 Ağustos 2012’de
yayınladığı genelgeyle yasakladı.
* Kızıltepe Kaymakamlığı (Mardin), BDP’nin
26 Ağustos 2012’de Kızıltepe’de “Özgürlük
yürüyüşünüzü selamlıyoruz” sloganıyla yapmak
istediği mitingi “yasadışı örgüt propagandasına
dönüşebileceği” gerekçesiyle “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17.
maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun
32/ç maddesi uyarınca 25 Ağustos 2012’de
yasakladı.
* Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin kırsal kesiminde
çıkan çatışmada öldürülen HPG militanı
Hüseyin İldizir için 25 Eylül 2012’de Ağrı’nın
Doğubayazıt İlçesi’nde düzenlenen cenaze
törenine müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi
gözaltına aldı.
* Adana’da 30 Eylül 2012’de BDP tarafından
Abdullah Öcalan’ın bir yılı aşkın bir süredir
avukatlarıyla görüştürülmemesini protesto
etmek amacıyla düzenlenen mitingin ardından
başlayan yürüyüşe polis ekiplerinin gaz
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 3 çocuk
yaralandı.
* Van’ın Gürpınar İlçesi’nin kırsal kesiminde
çıkan çatışmada öldürülen HPG militanı Cumali
İldem için 3 Ekim 2012’de Mardin’in Kızıltepe
İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine polis
ekiplerinin gerçek mermili silahlarla ateş açarak
müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
* Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde
çıkan çatışmada öldürülen HPG militanı Ali
Kılıç için 4 Ekim 2012’de Mardin’in Nusaybin
İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine polis
ekiplerinin basınçlı su ve gaz bombalarıyla
müdahale etmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
* İstanbul’da 7 Ekim 2012’de BDP il örgütünün
12 Eylül 2012’den bu yana cezaevlerinde süren
açlık grevleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamanın
ardından dağılan gruba polis ekiplerinin gaz
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 2’si polis
memuru 4 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına
alındı.
* Bingöl’de 23 Eylül 2012’de, BDP il binasına
yönelik düzenlenen saldırıyı protesto etmek
amacıyla düzenlenmek istenen mitinge polis
ekipleri müdahale etmiş, daha sonra düzenlenen
opersyonlarda ise 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan 5’i 10 Ekim 2012’de
tutuklandı.
* Batman’da 9 Ekim 2012’de BDP il örgütünün
Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den
çıkarılışını protesto etmek amacıyla düzenleme
istediği gösteriye gaz bombalarıyla müdahale
eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.
* Diyarbakır’da 15 Ekim 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin çatışmalarda
yaşamını yitiren 14 HPG militanı için taziyelerin
kabul edildiği Kulplular Yas Evi’ne düzenledikleri
baskın sonucu 3 kişi gözaltına alındı.
* 12 Eylül’den bu yana “PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin eylemlerine
destek vermek amacıyla Hakkâri’nin Yüksekova
İlçesi’nde 19 Ekim 2012’de açlık grevi eylemi
yapan grubun bulunduğu BDP ilçe binasına
baskın düzenleyen polis ekipleri 9 kişiyi
gözaltına aldı.
* 12 Eylül’den bu yana “PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin eylemleri 30
Ekim 2012 tarihi itibariyle 49. gününe girdi.
Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde kalan Hacı Aslan
ile Adem Yıldız, 9 Ekim 2012’de başlattıkları
süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemini 16 Ekim
2012’den itibaren ölüm orucuna çevirdiklerini 23
Ekim 2012’de açıkladı.
23 Ekim 2012’de toplanan Bakanlar Kurulu’nun
sona ermesinin ardından açıklama yapan Başbakan

177

Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü

Yardımcısı Ali Babacan, cezaevlerindeki açlık
grevleriyle ilgili olarak “devletin bir şefkat eli vardır;
ama öte yandan devletin yaptırım yapacak gücü
vardır. Gerekli adımları, gerekli kararları zamanı
gelince atarız, yaparız” dedi.
İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nden 23 Ekim 2012’de
Silivri (İstanbul) Ceza İnfaz Kurumu’na ve Tekirdağ
F Tipi Cezaevi’ne doğru yürüyüş yapmak isteyen
gruba biber gazlarıyla müdahale eden polis ekipleri
5 kişiyi gözaltına aldı, müdahale sırasında en az 2
kişi de yaralandı. Müdahalenin ardından yürüyüşe
devam eden gruba Büyükçekmece İlçesi’nde aşırı
sağcı bir grup yaklaşık bir saat boyunca taş, soda
şişesi, sopalar ve molozlarla saldırdı.
Süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine
Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nden 15 Ekim
2012’de Yılmaz Kahraman, İsa Kilvan, Kenan
Yıldızbakan, Haşim Dölek ve Şemsettin Gergin
adlı 5 tutuklu ve hükümlünün; Bursa H Tipi
Cezaevi’nden 15 Ekim 2012’de Osman Kılavuz,
Hüseyin Beyaz, Samet Aydemir ve Ayhan Dağ adlı
4 tutuklu ve hükümlünün; Kalkandere (Rize) L
Tipi Cezaevi’nden 16 Ekim 2012’de Sedat Oğul ve
Sedat Can adlı 2 tutuklu ve hükümlünün; Mersin
E Tipi Cezaevi’nden 19 Ekim 2012’de H.A., O.B.,
M.K., H.A., S.S., K.S. ve P.E. adlı 7 çocuk tutuklu
ve hükümlünün yanı sıra Gıyasettin Yalçın ve Sait
Kaya adlı 2 tutuklu ve hükümlünün; Tokat T Tipi
Cezaevi’nden 23 Ekim 2012’de Halil Dağ, Celal
Binici, Halil İbrahim Çelikdemir adlı 4 tutuklu ve
hükümlünün katıldığı 23 Ekim 2012’de öğrenildi.
Açlık grevi eylemini başlatan ilk grup içinde yer
alan ve 12 Eylül 2012’den bu yana Diyarbakır E
Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde bulunan 11 kadın
tutuklu ve hükümlünün sağlığının kötüye gittiği
öğrenildi. Açlık grevinde bulunan tutuklu ve
hükümlülerin adları ve yaşadıkları sağlık sorunları
ise şöyle:
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- Zeynep Kaplan: Halsizlik, düzensiz tansiyon
düşmesi ya da yükselmesi, kilo kaybı, baş ve
eklem ağrıları, ishal.
- Besime Konca: Baş dönmesi, halsizlik, eklem
ve baş ağrıları, gözaltı kapaklarının morarması,
uykusuzluk.
- Nihayet Taşdemir: Halsizlik, kilo kaybı, düzensiz
tansiyon düşmesi ya da yükselmesi, nefes almada
zorlanma, mide bulantısı.
- Mizgin Arı: Baş dönmesi, baş ve eklem ağrıları,
düzensiz tansiyon düşmesi ya da yükselmesi.
- Teybet Belge: Halsizlik, baş ve eklem ağrısı, kilo
kaybı ve ishal.
- Pero Dündar: Baş ve eklem ağrısı, ses ve kokuya
karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kusma, içecek
almada zorlanma, düzensiz tansiyon düşmesi ya
da yükselmesi.
- Seve Demir: Baş ve eklem ağrıları, ses ve kokuya
karşı aşırı hassasiyet, burun kanaması, düzensiz
tansiyon düşmesi ya da yükselmesi.
- Elif Ekinci: Baş dönmesi, kilo kaybı, halsizlik,
düzensiz tansiyon düşmesi ya da yükselmesi.
- Ayşe Irmak: Baş dönmesi, halsizlik, düzensiz
tansiyon düşmesi ya da yükselmesi, kilo kaybı.
Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 28 Ekim 2012’de,
cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla
AKP İlçe Başkanlığı binasına yürümek isteyen
gruba müdahale eden polis ekiplerinin gerçek
mermilerle havaya ateş açtığı olaylar sırasında,
BDP İl Genel Meclis üyesi Emanet Eneş, başına
isabet eden bir mermiyle ağır yaralandı
Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan BDP
Mardin Milletvekili Gülseren Yıldırım da 24
Ekim 2012’den itibaren süresiz-dönüşümsüz açlık
grevine başladı.

- Sara Aktaş: Baş dönmesi, halsizlik, eklem ve baş
ağrıları, yürümekte zorlanma, kusma, ses ve
kokuya karşı aşırı hassasiyet, düzensiz tansiyon
düşmesi ya da yükselmesi, uykusuzluk.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da 15
Ekim 2012’de süresiz-dönüşümsüz açlık grevine
başlamıştı.

- Herdem Kızılkaya: Baş dönmesi, halsizlik, eklem
ve baş ağrıları, düzensiz tansiyon düşmesi ya da
yükselmesi, kilo kaybı, içecek almada zorlanma,
uykusuzluk.

Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
tutuklu bulunan Azadiya Welat Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Yıldırım’ın
da 24 Ekim 2012’de süresiz-dönüşümsüz açlık
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grevine başlaması üzerine açlık grevini sürdüren
gazetecilerin sayısı 6’ya çıktı.

Başkanlığı önüne pankart asmak isteyen 5 kişi darp
edilerek gözaltına alındı.

Açlık grevinin sürdüğü cezaevlerinden Bakırköy
Kadın Cezaevi önünde 24 Ekim 2012’de destek
amaçlı yapılmak istenen açlık grevi eylemine
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 6 kişi
yaralandı. Polis barikatını aşan BDP İstanbul
milletvekili Sebahat Tuncel ve BDP üyesi 2 kişi ise
açlık grevine başladı.

Diyarbakır Valiliği’nin, 27 Ekim 2012 ile 4
Kasım 2012 tarihleri arasında “başta Turgut
Özal Bulvarı, Koşuyolu Parkı, Batıkent Meydanı,
Dağkapı Meydanı, E ve D Tipi Cezaevi önü ve
civarı, Sümerpark, Sanat Sokağı ve civarında çadır
kurulmasını” yasaklayarak kararı 26 Ekim 2012’de
BDP Diyarbakır İl ve Yenişehir, Sur, Kayapınar ve
Bağlar ilçe başkanlıklarına gönderdiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği ise 25 Ekim 2012’de yaptığı
açıklamayla cezaevi önüne ziyaretçiler ve
milletvekilleri dışında hiç kimsenin alınmayacağını
duyurdu.
Ermenek (Karaman) M Tipi Cezaevi’nde kalan
5 tutuklu ve hükümlünün de 15 Ekim 2012’den
beridir açlık grevine başladıkları 25 Ekim 2012’de
öğrenildi.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 27 Ekim 2012’de,
Musa Anter Parkı’nda açlık grevlerine destek
vermek amacıyla kurulmak istenen çadıra polis
ekipleri gaz bombalarıyla müdaha etti. Müdahale
sonunda gazdan etkilenen BDP Mardin İl Eş
Başkanı Sihem Elveren Alp baygınlık geçirmesi
nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Batman’da 27 Ekim 2012’de, açlık grevlerine dikkat
çekmek amacıyla düzenlenen mitingin ardından
kalabalığa gaz bombalarıyla müdahale eden polis
ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.
Siirt E Tipi Cezaevi’nde 12 Eylül 2012’den beridir
açlık grevinde olan 4 kadın tutuklu ve hükümlünün
midelerinin artık sıvı kabul etmediği 27 Ekim
2012’de öğrenildi.
Barış ve Demokrasi Partisi’nin cezaevlerindeki
açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da
27 Ekim 2012’de düzenlediği miting sonrasında
çıkan olaylara polis ekipleri tazyikli su ve biber
gazıyla müdahale etti.
27 Ekim 2012’de Halkların Demokratik
Kongresi’nin İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı
Gazi Mahallesi’nde, destek amaçlı açlık grevi
yapmak için kurmak istediği çadıra müdahale eden
polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
İzmir’de 27 Ekim 2012’de, cezaevlerindeki açlık
grevlerine destek vermek için AKP Konak İlçe
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

29 Ekim 2012’de İzmir’de destek amaçlı açlık grevi
eylemi yapmak isteyen Halkların Demokratik
Kongresi üyelerine müdahale eden polis ekipleri 13
kişiyi gözaltına aldı.
28 Ekim 2012’de Diyarbakır D Tipi Cezaevi önünde
destek amaçlı açlık grevi yapan kadınların eylemine
gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri bir
kişiyi gözaltına aldı.
22 Eylül 2012’den beridir kaldığı Tekirdağ F
Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan Mazlum
Dikmen’in, gardiyanlar tarafından darp edildiği,
B1 vitaminini alamadığı ve cezaevi yönetiminin
Mazlum Dikmen’e 6 ay görüş yasağı verdiği 29
Ekim 2012’de öğrenildi.
28 Ekim 2012’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde AKP
Yıldırım İlçe Başkanlığı binasına siyah çelenk
bırakmak isteyen gruba polis ekiplerinin müdahale
etmesinin ardından ırkçı bir grup silahlı, taşlı
ve sopalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda atılan
taşlardan dolayı çok sayıda kişinin yaralandığı
öğrenildi.
Saldırının ardından 29 Ekim 2012’de BDP Yıldırım
İlçe Örgütü binasının etrafında toplanan yaklaşık
200 kişilik ırkçı bir grup, binaya saldırı girişiminde
bulundu. Binaya saldırı girişimini engellemek için
nöbet tutan BDP üyelerine polis ekiplerinin gerçek
mermili silahlarla, gaz bombalarıyla ve basınçlı
suyla müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. 30
Ekim 2012’de de açlık grevine destek veren BDP
üyelerine ırkçı bir grubun saldırıda bulunduğu
öğrenildi.
24 Ekim 2012’de Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’nde
açlık grevi yapan hükümlü ve tutuklularla görüşen
Adalet Bakanı Sadullah Ergin şunları söyledi:
“680 civarında tutuklu ve hükümlü açlık grevi
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yapıyor. Büyük bir titizlikle takip edip olumsuz bir
durum oluşmaması için her türlü tedbiri aldık. Parti
olarak önce insanı yaşatmak için yola çıktık ve var
gücümüzle çalışıyoruz. Açlık grevleri cezaevlerinin
koşullarıyla ilgili değil, cezaevi koşulları dışındaki
konularla ilgili hepinizin bildiği taleplerdir. Türkiye
evrensel demokrasi koşullarına ulaşmak için
uğraşıyor ve son Ak Parti Kongresi’nde anadilde
savunma hakkının 2023 yılı hedefleri içinde yer
alması doğrultusunda bir çalışma başlattık. Bu
çalışmaları Bakanlar Kurulu›nun dikkatine sunmak
için hazırlanıyoruz. Bu eylemi yapan hükümlü
ve tutuklulara söylüyorum: Kendi bedenleriniz,
kendi sağlığınız, sizi sevenler ve sevdikleriniz için
bu bayram arefesinde bu eylemden vazgeçmelerini
söylüyorum. AB sürecinde mevcut şartlarını
yenileyen, irade sahibi bir hükümeti var. Bu hedef
noktasında güçlü bir yürüyüş üzerinde olduğumuzu
da ifade ediyorum. İmkan dahilinde olan adımlar
tarafımızdan atılıyor. Savunma tarafında çalışmalar
yapılıyor. İlk günden bugüne kadar sivil toplum
örgütleri ve siyaset kurumundan gelen tüm görüşme
teklifleri karşılanmıştır. Bu konuyla ilgili çözüm
arayışında olan, sorunu büyütmek değil küçültmek
isteyen bir Adalet Bakanlığı bulmuştur. Herkes
sorumluluğunun gereğini yerine getirmelidir.
Ama yangına benzin dökmek isteyenler varsa
onlar söz orucuna girsinler. Ya hayır konuş ya sus.
Bu meselenin çözümü noktasında katkı sunacak
olan varsa onlarla görüştük. Biz ümit ediyoruz
bu eylemler sesini duyurmak için yapıldıysa bus
es duyulmuştur. Bir takım çalışmalar da devam
ediyor. Cezaevlerinde bulunan her kişi devlete
emanet edilmiştir. Sağlıkları devletin sorumluluğu
altındadır. Onlar için her türlü ihtimam
gösteriliyor. Sağlık çalışanları teyakkuz halindedir.
Hükümlü ve tutuklularla her gün temas ediyor,
kontrolleri yapılıyor. Şu an için çok sıkıntı verici
bir tablo yok ama konu önemsiz değildir. Bir tek
kişinin burnunun kanaması bizim razı olacağımız
bir sonuç değil.”
* 12 Eylül’den bu yana “PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin eylemlerine
destek vermek amacıyla Hakkâri’nin Yüksekova
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İlçesi’nde 19 Ekim 2012’de açlık grevi eylemi
yapan grubun bulunduğu BDP ilçe binasına
baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 12 kişiden BDP üyesi Mervan Değenek,
Nejla Çoruh, Ramazan Altınoluk ve Cigerğun
Işık adlı 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla 23 Ekim 2012’de tutuklandı.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 30 Ekim
2012’de sayı 663’tür) eylemleri 31 Ekim 2012
tarihi itibariyle 50. gününe girdi.
Açlık grevi eylemlerine destek vermek amacıyla
BDP’nin çağrısıyla 30 Ekim 2012’de çeşitli kentlerde
esnaflar kepenk açmadı, öğrenciler okullarını
boykot etti, belediyeler çöp toplama gibi rutin
işlerini yapmadılar.
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü 30 Ekim
2012’de okullara devam oranının yüzde 15
olduğunu açıkladı.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde, BDP Grup
Toplantısı’nın yapılacağı E Tipi Cezaevi’nin önüne
yürümek isteyen gruba polis ekipleri gaz bombası
ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis ekiplerinin
kullandığı gaz bombalarından birinin isabet ettiği
bir evde ise yangın çıktığı öğrenildi.
Diyarbakır Valiliği’nin kentte yapılması planlanan
her türlü basın açıklaması, gösteri, yürüyüş ile
benzeri eylemlerin yasaklandığını açıklamasının
ardından cezaevinin önü ve çevresi, polis araçları
ve çevik kuvvet polis ekipleri tarafından abluka
altına alındı. Cezaevine çıkan sokakları da kapatan
polis ekipleri, hiç kimsenin cezaevi önünde
toplanmasına izin vermedi ve gün sonunda toplam
56 kişiyi gözaltına aldı. Olayların sonunda en az 3
kişinin yaralandığı öğrenildi.
BDP yetkilileriyle polis amirleri arasında yapılan
görüşmede cezaevine 30 metre mesafede bulunan
Dicleliler Yasevi önünde basın açıklaması
yapılmasına izin verildi.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Newroz kutlamalarının yapıldığı alana 3 koldan yürüyüşe geçen
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gruplara polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu
Burhan Bilgiç adlı kişi gözüne gaz bombası kapsülü
isabet etmesiyle ağır yaralandı.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Mehmet Sincar
Parkı’nda kurulan açlık grevi çadırında bulunanlara
gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri
çadıra da el koydu.
İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı
Semti’nde, açlık grevi eylemlerine destek vermek
için biraraya gelen Barış Anneleri İnisiyatifi
üyeleri ile BDP üyelerine de müdahale eden polis
ekipleri, milletvekillerinin bölgeden ayrılmalarının
ardından Sibel Yalçın (Fatma Girik) Parkı’nda
kurulan çadıra gaz bombası attı ve basınçlı su
sıktı. Müdahalede 10 kişinin yaralandığı, çevrede
yaşayanlar da dâhil olmak üzere Sebahat Tuncel’in
de arasında bulunduğu pek çok kişinin yoğun
gaz bombası kullanımından etkilendiği bildirildi.
Keskingül Caddesi’nde eylem yapmak isteyen 10
kişilik bir grup ise çevrede bulunan esanfın linç
girişimine maruz kaldı.
BDP Ankara İl Örgütü’nün Yüksel Caddesi’ne
kurduğu çadıra müdahale eden polis ekipleri de 5
kişiyi gözaltına aldı, çadıra da elkoydu.
Van’da Erciş karayolu üzerinde bulunan F Tipi
Cezaevi önüne kalabalık bir grubun yürümesinin
ardından açlık grevi eylemi yapanlara destek
vermek amacıyla Van F Tipi Cezaevi’nde süreli açlık
grevi eylemi yapan 102 tutuklu ve hükümlünün
eylemlerini sonlandırdıkları öğrenildi.
Adana’da yapılmak istenen açlık grevine destek
eylemine de polis ekiplerinin gaz bombalarıyla
müdahale ettiği, açlık grevi çadırını söken polis
ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
İzmir’de BDP Karabağlar İlçe Örgütü’nün kurduğu
çadıra müdahale eden polis ekipleri 22 kişiyi
gözaltına aldı.
Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 28 Ekim 2012’de,
AKP İlçe Başkanlığı binasına yürümek isteyen
gruba müdahale eden polis ekiplerinin gerçek
mermilerle havaya ateş açtığı olayların ardından
gözaltına alınan 2 kişiden Hamdullah Özkan 30
Ekim 2012’de tutuklandı.
28 Ekim 2012’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde
AKP Yıldırım İlçe Başkanlığı binasına siyah
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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çelenk bırakmak isteyen gruba ırkçı grupların
saldırmasının ardından ilçede gerginlik devam etti.
30 Ekim 2012’de açlık grevine destek verenlere ırkçı
grupların yeniden saldırması sonucu bir kişi silahla
başından yaralandı. Olayların sonunda 3 kişinin
yaralandığı, 4 kişinin gözaltına alındığı, saldırılara
polis ekiplerinin müdahale edememesi üzerine
ilçeye takviye jandarma ekipleri gönderildiği
öğrenildi.
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde, BDP İlçe Örgütü
binası önünde kurulan açlık grevi çadırına
polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale
etmesi sonucu 6 gündür açlık grevinde olan 2
kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı;
Bismil İlçesi’ndeki müdahaleler sonunda 2 kişinin
yaralandığı; Ergani İlçesi’ndeki müdahalede ise 2
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şırnak’ın İdil İlçesi’nde gün boyu devam eden
eylemlere müdahale eden polis ekiplerinin 4 kişiyi
gözaltına aldığı öğrenildi.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması ve Kürt halkının demokratik
haklarının verilmesi” talebiyle cezaevlerinde
açlık grevinde bulunan PKK’li ve PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 30 Ekim 2012’de sayı
663’tür) eylemleri 1 Kasım 2012 tarihi itibariyle
51. gününe girdi.
Açlık grevi eylemlerine destek vermek amacıyla
BDP’nin çağrısıyla başta Diyarbakır, Batman,
Van, Hakkâri olmak üzere pek çok kentte 30
Ekim 2012’de düzenlenen protesto gösterilerine
kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu 122
kişinin gözaltına alındığı, 7 kişinin ise tutuklandığı
öğrenildi.
Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş Cumhuriyet
başsavcılıkları da, BDP il örgütlerince düzenlenen
eylemlerle ilgili soruşturma başlattı.
Açlık grevleri sürecinde “kritik eşik” olduğu
ifade edilen 50. günün geçilmesinin ardından
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun
bünyesinde kurulan Cezaevleri Alt Komisyonu,
eylemcilerle görüşmek üzere 1 Kasım 2012’de Bolu
F Tipi ve T Tipi Cezaevi’nde açlık grevine katılan
tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etme kararı aldı.
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Almanya’da bulunan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ise açlık grevlerine ilişkin “Öncelikle
Türkiye’de açlık grevi veya ölüm orucu olayına
açıklık getireyim. Ve şu anda Almanya’dan tüm
dünyaya sesleniyorum. Bir defa Türkiye’de şu anda
ölüm orucunda olan bir kişi var. Bu da tamamen
şovdur. Ben bakanımı bizzat cezaevine gönderdim,
yerlerinde izledi. Şu anda zaten yarıdan fazlası
da bu işi bırakmış vaziyetteler. Böyle bir şey de
söz konusu değil. Kaldı ki açlık grevi vs. bu tür
şeylerin hepsi de diğer suçlar da zaman zaman olur,
burada da yine hastanelerimizin bütün personeli
orada kontrol altında tutarlar, böyle bir sıkıntı
olursa gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle tedavi
sürecini sürdürürler” dedi.
Yine Almanya’dan açıklama yapan Adalet Bakanı
Sadullah Ergin ise açlık grevi eylemini sürdüren
tutuklu ve hükümlülerle ilgili olarak “şu anda 66
ayrı cezaevinde 683 kişi olarak gözüküyor” dedi.
Başbakan’ın açıklamaları üzerine Türk Tabipleri
Birliği (TTB) açlık grevleri ve hekimlerin rolüne
dair bir açıklama yaparak sorunun hekimler kullanılarak çözülemeyeceğini vurguladı. Açıklamada
şu ifadelere yer verildi:
“Böyle bir beklenti, mesleğimizin evrensel etik
değerleriyle uyuşmamaktadır. Açlık grevlerinde
hekimlerin nasıl davranması gerektiği, tıp dünyası
tarafından birçok kez tartışılmış ve özellikle Dünya
Tabipler Birliği’nin 1975 tarihli Tokyo ve 1991
tarihli Malta Bildirgelerinde tanımlanmıştır.
Malta Bildirgesi’nde açık olarak tarif edildiği gibi,
açlık grevinde olan kişiyle hekim arasında bir
hekim-hasta ilişkisi vardır. Hekim, herhangi bir
hastasıyla girdiği ilişkide olduğu gibi, uygulamasını
öneriler ya da tedavi yoluyla yapabilir. Bu ilişki,
hasta bazı tedavi ve müdahaleleri kabul etmese
de sürebilir. Bir hekim açlık grevcisinin bakımını
üstlendiği andan itibaren, o kişi hekimin hastası
olur. Bu durumda, hasta-hekim ilişkisindeki tüm
uygulama ve sorumluluklar, karşılıklı güven ve
gizlilik de dâhil olmak üzere geçerlidir.
Cezaevlerindeki açlık grevlerinin hiç kimsenin
bedenine ve yaşamına zarar vermeden çözülmesi
kuşkusuz ki herkesten önce biz hekimlerin mesleki,
insani ve vicdani temennisidir. Ancak, hiç kimse
hekimleri meslek etiğine aykırı davranmaya ve
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sorunu hekimler üzerinden çözmeye çalışmamalıdır.”
Siirt E Tipi Cezevi’nde tutuklu bulunan Derik
(Mardin) Belediye Başkanı Çağlar Demirel de 30
Ekim 2012’de süresiz dönüşümsüz açlık grevine
başladı.
Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde ve Kırıklar
(İzmir) F Tipi Cezaevi’nde açlık grevi eylemi
yapan tutuklu ve hükümlülerde kilo kaybı, baş
dönmesi, damakta yara, mide yanması, konuşma
güçlüğü, halsizlik, burun kanaması ve göz ağrısı
gibi sağlık sorunları meydana geldiği öğrenilirken
Şakran 4 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 3 Ekim 2012’den
beridir açlık grevi eylemi yapan Ziver Mete’nin
sağlık durumunun giderek kötüleştiği, yerinden
kalkamadığı belirtildi.
Öte yandan Şakran Çocuk Cezaevi’nde 15 Ekim
2012’den beri açlık grevi eylemi başlatan H.D. ve
U.T. adlı 2 çocuğun yanlarına refakatçi verilmeden
tek kişilik odalara konuldukları öğrenildi.
Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde açlık grevi eylemi
yapan 2 tutuklunun ise 30 Ekim 2012’de kaldıkları
hücreyi ateşe verdikleri iddia edildi. Dumandan
etkilenen 2 tutuklunun cezaevine gelen ambulansta
ayakta tedavi edildiği belirtildi.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 2 Kasım
2012’de sayı 654’tür) eylemleri 2 Kasım 2012
tarihi itibariyle 52. gününe girdi.
Açlık grevi eylemini sürdüren tutuklu ve
hükümlülerin bulunduğu 6 cezaevini ziyaret
eden ve eylemcilerle görüşen Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) heyeti 1 Kasım 2012’de gözlemlerini
TBMM’de düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.
Heyet, yaptıkları incelemede açlık grevindekilerin
“yiyip içtikleri” yönündeki bir bulguya
rastlamadıklarını belirterek, tutsakların 50. günü
aşan açlık grevinde yetersiz beslenmeye bağlı
olarak; mide bulantısı veya midenin kasılması,
ağızdan, idrar yollarından veya makattan kan,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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baş dönmesi, baş ağrısı, göz kararması veya iyi
görememe, bedenin çeşitli bölgelerinde uyuşma
veya titreme, halsizlik ve uyku bozuklukları,
boğazda ve solunum yollarında yanma, yürüme ve
konuşmada zorluk, duyu organlarında hassasiyet,
sıvı alma ve hap yutmada zorlandıklarını tespit
ettiklerini ifade etti.
Eylemcilerin, kamuoyuna yansıyan talepleri
dışında herhangi bir talepleri olmadığına igade
eden heyet, “eylemcilerden hiçbiri kendisinin
açlık grevine zorlandığını veya bunun için tehdit
edildiğini söylememiştir” dedi.
CHP heyeti, 19 Ekim 2012’de Sincan (Ankara) 1
Nolu ve 2 Nolu F tipi Cezaevleri ile Sincan Kadın
Cezaevi’ni, 31 Ekim 2012’de de Kandıra (Kocaeli)
1 Nolu ve 2 Nolu F Tipi Cezaevleri ile Bolu F Tipi
Cezaevi’ni ziyaret etti.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği
ve Çağdaş Hukukçular Derneği ise 2 Kasım 2012’de
yaptıkları ortak basın toplantısında, 654 tutuklu ve
hükümlünün açlık grevi eylemine devam ettiğini
duyurdular.
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 1 Kasım 2012’de
destek amaçlı bir günlük açlık grevi yapmak isteyen
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 7 kişi ile
yoldan geçen bir kişi polis ekiplerinin müdahale
etmesi sonucu gözaltına alındı.
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örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 2 Kasım
2012’de sayı 654’tür) eylemleri 2 Kasım 2012
tarihi itibariyle 55. gününe girdi.
Edirne’de 2 Kasım 2012’de, cezaevlerindeki açlık
grevlerine destek vermek için yürüyüş yapmak
isteyen Trakya Üniversitesi öğrencilerinin ve
Halkların Demokratik Kongresi üyelerinin
oluşturduğu gruba polis ekiplerinin biber gazlarıyla
müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişinin biber
gazından etkilenerek fenalaştığı, bir kişinin de
başından yaralandığı öğrenildi.
Diyarbakır Valiliği, cezaevlerinde sürdürülen
açlık grevlerine dikkat çekmek için İstasyon
Meydanı’nda 3 Kasım 2012’de yapılması planlanan
“Özgür Yaşam İçin Vicdan Buluşması” mitingini 1
Kasım 2012’de yasakladı.
Kararın ardından mitinge katılmak isteyenlere
yönelik Diyarbakır ve Mardin’de yapılan ev
baskınları ve yol kontrolleri sonrasında 9 kişi
gözaltına alındı.
İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı
Semti’nde 30 Ekim 2012’de BDP’nin çağrısıyla düzenlenen eyleme müdahale eden polis ekiplerinin
gözaltına aldığı 19 kişiden 12’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 3 Kasım 2012’de tutuklandı.

Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde açlık grevi eylemine
destek verenlere yönelik 14 kişinin gözaltına
alınmasıyla sonuçlanan ırkçı saldırıların ardından
1 Kasım 2012’de ev baskınları düzenleyen polis
ekipleri BDP üyesi 16 kişiyi gözaltına aldı.

Mitingin yapılmasına engel olmak için Valilik,
Gaziantep, Malatya, Elazığ, Batman, Şanlıurfa,
Konya, Kayseri, Tokat ve Erzurum gibi kentlerden
çok sayıda takviye ekip getirtti.BDP Diyarbakır İl
Örgütü binasının çevresi çevik kuvvet polisleri ve
araçlarla çevrildi.

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de
düzenlenen eyleme polis ekiplerinin müdahale
etmesi sonucu gözaltına alınan 5 kişiden Hasan
Bilgiç (40) “görevli polis memuruna mukavemet
ettiği” ve “yasadışı örgüt adına suç işlediği”
iddialarıyla 1 Kasım 2012’de tutuklanarak Mardin
E Tipi Kapalı Cezaevi›ne gönderildi.

Uygulama üzerine Diyarbakır Valisi’yle görüşmek
isteyen BDP’li yöneticiler, milletvekilleri ve
belediye başkanları Diyarbakır Valiliği’nin
bahçesinde oturma eylemi başlattı. Eylem üzerine
çevrede grupların oluşması üzerine polis ekipleri
toplanan gruplara basınçlı su ve gaz bombalarıyla
müdahale etti.

* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları

Valilik önünde yaşanan arbede sırasında HDK
Diyarbakır Sözcüsü Hüseyin Bardakçı’nın burnu
kırıldı.
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BDP’nin İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Aksaray
Semti’nde 4 Kasım 2012’de yapmak istediği basın
açıklaması öncesinde toplanan gruba polis ekipleri
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gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti.
Kullanılan gaz bombalarından aralarında BDP
İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in ve Van
Milletvekili Aysel Tuğluk’un da bulunduğu çok
sayıda kişinin etkilenerek fenalaştığı öğrenildi.
Müdahale sonunda 54 kişinin gözaltına alındığı, 4
kişinin de yaralandığı bildirildi.

Giresun E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve
açlık grevinde olan DİHA muhabiri Şahabettin
Demir’in, açlık grevinde bulunan tutuklu ve
hükümlülerin sağlık durumu ile ilgili basın
kurumlarına göndermek istediği mektuplara
cezaevi yönetimi tarafından el konduğu 3 Kasım
2012’de öğrenildi.

Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
tutuklu bulunan ve 3 Ekim 2012’den beridir
süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde olan Turgut
Koyuncu’nun açlık grevleriyle ilgili ilişkin İnsan
Hakları Derneği Genel Merkezi, İHD İzmir
Şubesi, Mazlum-Der İzmir Şubesi, İnsan Hakları
Ortak Platformu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Genel Merkezi ve Atılım Gazetesi’ne gönderdiği
bilgilendirme fakslarına cezaevi yönetimi
tarafından “sakıncalı” görülerek el konduğu 4
Kasım 2012’de öğrenildi.

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de
gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü 2 Kasım 2012’de
tutuklandı.

HDK’nin İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’ne bağlı Gazi
Mahallesi’nde 4 Kasım 2012’de destek amaçlı
başlattığı açlık grevine polis ekiplerinin müdahale
etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 15 kişi de gözaltına
alındı.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile İstanbul
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, açlık grevlerinde
gelinen son durumu görüşmek üzere 2 Kasım
2012’de Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüştü.
Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde açlık grevlerine destek
verenlere yönelik 28 Ekim 2012’de başlayan ve 3
gün süren ırkçı saldırıların ardından Bursa Valiliği,
2 Kasım 2012’den itibaren 10 süreyle kentte her
türlü eylem ve etkinliğin yapılması yasaklandı. Öte
yandan olayların ardından açlık grevine destek
veren gruptan gözaltına alınan 36 kişiden 16’sının
tutuklandığı öğrenildi.
Pamukkale Üniversitesi’nde (Denizli) cezaevlerinde
açlık grevlerine destek amacıyla 2 Kasım 2012’de
düzenlenen eyleme müdahale eden polis ekipleri
91 öğrenciyi gözaltına aldı.
Muş’un Malazgirt İlçesi’nden destek amaçlı 4 Kasım
2012’de Muş’a yürümek isteyen gruba müdahale
eden polis ekipleri aralarında Malazgirt Belediye
Başkanı Mehmet Nuri Balcı, BDP Malazgirt İlçe
Başkanı Nihat Kalın, Konakkuran Belde Belediye
Başkanı Kemal Çetin’nin de bulunduğu 18 kişiyi
gözaltına aldı.
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BDP’nin Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 4
Kasım 2012’de düzenlemek istediği miting
de Kaymakamlık tarafından 2 Kasım 2012’de
yasaklandı.
Kürkçüler (Adana) F tipi Cezaevi’nde 6 Ekim
2012’den bu yana açlık grevinde olan Mehmet
Erbey’e B1 vitamini verilmediği ayrıca mektuplarına
el konulduğu öğrenildi.
Şırnak Barosu Başkanı Nuşerivan Elçi’nin de
aralarında bulunduğu 21 avukatın, Midyat M Tipi
Cezaevi’nde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlü
12 kişiyle görüştükten sonra hazırladıkları raporda,
açlık grevinde bulunanlara B1 vitaminin verildiği
ancak verilen ilaçlardan ücret alındığı kaydedildi.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 2 Kasım
2012’de sayı 654’tür) eylemleri 6 Kasım 2012
tarihi itibariyle 56. gününe girdi.
Siirt’te cezaevlerinde süren açlık grevlerine dikkat
çekmek için 5 Kasım 2012’de F Tipi Cezaevi
önünde yapılan basın açıklamasının ardından
yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri gaz
bombalarıyla müdahale etti.
BDP Ardahan İl Örgütü tarafından açlık grevindeki
tutuklu ve hükümlülerin durumuna dikkat çekmek
amacıyla 5 Kasım 2012’de düzenlenen yürüyüşe de
gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla müdahale eden
polis ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
5 Kasım 2012’de sabah saatlerinde gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ve “lütfen
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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açlık grevlerini sona erdirin. Eşleriniz, aileleriniz,
sizi sevenler var. Bütün bir Türkiye sizin bu grevleri
bir an önce sonlandırmanızı istiyor. Bundan
vücut bütünlüğünüz ve sağlığınız zarar görmesin”
diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç akşam
saatlerinde yaptığı açıklamada Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın anadilde savunma hakkına
ilişkin düzenlemenin yapılması için talimat
verdiğini ifade etti.
Hakkâri’de ve Yüksekova İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de
düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla 9
kişinin Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen
operasyonlar sonucu gözaltına alındığı 5 Kasım
2012’de açıklandı.
HDK’nin İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’ne bağlı Gazi
Mahallesi’nde 5 Kasım 2012’de 2. kez destek amaçlı
başlattığı açlık grevine ve kurulan çadıra polis
ekipleri gaz bombalarıyla yeniden müdahale etti ve
çadırı söktü.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 2 Kasım
2012’de sayı 654’tür) eylemleri 7 Kasım 2012
tarihi itibariyle 57. gününe girdi.
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde açlık grevlerine destek
amacıyla 6 Kasım 2012’de düzenlenen yürüyüşe
polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale
etmesi sonucu gazdan etkilenen 30 kişi fenalaşarak
hastaneye kaldırıldı.
Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 6 Kasım 2012’de
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İlçe Örgütü’nün
kurduğu çadıra müdahale eden polis ekipleri ESP
üyesi 8 kişiyi gözaltına aldı.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 6 Kasım 2012’de
düzenlenen yürüyüşe müdahale eden polis
ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin
kapsülünün kafasına isabet ettiği A.E. (12) adlı
çocuk ağır yaralandı.
Açlık grevlerine destek vermek için Afyon
Kocatepe Üniversitesi’nde 6 Kasım 2012’de
oturma eylemi yapmak isteyen 50 kişilik öğrenci
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grubuna müdahale eden polis ekipleri öğrencilerin
tamamını gözaltına aldı.
Diyarbakır’da açlık grevi eylemine destek vermek
amacıyla 30 Ekim 2012’de ve 3 Kasım 2012’de BDP
tarafından düzenlenmek istenen basın açıklamasına
ve mitinge polis ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu gözaltına alınalardan 26’sının tutuklandığı
6 Kasım 2012’de öğrenildi.
İnebolu (Kastamonu) M Tipi Cezaevi’nde kalan 21
tutuklu ve hükümlünün de süresiz-dönüşümsüz
açlık grevine başladığı 6 Kasım 2012’de açıklandı.
Hakkâri’de ve Yüksekova İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de
düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla
gözaltına alınan 9 kişiden 2’si “yasadışı örgüte
yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla 6 Kasım
2012’de tutuklandı.
* Ege Üniversitesi’nde 6 Kasım 2012’de
Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş
yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için
yürüyüş yapan öğrencilere polis ekiplerinin
biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi
sonucu 58 öğrenci gözaltına alındı.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 2 Kasım
2012’de sayı 654’tür) eylemleri 8 Kasım 2012
tarihi itibariyle 58. gününe girdi.
Kocaeli Üniversitesi’nde 7 Kasım 2012’de açlık
grevlerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen
öğrencilere polis ekiplerinin ve özel güvenlik
görevlilerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla
müdahale etmesi sonucu 15 kişi yaralandı, 10 kişi
de gözaltına alındı.
Ardahan’da 5 Kasım 2012’de yapılmak istenen
yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu gözaltına alınan 5 kişiden Barış Gökdemir
ile Mehmet Kan “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”
suçlamalarıyla 7 Kasım 2012’de tutuklandı.
İzmir’de 7 Kasım 2012’de Sosyalist Gençlik
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Derneği’nin (SGD) cezaevlerinde süren açlık
grevlerine dikkat çekmek için Konak İskelesi
gişelerinde yaptığı eyleme müdahale eden polis
ekipleri Esra Ayyıldız, Gizem Türkmen, Mehmet
Polat, Sercan Üstündaş adlı 4 kişiyi darp ederek
gözaltına aldı.
İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin
eylemine de izin vermeyen polis ekipleri eyleme
katılan grupları basınçlı su ve biber gazı kullanarak
dağıttı.
7 Kasım 2012’de Diyarbakır D Tipi Kapalı
Cezaevi’nde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerle görüştükten sonra açıklama yapan Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, 26 eylemcinin durumunun kritik olduğunu ifade ederken Kandıra
(Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde görüşme yapan Aytuğ
Atıcı ise iki eylemcinin durumunun ağırlaştığını
açıkladı.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 2 Kasım
2012’de sayı 654’tür) eylemleri 9 Kasım 2012
tarihi itibariyle 59. gününe girdi.
Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde açlık grevine destek
vermek için yüryüş yapmak isteyen gruplara yönelik
28 Ekim 2012’de başlayan ve 5 Kasım 2012’ye
kadar devam eden ırkçı saldırıların ardından 8
Kasım 2012’de jandarma ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu BDP ve HDK üyesi
13 kişi gözaltına alındı.
Ardahan’da açlık grevine destek vermek için
protesto eylemi yapanlara yönelik 8 Kasım 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu 15 öğrenci
gözaltına alındı.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 2 Kasım
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2012’de sayı 654’tür) eylemleri 12 Kasım 2012
tarihi itibariyle 62. gününe girdi.
Van’da 9 Kasım 2012’de destek yürüyüşü yapmak
isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis
ekipleri 25 öğrenciyi gözaltına aldı.
Malatya’da 11 Kasım 2012’de basın açıklaması
yapmak isteyen BDP ve HDK üyelerine önce aşırı
sağcı bir grup saldırdı daha sonra da polis ekipleri
gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti,
müdahale sonunda 2 kişi yaralandı.
BDP Siirt İl Örgütü’nün 11 Kasım 2012’de yapmayı
planladığı miting ise 9 Kasım 2012’de Siirt Valiliği
tarafından yasaklandı.
Diyarbakır’da 11 Kasım 2012’de düzenlenmek
istenen eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi
ve bazı kişileri gözaltına almak istemesi üzerine
milletvekilleri Aysel Tuğluk, Özdal Üçer ve
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir ile polis ekipleri arasından arbede çıktı.
Bitlis’te 11 Kasım 2012’de açlık grevi eylemlerine
dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu ise aralarında
Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, BDP İl
Örgütü Başkanı Şahin Çoban ve İHD Bitlis Şubesi
Başkanı Hasan Ceylan’ın da bulunduğu çok sayıda
kişi yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı.
Ardahan’da açlık grevine destek vermek için
protesto eylemi yapanlara yönelik 8 Kasım 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan
15 öğrenciden 12’si 10 Kasım 2012’de tutuklandı.
Mersin E Tipi Cezaevi’nde kalan P.E. (17) ve O.B.
(17) adlı 2 çocuğun “açlık grevi eylemi yapan
çocuklara öncülük ediyorsunuz” denilerek tek
kişilik hücreye yerleştirildikleri 10 Kasım 2012’de
öğrenildi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 9 Kasım 2012’de
destek eylemi yapmak isteyen gruba polis ekipleri
biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.
İstanbul’da 11 Kasım 2012’de Taksim Meydanı’nda
yapılan eylemin ardından alandan ayrılan 10 kişilik
bir grup, “toplu yürüdükleri” gerekçesi ile gözaltına
alındı.
Devam eden açlık grevi eylemlerini eleştiren
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “ölüm oruçları
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şantajdır, blöftür, şovdur. Şimdi de milletvekilleri
yapıyormuş. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz sağlık ile
ilgili gerekeni yaparız” açıklamasında bulundu.
Açlık grevi eylemlerinin sona erdirilmesi için
çağrı yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise
şunları söyledi:
“Her demokratik talebin hükümetimiz tarafından
dikkate alınacağını, konuşulacağını, tartışılacağını,
parlamentonun bazı konularda karar verme
yetkisini üzerinde taşıdığını ifade etmiştik. Bu
haklar elde edilene kadar açlık grevine ‘devam
edeceğiz’ demenin hiçbir ahlaki, hiçbir mantıki,
hiçbir makul temeli yoktur. Dayanağı da yoktur. Bu
talepler konuşulur, tartışılır, baştan reddedilmez.
Bizim hükümetimizin tavrı budur. Biz hiçbir şeyi
reddetmek, inkâr etmek politikasını gütmedik.
60. günden sonra greve devam etmek isteyenlerin
vücut bütünlüklerinde hayati anlamda tehlikeler
meydana gelebilir. Bunu hiçbir zaman arzu
etmiyoruz. Biz insancıl bir yaklaşım içindeyiz.
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düşüncesini
kendisine ilke edinmiş bir hükümetin, bir siyasi
partinin açlık grevinde bulunanların telef olması
konusunda hiçbir düşüncesi ve öngörüsü olamaz.
Umarım ki bugün, en geç yarın bu grevi bitirirler.”
Öte yandan milletvekilleri Emine Ayna ile Özdal
Üçer’in ardından 10 Kasım 2012’de de BDP Eş
Genel Başkanı Gültan Kışanak ile birlikte DTK
Eş Başkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel
Tuğluk, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel,
BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder,
BDP Hakkâri Milletvekili Adil Kurt ve Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir
süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladı.
Adana’da 10 Kasım 2012’de Kürkçüler F Tipi
Cezaevi’nde açlık grevi eyleminde olan tutuklu ve
hükümlülere gönderilen B1 vitaminleri cezaevi
yetkilileri tarafından “dışarıdan ilaç almıyoruz.
Revirden temin ederiz” denilerek reddedildi.
Mersin E Tipi Cezaevi’nde 9 Ekim 2012’den beridir
açlık grevi eylemi yapan Gıyasettin Yalçın ve Sait
Kaya eylemlerini 8 Kasım 2012’de ölüm orucuna
çevirdiklerini açıkladılar.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
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koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 2 Kasım
2012’de sayı 654’tür) eylemleri 13 Kasım 2012
tarihi itibariyle 63. gününe girdi.
Giresun E Tipi Cezaevi’nde 5 Ekim 2012’den
beridir süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi
yapan Faruk Beyter ve Aydın Akış’ın, aileleri ile
yaptıkları telefon görüşmesinde son zamanlarda
sözlü ve fiziksel baskıların arttığını ifade ettikleri
12 Kasım 2012’de öğrenildi.
Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde bulunan Cizrelioğlu Lisesi öğrencilerinin, cezaevlerinde devam
eden açlık grevine dikkat çekmek amacıyla yaptıkları ders boykotu ve basın açıklamasına polis ekiplerinin basınçlı su ve coplarla müdahale etmesi sonucu 2 çocuk yaralandı, 3 çocuk da gözaltına alındı.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 2 Kasım
2012’de sayı 654’tür) eylemleri 15 Kasım 2012
tarihi itibariyle 65. gününe girdi.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 13 Kasım 2012’de
BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın katılımıyla
düzenlenecek olan miting öncesinde mitingin
yapılacağı alanda bekleyenşere polis ekipleri gaz
bombaları ve basınçlı sularla müdahale etti.
Diyarbakır’da 12 Kasım 2012’de düzenlenen
gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin 13’ü
çocuk 27 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
Diyarbakır’da 13 Kasım 2012’de Dicle Üniversitesi
öğrencilerinin eylemine de polis ekipleri gaz
bombaları, basınçlı su ve coplarla müdahale etti.
Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde öğrencilerin,
cezaevlerinde devam eden açlık grevine dikkat
çekmek amacıyla 13 Kasım 2012’de yaptıkları ders
boykotu ve basın açıklamasına polis ekiplerinin
basınçlı su ve coplarla müdahale etmesi sonucu 11
çocuk gözaltına alındı.
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İzmir’de 13 Kasım 2012’de AKP İl Başkanlığı
binasına yürümek isteyen Barış Anneleri İnisiyatifi
üyelerine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu
bir kişi yaralandı.
İstanbul’da 14 Kasım 2012’de Dolmabahçe
Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin
önünde otura eylemi yapmak isteyen İnsan Hakları
Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi ve yöneticisi 6
kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Konya’da 13 Kasım 2012’de Selçuk Üniversitesi
öğrencilerinin, açlık grevlerine dikkat çekmek için
yapacakları yürüyüş ve 63 dakikalık oturma eylemi
polis ekipleri tarafından engellendi.
İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe
Mahallesi’nde Halkların Demokratik Kongresi’nin
(HDK) 14 Kasım 2012’de yapmak istediği eyleme
müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
Diyarbakır’da 14 Kasım 2012’de açlık grevi
eylemlerine destek için düzenlenen protesto
gösterilerisine gaz bombaları ve tazyikli suyla
müdahale eden polis ekipleri 56 kişiyi gözaltına
aldı.
Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde açlık grevi
eylemine katılan 20 tutuklu ve hükümlünün
duruöunun ağırlaştığı, su bile içemedikleri 14
Kasım 2012’de öğrenilirken, Diyarbakır D Tipi
Cezaevi’nde kanser hastası olmasına rağmen
eyleme katılan Özgür Karagöz’ün hastaneye
kaldırıldığı 14 Kasım 2012’de bildirildi.
Kars’ta 30 Ekim 2012’de düzenlenen eylemde
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
gözaltına alınan 2 kişiden Recep Özen 14 Kasım
2012’de tutuklandı.
Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana da 14 Kasım
2012’de TBMM’deki odasında süresiz dönüşümsüz
açlık grevi eylemine başladığını duyurdu.
Batman’da 14 Kasım 2012’de Demokratik Özgür
Kadın Hareketi tarafından cezaevlerinde devam
eden süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine
destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis ekipleri
basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
Pamukkale Üniversitesi’nde (Denizli) cezaevlerinde
açlık grevlerine destek amacıyla 2 Kasım 2012’de
düzenlenen eyleme müdahale eden polis ekipleri
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91 öğrenciyi gözaltına almış, öğrencilerin tamamı
serbest bırakılmıştı. Karara savcılığın itiraz etmesi
üzerine 30 öğrenci 14 Kasım 2012’de tutuklandı.
* Mersin’de 9 Kasım 2012’de okuluna düzenlenen
baskın sonucu tutuklanan Ü.T.’nin (14) Mersin
Devlet Hastanesi’nde yapılan kemik testinin
ardından yaşı büyütülerek “yasadışı örgüt üyesi
olduğu”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve
“işyerine molotofkokteyli attığı” suçlamalarıyla
11 Kasım 2012’de tutuklandığı öğrenildi.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 16 Kasım
2012’de sayı 786’dır) eylemleri 16 Kasım 2012
tarihi itibariyle 66. gününe girdi.
Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde çıkan olayların
ardından gözaltına alınanlardan 7’sinin tutuklandığı
15 Kasım 2012’de öğrenildi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 15 Kasım 2012’de,
cezaevlerinde açlık grevi yapanlara destek amacıyla
yürüyüş yapmak isteyen lise öğrencilerine polis
ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale
etti
Diyarbakır’da açlık grevlerine destek amacıyla her
akşam yapılan protesto gösterilerinde 15 Kasım
2012’ye kadar yapılan müdahaleler sonucu 40’ı
çocuk toplam 91 kişinin gözaltına alındığı; ışık
karartma eylemine destek amacıyla korna çalan
araç sürücüleri ile balkon demirlerine ve tencerelere
vurarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle toplam
150 kişiye 50 ila 400 lira arasında değişen idarî para
cezası kesildiği bildirildi.
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 15 Kasım 2012’de
yapılmak istenen destek eylemine müdahale eden
polis ekipleri 8 çocuğu gözaltına aldı.
İzmir’de 15 Kasım 2012’de Bayraklı İlçesi’nde
bulunan adliye binasına kendilerini zincirleyerek
eylem yapan SDP üyesi 5 kişi polis ekipleri
tarafından gözaltına alındı.
Cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek
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için kendilerine İzmir Adliyesi önündeki demir
korkuluklara zincirleyen 5 SDP üyesi gözaltına
alındı.
* 12 Eylül 2012’den bu yana “PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
demokratik haklarının verilmesi” talebiyle
cezaevlerinde açlık grevinde bulunan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlülerin (insan hakları
örgütlerinin belirleyebildiği ölçüde 16 Kasım
2012’de sayı 786’dır) eylemleri 17 Kasım 2012
tarihi itibariyle 67. gününde kardeşi Mehmet
Öcalan’la kaldığı İmralı Adası’ndaki F Tipi
Cezaevi’nde görüşen PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın çağrısı sonucu sona erdi.
Abdullah Öcalan kardeşi aracılığıyla şu açıklamayı
yaptı: “Açlık grevine girenler dışarıdakilerin
yapması gereken işi ve sorumluluğu kendi
üzerlerine almışlardır. Dışarıdakiler, kendi görev
ve sorumluluklarını zaten zor şartlarda olan,
hasta olan, dört duvar arasındaki tutsaklara
yüklemesinler. Açlık grevi eylem tarzı olarak genel
itibariyle doğru bulmamakla birlikte, açlık grevleri
yapılacaksa bile içeridekilerin değil dışarısının
yapması gerekir. Açlık grevi eylemi çok anlamlıdır.
Bu eylem yerini bulmuş ve amacına ulaşmıştır.
Hiçbir tereddütte kalmadan, bir an önce açlık
grevine son versinler. Buradan açlık grevindeki
herkese özellikle birinci ve ikinci gruptakilere tek
tek selamlarımı söylüyorum.”
Açıklamayı
milletvekillerinin
cezaevlerine
ulaştırmasının ardından açlık grevi yapan tüm
tutuklu ve hükümlüler adına açıklama yapan Deniz
Kaya 18 Kasım 2012 tarihi itibariyle Abdullah
Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda açlık grevi
eylemine son verildiğini söyledi.
Kararın ardından BDP Eş Genel Başkanı Gültan
Kışanak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde
yaptıkları görüşmeler sonucunda 18 Kasım
2012’de sabah saatlerinden itibaren 447 tutuklu ve
hükümlünün açlık grevini bitirdiğini, 38 kişinin de
hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Açlık grevi eylemlerinin sona erdirildiği
açıklamasının ardından, Siirt E Tipi Cezaevi’nde
açlık grevi eylemi yapan 18 tutuklu ve hükümlü
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tedavi için Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mardin E Tipi Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’nde
kalan 215 tutuklu ve hükümlünün de açlık grevi
eylemine son verdiği öğrenilirken 2 cezaevinden
34 kişi sağlık durumları iyi olmadığı için hastaneye
kaldırıldı.
Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde eylemlerini
sonlandıran 60 tutuklu ve hükümlüden ise 10’u
sağlık kontrollerinin yapılması için Kırıkkale
Yüksek İhtisas Hastanesi’ne getirildi.
Batman M Tipi Cezaevi’nden 7 kişinin, Van F Tipi
Cezaevi’nden 17 kişinin, Bakırköy (İstanbul) Kadın
Cezaevi’nden 20 kişinin, Kandıra (Kocaeli) F Tipi
Cezaevi’nden 7 kişinin hastaneye sevk edildikleri
öğrenilirken Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde
eylemlerinin sonlandıran 41 kişinin hastaneye
sevklerinin yapılmadığı ileri sürüldü.
Öte yandan bu süreçte şu gelişmeler yaşandı.
Diyarbakır’da 16 Kasım 2012’de açlık grevlerine
destek vermek için yapılan yürüyüşe müdahale
eden polis ekipleri 5 öğrenciyi gözaltına aldı.
Pamukkale Üniversitesi’nde (Denizli) cezaevlerinde
açlık grevlerine destek amacıyla 2 Kasım 2012’de
düzenlenen eyleme müdahale eden polis ekipleri
91 öğrenciyi gözaltına almış, öğrencilerin tamamı
serbest bırakılmıştı. Karara savcılığın itiraz etmesi
üzerine 6 öğrenci daha 17 Kasım 2012’de tutuklandı,
14 öğrenci hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Açlık grevi eylemlerinin devam ettiği sırada
BDP’nin 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde 48 saatlik
açlık grevi eylemi yapma çağrısı üzerine İstanbul’un
Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde
kurulan çadırda 17 Kasım 2012’de açlık grevi eylemi
yapmak isteyenlere polis ekipleri gaz bombaları ve
basınçlı suyla gün içinde 2 kez müdahale etti.
İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde yapılmak istenen
eyleme de müdahale eden polis ekiplerinin BDP
İstanbul İl Eş Başkanı Asiye Kolçak’ın yüzüne biber
gazı sıkmasından dolayı Asiye Kolçak fenalaşarak
hastaneye kaldırıldı.
Denizli’de iki günlük açlık grevi eylemi için
toplanan gruba polis ekipleri gaz bombaları ile
müdahale etti.
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Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar sırasında
kafasına gaz bombası kapsülü isabet eden M.Ö.
(15) ile gözüne gaz bombası kapsülü isabet eden
N.K. (8) ağır yaralandı.
Van’da BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın
katıldığı miting sonrası yürüyüşe geçen gruba polis
ekiplerinin gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale
etmesi sonucu BDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi
Necla Yıldırım yaralandı, 9 kişi de gözaltına alındı.
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde destek amaçlı yapılmak
istenen açlık grevi eylemine katılmak isteyen gruba
da polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla
müdahale etti.
İstanbul’un Esenyurt İlçesinde toplanan gruba gaz
bombaları ve basınçlı suyla müdahale eden polis
ekipleri grubun açlık grevi eylemi yapmak için
toplanmasına izin vermedi.
Diyarbakır’da 17 Kasım 2012’de yapılmak istenen
açlık grevi eylemi öncesinde Diyarbakır Valiliği’nin
de izin vermemesi üzerine polis ekipleri basınçlı su
ve biber gazı ile müdahale etti.
Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde açlık grevi eylemini
yapan Ümit Aslan’ın (32) ise 16 Kasım 2012’de mide
kanaması geçirmesi sonucu Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi›ne sevk edildiği ileri sürüldü.
Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Mehmet Yayan’ın açlık grevi eylemlerine
ilişkin BM Temsilciliği, Greenpeace, Çin Ulusal
Radyosu, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu,
AB Parlamentosu ve Uluslararası Af Örgütü’ne
gönderdiği bilgilendirme mektuplarına cezaevi
yönetimi tarafından “sakıncalı” görülerek el
konduğu 16 Kasım 2012’de öğrenildi.
Eylemin sona ermesinin ardından Diyarbakır D
Tipi Cezaevi önünde bekleyen grupta yer alan 2
çocuğu gözaltına alan polis ekiplerinin çocukları
götürdükleri akrep tipi zırhlı aracın içinde darp
ettikleri ileri sürüldü.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 18 Kasım 2012’de,
açlık grevi eylemlerinin sona erdirilmesini
kutlamak isteyen gruba müdahale eden polis
ekipleri 2’si çocuk 5 kişiyi gözaltına aldı.
Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde 18 Kasım 2012’de,
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sona eren açlık grevi eylemlerine ilişkin açıklama
yapmak isteyen gruba aşırı sağcı bir grubun
saldırması sonucu BDP üyesi 2 kişi yaralandı.
* 12 Eylül 2012’de “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın
sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının
sağlanması ve Kürt halkının demokratik
haklarının verilmesi” talebiyle cezaevlerinde
açlık grevi eylemlerine başlayan PKK’li ve
PJAK’li tutuklu ve hükümlüler, eylemlerini 17
Kasım 2012’de eylemin 67. gününde kardeşi
Mehmet Öcalan’la, kaldığı İmralı Adası’ndaki F
Tipi Cezaevi’nde görüşen PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın çağrısı sonucu sona erdirmişlerdi.
Eylemin sona ermesinin ardından sağlık
durumu kritik olan tutuklu ve hükümlülerin
hastanelerde tedavileri devam ederken eylemlerini
sonlandırdıktan 2 gün sonra İzmit Seka
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kandıra F Tipi
Cezaevi’ndeki 21 tutuklu ve hükümlünün elleri
kelepçeli şekilde bir odada 6 saat bekletildikten
sonra tedavi edilmeden cezaevine gönderildiği 20
Kasım 2012’de öğrenildi.
Basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır Valiliği, açlık
grevi eylemlerine destek vermek için düzenlenen
eylemlerin yoğunlaştığı 12 Kasım-17 Kasım 2012
tarihleri arasında 100’ü çocuk 152 kişinin gözaltına
alındığını, 15 kişinin tutuklandığını, 9 kişinin ise
sorgusunun devam ettiğini açıkladı.
Van’da 17 Kasım 2012’de BDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ın katıldığı miting sonrası
yürüyüşe geçen gruba polis ekiplerinin gaz
bombası ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu
gözaltına alınanlardan 6’sı “yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” ve “kamu malına zarar verdikleri”
suçlamalarıyla 20 Kasım 2012’de tutuklandı.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nin kırsal kesiminde
çıkan çatışmada ölen HPG militanı Hasan
Denktaş için 20 Kasım 2012’de Şanlıurfa’nın
Suruç İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan
arbedede 2’si polis memuru 5 kişi yaralandı.
* Şırnak’ta, Cizre İlçesi’nde ve İdil İlçesi’nde 27
Kasım 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı
altında düzenledikleri ev baskınları sonucu 5’i
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çocuk 16 kişi gözaltına alındı. İdil’de gözaltına
alınan 2’si çocuk 4 kişi 28 Kasım 2012’de
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “20 Mart
2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında
yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla tutuklandı.
* İzmir’de 27 Kasım 2012’de Ege Üniversitesi
öğrencilerinin açtığı standa müdahale eden polis
ekipleri “PKK’nin 34. yıldönümü dolayısıyla afiş
astıkları” iddiasıyla 20 öğrenciyi gözaltına aldı.
* Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 29 Kasım 2012’de,
Belediye Meclis üyesi Mustafa Ekrem Polatsoy
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle
hakkında arama karar olduğu için gözaltına
alındı.
* Van’da 26 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 28 kişinin 29 Kasım 2012’de Van
Adliyesi’ndeki işlemlerinin bitmesini bekleyen
gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu
4 kişi ile 2 polis memuru yaralandı.
* Suriye’nin Serêkaniyê (Ras el-Ayn) Kenti’nde
Kürt gruplara yönelik Özgür Suriye Ordusu’nun
gerçekleştirdiği silahlı saldırıları incelemek
amacıyla BDP heyetinin 24 Kasım 2012’de
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne yapmak
istediği
ziyaret
öncesinde
Ceylanpınar
Kaymakamlığı, ilçede 23 Kasım 2012-23 Aralık
2012 tarihleri arasında yapılması planlanan tüm
eylem ve etkinlikleri yasakladığını duyurdu.
* Batman’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü
dolayısıyla yapılan yürüyüş sonrasında 5 kişi
gözaltına alınırken, 5 kişinin hangi gerekçeyle
gözaltına alındıkları öğrenilemedi.
* Bitlis’te 11 Kasım 2012’de, cezaevlerinde 67 gün
süren açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek
amacıyla yapılan yürüyüş sonrası haklarında
soruşturma başlatılan 5 kişi 3 Aralık 2012’de
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla tutuklandı.
* Hakkâri’de 4 Aralık 2012’de eşzamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
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Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “cezaevlerinde
67 gün süren açlık grevi eylemlerine destek
amaçlı düzenlenen yürüyüşlere katıldıkları”
gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına aldı.
* Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan
çatışmada öldürülen HPG militanları Hakan
Ceylan ve Hicran Gersiyor için 2 Aralık 2012’de
Diyarbakır’da düzenlenen cenaze törenine
müdahale eden polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınan 13 kişi 5 Aralık 2012’de
serbest bırakıldı.
* Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto
gösterisinde açılan ateş sonucu öldürülen
Aydın Erdem’i anmak için Dicle Üniversitesi
öğrencilerinin 6 Aralık 2012’de düzenlenem
istedikleri yürüyüş öncesinde polis ekipleri
“yürüyüşü organize ettikleri” gerekçesiyle 2
öğrenciyi gözaltına aldı.
* Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 4 Aralık
2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekipleri “cezaevlerinde 67 gün süren açlık
grevi eylemlerine destek amaçlı düzenlenen
yürüyüşlere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına
alınan 15 kişiden 3’ü 7 Aralık 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’de 4 Aralık 2012’de eşzamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “cezaevlerinde
67 gün süren açlık grevi eylemlerine destek
amaçlı düzenlenen yürüyüşlere katıldıkları”
gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü 8
Aralık 2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto
gösterisinde açılan ateş sonucu öldürülen
Aydın Erdem’i anmak için Dicle Üniversitesi
öğrencilerinin 6 Aralık 2012’de düzenlenem
istedikleri yürüyüş öncesinde polis ekiplerinin
“yürüyüşü organize ettikleri” gerekçesiyle
gözaltına aldığı Şevin Batu ve Özge Torun adlı
öğrenciler “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla 10 Aralık 2012’de tutuklanarak
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
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2. KÜRT MESELESİ ODAKLI DAVALAR
2012 yılında Kürt odaklı davalarda 55 kişiye toplam 591 yıl 7 ay 21 gün hapis cezası yanı sıra 251 bin TL para
cezası verildi. Beraat edilen toplam kişi sayısı 4, tahliye edilen toplam kişi sayısı 49. Yargılanan toplam kişi
sayısı 204.

Barış Kaya
Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto
gösterisinde açılan ateş sonucu öldürülen
Aydın Erdem’i anmak için Dicle Üniversitesi
öğrencilerinin düzenlediği etkinliğe katılan Barış
Kaya hakkında açılan davanın karar duruşması 4
Ocak 2012’de görüldü.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmada mahkeme heyeti, delil olarak gösterilen bir
fotoğrafta yüzü görünmeyen bir kişinin ayakkabısının Barış Kaya’nın ayakkabısına benzediğinden
hareket ederek Barış Kaya’ya “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 11 yıl üç
ay hapis cezası verdi.
21 Kişi
Şırnak’ta 12 Haziran 2011’de Emek, Özgürlük ve
Demokrasi Bloku’nun seçim kutlamaları sırasında
yaşanan patlamada yaralananların hastaneye
kaldırıldığı sırada kolluk kuvvetlerinin kullandığı
gaz bombası nedeniyle fenalaşan ve kaldırıldığı
hastanede 1 Temmuz 2011’de yaşamını yitiren
Hatice İdin’e (54) hakkında açılan bir davaya
katılması için duruşma tebligatı gönderildiği 16
Ocak 2012’de öğrenildi.
14 Şubat 2006’da düzenlenen yürüyüşe katıldığı
gerekçesiyle Hatice İdin ve 21 hakkında “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet etmek” ve “suçu ve suçluyu övmek”
iddialarıyla açılan davaya 27 Şubat 2012’de Şırnak
Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.
Ayten Tikit
Yüksek Seçim Kurulu’nun bağımsız milletvekili
adaylarının
başvurusunu
veto
etmesinin
ardından Van’da 19 Nisan 2011’de düzenlenen
protesto gösterileri sırasında bir kamu binasına
molotofkokteyli attığı” iddiasıyla tutuklanan
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Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi Ayten
Tikit’in yargılandığı davanın Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyetinin, Ayten Tikit’in giydiği çorap
ve ayakkabının benzerliğini delil olarak göstererek
Ayten Tikit’e “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”,
“görevli memura görevini yaptırmamak için
direndiği”, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına eylem yaptığı”, “patlayıcı
madde bulundurduğu” ve “genel güvenliği tehlikeye
soktuğu” suçlamalarından toplam 27 yıl 8 ay hapis
cezası ve 10 bin TL para cezası verdiği 28 Eylül
2012’de öğrenildi.
3 Çocuk
Mersin’de 8 Şubat 2011’de “yasadışı gösterilere
katılarak slogan attıkları” gerekçesiyle tutuklanan
F.A. (17), Ö.İ. (16) ve H.D. (17) adlı üç çocuk
hakkında başlatılan soruşturma kapsamında
hazırlanan iddianamenin tamamlandığı 8 Şubat
2012’de öğrenildi.
İddianameyi hazırlayan savcı, “kamu görevlisine
görevini yaptırmamak için direndikleri”; “kamu
malına zarar verdikleri”; “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”; “suç işlemek amacıyla örgüt
kurdukları” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından çocuk hakkında 30’ar yıla kadar hapis
cezası talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde üç çocuğun yargılanmasına Mersin 2. Çocuk
Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak.
13 Kişi
Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde 28 Nisan 2011’de
çıkan çatışmada yaşamını yitiren militanlardan
dördü için 4 Mayıs 2011’de Diyarbakır’da
düzenlenen cenaze törenine “talimatla katıldıkları”
gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
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suçlamasıyla dava açılan 13 kişinin Diyarbakır 7.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın
20 Şubat 2012’de görülen duruşmasında sanıkların
savunmalarını alan mahkeme heyeti, dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 11
Nisan 2012’ye erteledi.
3 Çocuk
İstanbul’da 17 Ocak 2011’de “Zorunlu Din Dersi
kaldırılsın” talebiyle Galata Köprüsü’nde yaptığı
eylem yaptıkları için haklarında “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açılan Liseli
Öğrenci Birliği (LÖB) üyesi 3 çocuğun karar
duruşması 22 Şubat 2012’de görüldü.
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada
kararını açıklayan mahkeme başkanı, eylemin
demokratik hak olduğunu vurgulayarak sanıklar
E.G., T.Y., B.B.’nin beraat etmesine karar verdi.
2 Çcuk
Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de
düzenlenen protesto gösterilerine katılarak “kolluk
kuvvetlerine taş attıkları” gerekçesiyle tutuklanan
iki çocuğun karar duruşması 27 Şubat 2012’de
Kurtalan Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme heyeti tutuklu çocuk sanılardan U.E.’ye
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptığı” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” gerekçesiyle 9 yıl 4 ay hapis
cezası ve 2000 TL para cezası; K.Ö.’ye ise aynı
gerekçelerle 13 yıl 4 ay hapis cezası ve 2000 TL para
cezası verdi.
K.B.
Mersin’de 15 Eylül 2011’de düzenlenen bir protesto
eylemine katıldığı gerekçesiyle hakkında dava
açılan K.B.’nin (17) 22 Şubat 2012’de Mersin 3. Sulh
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında esas
hakkındaki, mütalaasını sunan savcının “yasadışı
örgüt üyesi olduğu”; “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı”; “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği”; “kamu malına zarar
verdiği” ve “görevli kamu görevlisine direndiği”
suçlamalarından toplam 70 yıl hapis cezası istediği
ve mahkeme başkanının K.B.’nin esas hakkındaki
savunmasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 17
Nisan 2012’ye ertelediği 29 Mart 2012’de öğrenildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

2 Kişi
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 3 Nisan 2012’de
devam edildi.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılamaya katılmayan tanık iki polis memurunun
bir sonraki duruşmaya zorla getirilmeleri talimatını
yeniden veren mahkeme heyeti, sanıkların
suça isnat edilen 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
erteledi.
28 Haziran 2012’de yapılan yargılamada sanıkların
ifadesini alan ve sanık avukatlarını dinleyen
mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süreyi
göz önünde bulundurarak Baran Nayır ve Ali
Deniz Kılıç’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmelerine karar verdi ve savcının esas hakkındaki
mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.
27 Eylül 2012’de yapılan yargılamada esas
hakkındaki mütalaasını sunan savcı, iki sanığın da
21 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini
talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların esas
hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla
duruşmayı erteledi.
7 Kişi
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 20 Mart 2011’de
düzenlenen Newroz kutlamasıyla ilgili olarak tertip
komitesinde yer alan yedi kişi hakkında açılan
davanın karar duruşmasının görüldüğü 14 Nisan
2012’de öğrenildi.
Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme başkanı, “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
etttikleri” iddiasıyla Viranşehir Belediye Başkan
Yardımcısı Nayıf Aslan, BDP eski yöneticileri
Ahmet İlbaş, Şeyhmus Oktay ve Haşim Erdem ile
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Tüm-Bel-Sen üyeleri Nureddin Çetin, Halef Akın
ve BDP İlçe Eşbaşkanı Birgül Özkara’ya birer yıl
üçer ay hapis cezası verdi.
T.T.
Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde meydana
gelen fiziksel taciz ve tecavüz vakalarını anlattıktan
sonra tutuklanan T.T. (18) hakkında “yasadışı
örgüt üyesi olduğu”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “kamu
malına zarar verdiği”, “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı”, “görevli polis memuruna direndiği” ve
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla 40 yıla
kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya Adana 6.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
8 Mayıs 2012’de başlayan duruşmada esas
hakkındaki mütalaasını sunan savcı T.T.’nin 26 yıla
kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti.
T.T.’nin avukatının esas hakkındaki savunmasını
hazırlamasına ve T.T.’nin avukatının talebi üzerine
T.T’nin intihar eğiliminin bulunup bulunmadığının
tespit edilmesi amacıyla için en yakın Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi’ne sevkinin yapılmasına
karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
28 Haziran 2012’deki karar duruşmasında T.T.’nin
esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme
heyeti, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”,
“görevli polis memuruna direndiği” ve “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt
adına eylem yaptığı” iddiasıyla T.T.’ye 7 yıl 11 ay
hapis cezası verdi. T.T. tutuklu bulunduğu süre göz
önünde bulundurularak tahliye edildi.
V.Ç.
Mersin’in Toroslar İlçesi’nde 8 Ocak 2012’de
düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı
gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında soruşturma
başlatılan V.Ç. (17) hakkında dava açıldığı 23 Nisan
2012’de öğrenildi.
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar
verdiği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”,
“görevli polis memuruna direndiği”, “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettiği” ve “suçu ve suçluyu
övdüğü” suçlamalarıyla V.Ç. hakkında 47 yıla
kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya mersin 1.
Çocuk Mahkemesi’nde 8 Mayıs 2012’de başlandı.
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4 Çocuk
Adana’da 18 Aralık 2011’de düzenlenen bir protesto
gösterisine katıldıkları gerekçesiyle haklarında
soruşturma başlatılan H.B. (14), A.O. (15), A.T.
(14) ve A.B. (16) hakkında dava açıldığı 21 Nisan
2012’de öğrenildi.
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına
zarar verdikleri”, “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları”, “görevli polis memuruna direndikleri”
ve “tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurdukları”
suçlamalarıyla 4 çocuk hakkında 30’ar yıla kadar
hapis cezası talebiyle açılan davaya Adana 1. Çocuk
Mahkemesi’nde başlandı.
Mazlum Şahin
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de
düzenlenen protesto gösterilene katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak hakkında dava açılan Mazlum
Şahin’in (20) karar duruşmasının görüldüğü 25 Nisan 2012’de öğrenildi.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme heyeti, polis memurlarının
tanıklığını delil kabul ederek Mazlum Şahin’e
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüte üye olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddialarıyla
7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Zeynel Abidin Bulut
Diyarbakır’da 5 Aralık 2009’da düzenlenen bir
protesto gösterisine katıldığı iddiasıyla gözaltına
alındıktan sonra tutuklanan Zeynel Abidin
Bulut hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” suçlamalarıyla açılan davaya 2 Mayıs
2012’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi.
Duruşmada sanığın Kürtçe savunma yapma talebini
reddeden mahkeme heyeti sanık avukatının esas
hakkındaki savunmasını hazırlamak için yaptığı
ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 23 Mayıs
2012’ye erteledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Muhammed Bazancir
Bingöl’de 27 Kasım 2010’da düzenlenen bir protesto
gösterisinde ve 21 Mart 2911’de düzenlenen Newroz
kutlamasında “polis ekiplerine molotofkokteyli
attığı” ve “yasadışı pankart astığı” iddiasıyla 15
Nisan 2011’de tutuklanarak hakkında dava açılan
Muhammet Bazancir’in yargılandığı davanın karar
duruşması 3 Mayıs 2012’de görüldü.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
karar duruşmasında savcının esas hakkındaki
mütalaasını ve Muhammed Bazancir’in esas
hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme
heyeti, davanın gizli tanığının kimliğini açıklayarak
sanığın aleyhinde ifade vermeye zorlandığını ifade
etmesine rağmen Muhammed Bazancir’e “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı
madde kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği”
suçlamalarıyla 19 yıl 6 ay hapis cezası ile 10 bin lira
adli para cezası verdi.
2 Kişi
Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 13 Şubat 2011’de
düzenlenen bir protesto gösterisine katılarak kolluk
kuvvetlerine molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle
haklarında dava açılan Devrim Kayalı (21) ile
Emrah Özden’in (21) karar duruşması 8 Mayıs
2012’de görüldü.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma
talebini reddeden mahkeme heyeti, “yasadışı
örgüte silah sağladıkları” suçlamasıyla Türk
Ceza Kanunu’nun (TCK) 315. Maddesi uyarınca
sanıklara 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi.
Cihan Kırmızıgül
İstanbul’da 20 Şubat 2010’da yüzleri puşili bir
grubun boş bir markete molotofkokteyli atması
nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın
bir yerde, puşi taktığı gerekçesiyle gözaltına alınıp,
gizli tanık ifadesiyle 25 ay boyunca tutuklu bulunan
ve 23 Mart 2012’de görülen duruşmada tahliye
edilen Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan
Kırmızıgül’ün yargılanmasına 11 Mayıs 2012’de
devam edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında Cihan Kırmızıgül’ün avukatının
esas hakkındaki savunmalarını dinleyen mahkeme
heyeti, Cihan Kırmızıgül’e “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği”, “kolluk
kuvvetlerine molotofkokteyli attığı” ve “kamu
malına zarar verdiği” suçlamalarından toplam 11
yıl 3 ay hapis cezası verdi.
A.G.
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 30 Ekim 2011’de evine
düzenlenen baskın sonucu tutuklanan A.G. (17)
hakkında “çeşitli protesto gösterilerine katılarak
yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yüğrüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar verdiği”,
“patlayıcı madde bulundurduğu”, “görevli polis
memuruna direndiği” ve “sosyal paylaşım sitesi
facebook.com adresinde şarkı paylaşarak yasadışı
örgüt üyesi olduğu” suçlamalarıyla 40 yıla kadar
hapis cezası istemiyle açılan davaya 16 Mayıs
2012’de Mersin Çocuk Mahkemesi’nde başlandı.
K.E.
Adana’da 2011 yılının Aralık ayında düzenlenen bir
protesto eylemine katıldığı gerekçesiyle gözaltına
alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında “yasadışı
örgüt üyesi olduğu”; “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı”; “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği”; “kamu malına zarar
verdiği” ve “görevli kamu görevlisine direndiği”
suçlamalarından dava açılan K.E.’nin (17) 15
Mayıs 2012’de Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında K.E.’nin avukatının,
kemik yaşı tespiti yapılması talebini, “K.E.’nin 19
yaşında gösterdiğini” gerekçe göstererek reddeti
ve duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla erteledi.
5 Çocuk
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 6 Aralık 2011’de
düzenlenen bir protesto gösterisinde “kolluk
kuvvetlerine taş attıkları” gerekçesiyle tutuklanan
ve haklarında başlatılan soruşturma kapsamında
dava açılan beş çocuğun yargılanmasına 18 Mayıs
2012’de devam edildi.
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar
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verdikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”,
“görevli polis memuruna direndikleri”, “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” ve “suçu ve
suçluyu övdükleri” suçlamalarıyla yargılanan beş
çocuğun Mersin 1. Çocuk Mahkemesi’nde görülen
duruşmasında tanık olarak dinlenen S.C.’nin işitme
engelli olduğu anlaşıldı. Tutuklu beş çocuğun
tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla
duruşmayı 21 Temmuz 2012’ye erteledi.
Ş.G.
Diyarbakır’da 2008 yılında düzenlenen bir protesto
gösterisinde “beş banka şubesine molotofkokteyli
attığı” iddiasıyla hakkında dava açılan Ş.G.’nin
yargılandığı davanın karar duruşması 1 Haziran
2012’de görüldü.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını ve Ş.G.’nin esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Ş.G.’ye “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı madde kullandığı” ve “mala zarar verdiği” suçlamalarıyla 27 yıl 8 ay
hapis cezası verdi.
B.Y.
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2011 yılında
düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis
ekiplerine molotofkokteyli attığı” iddiasıyla 11
Aralık 2011’de tutuklanarak hakkında dava açılan
B.Y.’nin (17) yargılandığı davanın karar duruşması
1 Haziran 2012’de görüldü.
Mersin 1. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını
ve B.Y.’nin esas hakkındaki savunmasını dinleyen
mahkeme heyeti, B.Y.’ye “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç
işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı
madde kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği”
suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezası ile 12 bin lira adli
para cezası verdi.
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G.D.
Adana’da 23 Mayıs 2012’de düzenlenen bir protesto
gösterisine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan
ve hakkında soruşturma başlatılan G.D. (14)
hakkında dava açıldığı 1 Haziran 2012’de öğrenildi.
“Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”,
“izinsiz patlayıcı madde kullandığı” ve “kamu
malına zarar verdiği” suçlamalarıyla G.D. hakkında
39 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya
Adana 1. Çocuk Mahkemesi’nde başlandı.
Mehmet Kuzgun
Erzurum’un Tekman İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasında “polis ekiplerine
mukavemet ettiği” iddiasıyla gözaltına alınıp
tutuklanarak hakkında dava açılan Mehmet
Kuzgun’un yargılanmasına 4 Haziran 2012’de
başlandı.
Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
savcının esas hakkındaki mütalaasını ve Mehmet
Kuzgun’un esas hakkındaki savunmasını dinleyen
mahkeme heyeti, Mehmet Kuzgun’a “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç
işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “görevli polis
memuruna direndiği” suçlamalarıyla 9 yıl 1 ay
hapis cezası verdi.
2 Kişi
12 Haziran 2011’deki Milletvekili Genel Seçimleri
öncesinde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP)
desteklediği bağımsız milletvekili adaylarının
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından veto
edilmesini Mersin’de protesto eden gruba
müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı
Uğur Korkmaz ile işitme engelli Mehmet Tahir
İlhan hakkında açılan davaya devam edildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı
sanıklar hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”,
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memuruna
direndikleri” suçlamalarıyla 25’er yıl hapis cezası
talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların esas
hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla
duruşmayı erteledi.
21 Haziran 2012’deki karar duruşmasında Mehmet
Tahir İlhan’ın esas hakkındaki son savunmasını
işaret dili tercümanı aracılığıyla alan mahkeme
heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları”, “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
ettikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri”
suçlamalarıyla Mehmet Tahir İlhan’a 8 yıl 4 ay hapis
cezası; Uğur Kormaz’a ise 11 yıl 11 ay hapis cezası
verdi.
Recep Bayın
Diyarbakır’da 2010 ve 2011 yıllarında düzenlenen
sivil itaatsizlik eylemlerine katıldığı gerekçesiyle
19 Temmuz 2011’de tutuklanarak hakkında dava
açılan Recep Bayın’ın yargılandığı davanın karar
duruşması 9 Haziran 2012’de görüldü.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
karar duruşmasında savcının esas hakkındaki
mütalaasını ve Recep Bayın’ın esas hakkındaki
savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Recep
Bayın’a “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” ve
“görevli polis memuruna direndiği” suçlamalarıyla
20 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İrfan S.
Erzurum’un Tekman İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasında “polis ekiplerine
mukavemet ettiği” iddiasıyla gözaltına alınıp
tutuklanarak hakkında dava açılan İrfan S.’nin (26)
yargılanmasına 14 Haziran 2012’de devam edildi.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
savcının esas hakkındaki mütalaasını ve sanığın
esas hakkındaki savunmasını dinleyen mahkeme
heyeti, İrfan S.’ye “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

“kolluk kuvvetlerine taş attığı” ve “görevli polis
memuruna direndiği” suçlamalarıyla 10 yıl hapis
cezası verdi.
27 Kişi
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 12 Haziran
2011’deki Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’ndan
seçimlere girmek için başvuran 12 kişinin adaylık
başvurusunu reddetmesini İzmir’de yaptıkları
yürüyüşle protesto eden gruba müdahale eden
polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 8’i
tutuklanan 27 kişinin yargılandığı davanın 14
Haziran 2012’de İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında tutuklu sanıkların Kürtçe
savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
27 Kasım 2012’de görülen duruşmada “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” ve “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla yargılanan sanıklarla ilgili savcının
esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme
heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını
hazırlamaları amacıyla duruşmayı 7 Mart 2013’e
erteledi.
Ahmet Bayna
12 Haziran 2011’deki Milletvekili Genel
Seçimleri’nin ardından Barış ve Demokrasi
Partisi’nin (BDP) desteklediği bağımsız milletvekili
adayı Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin Yüksek
Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülmesini
Adana’da 26 Haziran 2011’de protesto eden gruba
müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı
Ahmet Bayna hakkında açılan davaya 22 Haziran
2012’de devam edildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında Ahmet Bayna’nın esas hakkındaki
son savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt
adına suç işledikleri”, “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
ve “görevli polis memuruna direndikleri”
suçlamalarıyla Ahmet Bayna’ya 13 yıl 9 ay hapis
cezası verdi.
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A.G.
Kars’ta değişik tarihlerde düzenlenen protesto
gösterilerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak
hakkında dava açılan Kafkas Üniversitesi öğrencisi
A.G.’nin karar duruşması 26 Haziran 2012’de
görüldü.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme heyeti, polis memurlarının
tanıklığını delil kabul ederek A.G.’ye “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı”; “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”
ve “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işlediği” iddialarıyla 13 yıl 6 ay
hapis cezası verdi.
12 Kişi
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde kurulan Demokratik
Çözüm Çadırı’na 28 Mart 2011’de polis ekiplerinin
düzenlediği baskın sonucu darp edilerek gözaltına
alınan ve “görevli polis memuruna mukavemet
ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla tutuklanan BDP İlçe Başkanı
Ömer Turgay’ın da arasında bulunduğu 12 kişi
hakkında açılan davaya 5 Temmuz 2012’de devam
edildi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
karar duruşmasında savcının esas hakkındaki
mütalaasını ve sanıkların esas hakkındaki son
savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti 11 sanığa
“yasadışı örgüt üyesi olduları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 7’şer yıl
1’er ay hapis cezası; bir sanığa ise aynı suçlamalarla
9 yıl hapis cezası verdi.
Yasin Anman
12 Haziran 2011’deki Milletvekili Genel Seçimleri
öncesinde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP)
desteklediği bağımsız milletvekili adaylarının
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından veto
edilmesini 18 Mayıs 2011’de Van’da protesto eden
gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına
aldığı Yasin Anman (19) hakkında açılan davaya 26
Haziran 2012’de devam edildi.
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında tutuklu sanık Yasin Anman’ın
esas hakkındaki son savunmasını Kürtçe yapma
talebini reddeden mahkeme heyetinin, “yasadışı
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örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıği”,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği”, “patlayıcı madde
bulundurduğu”, “iş ve çalışma özgürlüğünü
engellediği” ve “görevli polis memuruna direndiği”
suçlamalarıyla Yasin Anman’a savcının 14 yıla
kadar hapis cezası istemesine rağmen 21 yıl 8 ay
hapis cezası verdiği 5 Temmuz 2012’de öğrenildi.
Sevda Çağdaş
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Sevda
Çağdaş, 26 Mayıs 2012’de İnsan Hakları Derneği
(İHD) Diyarbakır Şubesi ile kayıp yakınlarının
düzenlediği “Kayıplar bulunsun failler yargılansın”
eylemine katıldıktan sonra polis ekipleri
tarafından Koşuyolu Parkı’nda gözaltına alınmış
ve “18 Mart 2012’de Diyarbakır’da yapılan Newroz
kutlamasında polis ekiplerine taş atarak yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt
adına suç işlediği” iddiasıyla 27 Mayıs 2012’de
tutuklanmıştı.
Sevda Çağdaş’ın yargılanmasına 10 Temmuz
2012’de Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlandı. Duruşmada okunan bilirkişi raporunda
dava dosyasında yer alan fotoğraftaki kişinin
Sevda Çağdaş olduğu tespit edilemediği yönündeki
ifadeye rağmen mahkeme heyeti, Sevda Çağdaş’ın
Newroz kutlamasında giydiği mont ile farklı bir
eylemde giydiği montun benzer olduğu gerekçesiyle
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
Sevda Çağdaş’ın yargılanmasına 13 Kasım 2012’de
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
Duruşmada Sevda Çağdaş’ın avukatlarının
taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Sevda
Çağdaş’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar
vererek duruşmayı 24 Ocak 2013’e erteledi.
3 Kişi
Mersin’de 20 Mart 2012’de yapılan Newroz
kutlamasına
“KCK
talimatı
çerçevesinde
katıldıkları” iddiasıyla 2 Mayıs 2012’de “yasadışı
KCK üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanan
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Ali Okutan
(19), Dersim Dinçer (19) ve Bedrettin Akdeniz
(20) adlı 3 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi
değerlendiren Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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iddianameyi kabul ettiği 12 Temmuz 2012’de
öğrenildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı
örgüt adına eylem yaptıkları”, “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları”, “tehlikeli ve izinsiz madde
bulundurdukları”, “görevli memura direndikleri”,
“kasten insan yaraladıkları”, “devlet malına zarar
verdikleri” iddialarıyla üç kişinin 30’ar yıla kadar
hapis cezası talebiyle yargılanmasına 27 Eylül
2012’de başlandı.
H.K.
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 15 Şubat 2012’de
düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis
ekiplerine molotofkokteyli attığı” iddiasıyla
hakkında dava açılan H.K.’nin yargılandığı davanın
karar duruşması 22 Temmuz 2012’de görüldü.
Mersin 1. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını
ve H.K.’nin esas hakkındaki savunmasını dinleyen
mahkeme heyeti, fotoğraf teşhisi çocuğun
avukatının gözetiminde yapılmadığı gerekçesiyle
söz konusu delilin hukuki niteliğinin olmadığına
hükmederek H.K.’nin beraat etmesine karar verdi.
M.C.
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2011 yılında
düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis
ekiplerine molotofkokteyli attığı” iddiasıyla 2012
yılının Ocak ayında tutuklanarak hakkında dava
açılan M.C.’nin (20) yargılandığı davanın karar
duruşması 22 Temmuz 2012’de görüldü.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını
ve M.C.’nin esas hakkındaki savunmasını dinleyen
mahkeme heyeti, fotoğraf teşhisi M.C.’nin
avukatının gözetiminde yapılmamasına rağmen
M.C.’ye “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”,
“izinsiz patlayıcı madde kullandığı” ve “kamu
malına zarar verdiği” suçlamalarıyla 10 yıl hapis
cezası verdi.
Ş.U.
Mersin’de 2011 yılında düzenlenen bir protesto
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

gösterisine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve
Pozantı Çocuk Cezaevi’nde tecavüz vakalarının
kamuoyuna yansıması üzerine Sincan (Ankara)
Cezaevi’ne sevk edilen Ş.U.’nun (17) yargılanmasına
20 Temmuz 2012’de başlandı.
Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya telekonferans yöntemi ile katılan
Ş.U.’nun ifadesinin alındığı esnada bağlantının
kesilmesi üzerine mahkeme heyeti, Ş.U.’nun
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı 27 Ağustos 2012’ye erteledi.
H.K.
Mersin’de 9 Ekim 2011’de düzenlenen bir protesto
gösterisine katıldığı gerekçesiyle 26 Ocak 2012’de
tutuklanan H.K.’nin (16) yargılanmasına 27
Temmuz 2012’de devam edildi.
Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada H.K.’nin avukatı Eyüp Sabri Öncel
suçlamaları reddederken, müvekkilinin çocuk
olduğunu ve bu nedenle çocuk mahkemesinde
yargılanmas gerektiğini ifade etti. Talebin bir
sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar
veren mahkeme heyeti duruşmayı 10 Ekim 2012’ye
erteledi.
9 Kişi
BDP’nin Diyarbakır’da 3 Aralık 2011’de düzenlediği
“Buradayım. İrademe sahip çıkıyorum” mitingi
sonrası yapılan yürüyüşe polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu çıkan arbedede Yüzüncü
Yıl Üniversitesi (Van) Tıbbi Dokümantasyon
Yüksekokulu öğrencisi Murat Elibol (21), kimin
ateşlediği belirlenemeyen bir silahtan çıkan
kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu ağır yaralı
halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Murat Elibol’un faili meçhul şekilde öldürülmesinin protesto edildiği gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 6’sı tutuklu 9 kişinin yargılanmasına 26 Temmuz 2012’de devam edildi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada mahkeme heyetinin Kürtçe savunma
yapma taleplerini reddetmesi üzerine sanıklar
duruşmayı boykot ettiklerini açıkladılar. Mahkeme
başkanının sanıkların dışarı çıkarılması isteği
üzerine jandarma ekibi sanıkları coplarla darp
ederek duruşma salonundan çıkardı. Tutuklu
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sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine
karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 2 Ekim
2012’ye erteledi.
Adem Yılmaz
Iğdır’da 21 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlaması sonrasında “kolluk kuvvetlerine taş
attığı” iddiasıyla tutuklanan Adem Yılmaz’ın (26)
yargılanmasına 7 Ağustos 2012’de devam edildi.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında bilirkişi raporunu okuyan ve
sanığın son savunmasını alan mahkeme heyeti,
Adem Yılmaz’a “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği” ve “görevli polis memuruna
görevi başında direndiği” suçlamalarıyla 6 yıl 6 ay
hapis cezası verdi.
34 Kişi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal
kesiminde 2 Ekim 2011’de çıkan çatışmada ölen
HPG militanı Sadık Kaya için 4 Ekim 2011’de
Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından
törene katılan gruba polis ekiplerinin basınçlı su
ve coplarla yaptığı müdahale sonucu gözaltına
alınanlardan 15’i çocuk 46 kişi çıkarıldıkları
mahkeme tarafından 8 Ekim ve 9 Ekim 2011’de
tutuklanmıştı.
18 kişinin daha sonra tahliye edilmesinin ardından
28’i tutuklu 34 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na mahalefet
ettikleri” suçlamasıyla açılan davaya 17 Ağustos
2012’de başlandı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini
reddeden mahkeme heyeti, 5 Temmuz 2012’de
yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen
6352 sayılı yasa uyarınca 28 kişinin tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar
vererek duruşmayı 30 Ekim 2012’ye erteledi.
2 Çocuk
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2012 yılında
düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis
ekiplerine taş attıkları” iddiasıyla tutuklanarak
haklarında dava açılan H.Ş. (17) ile A.B.’nin (16)
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yargılandığı davanın karar duruşması 29 Ağustos
2012’de görüldü.
Mersin 1. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını
ve tutuklu 2 çocuğun esas hakkındaki savunmasını
dinleyen mahkeme heyeti, A.B.’ye “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç
işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı
madde kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği”
suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezası; H.Ş.’ye ise aynı
suçlamalrla 24 yıl hapis cezası verdi.
Sedat Altunay
Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da yılında düzenlenen
bir protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle
hakkında “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “kolluk
kuvvetlerine direndiği” suçlamalarıyla dava açılan
Dicle Üniversitesi öğrencisi Sedat Altunay’a
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Eylül
2012’de görülen karar duruşmasında mahkeme
heyetinin 14 yıl 6 ay hapis cezası verdiği 11 Ekim
2012’de öğrenildi.
S.T.
Mersin’de 28 Kasım 2011’de düzenlenen bir protesto
gösterisinde polis ekiplerine attığı ileri sürülen
patlayıcının elinde patlaması sonucu sol eli kopan
ve olayın ardından tutuklanan S.T. (15) hakkında
“yasadışı örgüt üyesi olduğu”, “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”,
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “patlayıcı
madde bulundurduğu” suçlamalarıyla 30 yıla kadar
hapis cezası talebiyle açılan davaya 15 Ekim 2012’de
devam edildi.
Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında S.T.’nin esas hakkındaki savunmasını
dinleyen mahkeme heyeti, S.T.’ye 15 yıl hapis cezası
verdi.
F.G.
Diyarbakır’da katıldığı 3 farklı gösteride
“polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli attığı”
gerekçesiyle tutuklanan F.G.’nin yargılanmasına
7 Kasım 2012’de devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
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savcının esas hakkındaki mütalaasını ve F.G.’nin esas
hakkındaki son savunmasını dinleyen mahkeme
heyeti, F.G.’ye “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “izinsiz
patlayıcı madde bulundurduğu”, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”
ve “görevli memura görevini yaptırmamak için
direndiği” suçlamalarından 30 yıl 10 ay hapis cezası
verdi.
37 Kişi
18 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlenen operasyonu aynı gün Mersin’de
protesto eden 37 kişi hakkında başlatılan
soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin
kabul edilmesi üzerine “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
ve “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri”
iddialarıyla dava açıldığı 15 Kasım 2012’de
öğrenildi. 37 kişinin 10’ar yıla kadar hapis cezası
talebiyle yargılanmasına 29 Ocak 2013’te Mersin
11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
İbrahim Kaya
Ağrı’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasında polis ekiplerine taş attığı iddiasıyla
yargılanan İbrahim Kaya’nın 27 Kasım 2012’de
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında mahkeme heyeti, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği” iddiasıyla İbrahim Kaya’ya 10 ay
hapis cezası verdi.
3 Çocuk
Mersin’in Toroslar İlçesi’nde 31 Aralık 2011’de
düzenlenen bir protesto gösterisinde “polis
ekiplerine taş attıkları” iddiasıyla tutuklanan daha
sonra serbest bırakılarak haklarında dava açılan
H.A., S.E. ile S.D.’nin yargılandığı davanın karar
duruşması 27 Kasım 2012’de görüldü.
Mersin 2. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını
ve tutuklu 3 çocuğun esas hakkındaki savunmasını
dinleyen mahkeme heyeti, S.E..’ye “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç
işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Kanunu’na muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı
madde kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği”
suçlamalarıyla 20 yıl hapis cezası ve 85 bin TL
para cezası; S.D.’ye ise aynı suçlamalrla 16 yıl hapis
cezası ve 65 bin TL para cezası; H.A.’ya da yine aynı
suçlamalarla 15 yıl hapis cezası ve 65 bin TL para
cezası verdi.
5 Kişi
Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto
gösterisinde açılan ateş sonucu öldürülen
Aydın Erdem’i anmak için Dicle Üniversitesi
öğrencilerinin düzenlediği etkinliğe katılan Nilgün
Özkaran, Derya Moray, Cuma Karakuş, Ramazan
Durmaz ve Eray Ölçen adlı 5 öğrenci hakkında
açılan davanın karar duruşması 30 Kasım 2012’de
görüldü.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
duruşmada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları”, “eğitim ve öğrenimi
engelledikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet ettikleri”,
“görevli kamu görevlisine görevini yaptırmamak
için direndikleri”, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”
gerekçeleriyle tutuklu sanıklar Nilgün Özkaran’a 8
yıl 4 ay 18 gün hapis cezası, Derya Moray’a 12 yıl 6
ay 22 gün hapis cezası, Cuma Karakuş’a 7 yıl 11 ay
18 gün hapis cezası, Eray Ölçen’e 7 yıl 11 ay 18 gün
hapis cezası ve Ramazan Durmaz’a ise 17 yıl 6 ay
hapis cezası verdi.
6 Çocuk
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 20 Mart 2012’de
düzenlenen Newroz kutlamasında “polis ekiplerine
taş attıkları” iddiasıyla gözaltına alınan daha sonra
serbest bırakılarak haklarında dava açılan A.K, F.E,
E.Y, T.Ç, R.Y ve S.Y. adlı 6 çocuğun yargılandığı
davaya 16 Kasım 2012’de başlandı.
Mersin 1. Çocuk Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada Türkçe bilmeyen ve Kürtçe ifade
vermek isteyen tanığın talebini, “Kürtçe bilen
memur yoktur” diyerek reddeden mahkeme heyeti,
duruşmayı 5 Şubat 2013’e erteledi.
Emine Akman
İstanbul’da 14 Ağustos 2011’de yüzleri puşili bir
grubun boş bir markete molotofkokteyli atması
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nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın
bir yerden geçmekte olan Marmara Üniversitesi
öğrencisi Emine Akman darp edilerek gözaltına
alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklanmıştı.
“Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla yargılanan
Emine Akman’ın 3 Aralık 2012’de İstanbul 15.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında
avukatının taleplerini reddeden mahkeme heyeti,
Emine Akman’ın tutukluluk halinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı 22 Ocak 2013’e
erteledi.
Ömer Haran
Mardin’de 2012 yılında düzenlenen bir protesto
gösterisinde “polis ekiplerine taş attığı” iddiasıyla
hakkında dava açılan Ömer Haran’ın yargılandığı
davanın karar duruşması 18 Aralık 2012’de görüldü.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını
dinleyen mahkeme heyeti, Ömer Haran’ın
hakkında açılmış başka bir davanın duruşmasında
olmasından dolayı savunma yapmamasını dikkate
almayarak Ömer Havran’a “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç
işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “kamu malına zarar
verdiği” suçlamalarıyla 11 yıl 10 ay 15 gün hapis
cezası verdi.

25 Kişi
Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde 3 Şubat
2012’de bir mağaraya düzenlenen operasyonda
öldürülen HPG militanı Murat Şakar için 14 Şubat
2012’de Mersin’de düzenlenen cenaze törenine gaz
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 100
kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan 25’i
hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” ve “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
suçlamasıyla açılan davaya 25 Aralık 2012’de
başlandı.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların kimlik tespitini yapan mahkeme heyeti,
kimlik tespiti işleminin tamamlanması amacıyla
duruşmayı 8 Şubat 2013’e erteledi.
45 Kişi
İstanbul’da 18 Mart 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında
dava açılan 14’ü tutuklu 45 kişinin yargılanmasına
25 Aralık 2012’de başlandı.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
suç işledikleri” iddiasıyla yargılanan 45 kişiden
ifadelerini Kürtçe vermek isteyenlerin talebini
reddeden mahkeme heyeti, tutuklu 14 sanığın
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.

3. DİĞER OLAYLAR
Dökümantasyon merkezimizce tespit edilen verilere göre; gözaltına alınan toplam kişi sayısı 1713, 9 kişiye ev
hapsi, tutuklanan toplam kişi sayısı 139, 96 kişiye verilen toplam para cezası 8 bin 300 TL, darp edilen toplam
kişi sayısı 260, çıkan olaylar sonucunda yaralanan toplam polis sayısı 11, yaralanan sivil sayısı 70, engellenen
yahut müdahale edilen toplam gösteri/yürüyüş/pankart asma sayısı yaklaşık olarak 160’dır.

* 	Van’da 1 Eylül 2012’de düzenlenen “Barış Günü”
mitinginden sonra mitinge katılanlarla polis
ekipleri arasında çıkan çatışma sonucu 7 kişi
gözaltına alındı.
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* İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı Mustafa
Kemal (1 Mayıs) Mahallesi’nde 1 Mart 2012’de
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü ile ilgili afişlerini asan 5
kişi gözaltına alındı.
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* İstanbul’da 8 Mart 2012’de Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla Ukrayna’da faaliyet gösteren
FEMEN adlı örgütün Sultanahmet Meydanı’nda
kadına yönelik şiddeti protesto ettikleri eyleme
müdahale eden polis ekipleri dört kadını darp
ederek gözaltına aldı.
* Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla 1 Mayıs 2012’de düzenlenen eş zamanlı
ev baskınları sonucu 4 kişi gözaltına alındı.
* Ankara Valiliği, 27 sivil toplum örgütünün ve
sendikanın, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla
29 Ekim 2012’de 1. Meclis önünde toplanarak
Anıtkabir’e
yapmak
istedikleri
“Büyük
Cumhuriyet
Buluşması”
adlı
yürüyüşü
“kanunsuz olduğu” gerekçesiyle yasakladığını 23
Ekim 2012’de açıklayarak yürüyüşün yapılması
halinde kolluk kuvvetlerinin müdahale edeceğini
duyurdu. 29 Ekim 2012’de Ulus Meydanı’nda
bulunan 1. Meclis binası önünde toplanan
gruplara polis ekiplerinin basınçlı suyla ve biber
gazlarıyla müdahale etmesi soucu pek çok kişi
yoğun biber gazı kullanımından etkilenerek
fenalaştı. Yürüyüş için çeşitli kentlerden
Ankara’ya gelen otobüslerin ise kent girişinde
jandarma ekipleri tarafından durdurulduğu ve
110 otobüsün Ankara’ya girişine izin verilmediği
öğrenildi.
* Hrant Dink’in uğradığı suikast sonucu
ölümünün 5. yıldönümünde İstanbul’da 19 Ocak
2012’de öldürüldüğü Şişli İlçesi’nde bulunan
Agos Gazetesi’nin önünden Taksim Meydanı’na
yürüyen grubun bir kısmına gaz bombalarıyla
müdahale eden polis ekipleri, müdahaleden
korunmak amacıyla Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP) il binasına girmek isteyen SDP ve
Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi 11 kişiyi darp
ederek gözaltına aldı.
* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın
yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği
sözleri 29 Mayıs 2012’de Ankara’da Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde kendilerini
zincirleyerek portesto eden Ezilenlerin Sosyalist
Partisi (ESP) bünyesinde faaliyet yürüten
Sosyalist Kadın Meclisleri üyesi üç kişi ile eylemi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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takip eden Banu Yıldız adlı gazeteci polis ekipleri
tarafından gözaltına alındı.
* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın
yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği
sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı
nezdinde başlatılan girişimleri 30 Mayıs 2012’de
Ankara’da Günepark’tan Yüksel Caddesi’ne
yürüyerek protesto etmek isteyen gruba polis
ekipleri “güzegâhta ters yönü kullandıkları”
gerekçesiyle biber gazıyla müdahale etti.
Müdahale sonrasında bir kişinin yaralandığı
öğrenildi.
* Eskişehir’de ise Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP) il binasına yürümek isteyen gruba
müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına
aldı.
* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın
yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği
sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı
nezdinde başlatılan girişimleri 6 Haziran 2012’de
İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan
Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde protesto
etmek gruba müdahale eden polis ekipleri dört
kadını gözaltına aldı.
* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın
yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği
sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı
nezdinde başlatılan girişimleri 12 Haziran
2012’de İzmir’de Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün önünde protesto
etmek isteyen gruba müdahale eden polis
ekipleri yedi kadını gözaltına aldı.
* 19-26 Aralık 1978’te 150 insanın öldürüldüğü
“Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle
Kahramanmaraş’ta 23 Aralık 2012’de yapılmak
istenen mitingin “güvenlik” gerekçesiyle
Kahramanmaraş Valiliği tarafından yasaklandığı
19 Aralık 2011’de öğrenildi. Karara rağmen
katliamda yaşamını yitirenleri anmak amacıyla
23 Aralık 2012’de Kahramanmaraş’a gelenler,
şehrin girişinde güvenlik güçleri tarafından
durduruldu.
Kahramanmaraş’ın
Pazarcık
İlçesi’ne bağlı Narlı Beldesi’nin girişinde
toplanan gruba da polis ekiplerinin gaz
bombaları ve coplarla müdahale etmesi sonucu
5 kişi yaralandı.
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* Madımak Katliamı’nı (2 Temmuz 1993) protesto
eyleminin hazırlığını yapmak için 30 Haziran
2012’de İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde haftalık
yayımlanan “Sosyalizm Yolunda Kızılbayrak
Gazetesi”nin satışını yapan ve mitinge çağrı
bildirilerini dağıtan Bağımsız Devrimci Sınıf
Platformu (BDSP) üyesi 3 kişi polis ekipleri
tarafından gözaltına alındı.
* 	İstanbul’da 20 Eylül 2012’de Mecidiyeköy
Metrobüs Durağı’nda toplu taşıma ücretlerine
yapılan zamları protesto eden Sosyalist
Demokrasi Partisi (SDP) üyesi 4 kadın polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* KESK Ankara Şubeler Platformu 4688 sayılı
Yasa Tasarısı’nın 26 Ocak 2012’de TBMM’de
görüşülmesini protesto etmek için TBMM
önüne yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen
polis ekipleri biber gazı sıkarak grubu dağıttı.
* 	Ankara’da 2 Şubat 2012’de KESK tarafından “4688
Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda
yapılacak değişikliklere ilişkin yasa tasarısına”
karşı düzenlenmesi planlanan yürüyüş Ankara
Valiliği tarafından 1 Şubat 2012’de yasaklandı.
* KESK üyesi 9 sendikacının tutuklanmasını
protesto etmek amacıyla Mersin’de 18 Şubat
2012’de yapılmak istenen yürüyüşe müdahale
eden polis ekipleri 37 kişiyi gözaltına aldı.
* KESK’in eğitim sisteminde değişiklik öngören
“4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal
örgütlenmeye ilişkin değişiklikleri içeren
“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa
Tasarısı”nın geri çekilmesi amacıyla 28 Mart ve
29 Mart 2012’de yapacakları iş bırakma eylemi
ile Ankara’da yapılması planlanan protesto
eylemi 27 Mart 2012’den itibaren polis ekipleri
tarafından engellenmeye başlandı.
* 	İzmir’de 27 Mart 2012’de “4+4+4 Eğitim Yasa
Tasarısı”nı protesto etmek amacıyla kendilerini
zincirleyen 5 kişi polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
* Ankara Valiliği yapılması planlanan protesto
eylemini yasaklarken İçişleri Bakanlığı da
illerin emniyet müdürlüklerine gönderdiği
yazıda, eylem için il dışından gelenler için
giriş-çıkışları yasakladı. Yazıda “28 ve 29 Mart
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2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmek
istenilen eylemlerle ilgili bireysel veya gruplar
halinde ilimizden katılım olması halinde
yasaklama kararı gereğince izin verilmeyeceği
hususu tarafınıza tebliğ olunur” denildi.
Karar nedeniyle İstanbul, Edirne, Çanakkale,
Diyarbakır, Şırnak, Kars, Ardahan, Bursa, Adana,
Antalya, Aydın, Malatya, Konya, Antakya, Trabzon,
Bartın’dan yola çıkmak isteyen otobüslerin
engellendiği ve şehirlerden çıkışlarına izin
verilmediği öğrenildi.
* Adana’dan Ankara’ya gelmek isteyen otobüsü
durduran polis ekipleri 90 kişiyi de gözaltına
aldı.
* KESK’in 28 Mart ve 29 Mart 2012’de yapacağı iş
bırakma eylemi ile Ankara’da yapılması planlanan protesto eylemi 28 Mart 2012’de de İçişleri
Bakanlığı’nın illerin valiliklerine gönderdiği
emir uyarınca polis ekipleri tarafından engellendi.
* İzmir’de toplanmak istenen gruplara polis ekipleri gün boyu cop, basınçlı su ve biber gazlarıyla
müdahal ederken; Eskişehir’den, Şanlıurfa’dan,
Kırklareli’nden ve Tokat’tan Ankara’ya gelmek
isteyen otobüsler de polis ekiplerince engellendi.
* Adana’da gözaltına alınan 90 sendikacıya ise
82’şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.
* Eylem 29 Mart 2012’de de İçişleri Bakanlığı’nın
illerin valiliklerine gönderdiği emir uyarınca
polis ekipleri tarafından engellendi.
* 	Kocaeli’de Ankara’ya gitmelerine izin verilmeyen
sendika üyelerinin protesto eylemine müdahale
eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.
* Ankara’da Kızılay Meydanı’nda toplanmak istenen gruplara polis ekipleri gün boyu cop, basınçlı
su ve biber gazlarıyla müdahale etti. 29 Mart
2012’de sabah saatlerinde sendika üyelerinin
bir saat içinde dağılmamaları halinde gruplara
müdahale edileceği uyarında bulunan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan görüşmeler
sonucu grupların gün içinde Kızılay Meydanı’na
yakın bölgelerde kalmalarını kabul etti.
Karara rağmen sendika üyelerine polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu aralarında milletvekilleri
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Sebahat Tuncel’in ve Ertuğrul Kürkçü’nün de
bulunduğu çok sayıda insan yoğun biber gazı
kullanımından etkilendi. Müdahale nedeniyle iki
kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

Limanı açıklarına demirlemesini 17 Temmuz
2012’de protesto eden Türkiye Gençlik Birliği
(TGB) üyesi 7 kişi, polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.

Ankara Valiliği ise yaptığı açıklamayla müdahaleyi
“çağdaş güvenlik mühendisliğinin emsalsiz örneği”
olarak tanımlayarak “Ankara polisi mevzuatta
öngörülen tüm görevlerini yerine getirmiştir” dedi.

* 11 Ağustos 2012’de İstanbul’a gelen ABD Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton’u Dolmabahçe’deki
Başbakanlık Ofisi önünde eylem yaparak
protesto etmek isteyen Özgürlük ve Dayanışma
Partisi (ÖDP) üyelerine müdahale eden polis
ekipleri 4 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

* KESK’e yönelik operasyonları protesto etmek
amacıyla 26 Haziran 2012’de Yalova’da eylem
yapmak isteyen Eğitim-Sen üyelerine müdahale
eden polis ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı.
* İstanbul’da 9 Temmuz 2012’de değiştirilen
eğitim sistemini protesto etmek amacıyla İl Millî
Eğitim Müdürlüğü’nde eylem yapmak siteyen
Halkevleri üyesi 36 kişi, polis ekipleri tarafından
darp edilerek gözaltına alındı.
* İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe
Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde
31 Ağustos 2012’de “4+4+4’ü durduracağız”
sloganıyla imza standı açan Halkevleri üyesi
gruba müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi
gözaltına aldı.
* 	Ankara’da 15 Eylül 2012’de yeni eğitim sistemine
karşı düzenlenecek miting için 11 Eylül 2012’de
Diyarbakır’dan hareket eden yürüyüş koluna
müdahale eden polis ekipleri 16 sendikacıyı
gözaltına aldı.
* Bursa’da 12 Eylül 2012’de, yeni eğitim sistemine
karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünce protesto
eylemi yapmak isteyen Halkevleri üyesi guruba
müdahale eden polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına
aldı.
* 	Ankara’da 17 Eylül 2012’de yeni eğitim sistemine
karşı Millî Eğitim Bakanlığı önünde protesto
eylemi yapan Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) üyesi
6 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
* Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde bulunan ABD
Donanmasına bağlı askeri gemide görevli
askerleri 4 Mart 2012’de protesto etmek isteyen
gruba müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi
darp ederek gözaltına aldı.
* Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait
Abraham Lincoln adlı uçak gemisinin Antalya
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* 26 Nisan 2012’de Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde
bulunan Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim
Şirketi ile Meksika ve Norveç büyükelçiliklerinin
de bulunduğu binaya gelerek “Akkuyu Çernobil
olmasın” pankartı açan Greenpeace üyelerine
müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına
aldı.
* Diyarbakır’da 5 Haziran 2012’de Dünya Çevre
Günü dolayısıyla Diyarbakır Çevre Hizmetleri
Birliği’nin yapmak istediği yürüyüş Diyarbakır
Valiliği tarafından bildirimde bulunulmadığı
iddiasıyla yasaklandı.
* Giresun’un Görele İlçesi’nde 12 Temmuz
2012’de, katı atık tesisi yapılmak istenen alana
karşı çıkan bölgede yaşayan köylülerin tesisin
yapılacağı alana gitmek istemeleri üzerine gruba
müdahale eden jandarma ekipleri 20 köylüyü
gözaltına aldı.
* Trabzon’un Of İlçesi’ndeki Solaklı Vadisi’nde
bulunan derelere Hidroelektrik Enerji Santrali
(HES) yapılmasını engellemek için 16 Temmuz
2012’de santrali yapacak şirketin çalışanları
arasında çıkan arbedeye müdahale eden
jandarma ekipleri 110 köylüyü gözaltına aldı.
Arbedede 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
* Afyonkarahisar’ın Beyyazı Beldesi’nde 19
Temmuz 2012’de, bölge halkının istemediği taş
ocağına yol yapılmak istenmesine karşı çıkan
bölgede yaşayan köylülerin tesisin yapılacağı
alana gitmek istemeleri üzerine gruba kolluk
kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu çıkan
arbedede 6 polis memuru ile 2 asker yaralandı,
arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP)
Beyyazı Belediye Başkanı Hasan Kocatepe’nin
de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
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* Tunceli’de kurulması planlanan hidroelektrik
santraline (HES) karşı çadır nöbeti tutan Peri
Köyü’yle dayanışmak için 13 Eylül 2012’de eylem
bölgesine giden gruba müdahale eden jandarma
ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 12 Eylül 2012’de
de gruba müdahale eden jandarma ekipleri 3
kişiyi gözaltına almıştı.
* Trabzon’un Çaykara İlçesi’ne bağlı Karaçam
Beldesi’ndeki Hidroelektrik Santrali şantiyesini
15 Eylül 2012’de basarak iş makinelerini ateşe
verdikleri iddia edilen 4 kişi çıkarıldıkları
mahkeme tarafından 17 Eylül 2012’de tutuklandı.
* Galatasaray Spor Kulübü taraftarlarının şike ve
teşvik iddialarına yönelik olarak Türkiye Futbol
Federasyonu’nun aldığı kararları protesto etmek
amacıyla 2 Mayıs 2012’de İstanbul’da Taksim
Meydanı’nda yapmayı planladığı yürüyüş
İstanbul Valiliği tarafından “yürüyüşün 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
aykırı olduğu” gerekçesiyle 2 Mayıs 2012’de
yasaklandı.
* Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in “Suriye’ye
yönelik tüm toplumsal yürüyüşleri ve basın
açıklamalarını”
yasaklamasının
ardından
Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) karara
tepki olarak 6 Eylül 2012’de yapmak istediği
basın açıklamasına müdahale eden polis ekipleri
8 kişiyi gözaltına aldı.
* TBMM’de Suriye’ye sınır ötesi askerî operasyonu
olanaklı hale getirecek olan “TSK’nin yabancı
ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet
tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması
için bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini
6 Ekim 2012’de Çanakkale’de eylem yaparak
protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin
biber gazlarıyla müdahale etmesi sonucu 3 kişi
yaralandı, 1 kişi de gözaltına alındı.
* Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in “kentte
Suriye’ye yönelik tüm toplumsal yürüyüşleri ve
basın açıklamalarını” yasaklamasının ardından
Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Karşı
Platformu’nun 14 Ekim 2012’de gerçekleştireceği
konser de 11 Ekim 2012’de yasaklandı.
* 	Anti
Emperyalist
Devrimci
Gençlik
Platformu’nun 21 Ekim 2012’de düzenlemek
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istediği savaş karşıtı eyleme biber gazlarıyla
müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına
aldı.
* Ankara Üniversitesi’ne bağlı Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Dekanlığı’nın, CHP
milletvekili İlhan Cihaner’in de davet edildiği
“Suriye’de neler oluyor” konulu panelin
“içeriğinin uygunsuz olduğu” gerekçesiyle paneli
iptal ettiği 6 Kasım 2012’de öğrenildi.
* Tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması
için 13 Haziran 2012’de Ankara’da Yüksel
Caddesi’nde toplanan Gençlik Federasyonu
üyelerinin TBMM’ye yürümek istemeleri
üzerine gruba biber gazlarıyla müdahale eden
polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı.
* 	İstanbul’da 30 Ekim 2012’de Okmeydanı
Semti’nde yapılan eylem sonrası tutuklanan
Sinem Şahin’e özgürlük talebiyle 16 Kasım
2012’de Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı’nda
bulunan Başbakanlık Ofisi önünde kendilerini
zincirleyerek yol kesme eylemi yapan Sosyalist
Demokrasi Partisi (SDP) üyesi kadınlara
müdahale eden polis ekipleri eylemci 8 kadını
gözaltına aldı.
* Ege Üniversitesi (İzmir) öğrencilerinin 26
Kasım 2012’de üniversite kampusunda “Tutsak
Dev-Genç›liler serbest bırakılsın” yazılı pankartı
açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri
eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla
müdahale etmesi sonucu 12 öğrenci gözaltına
alındı.
* Uludağ Üniversitesi (Bursa) öğrencilerinin 3
Aralık-4 Aralık-5 Aralık 2012’de üniversite
kampusunda “Tutsak Dev-Genç›liler serbest
bırakılsın” yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak
yapmak istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu toplam
27 öğrenci gözaltına alındı. Müdahale nedeniyle
2 öğrencinin de yaralandığı öğrenildi.
* 	Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 10 Aralık-11
Aralık-12 Aralık 2012’de İnsan Hakları Parkı’nda
“Tutsak Dev-Genç›liler serbest bırakılsın”
yazılı pankartı açarak ve çadır kurarak yapmak
istedikleri eyleme polis ekiplerinin gaz
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu toplam
23 öğrenci gözaltına alındı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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* Ankara’da 3 Kasım 2012’de Yükseköğretim
Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümünü (6
Kasım) protesto etmek için Yüksel Caddesi’ne
yürüyen Gençlik Federasyonu üyesi 9 kişi
gözaltına alındı.
* İstanbul’da 21 Aralık 2012’de, hazırlık süreci
devam eden YÖK Yasa Tasarısı’nı protesto etmek
amacıyla TÜSİAD önünde basın açıklaması
yapan Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen)
üyesi 5 kişi polis ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu gözaltına alındı.
* 	Kocaeli’de 25 Aralık 2012’de, hazırlık süreci
devam eden YÖK Yasa Tasarısı’nı protesto
etmek amacıyla protesto eylemi yapan Kocaeli
Üniversitesi öğrencilerine gaz bombaları ve
basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 7
öğrenciyi gözaltına aldı.
* Eskişehir’de çevre yolundaki üstgeçidin
yanlış yere yapıldığını savunan Gündoğdu
Mahallesi’nde yaşayanların 7 Ekim 2012’de çevre
yolunu trafiğe kapatarak yapmak istedikleri
protesto eylemine polis ekipleri biber gazı
sıkarak grubu dağıttı.
* Manisa’da 8 Mayıs 2012’de gerçekleşen
gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba,
güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli suyla
müdahale etmesi sonucu dört kişi yaralanırken
bir kişi de gözaltına alındı. Antalya’nın
Kemer İlçesi’ndeki Çıralı Sahili’nde bulunan
pansiyonların yıkılmasını protesto etmek isteyen
gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi
sonucu ise 6 kişi yaralandı, 25 kişi de gözaltına
alındı.
* Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde, kentsel dönüşüm
projesi dâhilindeki Dikmen Vadisi’nde 12 Nisan
2012’de gerçekleştirilmek istenen gecekondu
yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik
güçlerinin plastik mermi, gaz bombası ve
tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu 20 kişi
yaralanırken, iki kişi de gözaltına alındı.
* İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı
Altınşehir Mahallesi’nde 2 Temmuz 2012’de
gecekondu yıkımlarına karşı bildiri dağıtan Halk
Cephesi üyesi 3 kişi polis ekiplerinin müdahale
etmesinin ardından gözaltına alındı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* “Kentsel Dönüşüm” adı altında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bölgelerdeki
evlerin yıkılmasına karar vermesini protesto
etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin 11
Temmuz 2012’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi
önünde yapmak istedikleri oturma eylemine
zabıta ve polis ekipleri 3 kez müdahale etti.
Müdahaleler sonunda toplam 25 kişi gözaltına
alınırken eyleme destek veren İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal başına aldığı
darbeyle yaralandı.
* “Kentsel Dönüşüm” adı altında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bölgelerdeki
evlerin yıkılmasına karar vermesini protesto
etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin 12
Temmuz 2012’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi
önünde yapmak istedikleri oturma eylemine
zabıta ve polis ekipleri yine müdahale etti.
Müdahaleler sonunda toplam 4 kişi darp
edilerek gözaltına alındı.
* “Kentsel Dönüşüm” adı altında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bölgelerdeki
evlerin yıkılmasına karar vermesini protesto
etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin 13
Temmuz 2012’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi
önünde yapmak istedikleri oturma eylemine
zabıta ve polis ekipleri yine müdahale etti.
Müdahaleler sonunda toplam 7 kişi darp
edilerek gözaltına alındı.
* İstanbul’da 11 Kasım 2012’de düzenlenen
Avrasya Maratonu’nun bitiş yeri olan Beşiktaş’ta
“Kentsel Dönüşüm” ile ilgili basın açıklaması
yapmak isteyen Halk Komiteleri üyesi 29 kişi
darp edilerek gözaltına alındı.
* İzmir’de 20 Kasım 2012’de, kadına yönelik erkek
şiddetini teşhir etmek ve öldürülen G.A.’nın
davasına dikkat çekmek amacıyla kendilerini
Saat Kulesi’ne zincirleyen Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP) üyesi kadınlara müdahale eden
polis ekipleri 5 kadını darp ederek gözaltına aldı.
*

Samsun’da 21 Kasım 2012’de, kadına yönelik
erkek şiddetini teşhir etmek amacıyla
kendilerini Bölge İdare Mahkemesi’nin demir
parmaklıklarına zincirleyen Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP) üyesi kadınlara müdahale eden
polis ekipleri 4 kadını darp ederek gözaltına aldı.
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* Ankara’da 22 Kasım 2012’de, kadına yönelik
erkek şiddetini teşhir etmek amacıyla Ankara
Adliyesi’nin önünde pankart açan Sosyalist
Demokrasi Partisi (SDP) üyesi kadınlara
müdahale eden polis ekipleri 5 kadını gözaltına
aldı.

* 	İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 22 Ekim 2012’de
İbrahim Müteferrika Endüstri Meslek Ve
Teknik Lisesi önünde “işçilerin birliği, halkların
kardeşliği etkinliği” için el bildirileri dağıtan
Devrimci Liseliler Birliği üyeleri polis ekipleri
tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

* İstanbul’da 23 Kasım 2012’de Boğaziçi
Köprüsü’nde, 25 Kasım Uluslararası Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü dolayısıyla eylem yapan 4 kadın polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.

* Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 15 Kasım 2012’de
afiş asan Devrimci Gençlik (Dev-Genç) üyesi
3 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek
gözaltına alındı.

* Mersin’de 17 Şubat 2012’de Devrimci Alevi
Komitesi adına “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz”
başlıklı bildiriyi dağıtan 5 kişi polis ekipleri
tarafından gözaltına aldı.
* Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Sürgü
Beldesi’nde 28 Temmuz 2012’de, sahur vaktinde
evlerinin önünde davul çalınmasını istemeyen
Kürt ve Alevi oldukları bilinen Evli Ailesi’nin
evine beldede yaşayanlar tarafından taşlı
saldırıda bulunulmuş, aileye ait bir ahır da ateşe
verilmişti. Saldırıyı 30 Temmuz 2012’de İzmir’de
protesto etmek için AKP il binasının yakınında
açıklama yapan Halkların Demokratik Kongresi
(HDK) üyelerine polis ekiplerinin biber gazıyla
müdahalşe etmesi sonucu Ezilenlerin Sosyalist
Partisi (ESP) üyesi Süleyman Göksel Yerdut,
doğrudan yüzüne sıkılan biber gazı nedeniyle
rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
* İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 29 Ağustos
2012’de stand açan Devrimci Gençlik (DevGenç) üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4
kişiyi gözaltına aldı.
* Eskişehir’de 4 Eylül 2012’de, Anadolu Üniversitesi
Rektörlüğü’nün Yunus Emre Yerleşkesi’nde
kayıt haftası boyunca üniversiteye yeni gelen
öğrencilere yönelik tanıtım masası açılmasını
yasaklaması üzerine standları kaldırmayan
öğrencilere çevik kuvvet polisleri müdahale etti
ve 44 öğrenciyi gözaltına aldı.
* İstanbul’da 18 Kasım 2012’de düzenlenecek olan
bir etkinliğin duyurusunu yapmak amacıyla
Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde afiş asan Bağımsız
Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) üyesi 4 kişi
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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* Ankara’da 17 Mart 2012’de tutuklu bulunduğu
cezaevinde
hastalığı
ilerleyen
Yasemin
Karadağ’ın tahliye edilmesi talebiyle AKP il
binasının ve Çankaya ilçe binasının önünde
çadır kurarak açlık grevi eylemi yapmak isteyen
TAYAD üyelerine müdahale eden polis ekipleri
30 kişiyi gözaltına aldı.
* Çorum’da 17 Mart 2012’de aynı taleple AKP il
binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen
gruba da müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi
gözaltına aldı.
* İzmir’de 24 Mart 2012’de tutuklu bulunduğu
cezaevinde
hastalığı
ilerleyen
Yasemin
Karadağ’ın tahliye edilmesi talebiyle çadır
kurarak açlık grevi eylemi yapmak isteyen
TAYAD üyelerine müdahale eden polis ekipleri
5 kişiyi gözaltına aldı.
* 	İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül
2012’de 75. Yıl Polis Merkezi’ne canlı bomba
saldırısı düzenleyen Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi (DHKC) militanı İbrahim Çuhadar’ın
cenazesini almak için 14 Eylül 2012’de, Yenibona
İlçesi’nde bulunan Adlî Tıp Kurumu önünde
bekleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 27
kişiyi darp ederek gözaltına almıştı. Gözaltına
alınanlardan ikisi aynı zamanda Yürüyüş Dergisi
muhabiri olan toplam 8 kişi “yasadışı örgüt
propagandası yaptıları” suçlamasıyla 18 Eylül
2012’de tutuklandı. Aldığı darbeler nedeniyle
sağ kulak zarı yırtılan Grup Yorum solisti Selma
Altın ile keman sanatçısı Ezgi Dilan Balcı’nın
aralarında bulunduğu 9 kişiye ise “konutu terk
etmeme yasağı” konuldu.
* 20 Temmuz 1992’de İstanbul’un Sarıyer
İlçesi’ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden
bir daha haber alınamayan Hasan Gülünay’ın
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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dosyasının 20 yıllık zamanaşımına uğramasını
protesto etmek ve gözaltında kaybedilen insanlar
için 21 Temmuz 2012’de İstanbul’un Beoğlu
İlçesi’nde bulunan Galatasaray Meydanı’nda
oturma eylemi yapan Cumartesi İnsanları’na
müdahale eden polis ekipleri aralarında Hasan
Gülünay’ın eşi Birsen Gülünay ve çocukları
Deniz Gülünay ile Cihan Gülünay’ın da
bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
* İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı
Semti’nde 6 Nisan 2012’de düzenlenen bir
protesto gösterisinin ardından düzenlenen ev
baskınları sonucu dokuz kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe
Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde
26 Eylül 2012’de “Savaş hükümeti istemiyoruz,
zamlar geri alınsın” yazılı pankartla kendilerini
yol kenarındaki yön tabelasına zincirleyerek
eylem yapan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)
üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi
gözaltına aldı.
* Hükümetin doğalgaz, elektrik, tüketim malları
gibi konularda “fiyat güncellemesi” adı altında
zam yapmasını 29 Eylül 2012’de İzmir’de
protesto eden Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)
üyelerine biber gazıyla müdahale eden polis
ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
* “5199 sayılı Hayvanları Korumu Kanunu”nda
yapılması planlanan değişikliği protesto etmek
için İstanbul’da 2 Ekim 2012’de Boğaziçi
Köprüsü’nde kendilerini zincirleyen gruba
müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına
aldı.
* 	Ankara’da 4 Ekim 2012’de Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde (TBMM) Suriye’ye sınır
ötesi askerî operasyonu olanaklı hale getirecek
olan “TSK’nin yabancı ülkelere gönderilmesi
ve
görevlendirilmesiyle
bununla
ilgili
gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından
belirlenecek esaslara göre yapılması için bir
yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini öğlen
saatlerinde TBMM’ye yürüyerek protesto etmek
isteyen Halkevleri üyesi gruba polis ekipleri gaz
bombası kullanarak 4 kez müdahale etti.
* İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Dolmabahçe
Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Ofisi önünde
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bildiri dağıtan Sosyalist Demokrasi Partisi
(SDP) üyelerine müdahale eden polis ekipleri ise
SDP üyesi 7 kişi ile Gelecek Dergisi muhabirleri
Buket Kaya ve Gülay Ay’ı gözaltına aldı.
* Çanakkale’deki protesto gösterisine polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu ise 6 kişi
yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.
* Tezkereyi 5 Ekim 2012’de İstanbul’un Maltepe
İlçesi’ndeki Askerlik Şubesi önünde eylem
yaparak protesto etmek isteyen Ezilenlerin
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi gruba müdahale
eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
* Tezkereyi 15 Ekim 2012’de Kocaeli’de Halkevi
köprüsündeki trafonun üzerine pankart asarak
protesto eden Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)
üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi
gözaltına aldı.
* 	Karaelmas
Üniversitesi’nde
(Zonguldak)
20 Şubat 2012’de düzenlenen “Türkiye’de
Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve
Kalite Güvenci Sistemi” adlı çalıştaya katılan
YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’yı protesto
eden Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrenci grubuna
müdahale eden polis ekipleri 5 öğrenciyi
gözaltına aldı.
* Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (Samsun) 20
Şubat 2012’de düzenlenen ÖSYM Sınav Merkezi
Yöneticileri Bölge Toplantısı’na katılan ÖSYM
Başkanı Ali Demir’i protesto eden öğrenci
grubuna müdahale eden polis ekipleri 15
öğrenciyi gözaltına aldı.
* İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 21 Şubat 2012’de
Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisine giden
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden
3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 5 Ocak 2012’de
Bolu’ya yaptığı ziyaret esnasında “protesto
eylemi düzenleyebilecekleri” iddiasıyla gözaltına
alınan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri
Duygu Bursi ile Ümit Boz’a Kabahatler Kanunu
uyarınca 160 TL para cezası kesildiği 6 Mart
2012’de öğrenildi.
* İzmit’te 27 Mart 2012’de, Yüksek Hızlı Tren
hattı yapımı için düzenlenen törene katılan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Egemen
Bağış’ı protesto edecekleri gerekçesiyle Türkiye
Gençlik Birliği üyesi 5 kişi gözaltına alındı.
* Okan Üniversitesi’nde düzenlenen “Kentsel
Dönüşüm ve Alternatif Model Arayışları”
adlı panelde konuşmak için 30 Mart 2012’de
İstanbul’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ı protesto etmek isteyen 4
öğrenci darp edilerek ve kelepçelenerek törenin
yapıldığı salondan üniversitenin özel güvenlik
görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.
* 	Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etmek için 6
Nisan 2012’de Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ü protesto etmek isteyen 41
öğrenci polis ekipleri ve üniversitenin özel
güvenlik birimleri tarafından darp edilerek
gözaltına alındı.
* Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla 6 Nisan
2012’de Antalya’nın Alanya İlçesi’ne gelen
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı protesto
etmek isteyen 5 öğrenci gözaltına alındı.
* Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde bulunan Karasu-2
Baraj Göleti’nde çalışma yaptıkları sırada
meydana gelen iş kazası nedeniyle beş elektrik
işçisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak 16
Nisan 2012’de incelemelerde bulunmak üzere
Aşkale’ye gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in,
kendisine “Sayın bakanım, senin geldiğine çok
sevindim” diyen Mustafa Boğaçayır’a “Yok ya.
Nerden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at ya
da oyna bir göreyim” demesini protesto etmek
amacıyla Ankara’da 17 Nisan 2012’de İçişleri
Bakanlığı önüne gelen Halkevleri üyesi gruba
müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına
aldı.
* 19 Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen bir
panelde konuşmak için 4 Mayıs 2012’de Samsun’a
giden Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen 38 öğrenci darp edilerek
gözaltına alındı.
* 18 Mart Üniversitesi’nde düzenlenen Anayasa
panelinde konuşmak için 14 Mayıs 2012’de
Çanakkale’ye gelen Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) Milletvekili ve TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’yu protesto
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eden Öğrenci Kolektifleri üyesi 5 öğrenci polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Adana İl
Örgütü Gençlik Kolları tarafından organize
edilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro
Salonu’nda düzenlenen “’Yeni Anayasa Yapım
Süreci” adlı konferansta konuşmak için 31
Mayıs 2012’de Adana’ya gelen AKP Milletvekili
ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan
Kuzu’yu protesto eden Öğrenci Kolektifleri üyesi
13 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* İstanbul’da bir otelde düzenlenen Dünya
Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen
bir panelde konuşmak için 4 Haziran 2012’de
İstanbul’a giden Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Şahin’i ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir
süredir ifade ettiği sözleri ve bu yönde Hükümet
ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan
girişimleri protesto etmek isteyen 5 kişi darp
edilerek gözaltına alındı.
* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Haziran
2012’de Denizli’ye yapacağı ziyareti kentin çeşitli
yerlerinde pankart açarak protesto edecekleri
iddiasıyla polis ekipleri Türkiye Gençlik Birliği
(TGB) üyesi 9 kişiyi gözaltına aldı.
* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Haziran
2012’de İzmir’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin
(AKP) İzmir İl Kongresi’nde yaptığı konuşmayı
protesto eden iki kişi ile pankart açan 3 kişi
gözaltına alındı.
* İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’de Kentsel
Dönüşüm” konulu konferansta konuşmak
için 11 Haziran 2012’de İstanbul’a gelen Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ı
protesto etmek isteyen 2 kişi darp edilerek ve
kelepçelenerek konuşmanın yapıldığı salondan
bakanın korumaları tarafından uzaklaştırıldı.
* 	Koç Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye Sosyal
Politikalarını Tartışıyor” başlıklı sempozyumda
konuşmak için 15 Haziran 2012’de İstanbul’a
giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Şahin’i ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir
ifade ettiği sözleri ve bu yönde Hükümet ile
Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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protesto etmek isteyen 4 kadın darp edilerek
gözaltına alındı.
* Trabzon’da 28 Haziran 2012’de Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Dünya Bankası ve Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
işbirliği ile düzenlenen “Cinsiyet Eşitliği ve
Kalkınma” konulu toplantının açılışında
konuşan Dünya Bankası Türkiye Direktörü
Martin Raiser’i protesto eden Karadeniz Teknik
Üniversitesi Öğrenci Kolektifi üyesi 5 kişi polis
ekipleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından
darp edilerek gözaltına alındı.
* Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Eskişehir’de
tamamladığı evlerin açılışını yapmak üzere 15
Temmuz 2012’de Eskişehir’e gelen Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen
ESP üyelerinin yaptığı iki farklı eyleme müdahale
eden polis ekipleri 6 kişiyi darp ederek gözaltına
aldı.
*	Anadolu Üniversitesi’nde (Eskişehir) 24 Eylül
2012’de düzenlenen akademik yıl açılış törenine
katılan YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’yı
protesto eden Gençler Meydana İnisiyatifi
üyelerine müdahale eden polis ekipleri 2
öğrenciyi gözaltına aldı
* 27 Eylül 2012’de Muğla’ya gelen Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ı protesto etmek isteyen
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 10 öğrenci
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* 	Ankara Üniversitesi’nin 3 Ekim 2012’de
düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto
etmek isteyen 21 öğrenci, protestocu gruba biber
gazıyla müdahale eden polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
* Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (İstanbul) 5 Ekim
2012’de düzenlenen akademik yıl açılış törenine
katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı
protesto etmek isteyen 2 öğrenci polis ekipleri
tarafından gözaltına alındı.
* Çukurova
Üniversitesi’nde
düzenlenen
“Kalkınmada Bölgesel Dinamikler” başlıklı
sempozyumda konuşmak için 2 Kasım 2012’de
Adana’ya giden Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz’ı protesto etmek isteyen 4 öğrenci darp
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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edilerek gözaltına alındı.
* Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen “Kültür
Varlıklarının Ortaya Çıkarılması, Korunması
ve Sürdürülebilirlik” adlı konferansa katılmak
için 14 Kasım 2012’de Bursa’ya gelen Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı protesto etmek
isteyen 5 öğrenci darp edilerek ve kelepçelenerek
gözaltına alındı.
* Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından
düzenlenen “Aile ve Şiddet” adlı konferansa
katılmak için 25 Kasım 2012’de İstanbul’a gelen
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’i
protesto etmek isteyen 5 kadın darp edilerek ve
kelepçelenerek gözaltına alındı.
* 18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den
uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105
koruma, 3600 polis memuru, 20 zırhlı araç ve
8 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA)
eşliğinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne
(ODTÜ) gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
öğrenciler tarafından protesto edildi. ODTÜ
kampusundaki Fizik Bölümü önünde toplanan
öğrenci grupları, Recep Tayyip Erdoğan’ın
geleceği TÜBİTAK’a doğru yürüyüşe geçince
polis ekipleri yoğun bir şekilde gaz bombası ve
basınçlı su kullanarak öğrencilere müdahale etti.
Gaz bombalarından çevrede bulunanlar ve fakülte
binaları içindekiler de etkilenirken müdahale
sonucu başına gaz bombası kapsülü isabet eden
Barış Barışık ağır olmak üzere 2 öğrenci yaralandı,
32 öğrenci de gözaltına alındı.
Müdahalenin ardından 21 Aralık 2012’de, başlatılan
soruşturma kapsamında Ankara’da ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekipleri, “protesto gösterisine katılarak yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
suç işledikleri” iddiasıyla 10 öğrenciyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınan öğrencilerin tamamı sevk
edildikleri savcılık tarafından veya mahkeme
tarafından serbest bırakıldı.
* Kocaeli’de 22 Aralık 2012’de Eğitim ve Bilim
Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyelerinin
Ankara’da gözaltına alınan öğrencilerin serbest
bırakılması ve Kocaeli Üniversitesi’ndeki
soruşturmalara son verilmesi talebiyle yaptığı
eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi
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sonucu bir öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına
alınan öğrencinin bileğinden yaralanması
nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
* İstanbul’da 30 Ocak 2012’de Maltepe Belediyesi
tarafından sendikal taleplerde bulundukları için
işten çıkarılan taşeron firma işçilerinin belediye
binası önünde yaptığı eyleme müdahale eden
zabıta ekipleri işçilerin kullandığı pankart ve
önlüklerle 4 Şubat 2012’de yapılacak etkinliğin
davetiyelerine el koydu. İşçilerle zabıta ekipleri
arasında arbede çıkması üzerine müdahale
eden polis ekipleri 8 işçi ile olayı haber yapmak
amacıyla izleyen Kızıl Bayrak Dergisi’nin
muhabirini gözaltına aldı.
* İstanbul’da 29 Mart 2012’de, Maltepe
Belediye’sinde işten atılan taşeron işçilerin
eylemine müdahale eden polis ekipleri 13 kişiyi
gözaltına aldı.
* 	Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’nde
“taşeron
işçi
çalıştırma”
faaliyetlerine karşı yürütülen kampanya
kapsamında 18 Nisan 2012’de hastane bahçesine
çadır kuran Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
(Dev-Sağlık-İş) üyelerine müdahale eden polis
ekipleri 6 işçiyi gözaltına aldı.
* Adana’da işten çıkarmaları protesto etmek
amacıyla 24 Nisan 2012’de kurdukları çadırda
oturma eylemi yapan Elektrik, Gaz, Su ve Baraj
Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi Toroslar
Elektrik işçilerine müdahale eden polis ekipleri
16 kişiyi gözaltına aldı.
* Ankara’da
bulunan
TOGO
Ayakkabı
Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye Deri-İş
Sendikasına üye oldukları için işten atılan 35
işçinin fabrika önünde yaptıkları eyleme 10
Mayıs 2012’de müdahale eden polis ekipleri 35
işçiyi gözaltına alarak 10 Nisan Polis Karakolu’na
götürdü.
* Ankara’da
bulunan
TOGO
Ayakkabı
Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye Deri-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 35 işçinin fabrika önünde yaptıkları eyleme 11 Mayıs
2012’de tekrar müdahale eden polis ekipleri 35
işçiyi gözaltına alarak 10 Nisan Polis Karakolu’na
götürdü.
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* Ankara’da
bulunan
TOGO
Ayakkabı
Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye Deri-İş
Sendikasına üye oldukları için işten atılan 35
işçinin fabrika önünde yaptıkları eyleme 14
Mayıs 2012’de tekrar müdahale eden polis
ekipleri 35 işçiyi ve işçilere destek vermek için
fabrika önünde bekleyen beş kişiyi gözaltına
alarak 10 Nisan Polis Karakolu’na götürdü.
* Hükümetin toplu sözleşme görüşmelerinde
yaptığı zam teklifinin yetkili memur sendikaları
tarafından kabul edilmemesinin ardından
memur sendikalarının 23 Mayıs 2012’de
yaptıkları bir günlük iş bırakma eylemlerine
çeşitli kentlerde polis ekipleri müdahale etti.
Mersin’in
Akdeniz
İlçesi’nde
memurların
grev yaptığı sırada Türkiye Kamu Çalışanları
Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyelerinin
AKP ilçe binasına yürümek istemesi üzerine polis
ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu üçü polis
memuru, yedisi işçi toplam 10 kişi yaralandı.
Ankara ve Diyarbakır’daki eylemlere de müdahale
eden polis ekiplerinin yoğun bir şekilde biber gazı
kullanması nedeniyle çok sayıda memur gazdan
etkilendi.
* Adana’da işten çıkarmaları protesto etmek
amacıyla 23 Mayıs 2012’de Toroslar Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) önüne
gidip Genel Müdür Mahmut Nimet Dalkır’la
görüşmek isteyen Elektrik, Gaz, Su ve Baraj
Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi Toroslar
Elektrik işçilerine müdahale eden polis ekipleri
17 kişiyi gözaltına aldı.
* İstanbul’da ücretlerinin ödenmesi amacıyla
24 Mayıs 2012’de Boğzaiçi Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi’ne (BEDAŞ) bağlı işçilerin
yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri 4
işçiyi gözaltına aldı.
* Türk Hava Yolları’nda (THY) iş yavaşlatma
eylemi yapan THY çalışanlarından bazılarının
iş akdinin feshedilmesini 1 Haziran 2012’de
İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan THY
bürosunu işgal ederek protesto eden Sosyalist
Demokrasi Partisi üyelerine müdahale eden
polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı.
* İstanbul’da iki aydır maaşlarını alamadıkları
gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan Elektrik,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (EnerjiSen) üyesi 120 işçinin Boğaziçi Elektirk Dağıtım
A.Ş. (BEDAŞ) tarafından işten çıkarılmasını
protesto etmek amacıyla 21 Haziran 2012’de
Boğaziçi Köprüsü’nü trafiğe kapatma eylemi
yapan işçilere müdahale eden polis ekipleri 27
kişiyi gözaltına aldı.

(DİSK) bağlı sendikalara üye işçilerin 9
Ekim 2012’de Ankara’da TBMM önünde
gerçekleştirmek istediği protesto eylemine polis
ekiplerinin biber gazı ve copla müdahale etmesi
sonucu biber gazından etkilenen 3 işçi hastaneye
kaldırılırken Musa Çam adlı milletvekilinin de
biber gazından etkilendiği öğrenildi.

* 	Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’nde işten çıkarılan Devrimci Sağlık
İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık-İş) üyelerinin 26
Haziran 2012’de hastane bahçesinde yaptıkları
eyleme polis ekiplerinin ve özel güvenlik
görevlilerinin müdahale etmesi sonucu iki işçi
ağır yaralandı, dokuz işçi de gözaltına alındı.

* İstanbul’da Hey Tekstil’deki işten çıkarmaları ve
ödenmeyen ücretlerini protesto etmek amacıyla
19 Kasım 2012’de Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) önüne gidip eylem çadırı kurmak
isteyen işçilere ve onları destekleyen gruplara
müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına
aldı. Müdahale sırasında eylem yerinde bulunan
5 avukat da polis ekipleri tarafından darp edildi.

* Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası’ndan
(İMO) işten çıkarılmasının ardından 164
gündür İMO önünde “işimi geri istiyorum”
talebiyle eylem yapan Cansel Malatyalı’nın 1
Ağustos 2012’de İMO binasına “İMO yönetimi
tarafından keyfi olarak işten çıkarıldım.
İşimi geri istiyorum” yazılı pankartı asması
üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Cansel
Malatyalı’nın da arasında bulunduğu 8 kişiyi
gözaltına aldı.
* Diyarbakır Gümrük Müsteşarlığı’na ataması
yapılan fakat hakkında yapılan güvenlik
soruşturması gerekçe gösterilerek işe alınmayan
Emin Murat Uysal’ın 4 Eylül 2012’de Ankara
Valiliği önünde başlattığı eyleme müdahale eden
polis ekipleri Emin Murat Uysal’ı gözaltına aldı.
* Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası’ndan
(İMO) işten çıkarılmasının ardından 207 gündür
İMO önünde “işimi geri istiyorum” talebiyle
eylem yapan Cansel Malatyalı’nın eylemine
13 Eylül 2012’de müdahale eden polis ekipleri
Cansel Malatyalı’nın da arasında bulunduğu 9
kişiyi gözaltına aldı.
* 	İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 24 Eylül 2012’de
Teksim Fabrikası önünde açıklama yapmak
isteyen Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi
İşçileri Sendikası (TEKSİF) üyesi işçilere polis
ekiplerinin “İstanbul Valiliği’nin talimatıyla
açıklama yapmanaın yasak olduğu” gerekçesiyle
müdahale etmesi sonucu bir işçi yaralandı.
* “Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı”na karşı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* Resmî tatil günü olan 30 Ağustos 2012’de, “Zafer
Bayramı” dolayısıyla Darkmen Teksil’deki
işlerine gitmedikleri için işten çıkartılan işçilerin
İstanbul’un Aksaray İlçesi’nde bulunan Darkmen
Mağazası önünde 1 Aralık 2012’de yapmak
istedikleri basın açıklamasına müdahale eden
polis ekipleri 11 işçiyi gözaltına aldı. Müdahalesi
sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi
Avukat Naciye Demir de polis memurları
tarafından darp edildi.
* Sivas Demir Çelik İşletmeleri Anonim
Şirketi’nde (SİDEMİR) çalışan ve 3 aydır
maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 21 Aralık
2012’de eylem yapan işçilere polis ekiplerinin
biber gazlarıyla müdahale etmesi sonucu gazdan
etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
* 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 1 Ocak 2012’de Mersin’in Tarsus İlçesi’nde protesto etmek isteyen gruba polis
ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi
sonucu 9 çocuk gözaltına alındı.
Adana’daki gösterilere polis ekiplerinin müdahale
etmesi sonucu ise 9 çocuk daha gözaltına alındı.
Katliamı Muş’ta düzenlenen eylemle protesto
ettikleri gerekçesiyle 30 Aralık 2011’de Terörle
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Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan
10 kişiden üçü çocuk 4 kişi 2 Ocak 2012’de
tutuklandı.
Manisa’da 2 Ocak 2012’de düzenlenen protesto
gösterisine polis ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu ise 4’ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi’nde 2 Ocak 2012’de
düzenlenen protesto gösterisine aşırı sağcı bir
grubun saldırması sonucu çıkan kavgaya müdahale
eden polis ekipleri toplam 24 kişiyi gözaltına aldı.
Katliamı Diyarbakır’da 31 Aralık 2011’de
düzenlenen eylemle protesto ettikleri gerekçesiyle
gözaltına alınan 44 kişiden arasında Halkın
Günlüğü Gazetesi’nin muhabiri Eser Sevgül’ün de
bulunduğu 16 kişi; Hakkâri’de gözaltına alınan 14
kişiden 4 çocuk; Şanlıurfa’da gözaltına alınan 52
kişiden 12’si; Muş’ta gözaltına alınan 10 kişiden
dördü; Batman’da gözaltına alınan 30 kişiden 4’ü 3
Ocak 2012’de tutuklandı.
Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 1 Ocak 2012’de gözaltına
alınan 9 kişiden ise üç çocuk 4 Ocak 2012’de
tutuklandı.
İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine
katıldıkları gerekçesiyle 3 Ocak 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Bağcılar
İlçesi’nde düzenlediği ev baskınları sonucu 17 kişi
gözaltına alındı.
Diyarbakır’da gözaltına alınan 22 kişiden ikisi;
Hakkâri’de gözaltına alınan 5 kişiden üçü;
Batman’da gözaltına alınan 16 kişiden dördü;
Adana’da gözaltına alınan 21 kişiden ikisi 4 Ocak
2012’de tutuklandı.
Adana’da düzenlenen protesto gösterilerine
katıldıkları gerekçesiyle 4 Ocak 2012’de polis
ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu 21 kişi
gözaltına alındı.
Katliamı Hakkâri’de ve Yüksekova İlçesi’nde
1 Ocak 2012’de düzenlenen eylemle protesto
ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden
10’u; Adana’da gözaltına alınan 21 kişiden 18’i;
İstanbul’da yine 1 Ocak 2012’de düzenlenen eyleme
katıldığı gerekçesiyle Ömer Ürtaş 5 Ocak 2012’de
tutuklandı.
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Muş’un Bulanık İlçesi’nde 5 Ocak 2012’de
düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden
polis ekipleri yedi kişiyi; Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde
ise katliamda yakınlarını kaybeden akrabalarına
taziye ziyaretine giden altı kişi gözaltına aldı.
Adana’da düzenlenen eylemle katliamı protesto
ettikleri gerekçesiyle 4 Ocak 2012’de gözaltına alınan
A.A. (17) ve N.B. (17) 5 Ocak 2012’de; ; İstanbul’da
3 Ocak 2012’de gözaltına alınan 15 kişiden 13’ü 7
Ocak 2012’de; Muş’un Bulanık İlçesi’nde 5 Ocak
2012’de gözaltına alınan 8 kişiden biri çocuk 3 kişi;
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde “kaymakama fiziksel
müdahalede bulundukları” suçlamasıyla gözaltına
alınan 8 kişiden 5’i 7 Ocak 2012’de tutuklandı.
İstanbul’da düzenlenen protesto eylemlerine
katıldıkları iddiasıyla 7 Ocak 2012’de 20 kişi daha
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişiden
8’i “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla 10
Ocak 2012’de tutuklandı.
İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 8 Ocak 2012’de
düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 14 kişiden ise
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) çalışanı
Esin Yıldız “görevli polis memuruna mukavemet
ettiği” iddiasıyla 10 Ocak 2012’de tutuklandı.
Şanlıurfa’da, Halfeti İlçesi’nde ve Viranşehir
İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterisine
katılanlara yönelik 18 Ocak 2012’de düzenlenen ev
baskınlarında aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) Şanlıurfa Şubesi
Başkanı İsmet Karadağ’ın ve BDP yöneticilerinin
de bulunduğu 30 kişi; Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde ise
yine aynı gerekçeyle 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 30 kişiden BDP üyeleri Fatma
Çakmak ve Cenap Çay, “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla 20 Ocak 2012’de tutuklandı.
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde düzenlenen gösteriye
katılanlara yönelik 21 Ocak 2012’de düzenlenen
ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişiden 5’i 24
Ocak 2012’de tutuklandı.
1 Eylül 2012’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı
Roboski Köyü’nden Ankara’ya “Barış Yürüyüşü”
başlatan Halil Savda, Bingöl Almas, İbrahim Yaylalı,
Serap Halvaşi ve Merve Çöger’in yürüyüşleri 28
Eylül 2012’de Osmaniye’nin Bahçeli İlçesi’nde
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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“halkın hassasiyetleri” gerekçes gösterilerek polis
ekipleri tarafından durduruldu.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde
28 Aralık 2011’de 34 insanın düzenlenen hava
saldırısı sonucu ölümüne neden olan olayı protesto
etmek amacıyla 25 Aralık 2012’de İstanbul Adalet
Sarayı’nın önünde pankart açan SGD üyesi 2 kişi
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde
28 Aralık 2011’de 34 insanın düzenlenen hava
saldırısı sonucu ölümüne neden olan olayın
yıldönümünde yapılması düşünülen anma
törenlerinin İçişleri Bakanlığı’nın Roboski Köyü’ne
gidişleri yasaklaması nedeniyle yapılamayacağı 27
Aralık 2012’de öğrenildi.
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polis baskısı”nı protesto etmek için 13 Mayıs
2012’de AKP il binasına yapmak istediği
yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri 21 kişiyi
gözaltına aldı.
* İzmir’de 11 Temmuz 2012’de, tutuklu öğrencilerin
serbest bırakılması için imza toplayan Sosyalist
Gençlik Derneği (SGD) üyelerinin açtığı standa
müdahale eden polis ekipleri, standın çevresinde
bulunan SGD üyesi 4 kişiye Kabahatlar Kanunu
uyarınca 150’şer TL para cezası kesti.
* Mersin’de 30 Ağustos 2012’de, ikinci öğretimde
okuyan öğrenciler için de harçların kaldırılması
için protosto yürüyüşü yapan gruba müdahale
eden polis ekipleri Özgürlük ve Dayanışma
Partisi (ÖDP) üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı.

* 	Karadeniz (Trabzon) Teknik Üniversitesi’nde
9 Mart 2012’de düzenlenen “Bölgesel Güvenlik
Sorunları ve Türkiye’nin Güvenlik Politikaları”
konulu paneli protesto etmek isteyen Öğrenci
Kolektifleri üyesi öğrencilere müdahale eden
polis ekipleri 16 öğrenciyi gözaltına aldı.

* Eskişehir’de 2 Eylül 2012’de, sınavlarda başarısız
olup eğitimlerinin bir yıl uzatılmasını protesto
etmek amacıyla Anadolu Ünivesitesi Rektörlüğü
önünde oturma eylemi yapan hazırlık sınıfında
okuyan 31 öğrenci polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.

* Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde Dikmen Lisesi
önünde öğrencilerin çıkardığı dergiyi satmak
isteyen 6 öğrencinin polis ekipleri tarafından
gözaltına alındığı 28 Mart 2012’de öğrenildi.

* Eskişehir’de 12 Eylül 2012’de, sınavlarda başarısız
olup eğitimlerinin bir yıl uzatılmasını protesto
etmek amacıyla Anadolu Ünivesitesi Rektörlüğü
önünde oturma eylemi yapan hazırlık sınıfında
okuyan öğrencilere polis ekipleri biber gazlı
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bir
özel güvenlik görevlisinin copuyla göğsüne
vurduğu Tarık Sabra fenalaşarak hastaneye
kaldırıldı.

* Fen-Edebiyat Fakültelerinde formasyon hakkının
kaldırılmasını 27 Nisan 2012’de İstanbul’un Şişli
İlçesi’ndeki Milli Eğitim Müdürlüğü önünde
protesto eden Öğrenci Gençlik Sendikası (GençSen) üyelerine müdahale eden polis ekipleri 4
kişiyi gözaltına aldı.
* İzmir’de 6 Mayıs 2012’de Konak Meydanı’nda
“parasız eğitim sınavsız gelecek” talebiyle
protesto gösterisi yapan Devrimci Gençlik
üyelerine müdahale eden polis ekipleri 2 kişiyi
gözaltına aldı.
* Antalya’da
7
Mayıs
2012’de
“parasız
eğitim” talebiyle kendilerini Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün demir kapısına zincirleyerek
eylem yapan Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyesi iki öğrenciden Gülçin Bulut “görevli polis
memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla 9 Mayıs
2012’de tutuklandı.
* Halkların Demokratik Kongresi Gençliği’nin
Hatay’da “lise öğrencilerinin ailelerine yönelik
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (Muğla) 17
Ekim 2012’de basın açıklaması yaptıktan sonra
rektörlük binasına yürümek isteyen öğrencilere
müdahale eden polis ekipleri 5 öğrenciyi
gözaltına aldı.
* 	İzmir’de 19 Ekim 2012’de, Ege Üniversitesi
Rektörlüğü’ne
üniversitelerde
yaşadıkları
sorunlara tepki göstermek için kendisini
zincirleyen 5 öğrenci polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
* Bitlis Eren Üniversitesi’nden (BEÜ) bir grup
öğrencinin 4 Kasım 2012’de, Van depreminde
zarar gören Kredi Yurtlar Kurumu’na ait mevcut
yurdun tehlike taşıması ve kampüs alanında
yeni yapılan yurdun da sadece kız öğrencilere
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ayrılması gerekçesiyle yaptığı eyleme polis
ekipleri gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla
müdahale etti.
* 	Kars’ta 15 Kasım 2012’de aşırı sağcı grupların
fiziki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş
yapmak isteyen Kafkas Üniversitesi öğrencilerine
gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale eden
polis ekipleri 40 öğrenciyi gözaltına aldı.

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Putin’in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la
görüşme yaptığı İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki
Dolmabahçe Sarayın’da bulunan Başbakanlık
Ofisi önünde açıklama yapmak isteyen Çerkes
Hakları İnisiyatifi üyesi 3 kişi polis ekipleri
tarafından gözaltına alındı.

* İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 16 Kasım
2012’de Beyazıt Kampusu önünde “Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz” yazılı pankartı
açarak ve çadır kurarak yapmak istedikleri
eyleme polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale
etti. Kullanılan gaz bombasından çok sayıda
öğrenci etkilenirken polis ekiplerinin müdahale
sırasında farklı bir gaz bombası kullandığı iddia
edildi.

* İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 8 Aralık
2012’de Yenibosna 75. Yıl Polis Karakolu’na
düzenlenen
silahlı
sladırının
ardından
çıkan çatışmada 2 polis memuru ile saldırıyı
düzenleyen iki kişiden biri olan ve DHKP/C
Örgütü militanı olduğu ileri sürülen Nebiha
Aracı yaralanmıştı. Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde müşahade altında
tutulan Nebiha Aracı’nın sağlık durumuna
ilişkin bilgi almak için 10 Aralık 2012’de hastane
önüne gelen TAYAD üyesi gruba müdahale eden
polis ekipleri 18 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

* Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (Zonguldak)
19 Aralık 2012’de YÖK Yasa Tasarısı ile ilgili
bilgilendirme toplantısı yapmak isteyen fakat
kendilerine salon tahsis edilmediği gerekçesiyle
rektörlük önünde oturma eylemi yapan
öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 20
öğrenciyi gözaltına aldı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
müşahade altında tutulan Nebiha Aracı’nın sağlık
durumuna ilişkin bilgi almak için 9 Aralık 2012’de
hastane önüne gelen TAYAD üyesi gruba müdahale
eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 10 kişiden
Ünzile Araz ve Sadık Karaaslan 12 Aralık 2012’de
tutuklandı.

* 	Adana’da 6 Ocak 2012’de “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan
“açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin iki
kez müdahale etmesi sonucu Adana Gençlik
Derneği üyesi altı öğrenci; 7 Ocak 2012’de yine
aynı eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu altı öğrenci darp edilerek gözaltına
alındı.

* Silivri (İstanbul) Cezaevi Kampusu içinde
kurulan duruşma salonunda İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından görülen “Ergenekon
Davası”nın 13 Aralık 2012’de yapılan 270.
Duruşması öncesinde, duruşmada savcının esas
hakkındaki mütalaasını açıklayacağı beklentisi
nedeniyle Silivri’ye gelen ve duruşmayı izlemek
isteyen gruplara cezaevi kampusu önünde
bekleyen jandarma ekiplerinin izin vermemesi
üzerine çıkan arbedenin ardından jandarma
ekipleri basınçlı su ve gaz bombalarıyla
müdahale etti. Kullanılan gaz bombalarından
aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok
sayıda kişi etkilenirken duruşmada savcının
esas hakkındaki mütalaasını vermemesi üzerine
mahkeme heyeti duruşmayı 14 Aralık 2012’ye
erteledi.

* Mersin’de 14 Mayıs 2012’de düzenlenen bir
protesto gösterisine gaz bombaları ve basınçlı
suyla müdahale eden polis ekipleri üçü çocuk 5
kişiyi gözaltına aldı.
* Sanatçı Rojda, 23 Kasım 2012’de İstanbul’dan
Almanya’ya gitmek için geldiği Atatürk
Havalimanı’nda “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”
gerekçesiyle hakkında arama karar olduğu için
gözaltına alındı.
* Temaslarda bulunmak üzere 3 Aralık 2012’de
Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’i protesto etmek amacıyla Vladimir
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* İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 16 Aralık 2012’de
Olimpik Spor Salonu’nda Devrimci İşçi Hareketi
tarafından düzenlenmesi planlanan ve Grup
Yorum’un konser vereceği İşçi Dayanışma
Gecesi 14 Aralık 2012’de İstanbul Valiliği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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tarafından “kamu güvenliği” gerekçe gösterilerek
yasaklandı. Yasaklamanın ardından 16 Aralık
2012’de etkinliği gerçekleştirmek için etkinlik
alanına giden gruplara polis ekipleri basınçlı su
ve biber gazlarıyla müdahale etti.

* 	İzmir’de 26 Aralık 2012’de Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde aşırı sağcı bir grubun “Kerkük
bizimdir” sloganıyla yapmak istediği yürüyüşü
protesto eden 4 öğrenci polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.

* 2013 yılının asgari ücret tespit çalışmaları
devam ederken 25 Aralık 2012’de Kocaeli’de
“insanca yaşanabilir bir asgari ücret” talebiyle
yürüyüş yapmak isteyen Devrimci Sağlık
İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) üyelerine
polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı
suyla müdahale etmesi sonucu yaralanan 2 işçi
hastaneye kaldırıldı.

* 2013 yılının asgari ücret tespit çalışmaları devam
ederken 27 Aralık 2012’de Ankara’da “insanca
yaşanabilir bir asgari ücret” talebiyle görüşmelerin
sürdüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
önünde eylem yapmak isteyen Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederesyonu (DİSK) üyelerine
polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla
müdahale etmesinin ardından 2 işçinin gözaltına
alındığı öğrenildi.

4. DAVALAR
Dökümantasyon merkezimizce tespit edilen; gözaltına alınan toplam kişi sayısı 73, yargılanan toplam kişi
sayısı 253, beraat eden toplam kişi sayısı 42, tutuklanan toplam kişi sayısı 14’tür. Ayrıca 54 kişiye toplam 87
yıl 2 ay hapis cezası, 9 kişiye de toplam 197 bin 720 TL para cezası verilmiştir. Yanı sıra Çıkan olaylar da 11
polis, 5 sivil yaralanmıştır.

6 Kişi

Rahime Olgun

Malatya’da 8 Mart 2011’de Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen eyleme katıldıktan sonra
3 Haziran 2011’de tutuklanan ve haklarında dava
açılan üniveriste öğrencileri Erkin Kocaman, Ayça
Kılınç, Yusuf Yılmaz, Uğur Pektaş, Sevcan Göktaş
ve Kubilay Uçucu ile eyleme kızının fotoğrafıyla
katıldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Hatice
Harman’ın “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi
oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamasıyla yargılanmasına 17 Ocak
2012’de devam edildi.

Mersin’de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü, 21 Mart Newroz kutlaması, 1 Mayıs İşçi
Bayramı gibi etkinliklere katıldığı için 30 Mayıs
2011’de “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla
evine düzenlenen baskın sonucu tutuklanan
Rahime Olgun hakkında açılan davanın karar
duruşması 5 Haziran 2012’de görüldü.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi›nde görülen
duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarını alan mahkeme heyeti kararı açıklamak üzere
duruşmayı 1 Şubat 2012’ye erteledi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
Rahime Olgun’un esas hakkındaki savunmasını
dinleyen mahkeme heyeti, Rahime Olgun’a “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
suç işlediği”, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği” suçlamalarıyla 11 yıl 4
ay hapis cezası verdi.
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7 Kişi
Mersin’de 8 Mart 2012’de Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından
yürüyüşü organize eden tertip komitesi üyesi 7
kadın hakkında başlatılan soruşturma sonunda
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na
muhalefet
ettikleri”
iddiasıyla
hazırlanan iddianameyi değerlendirdikten sonra
kabul eden Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
7 kadının 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle
yargılanmasına 7 Aralık 2012’de başlandı.
Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya gelen sanıkların ifadelerini alan
mahkeme başkanı, duruşmaya katılmayan
sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı 22
Şubat 2013’e erteledi.
27 Kişi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın
yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği
sözleri ve bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı
nezdinde başlatılan girişimleri 1 Haziran 2012’de
protesto etmek isteyen ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Şahin ile görüşmek isteyen Halkevleri
üyesi gruba polis ekipleri müdahale ederek 27
kadını gözaltına almıştı.
Serbest bırakılan 27 kişi hakkında, “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memurunu
yaraladıkları” iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası
talebiyle açılan davaya 28 Eylül 2012’de başlandı.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
14 Aralık 2012’deki duruşmada sanıkların
ifadelerinin alınmasına devam eden mahkeme
başkanı, duruşmayı şikâyetçi beyanlarının alınması
için erteledi.
55 Kişi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın
yasaklanmasına yönelik ifade ettiği sözlerinin
ardından Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan
girişimleri 30 Mayıs 2012’de Eskişehir’de Adalet
ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) il binasına
yürüyerek protesto etmek isteyen grupta yer
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alan 55 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Knaunu’na muhalefet
ettikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri”
suçlamalarıyla açılan davaya 20 Aralık 2012’de
başlandı.
Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların kimlik tespiti işlemini
yapan mahkeme başkanı duruşmayı kimlik tespiti
işleminin tamamlanması amacıyla erteledi.
7 Kişi
Sivas Katliamı’nın 18. yılı dolayısıyla Sivas’ta 2
Temmuz 2011’de düzenlenen anma töreninin
tertip komitesi üyesi yedi kişi hakkında “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet edildiği” gerekçesiyle açılan davanın 18
Ocak 2012’de Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında sanıkların savunmalarını
alan mahkeme başkanı, duruşmayı 6 Nisan 2012’ye
erteledi.
35 Kişi
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun
(KESK) eğitim sisteminde değişiklik öngören
“4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal
örgütlenmeye
ilişkin
değişiklikleri
içeren
“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa
Tasarısı”nın geri çekilmesi amacıyla 28 Mart ve
29 Mart 2012’de yapacakları iş bırakma eylemi ile
Ankara’da yapılması planlanan protesto eylemi
28 Mart 2012’de de İçişleri Bakanlığı’nın illerin
valiliklerine gönderdiği emir uyarınca polis ekipleri
tarafından engellenmiş, İzmir’de toplanmak istenen
gruplara polis ekipleri gün boyu cop, basınçlı su ve
biber gazlarıyla müdahale etmişti. Müdahalenin
ardından başlatılan soruşturma sonunda KESK
üyesi 35 kişi hakkında “kamu görevlisine görevini
yaptırmamak için direndikleri” iddiasıyla 3 yıla
kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya 20 Kasım
2012’de başlandı.
İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı
duruşmayı 7 Şubat 213’e erteledi.
19 Kişi
Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi Finalleri için 2010
yılında Türkiye’ye gelen İsrail Kadın Voleybol Milli
Takımı’nın Sırbistan ile yapacağı maçı protesto
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 19
kişinin yargılanmasına 20 Mart 2012’de başlandı.
Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
ilk duruşmada “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla yargılanan sanıkların savunmalarını alan
mahkeme başkanı sanıklara atılı suçun unsurlarının
oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraat etmesine
karar verdi.

yapılan protesto gösterisinde “güvenlik güçlerine
hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında dava açılan
Leyla Yalçınkaya’nın (17) yargılanmasına 21 Şubat
2012’de başlandı.
Tortum Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
Leyla Yalçınkaya’nın savunmasını alan mahkeme
başkanı, bir sonraki duruşmaya tanık erlerin
getirilmesine karar vererek duruşmayı 10 Nisan
2012’ye erteledi.

8 Kişi

13 Kişi

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde bulunan ABD
Donanmasına bağlı askeri gemide görevli
askerlerden birinin başına 19 Ekim 2011’de çuval
geçirdikleri gerekçesiyle Türkiye Gençlik Birliği
(TGB) üyesi 8 kişinin yargılanmasına 26 Eylül
2012’de devam edildi.

Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde 25 Ağustos 2011’de
düzenlenen çevre protestosu eylemine katılan HAS
Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu’nun
da arasında bulunduğu 13 kişi hakkında başlatılan
soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin
kabul edilmesi üzerine dava açıldığı 16 Mart
2012’de öğrenildi.

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme
başkanı, dava dosyasının bilirkişide olması
nedeniyle ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla
Fındıklı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 13
kişinin ilk duruşması 30 Mayıs 2012’de görüldü.

23 Kişi

16 Kişi

“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 almıştı. Gözaltına alınanların
serbest bırakılmasının ardından başlatılan
soruşturmanın sonucunda eyleme katılan 23
kişi hakkında dava açılmıştı. 23 kişinin “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” iddiasıyla 28 Aralık 2011’de
yargılanmaya başladığı 2 Ocak 2012’de öğrenildi.

Erzurum’un Tortum İlçesi’ne bağlı Bağbaşı
Beldesi’nde yapılması planlanan hidroelektrik
santralini protesto etmek amacıyla 12 Eylül 2011’de
yapılan eylemde “güvenlik güçlerine mukavemet
ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan 16
kişinin yargılanmasına 6 Nisan 2012’de başlandı.

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
duruşmaya katılan sanıkların ifadelerini alan
mahkeme başkanı duruşmaya katılmayan üç
sanığın ifadelerinin alınabilmesi için duruşmayı 4
Nisan 2012’ye erteledi.

Tortum Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya
müşteki sıfatıyla katılan jandarma eri yedi kişi
şikâyetçi olmadıklarını ifade etti. Duruşmada
sanıkların savunmasını alan mahkeme başkanı,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
45 Kişi

Leyla Yalçınkaya

Balıkesir’de 8 Nisan 2011’de, Yükseköğretime
Geçiş Sınavı’nda (YGS) sayısal sorularda şifreleme
yapılarak yanıtların verildiği iddialarına dikkat
çekmek amacıyla protesto gösterisi yapmak isteyen
45 kişi hakkında açılan dava 20 Eylül 2012’de
sonuçlandı.

Erzurum’un Tortum İlçesi’ne bağlı Bağbaşı
İlçesi’nde yapılması planlanan hidroelektrik
santralini protesto amacıyla 12 Eylül 2011’de

Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların son kez savunmalarını
dinleyen mahkeme başkanı, “2911 sayılı Toplantı
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ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
ettikleri” suçlamasıyla 45 kişiye 1’er yıl 3’er ay hapis
cezası verdi.
26 Kişi
Ankara’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
15 Aralık 2010’da Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’na katılmak için geldiği Ortadoğu Teknik
Üniversitesi’nde (ODTÜ) Recep Tayyip Erdoğan’ı
protesto eden öğrencilere, cop ve biber gazıyla
müdahale eden polis ekipleri, 26 öğrenciyi gözaltına
almış, ifadeleri alınan öğrenciler daha sonra serbest
bırakılmıştı.
Eylemle ilgili başlatılan soruşturmanın sonunda
hazırlanan iddianamede 26 öğrenci hakkında
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla hapis
cezası talep edilmişti. İddianamenin kabul edilmesi
üzerine 26 öğrencinin yargılanmasına 19 Ocak
2012’de Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
başlandı. Duruşmaya katılan 20 kişinin ifadesini
alan mahkeme başkanı, duruşmaya katılmayan
sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı
erteledi.
Yiğit Ergün
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin 75.
kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmak için
14 Aralık 2011’de İstanbul Üniversitesi’ne gelen
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto etmek
isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi 11 kişi polis
ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri
tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğrencisi Yiğit Ergün (19)
hakkında çantasında bulunan yumurtalar da
gerekçe gösterilerek “görevli polis memuruna
mukavemet ettiği” iddiasıyla 11 yıla kadar hapis
cezasına mahkûm edilmesini talep eden savcılık
iddianamesinin kabul edilmesi üzerine Yiğit
Ergün’ün yargılanmasına 7 Haziran 2012’de
başlandı.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Yiğit Ergün’ün ifadesini alan mahkeme başkanı, suçlamaya dair maddi delil bulunmadığı,
mağdurlar, sanık ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda iddianamade belirtilen fiilin suç olarak

220

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

tanımlanmadığı gerekçesiyle Yiğit Ergün’ün beraat
etmesine karar verdi.
13 Kişi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
8 Aralık 2010’da düzenlenen anayasa paneline
konuşmacı olarak katılan TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’ya yumurta
attıkları ve protesto eylemine fakülte binası
içinde biber gazı ile müdahale eden çevik kuvvet
ekiplerine engel olmaya çalıştıkları için haklarında
dava açılan 13 öğrencinin yargılanmasına 21 Şubat
2012’de Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
başlandı.
Duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme başkanı müştekilerin beyanlarını da dinledikten sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı 5 Temmuz 2012’ye erteledi.
10 Kişi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da 4
Aralık 2012’da Dolmabahçe Sarayı’nda üniversite
rektörleriyle görüşmesini protesto eden öğrenci
grubuna müdahale eden polis ekipleri ile öğrenciler
arasında çıkan arbede nedeniyle karşılıklı yapılan
şikâyetler sonucu başlatılan soruşturma sonunda
hazırlanan iddianamenin kabul edildiği 28 Şubat
2012’de öğrenildi.
Hazırlanan iddianamede üç polis memurunun
şikâyetçi olması üzerine 10 öğrenci hakkında “görevli
memura birden fazla kişiyle birlikte direndikleri”
gerekçesiyle toplam 120 yıl hapis cezası istenirken;
36 polis memuru hakkında da “basit yaralama”
suçunu işledikleri gerekçesiyle hapis cezası istendi.
Tuzla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya
21 Mayıs 2012’de başlandı.
6 Kişi
Mersin Üniversitesi’nin 17 Ekim 2011’de
düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı protesto etmek
isteyen 6 öğrenci gözaltına alınmış ve serbest
bırakılan öğrenciler hakkında “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
ettikleri” suçlamasıyla dava açıldı.
Tayfun Çelik, Aslan Kılıç Özer İnal, Erdi Çalışkan,
Barış Müdafi ve Özgür Kaya adlı öğrenciler
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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hakkında başlatılan soruşturma kapsamında
hazırlanan iddianameyi kabul eden Mersin 8. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde 6 öğrencinin yargılanmasına
25 Mart 2012’de başlandı.
9 Kişi
Erciyes Üniversitesi’nin (Kayseri) 10 Aralık 2011’de
düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı
protesto etmek isteyen 9 öğrenci gözaltına alınmış
ve serbest bırakılan öğrenciler hakkında “görevli
polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamasıyla
dava açılmıştı.
Berkay Şair, Lale Delidağ, Sinan Sungur, Hüseyin
Elmagöz, Şefik Kenar, Ali Canpınarbaşı, Ramazan
Fişek, Keşef Kerem ve Özgür Ozan adlı öğrenciler
hakkında başlatılan soruşturma kapsamında
hazırlanan iddianameyi kabul eden Kayseri 1. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde 9 öğrencinin yargılanmasına
23 Mayıs 2012’de devam edildi. Duruşmada
şikâyetçi polis memurlarının ifadelerini alan
mahkeme başkanı, suçun yasal unsurlarının
oluşmadığına karar vererek 9 öğrenciyi beraat
ettirdi.
3 Kişi
İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda “parasız
eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları için
haklarında dava açılan Ferhat Tüzer, Utku Aykar
ve Berna Yılmaz adlı öğrencilerin yargılanmasına
7 Haziran 2012’de devam edildi. “Yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla İstanbul 10. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan üç öğrencinin
önceki duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını
veren davanın eski savcısı, “yapılan eylemin
anayasal hak olduğunu ve 19 aylık tutukluluk
süresinin uzun olduğunu” ifade ederek duruşma
sonunda sanıkların tahliye edilmesini, ayrıca
“suçun unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraat
etmelerini talep etmişti.
Davanın yeni savcısı ise “öğrencilerin yasadışı örgüt
üyesi oldukları ve eylemin talimatını DHKP/C
Örgütü’nden aldıklarını” iddia ederek öğrencilere
15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etmişti.
Duruşmada sanık avukatlarının esas hakkındaki
savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklardan
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Berna Yılmaz ile Ferhat Tüzer’e “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamasıyla 8’er yıl 5’er ay 20’şer gün
hapis cezası; Utku Aykar’a ise “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla 2 yıl 2 ay 20
gün hapis cezası verdi.
E.Ç.
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın,
8 Aralık 2011’de Ege Üniversitesi’ne gelmesini
protesto etmek amacıyla Egemen Bağış’a yumurta
attığı gerekçesiyle İzmir 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
29 Haziran 2012’de “kamu görevlisini kasten
yaraladığı” iddiasıyla yargılanmaya başlanan
E.Ç. adlı öğrenci beş ay hapis cezasına mahkûm
edildi. Aynı dava kapsamında yargılanan A.D. adlı
öğrenci hakkında ise “suçun unsurları oluşmadığı”
gerekçesiyle beraat kararı verildi.
3 Kişi
Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Büyükelçiler
Konferansı’na katılmak için 29 Aralık 2011’de
Edirne’ye gelen Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nu protesto etmek isteyen 20 öğrenci
darp edilerek konferansın yapıldığı salondan polis
ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri
tarafından uzaklaştırılmıştı.
Protestocu grupta yer alan ve 4 özel güvenlik
görevlisini darp ettikleri iddia edilen Trakya
Üniversitesi öğrencileri İ.K., S.V. ve H.G. hakkında
Edirne 1’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde “vasıflı
yaralama” suçundan açılan dava 2012 yılının
Temmuz ayında sonuçlanmış ve mahkeme başkanı
3 sanığı verdiği 18’er ay hapis cezasını 30 bin TL
para cezasına çevirmişti.
Cezaya yapılan itiraz sonucu karar değerlendiren
Yargıtay Ceza Dairesi’nin kararı onadığı 3 Ekim
2012’de öğrenildi.
12 Kişi
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’yla
düzenlenen sendika ve toplu sözleşmelere ilişkin
içerikte, grev hakkı bulunmamasını protesto etmek
amacıyla İzmir’in Tire İlçesi’nde 2011 yılının Ekim
ayında yapılan eyleme katılan 12 kişi hakkında,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla açılan
davanın sonuçlandığı 10 Haziran 2012’de öğrenildi.
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Tire Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı
12 sanığın beraat etmesine karar verdi.
1 Mayıs İşçi Bayramı
* Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) 1 Mayıs
İşçi Bayramı çalışması kapsamında Ankara’nın
Mamak İlçesi’nde 13 Nisan 2012’de afiş asan
Sercan Üstündaş polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
* ESP’nin 1 Mayıs İşçi Bayramı çalışması
kapsamında İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 18
Nisan 2012’de afiş asan Havali Mengi, Ali
Sönmezkaya ve Gülsener Uzun’a, polis ekipleri
tarafından gözaltına alınarak götürüldükleri
Yakacık Polis Karakolu’nda 169’ar TL para cezası
verildi.
* ESP’nin 1 Mayıs İşçi Bayramı çalışması
kapsamında Adana’da 26 Nisan 2012’de afiş asan
Murat Akıncı’ya, polis ekipleri tarafından 1000
TL para cezası verildi.
* İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde afiş asan
ESP üyeleri Didem Arda ile Özgür Bedel ise
polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Şehit
Bülent Üstün Polis Karakolu’na götürüldü.
* Mersin’de 26 Nisan 2012’de afiş asan Devrimci
Liseliler (Dev-Lis) üyesi 5 kişiyi gözaltına alan
polis ekipleri 4 kişiye toplam 20 bin 680 lira idari
para cezası verirken gözaltına alınan bir kişinin
de Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldüğü
öğrenildi.
* Denizli Valiliği 27 Nisan 2012’de, Türkiye
Komünist Partisi’nin (TKP) 1 Mayıs İşçi
Bayramı mitingine çağrı için bastırdığı “padişah
bozuntusuna bir çift sözümüz var. Bu halk
sana boyun eğmez. 1 Mayıs’ta halk meydanlara
çıkıyor” yazılı afişin kullanımına hakaret içerdiği
için izin vermedi.
* 28 Nisan 2012’de İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde
faaliyet gösteren Salah Tersanesi’nin dış
duvarına 1 Mayıs çalışmalarına ilişkin afiş asan
Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri
Sendikası (Limter-İş) üyesi 4 işçiye gözaltına
alındıktan sonra Kabahatler Yasası uyarınca
5000’er TL para cezası verildi.
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* Ankara’da Sıhhıye Meydanı’nda yapılan
kutlamaya katılmak üzere Ankara Garı önünde
toplanan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
(Eğitim-İş) üyelerine polis ekipleri, “güvenlik
barikatını aşmaya çalıştıkları” gerekçesiyle biber
gazlarıyla müdahale etti.
* Tunceli’deki 1 Mayıs kutlamaları için miting
alanına giren giren bazı gruplarla polis ekipleri
arasında meydana gelen arbede nedeniyle
polis ekiplerinin göstericilere müdahale etmesi
sonucu 11 polis memuru ile 5 gösterici yaralandı.
* İzmir’deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında
Gündoğdu Meydanı’na “ysadışı örgüt pankartı
astığı” iddia edilen S.G.Y. (24) polis ekipleri
tarafından gözaltına alındı.
* Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’nda düzenlenen
1 Mayıs kutlamasıyla ilgili olarak Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı, mitingde “yasadışı
örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 2 Mayıs
2012’de inceleme başlattı.
* İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli
İlçesi’nde bazı banka şubeleri ile küresel markaların binalarına zarar verilmesi nedeniyle
14 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin anarşistlere yönelik
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 60 kişiden Beyhan Çağrı Tuzcuoğlu, Burak Ercan, Deniz Fidan, Emirhan
Yavuz, Murat Gümüşkaya, Oğuz Topal, Sinan
Gümüş, Yenal Yağcı ve Ünal Can Tüzüner adlı
9 kişi “üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin
kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun toplumda yarattığı infial, zararın büyüklüğü, mağdur kişi ve kurumun sayısı, kamu hizmeti gören
kurumlara zarar verilmesi, kaçma ve delillerin
karartılma şüphesinin bulunması” gerekçeleri
öne sürülerek 18 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* 	İstanbul’da, Eskişehir’de ve Bursa’da 29 Mayıs
2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen
Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri
İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli
İlçesi’nde meydana gelen olaylara karıştıkları
iddiasıyla beş kişiyi gözaltına aldı.
* 	İstanbul’da, Eskişehir’de ve Bursa’da 29 Mayıs
2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri
İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli
İlçesi’nde meydana gelen olaylara karıştıkları
iddiasıyla gözaltına alınan yedi kişiden beşi 1
Haziran 2012’de tutuklandı.

Davalar

temsilciğinin kortejinde yer alarak “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 157 sayfalık
iddianame hazırlayan savcının, şüpheliler hakkında 80 yıla varan hapis cezası istediği iddianameyi
değerlendirmesi amacıyla Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderdiği 28 Temmuz 2012’de öğrenildi.
48 Kişi

Dökümantasyon merkezimizce Tespit edilen
toplam yargılanan kişi sayısı 109, 6 kişiye verilen
toplam hapis cezası 66 yıl 6 ay.

7 Çocuk
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde ve Toroslar İlçesi’nde
1 Mayıs 2012’de düzenlenen İşçi Bayramı
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan ve
haklarında soruşturma başlatılan Y.Ö., A.A., M.A.,
C.E., F.Ö., C.B, A.B. adlı 7 çocuk hakkında dava
açıldığı 15 Haziran 2012’de öğrenildi.
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar
verdikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”,
“görevli polis memuruna direndikleri”, “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” ve “çalışma özgürlüğünü
ihlal ettikleri” suçlamalarıyla 7 çocuk hakkında
toplam 240 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan
davaya Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde 8 Temmuz
2012’de başlandı.
16 Kişi
Çorum’da polis ekiplerinin 27 Nisan 2012’de
düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına
alınan yedi kişiden Halil Top, Dursun Turna, Gözde
Erdal, Hüseyin Teke ve Ender Özçiftçi “yasadışı
DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle 1
Mayıs 2012’de tutuklanmıştı.
Operasyonun ardından toplam 16 kişi hakkında
Ankara Cumhuiyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Spruşturma sonunda hazırlanan iddianamede
delil olduğu iddia edilen orak-çekiçli kolye, Deniz
Gezmiş posterleri sanıkların “yasadışı örgüt üyesi
olduklarına” kanıt olarak gösterildi.
16 kişi hakkında Çorum’da 2011 yılında düzenlenen 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma mitinginde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

İstanbul’da 1 Mayıs 2012’de düzenlenen İşçi
Bayramı kutlamaları sırasında Şişli’de bulunan
bazı banka ile iş yerlerinin camlarını kırdıkları
ve 17 bankamatiğe zarar verdikleri iddiasıyla 15’i
tutuklu 48 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın
tamamlandığı 17 Ağustos 2012’de öğrenildi.
19 sayfalık iddianameyi kabul eden İstanbul 39.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkeme başkanı
tutuklu 15 kişinin tahliye edilmelerine karar
verirken 48 kişinin 29 yıla kadar hapis cezası
istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde
başlanacak. Şüphelilerin “Devrimci Anarşist
Faaliyet” oluşumu içerisinde birleştikleri iddia
edilen iddianamede sanıkların “suç işlemek için
örgüt kurma”, “örgütün yöneticisi ve üyesi olma
suçunun unsurları taşımadığı, basit birleşme
niteliğinde olduğu” ifade edildi.
6 Kişi
İzmir’de 31 Mart 2010’da Ege Üniversitesi’nde
düzenlenen bir protesto gösterisinde çıkan arbede
sırasında gösteriyi kaydeden polis memurunu darp
ettikleri ve polis memurunun elindeki kamerayı
kırdıkları iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan
Ege Üniversitesi öğrencisi 6 kişi hakkındaki karar
duruşması 11 Ocak 2012’de görüldü.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti sanıklardan
Barış Okuducu’ya “yasadışı örgüt üyesi olduğu”;
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; “görevli polis
memuruna saldırdığı ve yaraladığı” suçlamalarıyla
14 yıl 6 ay hapis cezası; sanıklardan Mehmet Kurt,
Faruk Kara, Veysel Akkurt ve Ufuk Aydın’a aynı
suçlamalarla 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; Masum
Ataman’a ise “yasadışı örgüt propagandası yaptığı
suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verdi.
Emine Akman
İstanbul’da 14 Ağustos 2011’de yüzleri puşili bir
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grubun boş bir markete molotofkokteyli atması
nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın
bir yerden geçmekte olan Marmara Üniversitesi
öğrencisi Emine Akman darp edilerek gözaltına
alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklanmıştı.
“Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla yargılanan
Emine Akman’ın 25 Temmuz 2012’de İstanbul 15.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında
avukatının taleplerini reddeden mahkeme heyeti,
Emine Akman’ın tutukluluk halinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı 3 Aralık 2012’ye
erteledi.
2 Kişi
Kocaeli’de 4 Aralık 2011’de “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan
“açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale
etmesini protesto etmek amacıyla bir işhanında
bulunan avukatlık bürosunun camından pankart
asan Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Meral Dönmez
ve Gülşah Işıklı “yasadışı örgüt adına konut
dokunulmazlığını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 6
Aralık 2011’de tutuklanmıştı.
Haklarında “yasadışı Devrimci Halk Kurutuluş
Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işledikleri”; “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” ve “kişiyi hürriyetinden
yoksun kılarak konut dokunulmazlığını ihlal
ettikleri” suçlamalarıyla dava açılan iki kişinin
yargılanmasına 18 Nisan 2012’de başlandı.
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30 Temmuz 2012’deki duruşmada sanıkların
ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanıkların
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı 15 Ekim 2012’ye erteledi.
11 Kişi
Malatya’nın Kürecik İlçesi’ne kurulmak istenen
füze kalkanına karşı 2011 yılının Aralık ayında
Malatya’da eylem yapan grupta yer alan 11 kişiye
açılan davaya 14 Haziran 2012’de başlandı.
Eylemde atılan sloganlar nedeniyle “yasadışı MLKP
Örgütü’nün propagandasını yaptıkları” iddiasıyla
11 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasının
görüldüğü Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
duruşmaya katılan sanıkların ifadelerini alan
mahkeme heyeti, diğer sanıkların da ifadelerinin
alınabilmesi için duruşmayı 12 Temmuz 2012’ye
erteledi.
24 Kişi
Cezaevleri (Hayata Dönüş) Operasyonları’nın
yıldönümünü protesto etmek amacıyla 19 Aralık
2006’da İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde eylem
yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 24
kişinin yargılanmasına 7 Şubat 2012’de devam
edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla
yargılanan sanıklardan birinin avukatının
gelmemesi üzerine mahkeme heyeti, kararını bir
sonraki duruşmada açıklamak üzere duruşmayı 22
Mart 2012’ye erteledi.

Çağlayan (İstanbul) 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme
heyeti duruşmayı erteledi.
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
1. KÜRT MUHALİF HAREKETİNE YÖNELİK
OPERASYONLAR (KCK SORUŞTURMASI)
“KCK Soruşturması” adı altında 2012 yılında düzenlenen operasyonlar kapsamında Dokümantasyon
Merkezi’nin tespitlerine göre: Toplam görülen dava sayısı 88, Toplam yargılanan kişi sayısı 2025 kişi, toplam
tutuklu sanık sayısı 1206, toplam tutuksuz yargılanan kişi sayısı 104, mahkûm edilen sanık sayısı 218, toplam
verilen hapis cezaları 3702 yıl 15 gün yanı sıra 1 müebbet, toplam verilen para cezası 66 bin 980 TL, toplam
beraat sayısı 90, toplam tahliye sayısı 355 ve toplam firari sayısı 64’tür.

* “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 Ankara’da
gözaltına alınan Özgür Gündem Gazetesi eski
editörlerinden Turabi Kişin 2 Ocak 2012’de
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla
tutuklandı.
* Hakkâri’de 2 Ocak 2011’de Barış ve Demokrasi
Partisi (BDP) Merkez İlçe Örgütü yöneticileri
Sinan Kaya ile Abdullah Adıyaman kent
merkezinde yürürken gerekçe gösterilmeksizin
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 3 Ocak 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
“KCK Soruşturması” ası altında düzenlediği
ev baskınları sonucu Ezilenlerin Sosyalist
Partisi (ESP) İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Tekin
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Çatalkaya ve Rıdvan Kargın gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki kişiden Tekin Çatalkaya
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 5 Ocak
2012’de tutuklandı.
* Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) kendilerine yönelik yapılan tutuklama operasyonlarına
dikkat çekmek amacıyla başlattığı “Buradayım,
BDP’ye üye oluyorum-ez li virim” temalı kampanya kapsamında savcılığa dilekçe verdikleri gerekçesiyle Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 9
Ocak 2012’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu BDP üye ve yöneticisi 18 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan BDP ilçe örgütü başkanının
da bulunduğu 16 kişi 10 Ocak 2012’de tutuklandı.
* Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 10 Ocak 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen eş
zamanlı ev baskınları sonucu 21 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan 19’u “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 12 Ocak
2012’de tutuklandı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 10 Ocak 2012’de düzenledikleri ev
baskınları sonucu Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde
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9 kişi; Muş’un Malazgirt İlçesi’nde F.G. (16) ve
K.K. (17) adlı 2 çocuk; Batman’da BDP yöneticisi
6 kişi; Ankara’da Ankara Üniversitesi öğrencisi
10 kişi; Antalya’da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi
11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı operasyonlarının
gerekçesi hakkında bir açıklama yapılmadı.
* Diyarbakır’da 11 Ocak 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlediği ev
baskınları sonucu aralarında Barış ve Demokrasi
Partisi (BDP) üye ve yöneticileriyle Bağlar
Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kaya’nın da
bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 10 Ocak 2012’de düzenledikleri ev
baskınları sonucu Ankara’da Ankara Üniversitesi
öğrencisi 10 kişinin gözaltına alınmasının
ardından 11 Ocak 2012’de devam eden gözaltına
alma operasyonları sonucu 9 öğrenci daha
gözaltına alındı.
* “KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye
ve yöneticilerine; insan hakları savunucularına;
sendikacılara; akademisyenlere; hukukçulara;
belediyelere;
basın-yayın
çalışanlarına;
milletvekillerine yönelik düzenlenen ve
binlerce insanın tutuklanmasıyla sonuçlanan
operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2012’de
İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin,
Adana, Van, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Mardin,
Siirt, Batman, Şırnak’ta Terörle Mücadele
Şubelerine bağlı polis ekipleri ev ve kurum
baskınları düzenledi.
Operasyon kapsamında BDP binalarında, KESK
Genel Merkezi’nde, belediye ve sendika binalarında
arama yapılırken; aralarında BDP Merkez
Yönetim Kurulu üyesi Tuncer Bakırhan, BDP
eski milletvekili Fatma Kurtulan, DİHA muhabiri
Murat Çiftçi’nin de bulunduğu 15 kişinin gözaltına
alındığı; Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın
evine düzenlenen baskın sırasında Leyla Zana’nın
evinin kapısının kırıldığı öğrenildi.
* İstanbul’da 11 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu
gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi Yazarı
ve Kürt Enstitüsü eski Başkanı Sami Tan 12
Ocak 2012’de tutuksuz yargılanmak üzere
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serbest bırakılırken, BDP Siyaset Akademisi’nde
eğitim alan BDP çalışanı Mehmet Sıddık Kümet
ise, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
tutuklandı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 10 Ocak 2012’de düzenledikleri ev
baskınları sonucu Antalya’da gözaltına alınan
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 11 kişiden
3’ü “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla 12 Ocak 2012’de tutuklandı.
* İstanbul’da 11 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen ev baskını sonucu
gözaltına alınan iki öğrenciden Avrupa İslam
Üniversitesi öğrencisi Meryem Nurcan Yolvercan
13 Ocak 2012’de tutuklandı. Meryem Nurcan
Yolvercan’a yöneltilen suçlamalar arasında
Üniversitelere Özgürlük İstiyoruz İnisiyatifi’nin
düzenlediği eylemlere katılmasının da olduğu
belirtilirken Meryem Nurcan Yolvercan’ın
ve gözaltında birlikte tutulduğu ev arkadaşı
Sinem Yılmaz’ın gözaltında zorla başörtülerinin
çıkarıldığı ve 15 saat boyunca kendilerine
yiyecek-içecek verilmediği öğrenildi.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen gözaltına alınan ve
Bingöl’e getirilen BDP Parti Meclisi üyesi Senar
Abi ile Bingöl Üniversitesi öğrencisi soyadı
öğrenilemeyen Şükran adlı kişi “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 13 Ocak 2012’de
tutuklandılar.
* Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) kendilerine
yönelik yapılan tutuklama operasyonlarına
dikkat çekmek amacıyla başlattığı “Buradayım,
BDP’ye üye oluyorum-ez li virim” temalı
kampanya kapsamında savcılığa dilekçe
verdikleri gerekçesiyle Hakkâri’nin Yüksekova
İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde 12 Ocak
2012’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları
sonucu Esendere Belediye Başkanı Hurşit
Altekin, Yüksekova eski Belediye Başkanı Ruken
Yetişkin, BDP eski İlçe Yöneticisi Yılmaz Gözyan,
BDP Yüksekova İlçe yöneticilerinden Mehmet
Çapraz, BDP üyeleri Sacit Fırat, Abdurrahman
Gemicioğlu, gözaltına alındı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 10 Ocak 2012’de düzenledikleri ev
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baskınları sonucu Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde
gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” suçlamasıyla 12 Ocak 2012’de
tutuklandı.
* “KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye
ve yöneticilerine; insan hakları savunucularına;
sendikacılara; akademisyenlere; hukukçulara;
belediyelere;
basın-yayın
çalışanlarına;
milletvekillerine yönelik düzenlenen ve
binlerce insanın tutuklanmasıyla sonuçlanan
operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2012’de
İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin,
Adana, Van, Malatya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep,
Hakkâri, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl, Mardin, Muş,
Siirt, Batman, Ağrı, Şırnak’ta Terörle Mücadele
Şubelerine bağlı polis ekipleri ev ve kurum
baskınları düzenlemişti.
Operasyon kapsamında İnsan Hakları Derneği
(İHD) Diyarbakır Şubesi’nde, BDP binalarında,
KESK Genel Merkezi’nde, belediye ve sendika
binalarında arama yapılırken; evine baskın
düzenlenen Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın
evinin kapısının kırıldığı ortaya çıkmıştı.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla
yürütülen operasyonda gizlilik kararı olduğu
öğrenilirken operasyonu yürüten İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı 49 kişilik gözaltı listesinin
olduğunu açıkladı. Operasyon sonunda aralarında
BDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tuncer
Bakırhan, BDP eski milletvekili Fatma Kurtulan,
BDP İstanbul il ve ilçe örgütü yöneticileri, DİHA
muhabiri Murat Çiftçi’nin de bulunduğu 39 kişi
gözaltına alındı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 10 Ocak 2012’de düzenledikleri ev
baskınları sonucu Ankara’da gözaltına alınan
Ankara Üniversitesi öğrencisi 15 kişiden
Binali Can, Hasan Kaçak, İlhak Töreci, Ahmet
Akyüz, Rıdvan Şahin ve Erman Gün adlı altı
kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “çeşitli
protesto gösterilene katılarak yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 13 Ocak
2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır’da 11 Ocak 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
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“KCK Soruşturması” adı altında düzenlediği
ev baskınları sonucu gözaltına alınan
aralarında BDP üye ve yöneticileriyle Bağlar
Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kaya’nın
da bulunduğu 22 kişiden 11’i “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 13 Ocak 2012’de
tutuklandı.
* Manisa’da 15 Ocak 2012’de “duvarlara yasadışı
örgüt sloganı yazdıkları” gerekçesiyle F.B., R.S.,
G.A., İ.D. ve C.A. adlı 5 çocuk gözaltına alındı.
* Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP)
kendilerine
yönelik
yapılan
tutuklama
operasyonlarına dikkat çekmek amacıyla
başlattığı “Buradayım, BDP’ye üye oluyorum-ez
li virim” temalı kampanya kapsamında savcılığa
dilekçe verdikleri gerekçesiyle Hakkâri’nin
Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde
12 Ocak 2012’de düzenlenen eş zamanlı ev
baskınları sonucu gözaltına alınan Esendere
Belediye Başkanı Hurşit Altekin, Yüksekova eski
Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, BDP eski İlçe
Yöneticisi Yılmaz Gözyan, BDP Yüksekova İlçe
yöneticilerinden Mehmet Çapraz, BDP üyeleri
Sıracettin Fırat, Abdurrahman Gemicioğlu ile
Siirt’in Pervari İlçesi’nde gözaltına alınarak
Yüksekova’ya getirilen Sabri Tümen “yasadışı
örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem
yaptıkları” suçlamalarıyla 16 Ocak 2012’de
tutuklandı.
* İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 17 Ocak
2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlediği ev baskınları sonucu 8 kişi gözaltına
alındı.
* İstanbul’da 17 Ocak 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlediği ev baskını
sonucu daha önce basın yayın çalışanlarına
yönelik düzenlenen operasyonda serbest
bırakılan Özgür Gündem Gazetesi çalışanı
Hatice Bozkurt tekrar gözaltına alındı.
* İstanbul’da 17 Ocak 2012’de Beşiktaş Adliyesi’nde
kimlik kontrolü yapan polis ekipleri İstanbul
Milletvekili Sebahat Tuncel’in şoförü Gülden
Çatalbaş’ı “KCK Soruşturması” kapsamında
gözaltına aldı.
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* “KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye
ve yöneticilerine; insan hakları savunucularına;
sendikacılara; akademisyenlere; hukukçulara;
belediyelere;
basın-yayın
çalışanlarına;
milletvekillerine yönelik düzenlenen ve
binlerce insanın tutuklanmasıyla sonuçlanan
operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2012’de
İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin,
Adana, Van, Malatya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep,
Hakkâri, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl, Mardin, Muş,
Siirt, Batman, Ağrı, Şırnak’ta Terörle Mücadele
Şubelerine bağlı polis ekipleri ev ve kurum
baskınları düzenlemişti.
Operasyon kapsamında İnsan Hakları Derneği
(İHD) Diyarbakır Şubesi’nde, BDP binalarında,
KESK Genel Merkezi’nde, belediye ve sendika
binalarında arama yapılırken; evine baskın
düzenlenen Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın
evinin kapısının kırıldığı ortaya çıkmıştı.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla
yürütülen operasyonda gizlilik kararı olduğu
öğrenilirken operasyonu yürüten İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı 49 kişilik gözaltı listesinin
olduğunu açıklamış ve operasyon sonunda
aralarında BDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi
Tuncer Bakırhan, BDP eski milletvekili Fatma
Kurtulan, BDP İstanbul il ve ilçe örgütü yöneticileri,
DİHA muhabiri Murat Çiftçi’nin de bulunduğu 39
kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan
mahkemeye sevk edilen 31 kişiden 31’i 17 Ocak
2012’de tutuklandı. Tutuklanan 31 kişinin adları
şöyle:
Fatma Kurtulan - BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
Tuncer Bakırhan - BDP Merkez Yürütme Kurulu
üyesi
İsmet Aslan - KESK Uzmanı
Mahmut Polat - BDP Genel Merkez çalışanı
Celal Alphan - BDP Esenler eski İlçe Başkanı
Kemal Dülğer - BDP Pendik İlçe Başkan Yardımcısı
Fırat Taş - Cegerxwîn Kültür Merkezi Sinema
eğitmeni
Şafak Özanlı - BDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanı
Emrullah Bingöl - BDP Parti Meclisi üyesi
Gülistan Balkaş - BDP Parti Meclisi üyesi
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Nezir Erdemci - İstanbul›da BDP Zeytinburnu İlçe
Başkanı
Doğan Çiftçi - BDP İstanbul il yöneticisi
İlyas Demir - BDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanı
İsmail Çelik - BDP Esenyurt İlçe çalışanı
Ramazan Yıldız - BDP çalışanı
Mehmet Zahir Sarıtaş - BDP eski Parti Meclisi üyesi
Rıza Taşdelen - BDP Genel Merkez çalışanı
Zekiye İlbasan - BDP Bağcılar İlçe Eşbaşkanı
Tahsin Karçık - BDP Esenyurt İlçe Yöneticisi
Bişar Uzun - BDP Ümraniye İlçe çalışanı
Nazire Güreş - BDP İstanbul İl Yöneticisi
Berat Birtek - BDP Genel Merkez Eğitim
Komisyonu
Nezife Göner - BDP İstanbul İl Kadın Meclisi üyesi
Fuat Aras - İzmir›de BDP Bornova İlçe Yöneticisi
Semra Karakaş
Gülüm Bayram
Asiya Yılmaz
Metin Aslanboğan
Abdulrezak Dağcı
Yaşar Gönderici
Nurettin Yalçın.
* BDP Parti Meclisi üyesi ve Kızıltepe eski
Belediye Başkanı Cihan Sincar 16 Ocak 2012’de
İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda hakkında
açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle
çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle gözaltına
alındı.
* “KCK Soruşturması” adı altında Muş’un Bulanık
İlçesi’ne bağlı Erendere Beldesi’nde Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 17
Ocak 2012’de düzenlediği ev baskınları sonucu
BDP yöneticisi 5 kişi gözaltına alındı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 17
Ocak 2012’de düzenlediği operasyon sonucu 3
kişi gözaltına alındı.
* Ankara’da 2011 yılında “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

12
kişinin
tutuklandığı
soruşturmanın
tamamlandığı 19 Ocak 2012’de öğrenildi.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altından 19 Ocak 2012’de düzenlenen
ev baskınları sonucu gözaltına alınan Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYADER) Kızıltepe Şubesi Başkanı Fettah Tekin,
BDP ilçe örgütü yöneticileri Gurbet Tekin, Nurhan Özel, Cengiz Demirkıran, Mashar Akman
ile belediye meclis üyeleri Hamdullah Bulut,
Beşir Dal aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
* İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 17 Ocak
2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına
alınan 8 kişiden 2’si çocuk 7 kişi “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 20 Ocak 2012’de
tutuklandı.
* Mersin’de 22 Ocak 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği
ev baskınları sonucu 8 kişi gözaltına alındı.
7 kişinin hangi gerekçeyle gözaltına alındığı
açıklanmadı.
* “KCK Soruşturması” adı altında Muş’un Bulanık
İlçesi’ne bağlı Erendere Beldesi’nde Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 17
Ocak 2012’de düzenlediği ev baskınları sonucu
gözaltına alınan aralarında BDP yöneticilerinin
de bulunduğu 5 kişiden F.B. ve N.Y.’nin 21 Ocak
2012’de tutuklandığı 24 Ocak 2012’de açıklandı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 10 Ocak 2012’de düzenledikleri ev baskınları
sonucu Ankara’da gözaltına alınan Ankara Üniversitesi öğrencisi 15 kişiden Binali Can, Hasan
Kaçak, İlhak Töreci, Ahmet Akyüz, Rıdvan
Şahin ve Erman Gün adlı altı kişi “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “çeşitli protesto gösterilene
katılarak yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamalarıyla 13 Ocak 2012’de tutuklanmasıyla
sonuçlanan operasyon kapsamında 19 Ocak
2012’de gözaltına alınan Siyasal Bilgiler Fakültesi
öğrencisi Kasım Kaden de 20 Ocak 2012’de aynı
suçlamalarla tutuklandı.
* “KCK Soruşturması” adı altında 24 Ocak
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20912’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 24 kişi; Batman’da 5
kişi; Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 5 kişi gözaltına
alındı.
* İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu
Mahallesi’nde 25 Ocak 2012’de “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlenen ev
baskınları sonucu 4 kişi gözaltına alındı.
* Mersin’de 22 Ocak 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 5’i çocuk 8 kişi
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla 25
Ocak 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 25 Ocak
2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin KCK Soruşturması” adı altında
düzenlediği ev baskınları sonucu BDP üyesi 8
kişi gözaltına alındı.
* “KCK Soruşturması” adı altında 24 Ocak
20912’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde gözaltına alınan 24
kişiden bir çocuk 19 kişi 25 Ocak 2012’de
tutuklandı.
* Manisa’da “KCK Soruşturması” adı altında
yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 5
kişinin “yasadışı gösteriye katıldıkları” iddiasıyla
tutuklandığı 27 Ocak 2012’de İl Emniyet
Müdürlüğü tarafından açıklandı.
* İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu
Mahallesi’nde 25 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 4 kişiden Mustafa Berke
28 Ocak 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 25 Ocak
2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına
alınan BDP üyesi 8 kişiden İlyas Yorgun ve Ümit
Yorgun “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
gerekçesiyle 28 Ocak 2012’de tutuklandı.
* Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) kendilerine yönelik yapılan tutuklama operasyonlarına

229

Örgütlenme Özgürlüğü

dikkat çekmek amacıyla başlattığı “Buradayım,
BDP’ye üye oluyorum-ez li virim” temalı kampanya kapsamında savcılığa dilekçe verdikleri
gerekçesiyle Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 28
Ocak 2012’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu Azadiya Welat Gazetesi Mardin Temsilcisi Aziz Tekin ile kızı S.T. (17), BDP Kızıltepe
İlçe Örgütü Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan,
Kızıltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Salman, Belediye Meclis üyesi Nuran Turan, BDP’li
İl Genel Meclis üyesi Mesut Gümüş, BDP üyeleri
Mithat Güneş, Şükriye Yılmaz, Hacı Araf Sırdaş,
Veysi Erdem ve Selma Şahin gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 11 kişiden Şükriye Yılmaz, Veysi
Erdem ve Selma Şahin serbest bırakılırken diğer
8 kişi aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından
“yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandı.
* Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 29 Ocak 2012’de BDP
üye ve yöneticilerinin evlerine düzenlenen
baskınlar sonucu 8 kişi gözaltına alındı. Aynı
operasyon kapsamın Diyarbakır’ın Bismil
İlçesi’nde de bir kişi gözaltına alınırken, 9 kişinin
gözaltı gerekçesi açıklanmadı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 10 Ocak 2012’de düzenledikleri ev
baskınları sonucu Ankara’da gözaltına alınan
Ankara Üniversitesi öğrencisi 15 kişiden Binali
Can, Hasan Kaçak, İlhak Töreci, Ahmet Akyüz,
Rıdvan Şahin ve Erman Gün adlı altı kişinin
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “çeşitli
protesto gösterilene katılarak yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 13 Ocak
2012’de tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyon
kapsamında 19 Ocak 2012’de gözaltına alınan
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Kasım
Kaden de 20 Ocak 2012’de aynı suçlamalarla
tutuklanmıştı. 22 Aralık 2012’de gözaltına alınan
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi
Mehmet Sundu da aynı suçlamalarla gözaltına
alındığı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.
* Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 29 Ocak 2012’de BDP
üye ve yöneticilerinin evlerine düzenlenen
baskınlar sonucu gözaltına alınan 8 kişiden
Belediye Meclis üyesi Nurullah Akdemir ve

230

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi
Yalçın Aysal 30 Ocak 2012’de “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
* Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 1 Şubat 2012’de BDP
üyelerinin evlerine baskın düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 5 kişiyi
gözaltına aldı.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 31 Ocak 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan
3’ü çocuk 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 1 Şubat 2012’de çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandılar.
* Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 21 Nisan-26 Nisan
2011 tarihleri arasından “KCK operasyonlarını
protesto etmek için yapılan sivil itaatsizlik
eylemine katıldıkları” gerekçesiyle 28 Ocak
2012’de gözaltına alınan 8 kişi “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” suçlamasıyla 1 Şubat 2012’de
tutuklandı.
* Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 1 Şubat 2012’de BDP
üyelerinin evlerine baskın düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
gözaltına aldığı BDP İlçe Başkanı’nın da arasında
bulunduğu 5 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 2 Şubat 2012’de tutuklandı.
* Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 31 Ocak 2012’de
yol kontrolü esnasında gözaltına alınan İdris
Karabağ, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık
ettiği” iddiasıyla 2 Şubat 2012’de tutuklanarak
Bingöl M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Batman’da 4 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği ev ve kurum
baskınları sonucu Dicle Haber Ajansı (DİHA)
Batman muhabiri Gülsen Aslan’ın, sendika
yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşları
yöneticilerinin, BDP üye ve yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.
* Muş’un Varto İlçesi’nde 4 Şubat 2012’de BDP
Kadın Meclisi üyesi Gülistan İnan evine
düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı.
Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde 4 Şubat 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu BDP üyeleri
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Maşallah Ata ile Abdurrahman Ata gözaltına alındı.
* Mersin’de 6 Şubat 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği
operasyon sonucu “yasadışı örgüte yardım
ve yataklık ettikleri” iddiasıyla üçü Mersin
Üniversitesi öğrencisi dört kişi gözaltına alındı.
* Hakkâri’nin Talê (Oğlu) Köyü’ne 6 Şubat 2012’de
zırhlı araçlarla baskın düzenleyen askeri ekipler
ve özel harekât ekipleri 12 köylüyü gözaltına
aldı. Operasyonun hangi gerekçeyle yapıldığına
dair açıklama yapılmadı.
* İstanbul’da 7 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu 5
kişi gözaltına alındı.
* Batman’da 4 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği ev ve kurum
baskınları sonucu Dicle Haber Ajansı (DİHA)
Batman muhabiri Gülsen Aslan’ın, sendika
yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşları
yöneticilerinin, BDP üye ve yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan 7 Şubat 2012 sabahı
adliyeye sevk edilen 23 kişiden Batman Belediye
Başkanı Serhat Temel’in de arasında bulunduğu
4 kişi serbest bırakıldı, 19 kişi ise tutuklandı.
7 Şubat 2012 akşamı adliyeye sevk edilen 18
kişiden ise DİHA Batman Muhabiri Gülsen
Aslan’ın da arasında bulunduğu 6 kişi serbest
bırakıldı, 12 kişi tutuklandı.
* Hakkâri’de 7 Şubat 2012’de çeşitli mahallelere
zırhlı araçlarla baskın düzenleyen polis ve özel
harekât ekipleri üçü çocuk 17 kişiyi gözaltına
aldı. Operasyonun hangi gerekçeyle yapıldığına
dair açıklama yapılmadı.
* 8 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı
polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlar
sonucu Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Belediye
Başkanvekili Şerif Alp’in de arasında bulunduğu
9 kişi; Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde 9 kişi;
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 2 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan Şerif Alp’inde
arasında bulunduğu 4 kişi aynı gün çıkarıldıkları
mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
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* Hakkâri’nin Talê (Oğlu), Dilekli ve Çanaklı
Köylerine 6 Şubat 2012’de zırhlı araçlarla baskın
düzenleyen askeri ekipler ve özel harekât ekipleri
12 köylüyü gözaltına almıştı. Gözaltına alınan
12 köylüden üçü “yasadışı örgüte yardım ve
yataklık ettikleri” suçlamasıyla 8 Şubat 2012’de
tutuklandı.
* Mersin’de 6 Şubat 2012’de düzenlenen operasyon
sonucu gözaltına alınan F.Ö. ve H.Ç. adlı
iki çocuk “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 9 Şubat 2012’de çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı.
* Ağrı’da 12 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu
10 kişi gözaltına alındı.
* Hakkâri’de 7 Şubat 2012’de çeşitli mahallelere
zırhlı araçlarla baskın düzenleyen polis ve özel
harekât ekiplerinin gözaltına aldığı üçü çocuk
17 kişiden beşi 11 Şubat 2012’de “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı.
* Manisa’da 11 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu
13 kişi gözaltına alındı.
* 	Van’ın Erciş İlçesi ile Çelebibağı Beldesi’nde
11 Şubat 2012’de polis ekiplerinin düzenlediği
ev baskınları sonucu 7 kişi gözaltına alınırken,
gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
* Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 10 Şubat 2012’de
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 2 kişi, 2011 yılında
düzenlenen protesto gösterilere katılarak
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla 11
Şubat 2012’de tutuklandı.
* Adana’da 10 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu
15’i çocuk 41 kişi gözaltına alındı.
* 10-11-12 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı
polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlar
sonucu Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’nde 12 kişi;
Diyarbakır’da 5 kişi; Mersin’de 4 kişi gözaltına
alındı.
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* “KCK Soruşturması” kapsamında 13 Şubat
2012’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
talimatıyla Terörle Mücadele Şubelerine bağlı
polis ekipleri bugüne kadarki en kapsamlı gözaltı
operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyonların 30
şehirde yapıldığı ve 197 kişinin gözaltına alındığı
tespit edildi.

Batman’da düzenlenen baskınlar sonrasında
ise BDP üye ve yöneticilerinin de aralarında
bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Muş’un Bulanık İlçesi’ne
bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Mehmet
Yaşık’ın evine baskın düzenlendi. Baskın sonunda
Mehmet Yaşık’ın kızı Dilek Yaşık gözaltına alındı.

Adana’nın Seyhan İlçesi’nde düzenlenen
baskınları sonucu 13 kişi gözaltına alındı.

Van’da Belediye Başkan Yardımcısı Gülbahar
Orhan’ın da arasında bulunduğu 8 kişi gözaltına
alındı.
İzmir’de 10 kişi gözaltına alınırken, İstanbul’da da
42 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gaziantep’te düzenlenen ev baskınları sonucu da
10 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da KESK Genel Merkezi’ne, SES Genel
Merkezi’ne ve Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’ne
düzenlenen baskınların ardından 15’i sendikacı 18
kişi gözaltına alındı.
Operasyon
kapsamında
gözaltına
alınan
sendikacıların adları ise şöyle: SES İşyeri Temsilcisi
Özden Özmen, KESK Kadın Sekreteri Canan
Çalağan, KESK eski Kadın Sekreteri Songül
Morsümbül, Eğitim Sen 1 Nolu Şube üyesi Hatice
Beydilli, SES Ankara Şube Kadın Sekreteri Nurşat
Yeşil, KESK eski yöneticisi Belkıs Yurtsever, Tüm
Bel Sen Kadın Sekreteri Güler Elveren, SES Kadın
Sekreteri Bedriye Yorgun, Eğitim Sen 1 Nolu Şube
Evrim Oğraş, SES Ankara Şube Yöneticisi Hülya
Mendilligil, Eğitim Sen Ankara Şube üyesi Nezahat
Aslan, Eğitim Sen Ankara Şube Üyesi Meral Hız,
SES Ankara Şube Üyesi Nürşat Yeşil, Eğitim Sen
2 Nolu Şube Kadın Sekreteri Güldane Erdoğan,
Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube üyesi Leman Kiraz.
Konuyla ilgili açıklama yapan KESK Genel Sekreteri
İsmail Hakkı Tombul, yapılan baskının 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik açıkladıkları
eylem planı ile ilgili olduğunu söyledi.
Diyarbakır’da ise Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri İsmet Mikailoğulları’nın da arasında
bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
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Hakkâri’de ve Yüksekova İlçesi’nde ise toplam 8
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Mersin’de 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
ev

Mardin ve ilçelerinde düzenlenen ev baskınları
sonucu arasında İHD Derik İlçesi Temsilcisi
Abdurrahman Kızılay’ın da bulunduğu 20 kişi
gözaltına alındı.
Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde yapılan
baskınlarında 3 kişi gözaltına alındı.

ev

Şırnak’ta ve Uludere İlçesi’nde yapılan operasyonlar
sonucu 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da ve Suruç İlçesi’nde de 3 kişi gözaltına
alındı.
Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde düzenlenen ev
baskınında Özcan Soysal adlı kişinin gözaltına
alındığı öğrenildi.
Denizli’de yapılan ev baskınlarında 2 kişinin,
Adıyaman’da 1 kişinin ve Bitlis’te de 1 kişinin
gözaltına alındığı öğrenildi.
* Van’da 14 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları
sonucu beşi çocuk altı kişi; Mersin’de iki kişi;
İzmir’de iki kişi; Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde
ise 3 kişi gözaltına alındı.
* Manisa’da 14 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyon sonucu
gözaltına alınan 14 kişiden 10’u aynı gün
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
* Adana’da 10 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu
gözaltına alınan 15’i çocuk 42 kişiden biri çocuk
14 kişi 14 Şubat 2012’de tutuklandı.
* İstanbul’da 14 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu
DİHA ve ETHA eski çalışanı Banu Yıldız
gözaltına alındı.
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* Ağrı’da 12 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu
gözaltına alınan 10 kişiden Dikmen, Mazlum
Dikmen, Mehmet Zakir Aslan, Murat Aslan,
Özlem Özdemir, Hayrettin Bayram, Samet
Aydemir, İbrahim Yıldırım ve Akın Akar adlı 9
kişi 15 Şubat 2012’de tutuklandı.
* “KCK Soruşturması” kapsamında 13 Şubat
2012’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
talimatıyla Terörle Mücadele Şubelerine bağlı
polis ekipleri bugüne kadarki en kapsamlı gözaltı
operasyonunu gerçekleştirmişti. Operasyonların
30 şehirde yapıldığı ve 197 kişinin gözaltına
alındığı tespit edilmiş fakat Emniyet Genel
Müdürlüğü gözaltına alınan kişi sayısının 149
olduğunu açıklamıştı.
Operasyon kapsamında İzmir’de gözaltına alınan
11 kişi; Diyarbakır’da gözaltına alınan 36 kişi;
İstanbul’da gözaltına alınan 49 kişiden 35’i 16 Şubat
2012’de serbest bırakıldı. İstanbul’da mahkemeye
sevk edilen 14 kişiden ise 5’i tutuklandı.
Gaziantep’te düzenlenen ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 10 kişi; Van’da gözaltına alınan 8
kişiden ise 2’si 16 Şubat 2012’de tutuklandı.
Ankara’da KESK Genel Merkezi’ne, SES Genel
Merkezi’ne ve Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’ne
düzenlenen baskınların ardından gözaltına alınan
14 sendikacıdan ise 9’u tutuklandı.
Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hâkimliğe
sevk edilen 14 sendikacıdan KESK eski Kadın
Sekreteri Songül Morsümbül, BES üyesi Leman
Kiraz, Eğitim-Sen Ankara Şubesi Üyesi Meral Hız,
Eğitim-Sen Ankara Şubesi üyesi Nezahat Aslan ve
Şefika Şimşek tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan, Eğitim-Sen
1 No’lu Şubesi üyesi Hatice Beydilli, SES Ankara
Şubesi Kadın Sekreteri Nurşat Yeşil, KESK eski
yöneticisi Belkıs Yurtsever, Tüm Bel-Sen Kadın
Sekreteri Güler Elveren, SES Kadın Sekreteri
Bedriye Yorgun, Eğitim Sen 1 No’lu Şubesi üyesi
Evrim Oğraş, SES Ankara Şube Yöneticisi Hülya
Mendilligil, Eğitim Sen 2 No’lu Şubesi Kadın
Sekreteri Güldane Erdoğan ise “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
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* İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 17 Şubat 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
ev baskınları sonucu BDP Parti Meclisi üyesi
Mehmet Doymaz ve BDP Genel Merkez Kadın
Meclisi üyeleri Necla Nergiz ve Kıymet Ilgaz
gözaltına alındı.
* “KCK Soruşturması” kapsamında 13 Şubat
2012’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
talimatıyla Terörle Mücadele Şubelerine bağlı
polis ekipleri bugüne kadarki en kapsamlı gözaltı
operasyonunu gerçekleştirmişti. Operasyonların
30 şehirde yapıldığı ve 197 kişinin gözaltına
alındığı tespit edilmiş fakat Emniyet Genel
Müdürlüğü gözaltına alınan kişi sayısının 149
olduğunu açıklamıştı.
Operasyon kapsamında Batman’da gözaltına alınan
33 kişiden 12’si 17 Şubat 2012’de; aynı operasyon
kapsamında aranan ve İzmir’de gözaltına alınan iki
kişi ise 20 Şubat 2012’de tutuklandı.
* Şırnak’ın Kumçatı Beldesi’nde 18 Şubat 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev
baskınları sonucu 12 kişi gözaltına alındı.
* 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları için
Van’dan Hakkâri’ye giden BDP Parti Meclisi
üyesi Arzu Mucu, arama noktasında; yine 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kutlamaları için Ağrı’nın
Doğubayazıt İlçesi’ne giden BDP Kadın Meclisi
üyesi Çimen Altürk ise misafir olduğu evde 20
Şubat 2012’de gözaltına alındı.
* Batman’da 4 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyon kapsamında
gözaltına alınıp serbest bırakılan DİHA muhabiri
Gülsen Aslan ile BDP Siyaset Akademisi çalışanı
Salih Keleş 21 Şubat 2012’de yeniden gözaltına
alınarak tutuklandı.
* İstanbul’da 21 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen ev baskınları sonucu 13
kişi “KCK Örgütü’nün gençlik yapılanmasında
yer aldıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.
* 	Kars’ta ve Kağızman İlçesi’nde 22 Şubat 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu Fatma Can,
Haydar Ayırtır, Şahzade Abaylı ve Bahar Alkan
adlı 4 kişi gözaltına alındı.
* Bingöl’de 23 Şubat 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu MEYA-DER Bingöl Temsilcisi
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Cengiz Turan’ın da arasında bulunduğu 4 kişi
gözaltına alındı.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 26 Şubat 2012’de yol
kontrolü yapan polis ekipleri BDP İlçe Başkanı
Niyazi Çevrim’i gözaltına aldı. Niyazi Çevrim’in
hangi gerekçeyle gözaltına dair bir açıklama
yapılmadı.
* “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan
İstanbul’da Sezai Keskin’in, Bingöl’de ise Yavuz
Mert’in tutuklandığı 26 Şubat 2012’de öğrenildi.
* Muş’un Hasköy İlçesi’ne bağlı Büvetli Köyü’ne
27 Şubat 2012’de baskın düzenleyen jandarma
ekipleri “yasadışı örgüte yardım ve yataklık
ettikleri” iddiasıyla 2 köylüyü gözaltına aldı.
* Aydın’ın Germencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar
Beldesi’nde
27
Şubat
2012’de
“KCK
Soruşturması” adı altında yapılan ev baskınları
sonucu 11 çocuk gözaltına alındı.
* Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde BDP’ye yönelik
gözaltı operasyonlarını ve Abdullah Öcalan’ın
avukatlarıyla görüşmesinin engellenmesini
protesto etmek amacıyla başlatılan açlık
grevinin sürdürüldüğü BDP ilçe binasına 27
Şubat 2012’de baskın düzenleyen polis ekipleri
bir kişiyi gözaltına aldı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 28 Şubat 2012’de polis
ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında
düzenledikleri ev baskınları sonucu 20 kişi
gözaltına alındı.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 29 Şubat 2012’de
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları
sonucu 13 kişi gözaltına alındı.
* Diyarbakır’da 29 Şubat 2012’de Demokratik
Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclis üyesi
Mehmet Baysal, polis ekipleri tarafından yapılan
yol kontrolünde gözaltına alınırken Mehmet
Baysal’ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığına
dair açıklama yapılmadı.
* Bingöl’de 29 Şubat 2012’de polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu Bingöl
Üniversitesi öğrencisi 14 kişi gözaltına alınırken
14 öğrencinin hangi gerekçeyle gözaltına alındığı
dosyada “gizlilik” kararı bulunması nedeniyle
öğrenilemedi.
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* Adana’da 29 Şubat 2012’de Barış ve Demokrasi
Partisi (BDP) Parti Meclisi üyesi Mustafa Doğrul,
polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde
gözaltına alınırken Mustafa Doğrul’un hangi
gerekçeyle gözaltına alındığına dair açıklama
yapılmadı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 28 Şubat 2012’de polis
ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan 20 kişiden 11’i 29 Şubat 2012’de tutuklandı.
* Adana’da 29 Şubat 2012’de polis ekipleri
tarafından yapılan yol kontrolünde gözaltına
alınan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
Parti Meclisi üyesi Mustafa Doğrul, hakkında
kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle
1 Mart 2012’de tutuklandı.
* Bingöl’de 1 Mart 2012’de Barış ve Demokrasi
Partisi (BDP) İl Başkanı Halis Yurtsever, polis
ekipleri tarafından evine düzenlenen baskın
sonucu gözaltına alınırken Halis Yurtsever’in
hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair
açıklama yapılmadı.
* 	Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde 1 Mart 2012’de
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe yöneticisi
Volkan Ayaz, “KCK Soruşturması” adı altında
polis ekipleri tarafından işyerine düzenlenen
baskın sonucu gözaltına alındı.
* Aydın’ın Germencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar
Beldesi’nde
27
Şubat
2012’de
“KCK
Soruşturması” adı altında yapılan ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 11 çocuktan 6’sı 1 Mart
2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır’da 4 Mart 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu Dicle Üniversitesi Öğrenci
Derneği (DÜÖDER) üyesi 15 kişi gözaltına
alındı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 3 Mart 2012’de “KCK
Soruşturması” adı altında işyerine düzenlenen
baskın sonucu Yusuf Çağdavul gözaltına alındı.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 29 Şubat 2012’de
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 13 kişiden 9’u “KCK
Soruşturması” adı altında 3 Mart 2012’de
tutuklandı.
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* Diyarbakır’da 4 Mart 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu Dicle Üniversitesi Öğrenci
Derneği (DÜÖDER) üyesi 15 kişinin gözaltına
alındığı operasyonda 5 Mart 2012’de de 9 öğrenci
gözaltına alındı.
* Adana’da 6 Mart 2012’de Dicle Haber Ajansı
(DİHA) bürosuna, BDP il ve ilçe binaları ile
evlere baskın düzenleyen polis ekipleri DİHA
Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser
ve Özlem Ağuş’un, BDP ilçe başkanlarının ve
Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine
izin verilmemesini protesto etmek amacıyla açlık
grevinde olanların da aralarında bulunduğu 25
kişi gözaltına alındı.
* İzmir’de düzenlenen operasyonda gözaltına
alınan Dicle Üniversitesi öğrencisi Ç.T. (21)
ile Anadolu Üniversitesi öğrencisi U.Y. (25)
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 5
Mart 2012’de tutuklandı.
* Bingöl’de 29 Şubat 2012’de polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına
alınan Bingöl Üniversitesi öğrencisi 22 kişiden
16’sı “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
iddiasıyla 3 Mart 2012’de tutuklandı.
* Adana’da 6 Mart 2012’de Dicle Haber Ajansı
(DİHA) bürosuna, BDP il ve ilçe binaları ile
evlere baskın düzenleyen polis ekipleri DİHA
Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser
ve Özlem Ağuş’un, BDP ilçe başkanlarının ve
Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine
izin verilmemesini protesto etmek amacıyla açlık
grevinde olanların da aralarında bulunduğu 25
kişinin gözaltına alınmasının ardından Adana’da
25 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Hatay’da düzenlenen ev baskınında BDP Parti
Meclis üyesi Mihdi Aslan; Gaziantep’in Nizip
İlçesi’nde BDP İlçe Başkanı Yusuf Güler; İstanbul’un
Avcılar İlçesi’nde BDP ilçe yöneticileri Cuma Çetin,
Taylan Ürün ile Fidel Yıldız; Mardin’in Kızıltepe
İlçesi’nde 7 kişi gözaltına alındı.
* Diyarbakır’da 4 Mart 2012’de ve 5 Mart
2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu
gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Öğrenci
Derneği (DÜÖDER) üyesi 24 kişiden 7’si
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 6
Mart 2012’de tutuklandı.
* 	Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde ve Gebze İlçesi’nde
7 Mart 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlenen ev baskınları sonucu 2 kişi gözaltına
alındı.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 6 Mart 2012’de
ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin
gözaltına aldığı 7 kişiden Z.Y. (16) ve Z.Ç. (17)
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 7 Mart 2012’de
tutuklandı.
* Diyarbakır’da 8 Mart 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlediği
ev baskınları sonucu aralarında BDP üye ve
yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin
üye ve çalışanlarının bulunduğu 26 kişi gözaltına
alındı.
* Van’da 8 Mart 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı
altında düzenlediği ev baskınları sonucu 6 kişi
gözaltına alındı.
* İstanbul’da 8 Mart 2012’de operasyon düzenleyen
polis ekipleri “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi
oldukları” gerekçesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.
* Siirt’te düzenlenen ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 6 kişi “yasadışı örgüte yardım
ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 10 Mart 2012’de
tutuklandı.
* Diyarbakır’da 8 Mart 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlediği ev
baskınları sonucu gözaltına alınan aralarında
BDP üye ve yöneticileri ile çeşitli sivil toplum
örgütlerinin üye ve çalışanlarının bulunduğu 26
kişiden 13’ü “KCK Soruşturması” adı altında 10
Mart 2012’de tutuklandı.
* Adana’da 6 Mart 2012’de ve 7 Mart 2012’de
Dicle Haber Ajansı (DİHA) bürosuna, BDP il ve
ilçe binaları ile evlere baskın düzenleyen polis
ekiplerinin gözaltına aldığı ve aralarında DİHA
Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser
ve Özlem Ağuş’un, BDP ilçe başkanlarının ve
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Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine
izin verilmemesini protesto etmek amacıyla açlık
grevinde olanların da aralarında bulunduğu 50
kişiden arasında DİHA muhabiri Özlem Ağuş’un
da bulunduğu 21 kişi “KCK Soruşturması” adı
altında 10 Mart 2012’de tutuklandı.

Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 13 kişiden
5 çocuk 15 Mart 2012’de “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem
yaptıkları” suçlamasıyla 15 Mart 2012’de
tutuklandı.

* İstanbul’da “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına
alınan 7 kişiden dördü 10 Mart 2012’de
tutuklandı.

* Bitlis’te, Güroymak İlçesi’nde ve Tatvan
İlçesi’nde 11 Mart 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı
“KCK Soruşturması” adı altında 15 Mart 2012’de
tutuklandı.

* Şırnak’ta 10 Mart 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu 11 kişi gözaltına alındı.
* Bitlis’te, Güroymak İlçesi’nde ve Tatvan İlçesi’nde
11 Mart 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları
sonucu 10 kişi gözaltına alındı.
* Van’da “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına
alınan 2 kişiden biri 10 Mart 2012’de tutuklandı.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 13 Mart 2012’de
KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev
baskınları sonucu 13 kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde ve Sultangazi
İlçesi’nde 14 Mart 2012’de KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları
sonucu 13 kişi gözaltına alındı.
* Şanlıurfa merkezli olmak üzere İzmir ve Aydın’da
da 14 Mart 2012’de Terörle Mücadele Şubelerine
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları
sonucu 4 Nisan 2011’de Abdullah Öcalan’ın
doğum günü dolayısıyla Şanlıurfa’da düzenlenen
yürüyüşe katılarak “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” gerekçesiyle aralarında BDP İzmir İl
Başkanı Fuat Mikailoğlu’nun da bulunduğu 8
kişi gözaltına alındı.
* Batman’ın Kozluk İlçesi’nde 14 Mart 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu 10 kişi
gözaltına alınırken, gözaltı gerekçesi hakkında
bir açıklama yapılmadı.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 13 Mart 2012’de
KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele
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* Batman’ın Kozluk İlçesi’nde 14 Mart 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına
alınan 10 kişiden üçü 17 Mart 2012’de “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla
tutuklandı.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde evinin bahçesinde
“patlayıcı madde bulunduğu” gerekçesiyle 15
Şubat 2012’de gözaltına alındıktan sonra serbest
bırakılan BDP’li Belediye Başkan Yardımcısı
Saliha Cabadak, karar yapılan itiraz üzerine 21
Mart 2012’de tutuklandı.
* Sivas’ta 27 Mart 2012’de polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu Cumhuriyet
Üniversitesi öğrencisi 13 kişi gözaltına alınırken
gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
* “KCK Soruşturması” adı altında 28 Mart 2012’de
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubelerine bağlı polis ekipleri, Diyarbakır’ın
Dicle İlçesi’nde 3 kişiyi; Ergani İlçesi’nde 5 kişiyi;
Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 7 kişiyi gözaltına
aldı.
* Şanlıurfa merkezli olmak üzere Şırnak,
Diyarbakır, Adana ve Hatay’da da 29 Mart
2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu
4 Nisan 2011’de Abdullah Öcalan’ın doğum
günü dolayısıyla Şanlıurfa’da düzenlenen
yürüyüşe katılarak “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.
* Sivas’ta 27 Mart 2012’de polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına
alınan Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi 14
kişiden 13’ü 30 Mart 2012’de tutuklanırken,
tutuklama gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
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* Bingöl’de 30 Mart 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu “15 Şubat 2012’de Abdullah
Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin
yıldönümünü protesto ettikleri” gerekçesiyle
Bingöl Üniversitesi öğrencisi 20 kişi gözaltına
alındı.

gözaltına alınan Karlıova Belediye Başkanı Ferit
Çelik, Belediye Meclisi üyesi Ahmet Demirbaş,
BDP İl Yöneticisi Abdullah Solmaz “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla
aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandı.

* Edirne’de 30 Mart 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu Trakya Üniversitesi öğrencisi
16 kişi gözaltına alınırken, konuyla ilgili
yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı.

* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 3 Nisan 2012’de Hatay merkezli
olmak üzere İskenderun İlçesi’nde, Adana’da,
Kayseri’de,
Diyarbakır’da
ve
Mardin’de
düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına
aldığı 13 öğrenciden Mehmet Yavaş ve Evin
Altunli “yasadışı KCK Örgütü’nün gençlik
yapılanmasında yer aldıkları” iddiasıyla 7 Nisan
2012’de tutuklandı.

* “KCK Soruşturması” adı altında 28 Mart 2012’de
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubelerine bağlı polis ekiplerinin, Diyarbakır’ın
Dicle İlçesi’nde ve Ergani İlçesi’nde gözaltına
aldığı 8 kişiden Sıddık Kalkan, Ömer Akdağ,
Ferhat Çakmak ile Mehmet Duman “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla; yine
Diyarbakır’da gözaltına alınan Kevser Akçelik’in
de aynı suçlamayla Şırnak’ta 1 Nisan 2012’de
tutuklandığı öğrenildi.
* BDP Genel Merkez çalışanı İbrahim Erkul,
“kesinleşmiş bir cezası olduğu” gerekçesiyle
31 Mart 2012’de Adana’da yapılan yol kontrolü
esnasında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklanarak Kürkçüler F
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Edirne’de 30 Mart 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu gözaltına alınan Trakya
Üniversitesi ve Demokratik Yurtsever Gençlik
üyesi 16 öğrenciden üçü “yasadışı örgütün
gençlik yapılanmasında yer aldıkları” iddiasıyla
3 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 3 Nisan 2012’de Hatay merkezli
olmak üzere İskenderun İlçesi’nde, Adana’da,
Kayseri’de,
Diyarbakır’da
ve
Mardin’de
düzenledikleri ev baskınları sonucu 13 öğrenci
gözaltına alındı.
* Ankara’da 4 Nisan 2012’de Türközü Mahallesi’nde
ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi
gözaltına alırken, yetkililer gözaltına alma
gerekçesi hakkında açıklama yapmadı.
* Bingöl’de ve Karlıova İlçesi’nde 5 Nisan
2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* Tunceli’de 3 Nisan 2012’de yapılan ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 4 kişiden Hıdır Bakır,
Baki Bakır, Burhan Ötekıvılcım; Van’da yine
3 Nisan 2012’de gözaltına alınan iki kişi de
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
suçlamasıyla; Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde ise
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla aldığı
hapis cezası onanan İbrahim Sarı 6 Nisan 2012’de
tutuklandı.
* Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı köylerde 9
Nisan 2012’de ev baskınları düzenleyen kolluk
kuvvetleri 5 kişiyi gözaltına alınırken, 5 kişinin
hangi gerekçeyle gözaltına alındıklarına dair
açıklama yapılmadı.
* Diyarbakır’da 9 Nisan 2012’de eş zamanlı ev
baskınları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli
tarihlerde düzenlenen eylemlerde kolluk
kuvvetlerine taş attıkları” iddiasıyla 8 kişiyi
gözaltına aldı.
* Adıyaman merkezli olmak üzere İstanbul,
Mersin ve Diyarbakır’da da 9 Nisan 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
eş zamanlı ev baskınları sonucu Demokratik
Özgür Öğrenci Derneği üyesi 10 kişi gözaltına
alındı.
* Van’da, İstanbul’da ve Iğdır’da 9 Nisan 2012’de
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
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* Mersin’de 9 Nisan 2012’de eş zamanlı ev
baskınları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli
tarihlerde düzenlenecek eylemlerin hazırlığını
yaptıkları” iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.
* Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 10 Nisan 2012’de
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
* Batman’da 8 Nisan 2012’de düzenlenen eş
zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı örgüte
yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla gözaltına
alınan 6 kişiden 5’i 10 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne ve Alpîra
(Serpmekaya) Köyü’ne 10 Nisan 2012’de ev
baskınları düzenleyen kolluk kuvvetleri 2 kişiyi
gözaltına alınırken, 2 kişinin hangi gerekçeyle
gözaltına alındıklarına dair açıklama yapılmadı.
* 10 Nisan 2012’de Mersin’den Diyarbakır’a
giden BDP Genel Merkez çalışanı Hatice Şen,
Şanlıurfa’da sivil polis ekibi tarafından gerekçe
gösterilmeksizin gözaltına alındı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 12 Nisan
2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “yasadışı
örgütün gençlik yapılanmasında yer aldıkları”
iddiasıyla iki kişiyi gözaltına aldı.
* Adıyaman merkezli olmak üzere İstanbul,
Mersin ve Diyarbakır’da da 9 Nisan 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen eş
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
Demokratik Özgür Öğrenci Derneği üyesi 10
kişiden altısı “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamalarıyla Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 12 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 2011 yılında
düzenlenen
bazı
basın
açıklamalarına
katıldıkları gerekçesiyle haklarında başlatılan
soruşturma kapsamında ifade vermeleri için 13
Nisan 2012’de Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan
dört kişiden Halil Toğuç “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla tutuklandı.
* Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 10 Nisan 2012’de
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu
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“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden ikisi 13
Nisan 2012’de tutuklandı.
* Van’da 17 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları
sonucu dört kişi gözaltına alındı.
* Mardin’in Derik İlçesi’nde ve Nusaybin İlçesi’nde
18 Nisan 2012’de Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK)
üyeleri ile Barış Anneleri’nin evlerine baskın
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri Derik’te 15 kişiyi; Nusaybin’de
4 çocuğu gözaltına alırken, dosya üzerinede
bulunan gizlilik kararı nedeniyle operasyonun
gerekçesi açıklanmadı.
* Hakkâri’de ve Çukurca İlçesi’nde 18 Nisan
2012’de “KCK Soruşturması” adı altında
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 34 kişiyi gözaltına
aldı.
* Mardin’in Derik İlçesi’nde 18 Nisan 2012’de Barış
ve Demokrasi Partisi (BDP), Demokratik Toplum
Kongresi (DTK) üyeleri ile Barış Anneleri’nin
evlerine baskın düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı
15 kişiden eski BDP İlçe Başkanı M. Salih Koca,
BDP Derik ilçe yöneticileri Şakir Demir ve İhsan
Avlar “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla
19 Nisan 2012’de tutuklanarak Mardin E Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
* Hakkâri’de ve Çukurca İlçesi’nde 18 Nisan 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 34 kişiden 15’i
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
suçlamasıyla 22 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına alırken, dosya
üzerinede bulunan gizlilik kararı nedeniyle
operasyonun gerekçesi açıklanmadı.
* Hatay’ın Erzin İlçesi’nde 24 Nisan 2012’de ev
baskınları düzenleyen polis ekipleri “yasadışı
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örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 5
kişiyi gözaltına aldı.
* Elazığ’da 24 Nisan 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri Fırat Üniversitesi öğrencisi 8 kişiyi
gözaltına alırken, dosya üzerinede bulunan
gizlilik kararı nedeniyle operasyonun gerekçesi
açıklanmadı.
* Van merkezli olmak üzere Hatay, Iğdır, Ağrı,
Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Kırıkkale
ve Çanakkale’de de 24 Nisan 2012’de “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlenen eş zamanlı
ev baskınları sonucu çoğunluğu Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyesi 16
kişi gözaltına alındı.
*

Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 24 Nisan 2012’de düzenledikleri
ev baskıları sonucu Hakkâri’nin Yüksekova
İlçesi’nde bir kişi; Batman’da iki kişi gözaltına
alınırken, yetkililer operasyonun gerekçesi
hakknda açıklama yapmadı.

* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 25 Nisan 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne ve Özel Harekât
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eş zamanlı ev baskınları sonucu 15 kişi gözaltına
alınırken, yetkililer operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapmadı.
* Mardin’in Ömerli İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında 26 Nisan 2012’de BDP ilçe binasına
ve evlere baskın düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri BDP ilçe
eşbaşkanlarının da aralarında bulunduğu 19
kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 6
kişinin de arandığı öğrenildi.
* Hatay’ın Erzin İlçesi’nde 24 Nisan 2012’de
ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin
gözaltına aldığı 5 kişiden üçü “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 26 Nisan
2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 23 Nisan
2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
gözaltına aldığı 9 kişiden B.Ç. ve M.B. adlı 2
çocuk “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla 26 Nisan 2012’de tutuklandı.
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* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 27 Nisan
2012’de 42 işyerine baskın düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 19 esnafı
gözaltına alırken, dosya üzerinde bulunan
gizlilik kararı nedeniyle operasyonun gerekçesi
açıklanmadı. Gözaltına alınan 19 kişiden 18’inin
Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi.
* Mardin’in Ömerli İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında 26 Nisan 2012’de BDP ilçe binasına
ve evlere baskın düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına
aldığı BDP ilçe eşbaşkanlarının da aralarında
bulunduğu 26 kişiden 24’ü çıkarıldıkları
mahkeme tarafından 28 Nisan 2012’de
tutuklandı.
* Van merkezli olmak üzere Hatay, Iğdır, Ağrı,
Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Kırıkkale
ve Çanakkale’de de 24 Nisan 2012’de “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlenen eş
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
çoğunluğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci
Derneği (YÖDER) üyesi 20 kişiden yedisi 28
Nisan 2012’de tutuklandı.
* Şırnak’ın Hezex (İdil) İlçesi’ne bağlı Xirabeşeref
(Dirsekli) Köyü’ne 24 Nisan 2012’de askeri
birlikler tarafından düzenlenen baskın sonucu
gözaltına alınan beş kişiden Mehmet Ali
Avşin, Fatma Akça, Bahtiyar Kemal Hasan ve
Givara Alıko “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 28 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Elazığ’da 24 Nisan 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı Fırat
Üniversitesi öğrencisi 8 kişiden üçü 27 Nisan
2012’de tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde ve Mağaraönü,
Kule, Husrova, Kayalar, Erikli, Tekeli, Üstünağaç,
Hazne, Oğlaklı, Tanyolu köylerinde 27 Nisan
2012’de düzenlenen eş zamanlı ev baskıları
sonucu gözaltına alınan 14 kişiden yedisi
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
iddiasıyla 29 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’de 28 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında evine düzenlenen baskın sonucu
gözaltına alınan İl Genel Meclis Başkanı
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Ferzende Yılmaz 29 Nisan 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskını sonucu
gözaltına alınan C.A. çıkarıldığı nöbetçi Hakkâri
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle 1 Mayıs 2012’de
tutuklandı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1 Mayıs 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 27 Nisan
2012’de 42 işyerine baskın düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
gözaltına aldığı 19 esnaftan dokuzu Ankara’da
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “evrakta
sahtecilik yaptıkları” gerekçesiyle 30 Nisan
2012’de tutuklandı.
* Tunceli’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
2 Mayıs 2012’de düzenledikleri eş zamanlı ev
baskınları sonucu 7 kişi gözaltına alındı.
* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2 Mayıs 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne ve Özel Harekât
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eş zamanlı ev baskınları sonucu 4 çocuk
gözaltına alınırken, yetkililer operasyonun
gerekçesi hakknda açıklama yapmadı. Gözaltına
alınan çocuklardan ikisinin 2012 yılının Nisan
ayında tecavüz iddialarıyla gündeme gelen
Pozantı Çocuk Cezaevi’nden tahliye edildikleri
öğrenildi.
* Aksaray’da “KCK Soruşturması” adı altında
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 3 Mayıs 2012’de düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu 7 kişi gözaltına
alındı.
* Adıyaman’da “KCK Soruşturması” adı altında
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 3 Mayıs 2012’de düzenledikleri eş zamanlı ev
baskınları sonucu 3 kişi gözaltına alındı.
* Tunceli’de “KCK Soruşturması” adı altında
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 2 Mayıs 2012’de düzenledikleri eş
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zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 7
kişiden altısı 3 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Mardin’in Ömerli İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında 3 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 19 kişiyi gözaltına
aldı.
* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2 Mayıs 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne ve Özel Harekât
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
4 çocuk “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla 3 Mayıs 2012’de tutuklandı.
Tutuklanan çocuklardan Y.Ö.’nün 9 gün önce,
A.B.’nin ise 3 hafta önce 2012 yılının Nisan
ayında tecavüz iddialarıyla gündeme gelen
Pozantı Çocuk Cezaevi’nden Sincan (Ankara)
Çocuk Cezaevi’ne sevk edildikten sonra tahliye
edildikleri öğrenilmişti.
* Mersin’de 3 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “çeşitli tarihlerde
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları”
iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.
* Van’da ve Bostaniçi Beldesi’nde 4 Mayıs
2012’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi
aktivistlerle Van Kadın Sorunlarını Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nin (VAKASUM)
çalışanlarına yönelik Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı
ev baskınları sonucu 15 kişi gözaltına alındı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1 Mayıs 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 12’si
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 5 Mayıs
2012’de tutuklandı.
* Mardin’in Ömerli İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında 3 Mayıs 2012’de eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı
19 kişiden sekizi 7 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Xirvatê
(Büyükçiftlik) Beldesi’nde 6 Mayıs 2012’de TeTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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rörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu
BDP üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınırken, operasyonun
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
* Muş’un Bulanık İlçesi’nde 6 Mayıs 2012’de
polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları
sonucu aralarında BDP üye ve yöneticilerinin
de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken,
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Adıyaman’da “KCK Soruşturması” adı altında
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 3 Mayıs 2012’de düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 3
kişiden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarfından 4
Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 7 Mayıs
2012’de polis ekiplerinin düzenledikleri ev
baskınları sonucu aralarında ikisi çocuk 6 kişi
gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Düzce’de 7 Mayıs 2012’de polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu Halkların
Demokratik Kongresi’nin bünyesinde çalışma
yürüten 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonun
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
* Aksaray’da “KCK Soruşturması” adı altında
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 3 Mayıs 2012’de düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 7
kişiden ikisi 7 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’de 4 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
üç kişi “yasadışı örgüte yardım ve yataklık
ettikleri” iddiasıyla 7 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Mardin’in Ömerli İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında 3 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı
19 kişiden Fıstıklı Köyü Muhtarı Mehmet Ali
Turan da 7 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Şanlıurfa merkezli olmak üzere İstanbul,
Ankara, Eskişehir, Muş ve Diyarbakır’da da 8
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Mayıs 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu BDP
üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu
28 kişi gözaltına alındı.
* Van’da ve Bostaniçi Beldesi’nde 4 Mayıs
2012’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi
aktivistlerle Van Kadın Sorunlarını Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nin (VAKASUM)
çalışanlarına yönelik Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 15 kişiden
BDP Parti Meclisi üyesi Arzu Moco, Bostaniçi
Belediye Sosyologu Rojbin Çetin, İl Genel
Meclis üyesi Ayla Tarhan, Göç-Der Van Şubesi
Başkanı Pervin Özgür, BDP üyeleri Suna Atabay,
Leyla Aydın ve Aynur Bağış “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 8 Mayıs 2012’de
tutuklandı.
* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 2 Mayıs 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne ve Özel Harekât
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına
alınan 13 kişiden 4’ü çocuk 6 kişinin “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 3
Mayıs 2012’de tutuklandıkları 8 Mayıs 2012’de
açıklandı. Tutuklanan çocuklardan Y.Ö.’nün 9
gün önce, A.B.’nin ise 3 hafta önce 2012 yılının
Nisan ayında tecavüz iddialarıyla gündeme gelen
Pozantı Çocuk Cezaevi’nden Sincan (Ankara)
Çocuk Cezaevi’ne sevk edildikten sonra tahliye
edildikleri öğrenilmişti.
* Düzce’de 7 Mayıs 2012’de polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenledikleri ev
baskınları sonucu 6 kişinin gözaltına alındığı
açıklandı.
* Erzincan’da 10 Mayıs 2012’de “KCK
Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eş zamanlı ev baskınları sonucu Erzincan
Üniversitesi öğrencisi 4 kişi “yasadışı örgütün
gençlik
yapılanmasında
yer
aldıkları”
gerekçesiyle gözaltına alındı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Xirvatê
(Büyükçiftlik) Beldesi’nde 6 Mayıs 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu

241

Örgütlenme Özgürlüğü

gözaltına alınan BDP üye ve yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu 28 kişiden 15’i “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 10 Mayıs
2012’de tutuklandı.
* 	Kahramanmaraş’ta 10 Mayıs 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu arasında
BDP il başkanının da bulunduğu 4 kişi gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında
açıklama yapılmadı.
* Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 10 Mayıs 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu 20 Mart
2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında
“yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla 2 kişi
gözaltına alındı.
* Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 10 Mayıs 2012’de
yapılan muhtarlar toplantısına giden Aşût Köyü
Muhtarı Abdurrahman Ecer polis ekipleri
tarafından gözaltına alınırken, Abdurrahman
Ecer’in hangi gerekçeyle gözaltına alındığı
açıklanmadı.
* Şanlıurfa merkezli olmak üzere İstanbul,
Ankara, Eskişehir, Muş ve Diyarbakır’da da
8 Mayıs 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında düzenlenen eş zamanlı ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 28 kişiden BDP üye ve
yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi
11 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır’da 13 Mayıs 2012’de Demokratik
Toplum Kongresi tarafından yapılan Kürt
Sorununun Çözümü İçin Demokratik Özerklik
Çalıştayı’na giden SDP Genel Başkan Yardımcısı
Yeşim Ergün polis ekipleri tarafından gözaltına
alınırken, Yeşim Ergün’ün hangi gerekçeyle
gözaltına alındığı açıklanmadı.
* Mardin’in Ömerli İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında 13 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına
aldı.
* Adana’da 11 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
13 öğrenciden Renziye Duran, Murat Apakhan,
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Yusuf Utma, Selma Polat, Seyithan Dede, Rıdvan
İmre “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla 14 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Van’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin “yasadışı örgüte yardım ve
yataklık ettikleri” iddiasıyla 14 Mayıs 2012’de
düzenledikleri ev baskınları sonucu 3 kişi
gözaltına alındı.
* İstanbul’da 15 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu 20 kişi gözaltına
alındı.
* Van’da 15 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş zamanlı ev
baskınları sonucu 20 kişi gözaltına alındı.
* Balıkesir’de, Bandırma, Edremit ve Ayvalık
ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin 15 Mayıs 2012’de düzenledikleri
ev baskınları sonucu aralarında BDP üye ve
yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına
alındı.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 15 Mayıs 2012’de
düzenledikleri ev baskınları sonucu BDP ilçe
yöneticileri Ekrem Şavlı ve Yasin Öztaş gözaltına
alındı.
* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 15 Mayıs 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu
6 kişi gözaltına alındı.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 16 Mayıs 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu biri çocuk 7
kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 16 Mayıs 2012’de düzenledikleri ev baskınları sonucu
“yasadışı gösteri düzenledikleri” iddiasıyla 2 kişi
gözaltına alındı.
* Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 16 Mayıs
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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2012’de düzenledikleri ev baskınları sonucu
“Newroz kutlamasında yasadışı slogan attıkları”
iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde yapılan yol
kontrolü sırasında gözaltına alınan B.U. “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 17 Mayıs 2012’de
tutuklandı.
* Mardin’in Ömerli İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında 13 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 20 kişiden yedisi çıkarıldıkları mahkeme
tarafından 17 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Balıkesir’de, Bandırma, Edremit ve Ayvalık
ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin 15 Mayıs 2012’de düzenledikleri
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 14 kişiden
aralarında Demokratik Yurtsever Gençlik
Meclisi (DYGM) üyelerinin de bulunduğu 7 kişi
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 18
Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Adana’da “KCK Soruşturması” adı altında Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 11
Mayıs 2012’de düzenledikleri ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 13 kişiden yedisinin 15
Mayıs 2012’de tutuklandığı açıklandı.
* Çanakkale’de
“KCK
Soruşturması”
adı
altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 20 Mayıs 2012’de düzenledikleri ev
baskınları sonucu DYGM üyesi 10 kişi gözaltına
alındı.
* Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 20 Mayıs 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu
8 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 15 Mayıs 2012’de
düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına
alınan BDP ilçe yöneticisi iki kişiden Yasin
Öztaş “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla
18 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Van’da 15 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş
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zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 20
kişiden 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 19
Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde “KCK
Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 18 Mayıs
2012’de düzenledikleri ev baskınları sonucu 5
kişi gözaltına alındı.
* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 21 Mayıs 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenledikleri ev baskını sonucu
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Akdeniz
İlçe Örgütü yöneticisi Mahfuz Aktuğ gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında
açıklama yapılmadı.
* Siirt’te 19 Mayıs 2012’de evine düzenlenen baskın
sonucu gözaltına alınan Halil Ene, “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettiği” suçlamasıyla 21
Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Tunceli’de 22 Mayıs 2012’de Özel Harekât
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği
ev baskını sonucu “yasadışı örgüt militanı
oldukları” iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
* Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde, Derik İlçesi’nde
ve Dargeçit İlçesi’nde 23 Mayıs 2012’de “KCK
Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
operasyonlar sonucu 6 kişi gözaltına alındı.
* Tunceli’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 23 Mayıs 2012’de düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu Dersim Öğrenci
Derneği (DÖDER) beş kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan üçü 26 Mayıs 2012’de
“KCK Soruşturması” kapsamında tutuklandı.
* Şanlıurfa merkezli olmak üzere Diyarbakır ve
İzmir’de de 28 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele
Şubelerine bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu 28 kişi gözaltına
alındı.
* 	Kahramanmaraş’ta 25 Mayıs 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri BDP İl Başkanı Metin Gönülsan,
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Pazarcık İlçe Başkanı Ayşe Sonzamancı, Elbistan
İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ile BDP üyesi Mahmut Aktaş’ı gözaltına aldı.
* Ağrı’da, Tutak İlçesi’nde, Doğubayazıt İlçesi’nde
ve Diyadin İlçesi’nde 29 Mayıs 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Barış ve Demokrasi
Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) üye ve yöneticilerinni de aralarında
bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.
* 	Kahramanmaraş’ta 25 Mayıs 2012’de “KCK
Soruşturması” adı altında eş zamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri gözaltına aldığı
BDP İl Başkanı Metin Gönülsan, Pazarcık İlçe
Başkanı Ayşe Sonzamancı, Elbistan İlçe Başkanı
Hüseyin Yıldız ile BDP üyesi Mahmut Aktaş 28
Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 28 Mayıs
2012’de düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları
sonucu altı kişi gözaltına alınırken, operasyonun
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
* Siirt’te, Bitlis’te, Diyarbakır’da ve Mersin’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 29 Mayıs 2012’de düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı örgüte
yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 12 kişi
gözaltına alındı.
* Mardin’de, Kızıltepe İlçesi’nde ve Derik İlçesi’nde
30 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri Kızıltepe Belediyesi meclis
üyeleri, BDP ilçe örgütü üyeleri ve Kızıltepe
Belediyesi’nin çalışanlarının da aralarında
bulunduğu 12 kişiyi, gözaltına alırken,
operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
Operasyon kapsamında 21 kişinin de arandığı
ileri sürüldü.
* Tunceli’de ve Esenyurt Köyü’nde Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 30
Mayıs 2012’de düzenledikleri eş zamanlı ev
baskınları sonucu “yasadışı örgüte yardım ve
yataklık ettikleri” gerekçesiyle 4 kişi gözaltına
alındı.

244

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

* Ağrı’da, Tutak İlçesi’nde, Doğubayazıt İlçesi’nde
ve Diyadin İlçesi’nde 29 Mayıs 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı
aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üye
ve yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişiden
aralarında BDP Ağrı İl Başkanı Kasım Polat
ve Doğubayazıt İlçe Başkanı İsa Özer’in de
bulunduğu 17 kişi 31 Mayıs 2012’de ve 1 Haziran
2012’de tutuklandı.
* Şanlıurfa merkezli olmak üzere Diyarbakır ve
İzmir’de de 28 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele
Şubelerine bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş zamanlı
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 28 kişiden
17’si “KCK/Kent Meclisi faaliyetleri içinde oldukları” iddiasıyla 31 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Mardin’de, Kızıltepe İlçesi’nde ve Derik İlçesi’nde
30 Mayıs 2012’de eş zamanlı ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin gözaltına aldığı aralarında
Kızıltepe Belediyesi meclis üyeleri, BDP ilçe
örgütü üyeleri ve Kızıltepe Belediyesi’nin
çalışanlarının bulunduğu 12 kişiden 10’u 2
Haziran 2012’de tutuklanarak Mardin E Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
* 	Kars’ta 2 Haziran 2012’de eş zamanlı ev baskınları
düzenleyen polis ekipleri Kafkas Üniversitesi
öğrencisi 3 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun
gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
* Siirt’te, Bitlis’te, Diyarbakır’da ve Mersin’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
29 Mayıs 2012’de düzenledikleri eş zamanlı ev
baskınları sonucu “yasadışı örgüte yardım ve
yataklık ettikleri” gerekçesiyle gözaltına alınan
12 kişiden dördü 2 Haziran 2012’de tutuklandı.
* Mersin’de 2 Haziran 2012’de ev baskını
düzenleyen polis ekipleri Süleyman Turgut adlı
kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi
hakkında bilgi verilmedi.
* Bingöl’de 4 Haziran 2012’de polis ekiplerinin
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 9 kişiden arasında Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) İl Başkanı Halis
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Yurtsever’in de bulunduğu 3 kişi “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” iddiasıyla aynı gün
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
* İzmir’de 31 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında Buca İlçesi’nde ve
Karabağlar İlçesi’nde düzenledikleri eş zamanlı
ev baskınları sonucu gözaltına alınan beş kişi 1
Haziran 2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır’da 5 Haziran 2012’de eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “çeşitli tarihlerde
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları”
iddiasıyla 13 kişiyi gözaltına aldı.
* Tunceli’de 5 Haziran 2012’de Malatya 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle 7
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, parti yöneticileri, akademisyenler,
hukukçular, basın-yayın çalışanlarının da
bulunduğu yüzlerce kişinin tutuklandığı “Koma
Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)” adlı
yapılanmaya yönelik devam eden “KCK
Soruşturması” kapsamında 6 Haziran 2012’de
Ankara başta olmak üzere 8 şehirde Terörle
Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin
düzenlediği gözaltı operasyonları sonucunda
gözaltına alınan sağlık bilimi öğrencisi 61 kişiden
Tuncay Gökçen, Ahmet Demirer, Birhat Şimşek,
Mehmet Aydın, Mehmet Budak, Mustafa Akın,
Özgür Mert Bakan, Fatih Sultan Altın, Recep
Kar, Zülküf Akelma, Perişan Akan, Mustafa
Karakut, Ahmet Karer adlı 13 kişi “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “suçu ve suçluyu övdükleri”
suçlamalarıyla 9 Haziran 2012’de tutuklandı.
* Afyon’da 6 Haziran 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında eş zamanlı ev baskınları düzenleyen
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Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
gözaltına aldığı Afyon Kocatepe Üniversitesi
öğrencisi 10 kişiden Zeliha Yıldırım, Nurullah
Tutal, Aşkın Yiğit, Ünal Özdağ, Mustafa Ket,
Mutalip Soran, Remzi Balık ve Rıdvan Şahin adlı
8 kişi 9 Haziran 2012’de tutuklandı.
* Van’da 7 Haziran 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinni “KCK
Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
14 kişiden Van Belediye Başkanı Bekir Kaya,
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Cüneyt
Caniş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden
alınan Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler,
BDP Muradiye İlçe Örgütü Başkanı Mehmet
Şirin Yıldız, Özalp Belediye Başkanı Murat
Durmaz, BDP Başkale eski İlçe Örgütü Başkanı
ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK)
üyesi Derviş Polat, Edremit Belediye Başkanı
Abdulkerim Sayan, BDP Çaldıran İlçe Örgütü
Başkanı Metin Adugit, BDP Erciş eski İlçe
Örgütü Başkanı Veli Avcı ile BDP Özalp İlçe
Örgütü Başkanı Yakup Almaç “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 10 Haziran 2012’de
ve 11 Haziran 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’de 11 Haziran 2012’de eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen polis ekipleri Dicle
Haber Ajansı (DİHA) Hakkâri muhabiri Hamza
Gündüz, MEYA-DER yöneticisi Kamil Yaşar,
BDP üyeleri Şükrü Taşma ile Hekim Kaya’nın da
aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına alırken,
operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 11 Haziran
2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen
polis ekipleri TUHAD-FED Doğubayazıt
temsilcileri Ahmet Kaya, Fatma Oral, Bişar
Ekrem, Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili
Ali Söğüt, Doğubayazıt Belediye Meclis üyeleri
İbrahim Demirden, Reşit Saruhan, Doğubayazıt
Belediyesi çalışanı Yusuf Söğüt, Yusuf Akkuş,
Figen Can, Yakup Güven, Resul Keskin, İmam
Resul İnak ve ismi öğrenilemeyn 3 kişinin de
olduğu 15 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun
gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
* Bursa’da 11 Haziran 2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekipleri “KCK Soruşturması” adı al-
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tında BDP Parti Meclisi üyesi Ayla Yıldırım’ın da
arasında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 13
Haziran 2012’de tutuklandı.

* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri operasyon
sonucu gözaltına alınan 10 kişiden dördü 8 Haziran 2012’de tutuklandı.

* Mersin’de 12 Haziran 2012’de eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “çeşitli tarihlerde
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları”
iddiasıyla gözaltına aldığı 12 kişiden 4’ü çocuk 8
kişi 13 Haziran 2012’de tutuklandı.

* İstanbul’da 8 Haziran 2012’de eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “KCK Soruşturması”
adı altında Demokratik Yurtsever Gençlik
Meclisi (DYGM) üyesi 10 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınan öğrencilerden altısı
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Haziran
2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen
polis ekipleri altısı sığınmacı 10 kişiyi gözaltına
alırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi
verilmedi.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 6 Haziran 2012’de
eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis
ekiplerinin Newroz kutlamasında “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına
aldığı üç kişi 7 Haziran 2012’de tutuklandı.
* Tunceli’nin Hagapîl (Uzuntarla) Köyü’nde
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına
alınan üç kişiden Bülent Duman “yasadışı örgüte
yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 11 Haziran
2012’de tutuklandı.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 11 Haziran
2012’de 15 kişinin gözaltına alınmasıyla
sonuçlanan
operasyon
kapsamında
Diyarbakır’dan Van’a gelen Barış ve Demokrasi
Partisi (BDP) Genel Merkez çalışanı Baran
Umut Kıran yapılan yol kontrolünde askerler
tarafından gözaltına alınarak Ağrı’ya gönderildi.
* Mersin’de 12 Haziran 2012’de eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “çeşitli tarihlerde
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları”
iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 11 Haziran
2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen
polis ekiplernin gözaltına aldığı 15 kişiden 8’i
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* Ankara’da 13 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyonlarda
gözaltına alınan 15 kişi hakkında hazırlanan
iddianame Ankara Cumhuriyet Savcılığı
tarafından tamamlanarak 14 Haziran 2012’de
değerlendirilmesi amacıyla Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede
sendikacı 9 tutuklu kadın sanık ile 6 tutuksuz
kadın sanık “yasadışı örgüt yöneticisi olmakla”
ve “yasadışı örgüt propagandası yapmakla”
suçlandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 11 Haziran
2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 16 kişiden
BDP İl Başkan Yardımcısı Sait Gezer, Hakkâri
Belediye Meclis üyesi Lokman Abi, BDP Kadın
Meclisi üyesi Medine Duran, BDP il yöneticileri
Hekim Kaya ve Daveti Tan, BDP’nin eski il
yöneticis Necman Öner ve Cemil Akış “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 15 Haziran
2012’de tutuklandı.
* Bursa’da 11 Haziran 2012’de eş zamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında gözaltına aldığı 8
kişiden BDP Parti Meclisi üyesi Ayla Yıldırım’ın
da arasında bulunduğu 4 kişi 14 Haziran 2012’de
tutuklandı.
* Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam eden KCK/TM Ana Davası kapsamında
haklarında yakalama kararı bulunan Ümit Aydın
ile bir kişinin daha İzmir’de 14 Haziran 2012’de
gözaltına alındığı öğrenildi.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 11 Haziran
2012’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen
polis ekiplernin gözaltına aldığı 15 kişiden 6’sı
daha “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
15 Haziran 2012’de tutuklandı.
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* Bitlis merkezli olmak üzere Diyarbakır, Mardin,
Siirt ve Van’da da 15 Haziran 2012’de Terörle
Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin
“KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu 14 kişi gözaltına
alındı.
* Bursa’da 11 Haziran 2012’de eş zamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında gözaltına aldığı 8
kişiden 4’ü daha 14 Haziran 2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam eden KCK/TM Ana Davası kapsamında
hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından verilen yakalama kararı bulunan
Ümit Aydın, Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde
kalamaz” raporuna ve tedavi gördüğü kronik
böbrek rahatsızlığına rağmen 14 Haziran 2012’de
tutuklanarak Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 17 Haziran
2012’de isimleri öğrenilemeyen iki çocuk polis
ekipleri atarfından gözaltına alındı. Gözaltı
gerekçeleri öğrenilemeyen çocukların Şemdinli
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.
* Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde 18 Haziran
2012’de polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) ilçe yöneticileri Servet
Demir ve Ersin Akdaş, Berken Ayaz, Ezber
Mentaş ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına
alınırken operasyonun gerekçesi hakkında
açıklama yapılmadı.
* Bitlis merkezli olmak üzere Diyarbakır, Mardin,
Siirt ve Van’da da 15 Haziran 2012’de Terörle
Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin
“KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
14 kişiden ikisi 19 Haziran 2012’de tutuklandı.
* İstanbul’un Şişli, Bayrampaşa ve Beyoğlu
ilçelerinde 19 Haziran 2012’de eşzamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “çeşitli tarihlerde
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları”
iddiasıyla aralarında BDP üye ve yöneticilerinin
de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.
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* Malatya’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 19 Haziran 2012’de düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu arasında BDP İl
Başkanı Gaffar Bayram’ın da bulunduğu 11 kişi
gözaltına alındı.
* Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 19 Mayıs 2012’de
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.
* Gaziantep merkezli olmak üzere Diyarbakır,
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da da 21 Haziran
2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında
düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu
arasında BDP Şahinbey İlçe Başkanı’nın da
bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
* Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde 18 Haziran
2012’de polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
6 kişiden Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
ilçe yöneticileri Servet Demir ve Ersin Akdaş
ile Berken Ayaz, Vedat Sezgin ve Saim Adsız
Çorlu’da 20 Haziran 2012’de düzenlenen Newroz
kutlamasında “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamasıyla 20 Haziran 2012’de
tutuklandı.
* İzmir’de 21 Haziran 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri, K.B. adlı kişiyi (62),
uçakla geldiği Adnan Menderes Havalimanı’nda
“KCK Soruşturması” kapsamında gözaltına aldı.
* Gaziantep merkezli olmak üzere Diyarbakır,
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da da 21 Haziran
2012’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında
düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü 23 Haziran 2012’de
tutuklandı.
* Batman’da 22 Haziran 2012’de sivil polis ekibi
tarafından gözaltına alınan BDP Batman İl
Örgütü yöneticisi Mahmut Abi, “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt
adına suç işlediği” iddiasıyla aldığı 30 aylık
hapis cezasının onanması üzerine 23 Haziran
2012’de tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
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* Malatya’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 19 Haziran 2012’de düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan
11 kişiden aralarında BDP İl Başkanı Gaffar
Bayram’ın ve İHD Malatya Şubesi yöneticisi
Hikmet Kapancı’nın da bulunduğu 10 kişi 22
Haziran 2012’de tutuklandı.
* Alternatif bir devlet modeli olduğu iddia
edilen ve 14 Nisan 2009’da düzenlenen ilk
operasyonun ardından bu yana binlerce kişinin
gözaltına alındığı; aralarında milletvekilleri,
insan hakları savunucuları, belediye başkanları,
gazeteciler, sendikacılar, parti yöneticileri,
akademisyenler, hukukçular, sağlıkçılar, basınyayın çalışanlarının da bulunduğu yüzlerce
kişinin tutuklandığı “Koma Ciwaken KurdistanKürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi
(KCK/TM)” adlı yapılanmaya yönelik devam
eden “KCK Soruşturması” kapsamında 25
Haziran 2012’de Ankara başta olmak üzere
toplam 17 şehirde ( Mersin, İstanbul, Siirt,
Diyarbakır, Eskişehir, Kocaeli, Adana, Sakarya,
Hakkâri, İzmir, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van,
Kars, Antalya) Terörle Mücadele Şubelerine
bağlı polis ekiplerinin gözaltı operasyonları
düzenledi.
Operasyon
kapsamında
Ankara’da
Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Genel Merkezi ile KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim
Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Büro
Emekçileri Sendikası (BES), Enerji Sanayi ve
Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Tüm
Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası
(Tüm Bel-Sen), Basın Yayın İletişim ve Posta
Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) ve Tarım
Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası’nın (Tarım Orkam-Sen)
genel merkezlerine, şubelerine, İHD Siirt Şubesi’ne
ve haklarında yakalama ve arama kararı çıkarılan
71 kişinin evlerine baskın düzenlendi.
Operasyon sonunda 58 kişinin gözaltına alınmasına
karar verildiği, gözaltına alınanlardan birinin kalp
krizi geçirmesi, birinin ileri derecede şeker hastası
olması, birinin düşerek bacağını kırması nedeniyle
serbest bırakıldığı, iki kişinin ise firari şüpheli
olduğu öğrenildi.
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Gözaltına alınan 53 kişiden sorguları tamamlanan
34’ü 28 Haziran 2012’de adliyeye sevk edildi.
34 kişiden 22’si çıkarıldıkları Ankara 12. Ağır
Mahkemesi tarafından “KCK Soruşturması”
kapsamında tutuklandı.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
sorgularının ardından tutuklanmalarına karar
verilenler şunlar: Yunus Akıl, Belgizar Sazak,
Mehmet Arda, Mehmet Sıddık Akın, İzzettin
Alpergin, Yılmaz Yıldırımci, Sakine Esen Yılmaz,
Nihat Kılınçalp, Metin Vuranok, Erdal Turan,
Feruh Çelik, Hanım Koçyiğit, Seyran Şik, Mehmet
Sezgin İbin, Mustafa Bozan, Aykut Erhan Turgut,
Deniz Bozbey, Sibel Anıl, Erdal Yılmaz, Bekir
Gürbüz, Tarık Kaya ve Osman İşçi.
Cebrail Aslan, Bülent Kaya, Emeal Emre, Hasan
Kaldık, Yusuf kösele, Cemile Duman, Abdulgani
Cayhan, Mehmet Sadık Varli, Özkan Yorgun,
Hamdullah Yıldırım, Cezmi Gündüz ve Niyazi
Yılmaz’ın ise serbest bırakılmalarına karar verildi.
* Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’nde 27 Haziran
2012’de ev baskınları düzenleyen polis ekipleri
“Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde çıkan çatışmada
ölen HPG militanı Hasan Karadağ’ın cenazesine
katıldıkları” gerekçesiyle BDP ilçe örgütünün
üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu
12 kişiyi gözaltına aldı.
* Alternatif bir devlet modeli olduğu iddia
edilen ve 14 Nisan 2009’da düzenlenen ilk
operasyonun ardından bu yana binlerce kişinin
gözaltına alındığı; aralarında milletvekilleri,
insan hakları savunucuları, belediye başkanları,
gazeteciler, sendikacılar, parti yöneticileri,
akademisyenler, hukukçular, sağlıkçılar, basınyayın çalışanlarının da bulunduğu yüzlerce
kişinin tutuklandığı “Koma Ciwaken KurdistanKürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi
(KCK/TM)” adlı yapılanmaya yönelik devam
eden “KCK Soruşturması” kapsamında 25
Haziran 2012’de Ankara başta olmak üzere
toplam 17 şehirde ( Mersin, İstanbul, Siirt,
Diyarbakır, Eskişehir, Kocaeli, Adana, Sakarya,
Hakkâri, İzmir, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van,
Kars, Antalya) Terörle Mücadele Şubelerine
bağlı polis ekiplerinin gözaltı operasyonları
düzenlemişti.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Operasyon
kapsamında
Ankara’da
Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Genel Merkezi ile KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim
Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Büro
Emekçileri Sendikası (BES), Enerji Sanayi ve
Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Tüm
Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası
(Tüm Bel-Sen), Basın Yayın İletişim ve Posta
Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) ve Tarım
Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası’nın (Tarım Orkam-Sen)
genel merkezlerine, şubelerine, İHD Siirt Şubesi’ne
ve haklarında yakalama ve arama kararı çıkarılan
71 kişinin evlerine baskın düzenlenmişti.
Operasyon sonunda 58 kişinin gözaltına alınmasına
karar verildiği, gözaltına alınanlardan birinin kalp
krizi geçirmesi, birinin ileri derecede şeker hastası
olması, birinin düşerek bacağını kırması nedeniyle
serbest bırakıldığı, iki kişinin ise firari şüpheli
olduğu öğrenilmişti.
Gözaltına alınan 53 kişiden sorguları tamamlanan
34’ü 28 Haziran 2012’de adliyeye sevk edilmiş
ve 34 kişiden 22’si çıkarıldıkları Ankara 12. Ağır
Mahkemesi tarafından “KCK Soruşturması”
kapsamında tutuklanmıştı.
28 Haziran 2012’de adliyeye sevk edilen KESK
Başkanı Lami Özgen’in de arasında bulunduğu 16
kişiden ise mahkeme heyeti, Çerkez Aydın, Veysel
Özhekdi, Hasan Örgün, Şerif İldoğan, Mehmet
Bozgeyik, Fikret Çalağan’ın tutuklanmasına karar
verdi. Böylelikle KESK’e ve bağlı bulunduğu
sendikalara yönelik düzenlenen operasyonda 28
kişi tutuklanmış oldu.
* Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 1 Temmuz 2012’de düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu ikisi çocuk üç
kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Muş’un Malazgirt İlçesi’ne bağlı Beşdam
Köyü’nün kırsal kesiminde 27 Haziran 2012’de
çıkan çatışmada 2 militanın ölmesinin ardından
olayda yaralanan Cihat Sami ile çatışmanın
yaşandığı bölgeye yakın Quçereş (Alkan)
Köyü’nde yaşayan babası Mustafa Sami “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüte yardım
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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ve yataklık ettikleri” gerekçesleriyle 1 Temmuz
2012’de tutuklandılar.
* Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde bulunan
Görendoruk Jandarma Karakolu’na giden
askeri konvoya 26 Haziran 2012’de açılan ateş
sonucu çıkan çatışmada dört askerin yaşamını
yitirmesinin ardından Bilgili Köyü’ne ve
Görendoruk Köyü’ne düzenlenen baskınlar
sonucu gözaltına alınan 6 kişiden 5’i “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla
1 Temmuz 2012’de tutuklandı.
* Erzurum’un Aşkale İlçesi’ne bağlı Ballıtaş
Köyü’nün yakınlarında 2 Temmuz 2012’de
yol kontrolü yapan jandarma ekibi tarafından
gözaltına alınan M.H. adlı kişi çıkarıldığı Sulh
Ceza Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanarak Erzurum
H. Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Diyarbakır
Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın
talimatıyla Dicle İlçesi’nde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 4 Temmuz
2012’de “KCK soruşturması” adı altında Dicle
Belediyesi’ne, BDP ilçe binasına ve evlere
düzenledikleri operasyon sonunda BDP Dicle
İlçe Örgütü Başkanı Cemal Sert’in de arasında
bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon
kapsamında evinde olmayan Belediye Başkanı
Mustafa Uyguner ile birlikte 7 kişinin ise
arandığı öğrenildi.
* Van’ın Bahçesaray İlçesi’ne bağlı Lêman (Lican)
Köyü’nde 4 Temmuz 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskını sonucu BDP eski İlçe Başkanı Mustafa
Yabalak ve HPG militanı olduğu iddia edilen bir
kişi gözaltına alındı.
* Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde 4 Temmuz
2012’de yapılan ev baskınlarında aralarında
BDP ilçe yönetileri Servet Kamış ile İbrahim
Kerez’inde bulunduğu 4 kişi gözaltına alınırken,
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Diyarbakır
Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın
talimatıyla Dicle İlçesi’nde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 4 Temmuz
2012’de “KCK soruşturması” adı altında Dicle
Belediyesi’ne, BDP ilçe binasına ve evlere
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düzenledikleri operasyon sonunda gözaltına
alınan 21 kişiden BDP Dicle İlçe Örgütü Başkanı
Cemal Sert’in de arasında bulunduğu 10 kişi
5 Temmuz 2012’de tutuklandı. Operasyon
kapsamında evinde olmayan Belediye Başkanı
Mustafa Uyguner ile birlikte 9 kişinin ise hâlâ
arandığı öğrenildi.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 5 Temmuz
2012’de yapılan ev baskınlarında aralarında 2
kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Mersin’de 6 Temmuz 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan
ev baskınlarında 3 kişi gözaltına alınırken,
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Van’ın Bahçesaray İlçesi’ne bağlı Lêman (Lican)
Köyü’nde 5 Temmuz 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskını sonucu gözaltına alınan BDP eski
İlçe Başkanı Mustafa Yabalak ve HPG militanı
olduğu iddia edilen bir kişi 9 Temmuz 2012’de
tutuklandı.
* İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır,
Ankara, Hakkâri, Batman, Gaziantep ve
Mardin’de de 7 Temmuz 2012’de düzenlenen
eşzamanlı operasyonlar sonucu Kamu Personeli
Seçme Sınavı’na (KPSS) “KCK adına sahte
belge hazırladıkları, başkasının yerine sınava
girdikleri” iddialarıyla 34 kişi gözaltına alındı.
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belge hazırladıkları, başkasının yerine sınava
girdikleri” iddialarıyla gözaltına alınan 34
kişiden 19’u 11 Temmuz 2012’de tutuklandı.
* Mersin’de 12 Temmuz 2012’de yapılan ev
baskınlarında 5 kişi gözaltına alınırken,
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Şanlıurfa merkezli olmak üzere İstanbul,
Ankara, Eskişehir, Muş ve Diyarbakır’da da
8 Mayıs 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında düzenlenen eş zamanlı ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 28 kişiden BDP üye ve
yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi
11 Mayıs 2012’de tutuklanmıştı.
28 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın hazırladığı ve değerlendirilmesi
için Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
gönderdiği iddianame mahkeme heyeti tarafından,
5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi
doğrultusunda 6352 sayılı yasa uyarınca “dosyada
yargılama yetkisinin bulunulmadığı” gerekçesiyle
14 Temmuz 2012’de iade edildi.
* Diyarbakır’da 18 Temmuz 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri
tarafından yapılan ev baskınlarında 13 kişi
gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.

* Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 8 Temmuz 2012’de
eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis
ekipleri “çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto
gösterilerine katıldıkları” iddiasıyla 5 çocuğu
gözaltına aldı.

* Diyarbakır
Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın
talimatıyla Dicle İlçesi’nde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 4 Temmuz
2012’de “KCK soruşturması” adı altında Dicle
Belediyesi’ne, BDP ilçe binasına ve evlere
düzenledikleri operasyon sonunda gözaltına
alınan 21 kişiden BDP Dicle İlçe Örgütü Başkanı
Cemal Sert’in de arasında bulunduğu 10 kişi
5 Temmuz 2012’de tutuklanmıştı. Operasyon
kapsamında evinde olmayan Belediye Başkanı
Mustafa Uyguner ise “hakkında gözaltı kararı
olduğu” gerekçesiyle 18 Temmuz 2012’de
gözaltına alınarak sevk edildiği mahkeme
tarafından aynı gün tutuklandı.

* İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır,
Ankara, Hakkâri, Batman, Gaziantep ve
Mardin’de de 7 Temmuz 2012’de düzenlenen
eşzamanlı operasyonlar sonucu Kamu Personeli
Seçme Sınavı’na (KPSS) “KCK adına sahte

* Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 20 Temmuz 2012’de
gözaltına alınan BDP’li İl Genel Meclis üyesi
Orhan Tunç “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla 23 Temmuz 2012’de tutuklanarak Ağrı
M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

* 7 Temmuz 2012’de Şırnak’tan Mersin’e giden
Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Haşim
Özdemir, Mersin girişinde Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına
alınırken, Haşim Özdemir’in hangi gerekçeyle
gözaltına alındığına dair açıklama yapılmadı.
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* Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Dönerdöver Köyü’ne
ve Özlüpelit Köyü’ne düzenlenen baskınlar
sonucu gözaltına alınan 9 kişiden 7’si “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle
10 Ağustos 2012’de tutuklandı.
* Mersin’de 12 Ağustos 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri 6 çocuğu gözaltına aldı.
* Adana’da 12 Ağustos 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri 16’sı çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı.
* Osmaniye’de 11 Ağustos 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri Halkların Demokratik Kongresi
(HDK) ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
üyesi 7 kişiyi gözaltına aldı.
* Şırnak’ta 6 Ağustos 2012’de gözaltına alınan
BDP İl Yönetici Sıdık Külter “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” suçlamasıyla 9 Ağustos 2012’de
tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 14 Ağustos
2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 15 kişiyi
gözaltına aldı.
* Osmaniye’de 11 Ağustos 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin gözaltına aldığı Halkların
Demokratik Kongresi (HDK) ve Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) üyesi 10 kişiden HDK
Osmaniye İl Meclis Üyesi Necmettin Özkan ile
Şefi Danış Akyol “yasadışı örgüt üyesi oldukları”,
“yasadışı örgüt adına eylem ve faaliyetlerde
bulundukları” ve “yasadışı örgüte bilerek ve
isteyerek yardım ettikleri” iddialarıyla 15
Ağustos 2012’de tutuklandı.
* Adana’da 12 Ağustos 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 16’sı çocuk
20 kişiden Hasan Çelik “örgüt üyesi olduğu”,
“yasadışı örgüt adına eylem ve faaliyetlerde
bulunduğu” iddialarıyla 15 Ağustos 2012’de
tutuklandı.
* Diyarbakır’da 15 Ağustos 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Örgütlenme Özgürlüğü

* Diyarbakır’da 15 Ağustos 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Fatih,
Körhat, Kaynartepe mahallelerinde bulunan
Özgür Yurttaş Dernekleri ile Yenişehir Gençlik
Kültür Merkezi’ne PKK’nin silahlı eylemlere
başlamasının yıldönümünü (15 Ağustos 1984)
nedeniyle baskın düzenlendi. Baskınlar sonucu
Fatih Mahallesi’ndeki aramada, derneğe ait
bilgisayar hard diskine ve Ramazan ayı dolayısıyla
dernek çalışanları tarafından dağıtılmak üzere
toplanan 730 TL’ye el konuldu.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 14 Ağustos
2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 15 kişiden 14’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 18 Ağustos 2012’de tutuklandı.
* Ağrı’da 18 Ağustos 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.
* Hakkâri’de 18 Ağustos 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
* Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 17 Ağustos 2012’de
bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına
alınan R.A. (22) “yasadışı KCK Örgütü üyesi
oılduğu” gerekçesiyle Adana 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin aldığı yakalama kararı uyarınca
aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 18 Ağustos
2012’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 8 kişiden 5’i “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamasıyla 22 Ağustos 2012’de tutuklandı.
* Mersin’de 26 Ağustos 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.
* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Şapatan
(Altınsu) Köyü’ne 28 Ağustos 2012’de özel
harekât timlerinin ve askerlerin düzenlediği
baskında gözaltına alınan Rıdvan Gelici ile
Levent Gelici “yasadışı örgüte yardım ve yataklık
ettikleri” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı.
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* Hakkâri’de 30 Ağustos 2012’de eşzamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına
aldı.
* Fırat Dağıtım eski çalışanı Mikail Barut, 27
Ağustos 2012’de Diyarbakır’da polis ekiplerince
gözaltına alındıktan sonra hakkında İstanbul’da
açılan bir davadan dolayı “yol tutuklaması”
kararı olduğu iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır
D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
* Van’ın Çatak İlçesi’nde 31 Ağustos 2012’de
eşzamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 4
kişiyi gözaltına aldı.
* 	Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 4 Eylül 2012’de
düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İlçe Örgütü
Başkan Yardımcısı Ergin Dürmüş, ilçe örgütü
yöneticileri Ali Ataman ve Sabri Bal ile BDP
üyesi Harun Ataman gözaltına alındı.
* Hakkâri’de 31 Ağustos 2012’de eşzamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı
17 kişiden altısı, İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin’in 18 Ağustos 2012’de kente yaptığı ziyaret
sırasında çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle
“kamu malına zarar verdikleri”, “yasadışı örgüt
adına suç işledikleri” iddiasıyla 4 Eylül 2012’de
tutuklanarak Van F Tip Cezaevi’ne gönderildi.
* Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde 10 Eylül 2012’de
üç militanın ölümüyle sonuçlanan çatışmanın
ardından yapılan ev baskındalrında 10 kişi
gözaltına alındı.
* Mersin’de 10 Eylül 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu “çeşitli eylem ve
gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 11’i çocuk
18 kişi gözaltına alındı.
* Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 13 Eylül 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında belediye
binasına, BDP ilçe binasına ve çok sayıda
eve düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu
aralarında Belediye Başkanvekili Selim
Yıldırım’ın da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.
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* 	Antalya’da 14 Eylül 2012’de İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin bir otobüste yaptığı
kimlik kontrolünü sonucu gözaltına alınan A.Ş.
(25) “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla
aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.
* 	Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 13 Eylül 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına
alınan 6 kişiden 4’ü “çeşitli tarihlerde
düzenlenen eylemlere katıldıkları ve görevli
polis memurlarına mukavemet ettikleri”
suçlamalarıyla 15 Eylül 2912’de tutuklandı.
* Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 13 Eylül 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında belediye
binasına, BDP ilçe binasına ve çok sayıda
eve düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu
gözaltına alınan 33 kişiden aralarında Belediye
Başkanvekili Selim Yıldırım’ın da bulunduğu 9
kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddialarıyla
16 Eylül 2012’de tutuklandı.
* Muş’ta 15 Eylül 2012’de İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünü sonucu
gözaltına alınan 3 kişiden Gıyasettin Kırtan
ile Ömer Koç “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklandı.
* 	Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katılarak kolluk kuvvetlerine mukavemet ettikleri”
iddiasıyla 4’ü çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı.
* 	İstanbul’da 18 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında ev baskınları düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 16 kişiyi
gözaltına aldı.
* 	Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 20 Eylül 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu Suruç eski
Belediye Başkanvekili Mehmet Özkan, Belediye
Başkan Yardımcısı Süleyman Yıldız, Yazı İşleri
Müdürü Ali Yavuz, Muhasebe Müdürü Ahmet
Vural, Muhasebe Müdür Yardımcısı Mehmet
Yavuz, Fen İşleri Amiri Yüksel Tekin Alp, Reşit
Aslan, İlhan Kızmaz ve belediye işçisi Ferhan
Bulut gözaltına alındı.
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* 	Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de
eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis
ekiplerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenen
eylemlere katılarak kolluk kuvvetlerine
mukavemet ettikleri” iddiasıyla gözaltına aldığı
4’ü çocuk 10 kişiden 2’si çocuk 8 kişi 21 Eylül
2012’de tutuklandı.
* 	Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 24 Eylül 2012’de
Belediye Başkanı Yusuf Temel’in evine baskın
düzenleyen özel harekât polis ekipleri yapılan
aramanın ardıından Yusuf Temel’in oğlu Serhat
Temel’i (16), DİHA muhabirleri Delil Temel ve
Cengiz Oğlağı gözaltına aldı.
* 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin Mersin merkezli olmak üzere toplam
6 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlar
sonucu 32’si Mersin’de olmak üzere arasında
BDP Mersin il eşbaşkanları Musa Kullu ve
Aynur Aşan ile İHD Mersin Şube Başkanı Ali
Tanrıverdi ve DİHA muhabiri Ferhat Arslan’ın
da bulunduğu 46 kişiyi gözaltına aldı.
* Tunceli Belediyesi’ne ait misafirhaneye 25 Eylül
2012’de özel harekât timlerinin düzenledikleri
baskın sonucu 4 kişi gözaltına alındı.
* 	İstanbul’da 18 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında ev baskınları düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
gözaltına aldığı 16 kişiden 7’si “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 21 Eylül 2012’de
tutuklandı.
* Diyarbakır’da bulunan Aram Kitapevi’ne 21
Eylül 2012’de baskın düzenleyen polis ekipleri
yapılan aramanın ardından Demir Çelik’in
“Özgürlüğünde Kaldı Gözlerim” adlı 2 ciltlik
kitap ile toplatma kararı bulunmayan Hêviya
Jinê Dergisi’ne el koydu.
* Muş’un Malazgirt İlçesi’nde iki hafta önce
gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan B.U.
(16), savcının itirazı üzerine 21 Eylül 2012’de
yeniden gözaltına alınarak “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” suçlamasıyla tutuklandı.
* Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne bağlı Avcılar
Köyü yakınlarında 23 Eylül 2012’de yol kontrolü
yapan jandarma ekipleri A.B. adlı kişiyi “yasadışı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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örgüt yöneticisi olduğu” suçlamasıyla gözaltına
aldı.
* 	Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 24 Eylül 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
operasyonlar sonucu Demokratik Yurtsever
Gençlik Meclisi (DYGM) üyesi 7 kişi gözaltına
alındı.
* 	Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 24 Eylül 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
operasyonlar
sonucu
gözaltına
alınan
Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi (DYGM)
üyesi 7 kişiden 3’ü çocuk 5 kişi “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 26 Eylül
2012’de tutuklandı.
* Batman’da 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu
Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi (DYGM)
üyesi 7 kişi gözaltına alındı.
* 	Şırnak’ta 25 Eylül 2012’de ev baskıları düzenleyen
polis ekipleri 2’si çocuk 7 kişiyi gözaltına
alırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama
yapılmadı.
* 	Şırnak’ta 25 Eylül 2012’de ev baskıları
düzenleyen polis ekipleri tarafından gözaltına
alınan 2’si çocuk 7 kişiden 4’ü “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla 28 Eylül 2012’de
tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
* 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin Mersin merkezli olmak üzere toplam
6 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlar
sonucu 32’si Mersin’de olmak üzere gözaltına
alınan 38 kişiden arasında BDP Mersin il
eşbaşkanları Musa Kullu ve Aynur Aşan ile
İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi’nin
de bulunduğu 25 kişi çıkarıldıkları mahkeme
tarafından 29 Eylül 2012’de tutuklandı.
* 	Şırnak’ın 28 Eylül 2012’de polis ekipleri
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu
“çeşitli eylemlere katılarak kolluk kuvvetlerine
taş attıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
* 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı
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altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin Mersin merkezli olmak üzere toplam
6 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlar
sonucu gözaltına alınan 38 kişiden 25’inin
29 Eylül 2012’de tutuklanmasıyla sonuçlanan
operasyon kapsamında gözaltına alınan İştar
Kadın ve Danışmanlık Merkezi’nin koordinatörü
Besime Gülhan Yağ ile basın danışmanı Roza
Yaruk da 1 Ekim 2012’de tutuklandı.
* 	Şırnak’ta ve İdil İlçesi’nde 2 Ekim 2012’de özel
harekât polis ekiplerinin düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu 5 kişi gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi
verilmedi.
* Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 2 Ekim 2012’de
özel harekât polis ekiplerinin düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu 4 kişi gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi
verilmedi.
* 	Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 2 Ekim
2012’de “KCK Soruşturması” adı altında polis
ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu
Viranşehir Belediyesi Med Kültür ve Sanat
Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Mehmet
Karakış ve halk oyunları eğitmeni Deniz Terece
gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında,
Van’da bulunan BDP Kadın Meclisi üyesi Güneş
Sedef de kaldığı eve düzenlenen baskın sonucu
gözaltına alındı.
* Tekirdağ merkezli olma üzere Çorlu İlçesi’nde
ve Çerkezköy İlçesi’nde, İstanbul’un Avcılar
İlçesi’nde, Yozgat’ta ve Ağrı’da 2 Ekim 2012’de
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu
aralarında BDP üye ve yöneticilerinin de
bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
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* Batman’da 3 Ekim 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev
baskınları sonucu 14 kişi gözaltına alındı.
* 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin Mersin merkezli olmak üzere toplam
6 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlar
sonucu gözaltına alınan 38 kişiden 25’inin
29 Eylül 2012’de tutuklanmasıyla sonuçlanan
operasyon kapsamında gözaltına alınan ve daha
sonra serbest bırakılan 13 kişiden 11’i hakkında
5 Ekim 2012’de yeniden tutuklama kararı
çıkarılması üzerine 11 kişi aynı gün tutuklandı.
* 	Adana’da 7 Ekim 2012’de ev baskınları
düzenleyen polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına
alırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama
yapılmadı. Gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü
“yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla 9
Ekim 2012’de tutuklandı.
* Tunceli’de 7 Ekim 2012’de Dersim Özgürlükler
Derneği’ne baskın düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri binada bulunan 4
kişiyi gözaltına aldı.
* 	Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 3 Ekim 2012’de
eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis
ekiplerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenen
eylemlere katılarak kolluk kuvvetlerine
mukavemet ettikleri” iddiasıyla gözaltına aldığı
8 kişiden 2 çocuk 4 Ekim 2012’de tutuklandı.
* 	Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 5 Ekim 2012’de ev
baskınları düzenleyen polis ekipleri 5 kişiyi
gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine dair
açıklama yapılmadı.

* 	Adana’da 2 Ekim 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu 10 çocuk gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi
verilmedi.

* Bingöl’de 10 Ekim 2012’de BDP üye ve
yöneticilerine yönelik olarak eşzamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri BDP üye ve
yöneticisi en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

* Diyarbakır merkezli olmak üzere 9 ilde “KCK
Soruşturması” adı altında 2 Ekim 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu Demokratik
Yurtseverler Gençlik Meclisi üyesi 15 kişi
gözaltına alındı.

* Bingöl’de 10 Ekim 2012’de BDP üye ve
yöneticilerine yönelik olarak eşzamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı
BDP üye ve yöneticisi 8 kişiden Suna Kaya,
Zeynep Yurtsever, Lütfü Arslan, Fesih Beritan
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ve Vahap Vurulday adlı beşi “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 11 Ekim
2012’de tutuklandı.
* Mersin’de 10 Ekim 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 14
kişiden biri çocuk 3 “patlayıcı ve yanıcı madde
bulundurdukları ve kullandıkları” suçlamasıyla
11 Ekim 2012’de tutuklandı.
* Mersin’de 11 Ekim 2012’de eşzamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı
13 kişiden 4’ü çocuk 7 kişi “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 13 Ekim
2012’de tutuklandı.
* 	Ağrı’da 17 Ekim 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenledikleri
operasyon sonucu gözaltına alınan 4 kişi 19 Ekim
2012’de tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
* 	İstanbul’da 22 Ekim 2012’de ev baskınları
düzenleyen polis ekipleri Marmara Üniversitesi
öğrencisi 6 kişiyi gözaltına alırken, gözaltına
alınanların geçtiğimiz günlerde Marmara
Üniversitesi’nin Göztepe Kampusu’nda aşırı
sağcı bir grubun saldırısına uğradıkları öğrenildi.
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düzenledikleri ev baskınları sonucu 26 kişi
gözaltına alındı.
* Mersin’de 3 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenledikleri ev, dernek binası ve
işyeri baskınları sonucu aralarında BDP Mersin
İl Başkan Vekili İrfan Yücel’in de bulunduğu 21
kişi gözaltına alındı.
* Şırnak’ta 4 Kasım 2012’de düzenlenen eşzamanlı
ev baskınları sonucu BDP üye ve yöneticisi 3
kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Antalya’da 3 Kasım 2012’de ev baskını düzenleyen
polis ekipleri BDP Part Meclisi üyesi Ramazan
Yıldız’ı gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Mardin’in Midyat İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de
özel harekât polis ekiplerinin düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 10
kişiden 4’ü 3 Kasım 2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır’ın Kocaköy İlçesi’nde 2 Kasım
2012’de, Kocaköy Lisesi’nden çıkan 5 öğrenci
polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünün
ardından gözaltına alınırken, çocukların hangi
gerekçesyle gözaltına alındıkları öğrenilemedi.

* 	İstanbul’da 22 Ekim 2012’de ev baskınları
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı
Marmara Üniversitesi öğrencisi 6 kişiden 5’i
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 24
Ekim 2012’de tutuklandı.

* Şırnak’ta 4 Kasım 2012’de düzenlenen eşzamanlı
ev baskınları sonucu gözaltına alınan BDP üye
ve yöneticisi 3 kişiden Baki Sodak ve Beşir İnan
“yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla
5 Kasım 2012’de tutuklanarak Mardin E Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.

* Mardin’in Midyat İlçesi’nde 30 Ekim 2012’de
özel harekât polis ekiplerinin düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu 10 kişi gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi
verilmedi.

* Mardin’in Midyat İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında 6 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı baskınlar sonucu 7 kişi gözaltına
alındı.

* Hakkâri’de ve Yüksekova İlçesi’nde 1 Kasım
2012’de polis ekiplerinin düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu 9 kişi gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi
verilmedi.

* Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 6 Kasım 2012’de
polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları
sonucu arasında Ergani Belediye Başkan
Yardımcısı Birsen Azak’ın da olduğu 5 kişi
gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.

* 	Kocaeli’de, Darıca İlçesi’nde, Dilovası İlçesi’nde
ve Gebze İlçesi’nde 2 Kasım 2012’de “KCK
Soruşturması” adı altında polis ekiplerinin
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* Adana’da 6 Kasım 2012’de polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu arasında

255

Örgütlenme Özgürlüğü

BDP’li yöneticilerin de olduğu 12 kişi gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında
açıklama yapılmadı.
* Mersin’de 3 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenledikleri ev, dernek binası
ve işyeri baskınları sonucu gözaltına alınan 24
kişiden DİHA Mersin muhabiri Zeynep Kuriş,
Mersin Göç-Der Başkanı Selahattin Güvenç,
Mersin Göç-Der ve İştar Kadın Merkezi
Yöneticisi Menice Ürün, MKM Sanatçısı Kadir
Çat, BDP İl Örgütü yöneticileri Abdullah Okur
ve İhsan Zengin, Mele Ahmet Kutlu, İHD Mersin
eski Yöneticisi Senayi Sain, Akdeniz Belediyesi
çalışanı Abdulselam Kutlu ve Nazan Dündar
adlı 10 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 7 Kasım 2012’de tutuklandı.
* Van’da 7 Kasım 2012’de eşzamanlı ev baskınları
düzenleyen özel harekât mensubu polis ekipleri
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere
katıldıkları” iddiasıyla 23 kişiyi gözaltına aldı.
* Siirt’te 7 Kasım 2012’de Emniyet Müdürlüğü’ne
bağlı sivil polis ekiplerinin ve özel timlerin
düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu
“kolluk kuvvetlerine taş attıkları” iddiasıyla 10
çocuğu gözaltına aldı.
* Şırnak’ta 7 Kasım 2012’de polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu arasında 8
kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Mardin’in Midyat İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında 4 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı baskınlar sonucu 7 kişiden BDP
üyeleri Enes Cancı, Hayzullah Doğan, Barış
Emre ve Hasan Bilgiç adlı 4 kişi “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 7 Kasım
2012’de tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
* Van’da 7 Kasım 2012’de eşzamanlı ev baskınları
düzenleyen özel harekât mensubu polis ekiplerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 23 kişiden
5’i “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 11 Kasım 2012’de tutuklandı.
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* Şırnak’ta 9 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu 3 çocuk gözaltına alınırken,
operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
* Adana’da 10 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu “çeşitli tarihlerde
düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle
5 çocuk gözaltına alındı.
* Ankara’da 10 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu 10 öğrenci gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi
verilmedi.
* Ankara’da 11 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF)
karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavga
nedeniyle gözaltına alınan 13 öğrenci “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” ve “insan yaraladıkları”
suçlamalarıyla 13 Kasım 2012’de tutuklandı.
* Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknas
Uca 13 Kasım 2012’de İstanbul’da bulunan
Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş
yaptığı sırada “KCK Soruşturması” adı altında
gözaltına alınırken, Feleknaz Uca’nın açlık grevi
eylemi yapan tutuklu ve hükümlülere getirdiği
248 kutu B1 ilacına el konulduğu, sorgu işlemi
için götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde
elbiseleri tamamen çıkartılarak arama yapıldığı
öğrenildi.
* Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde polis ekiplerinin 13
Kasım 2012’de düzenledikleri ev baskınları
sonucu 10 kişi, Uludere İlçesi’nde ve Silopi
İlçesi’nde 14 Kasım 2012’de düzenledikleri ev
baskınları sonucu 6 kişi gözaltına alınırken,
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Bingöl’de 23 Eylül 2012’de protesto gösterisi
düzenlemek isteyen BDP üyesi gruba polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 6 kişinin
tutuklanmasının ardından aynı eylemde “polis
ekiplerine taş attıkları” gerekçesiyle gözaltına
alınan 6 kişinin daha tutuklandığı 15 Kasım
2012’de öğrenildi.
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* Hakkâri’de 15 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenledikleri
operasyonlar sonucu Devrimci Yurtsever
Gençlik üyesi 9’u çocuk 13 kişi gözaltına alındı.
* Şırnak’ın Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin Uludere İlçesi’nde ve Silopi İlçesi’nde
14 Kasım 2012’de düzenledikleri ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 2’si çocuk 6 kişi 17
Kasım 2012’de tutuklandı.
* Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknas
Uca, 13 Kasım 2012’de İstanbul’da bulunan
Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı
sırada “KCK Soruşturması” adı altında gözaltına
alındığı iddia edilmiş, Feleknaz Uca’nın açlık
grevi eylemi yapan tutuklu ve hükümlülere
getirdiği 248 kutu B1 ilacına el konulduğu,
sorgu işlemi için götürüldüğü Terörle Mücadele
Şubesi’nde elbiseleri tamamen çıkartılarak
arama yapıldığı öğrenilmişti.
Bildirim yapmadan çok sayıda B1 vitamini
getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen
ve 16 Kasım 2012’de tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakılan Feleknaz Uca’nın sınır dışı edildiği
bildirildi.
* Diyarbakır’da 18 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu 4 kişi gözaltına alınırken,
operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
* Ardahan’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı
askerî ekipleri tarafından 16 Kasım 2012’de
Gölbaşı Köyü’ne yapılan baskında gözaltına
alınan D.Ç., (14) ile H.Ç. (16) “yasadışı örgüte
yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 18 Kasım
2012’de tutuklandı.
* Diyarbakır’da 17 Kasım 2012’de Mehmet Akif
Ersoy Kız Öğrenci Yurdu’na baskın düzenleyen
polis ekipleri Şener Morkuzu’yu gözaltına
alırken, gözaltının gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Tepe
Beldesi’nde 17 Kasım 2012’de ev baskını düzenleyen polis ekipleri Dicle Üniversitesi öğrencisi
Berat Karataşlı’yı gözaltına alırken, operasyonun
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
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* Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 17 Kasım 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına
alınan 10 çocuktan C.B. (17), Y.Z. (17) ve
H.K. (17) “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”,
“kolluk kuvvetlerine direndikleri” ve “yasadışı
örgüt adına suç işledikleri” iddialarıyla 19 Kasım
2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’de 15 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenledikleri
operasyonlar sonucu gözaltına alınan Devrimci
Yurtsever Gençlik üyesi 9’u çocuk 13 kişiden
A.A., M.E. ve A.Ö. adlı 3 çocuk 19 Kasım 2012’de
tutuklandı.
* Ağrı’da 20 Kasım 2012’de eşzamanlı ev baskınları
düzenleyen polis ekipleri İbrahim Çeçen
Üniversitesi öğrencisi 15 kişiyi gözaltına alırken,
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Şırnak’ta ve Cizre İlçesi’nde 19 Kasım 2012’de
eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis
ekipleri 7 çocuğu gözaltına alırken, operasyonun
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
* Ardahan’ın Göle İlçesi’ne bağlı Hacıali Köyü’ne
20 Kasım 2012’de eşzamanlı ev baskınları
düzenleyen jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına
alırken, operasyonun gerekçesi hakkında
açıklama yapılmadı.
* Diyarbakır’da 18 Kasım 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 6 kişiden
5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 20 Kasım
2012’de tutuklandı.
* Şırnak’ta 21 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında eşzamanlı ev baskınları düzenleyen
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri
23 kişiyi gözaltına aldı.
* Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 28 Kasım 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında operasyon
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı
BDP eski Parti Meclisi üyesi Orhan Artunç
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla aynı
gün Erzurum’da çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.
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* Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde 27 Kasım
2012’de “KCK Soruşturması” adı altında polis
ekiplerinin ve askerî ekiplerin düzenledikleri
operasyonlar sonucu 9 kişi gözaltına alındı.
* Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde ve Yüksekova
İlçesi’nde 22 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında eşzamanlı ev baskınları düzenleyen
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri
20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan
9’u 26 Kasım 2012’de tutuklandı.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 20 Kasım 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına
alınan 5 kişiden 2’si “polis ekiplerine taş attıkları”
iddiasıyla 22 Kasım 2012’de tutuklandı.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı
altında 23 Kasım 2012’de operasyon düzenleyen
polis ekipleri Demokratik Yurtsever Gençlik
Meclisi (DYGM) üyesi 9 kişiyi gözaltına aldı.
* Ağrı’da 20 Kasım 2012’de eşzamanlı ev baskınları
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı
İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi 15 kişiden
3’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
23 Kasım 2012’de tutuklandı.
* Iğdır’da 26 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı
operasyon sonucu 16 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 5’i 29 Kasım ve 30 Kasım
2012’de tutuklandı.
* Mersin’de 26 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı operasyon
sonucu 13 kişi gözaltına alındı.
* Mersin’de 19 Kasım 2012’de düzenlenen ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 7 çocuktan
5’i “polis aracına molotofkokteyli attıkları”
suçlamasıyla 21 Kasım 2012’de tutuklandı.
* 	İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 27 Kasım 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan
5 kişiden BDP Esenyurt İlçe Örgütü yöneticisi
Muhacir İlhan, Atilla Coşkun ve Rojin Uğurlu
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 30
Kasım 2012’de tutuklandı.
* Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 27 Kasım 2012’de
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ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 9 kişiyi
gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 4 Aralık
2012’de eşzamanlı ev baskınları düzenleyen
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekipleri “cezaevlerinde 67 gün süren açlık
grevi eylemlerine destek amaçlı düzenlenen
yürüyüşlere katıldıkları” gerekçesiyle 15 kişiyi
gözaltına aldı.
* Mersin’de 4 Aralık 2012’de eşzamanlı ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına
alırken, operasyonun gerekçesi hakkında
açıklama yapılmadı.
* Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde 27 Kasım
2012’de “KCK Soruşturması” adı altında polis
ekiplerinin ve askerî ekiplerin düzenledikleri
operasyonlar sonucu gözaltına alınan 9 kişiden
6’sı 1 Aralık 2012’de tutuklandı.
* Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 30 Kasım
2012’de gözaltına alınan BDP Genel Merkez
çalışanı Sinan Kaya, “yasadışı örgüte yardım
ettiği” iddiasıyla 2 Aralık 2012’de tutuklandı.
* Bitlis’te 5 Aralık 2012’de eşzamanlı ev baskınları
düzenleyen polis ekipleri “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 7 kişiyi
gözaltına aldı.
* Muş’ta ve Suluca Köyü’nde 5 Aralık 2012’de ev
baskınları düzenleyen polis ekipleri ve askerî
ekipler TUHAD-DER Muş Şubesi başkanı Ali
Rıza Barutçu’nun da arasında bulunduğu 4 kişiyi
gözaltına aldı.
* Muş’ta ve Suluca Köyü’nde 5 Aralık 2012’de ev
baskınları düzenleyen polis ekipleri ve askerî
ekipler tarafından gözaltına alınan TUHADDER Muş Şubesi başkanı Ali Rıza Barutçu’nun
da arasında bulunduğu 4 kişi “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” iddiasıyla 6 Aralık 2012’de
tutuklandı.
* Bitlis’te 5 Aralık 2012’de eşzamanlı ev baskınları
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı
7 kişiden 4’ü yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla 6 Aralık 2012’de tutuklandı.
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* Batman’da, Siirt’te, Mardin’de ve ilçelerinde
8 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenledikleri ev ve kurum
baskınları sonucu Siirt’te arasında Belediye
Başkanı Selim Sadak’ın da bulunduğu 16 kişi,
Mardin’de 40 kişi, Batman’da 31 kişi olamk üzere
87 kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’da
10
Aralık
2012’de
“KCK
Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu 2’si gazeteci 16
kişi gözaltına alındı.
* Batman’da, Siirt’te, Mardin’de ve ilçelerinde
8 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenledikleri ev ve kurum baskınları
sonucu Siirt’te arasında Belediye Başkanı Selim
Sadak’ın da bulunduğu 16 kişi, Mardin’de 40 kişi,
Batman’da 31 kişi olmak üzere 87 kişi gözaltına
alınmıştı. Batman’da gözaltına alınan 31 kişiden
24’ü 10 Aralık 2012’de tutuklandı.
* Batman’da, Siirt’te, Mardin’de ve ilçelerinde
8 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı
altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin düzenledikleri ev ve kurum
baskınları sonucu Siirt’te arasında Belediye
Başkanı Selim Sadak’ın da bulunduğu 16 kişi,
Mardin’de 40 kişi, Batman’da 31 kişi olmak üzere
87 kişi gözaltına alınmıştı. Mardin ve Siirt’te
gözaltına alınan 56 kişiden 24’ü 11 Aralık ve 12
Aralık 2012’de tutuklandı.
* Tunceli’de, Nazımiye İlçesi’nde ve Pertek
İlçesi’nde 11 Aralık 2012’de, “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin ve özel harekât ekiplerinin
BDP il ve ilçe örgütlerine, belediyeye ve evlere
düzenledikleri baskınlar sonucu 15 kişi gözaltına
alındı.
* Adana’da 11 Aralık 2012’de, İl Jandarma
Komutanlığı’na bağlı askerlerin Misis Beldesi’nde
düzenledikleri ev baskınları sonucu BDP
üyesi 11 kişi gözaltına alınırken, operasyonun
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
* Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde 11 Aralık 2012’de,
polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları
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sonucu 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonun
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
* Mersin’de 11 Aralık 2012’de, polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu Mersin
Üniversitesi öğrencisi 5 kişi gözaltına alınırken,
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Bitlis’te 12 Aralık 2012’de, polis ekiplerinin
Bitlis Eren Üniversitesi’nin kampusunda
düzenledikleri baskınlar sonucu 8 öğrenci
gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 11 Aralık 2012’de,
polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları
sonucu 10 kişi gözaltına alınırken, operasyonun
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
* 	Kütahya’da 12 Aralık 2012’de, polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu Dumlupınar
Üniversitesi öğrencisi 4 kişi gözaltına alınırken,
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Adana’da 11 Aralık 2012’de, İl Jandarma
Komutanlığı’na bağlı askerlerin Misis Beldesi’nde
düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına
alınan BDP üyesi 11 kişiden 5’i “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 12 Aralık 2012’de
tutuklandı.
* İstanbul’da
10
Aralık
2012’de
“KCK
Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına
alınan 2’si gazeteci 16 kişiden arasında Evrensel
Gazetesi muhabiri Sadiye Eser’in de bulunduğu
6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle 13 Aralık
2012’de tutuklandı.
* Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 11 Aralık 2012’de,
polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 10 kişiden Hasan
Yentürk ve Murat Yentürk “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 13 Aralık 2012’de
tutuklandı.
* Şırnak’ın Şemdinli İlçesi’nde 14 Aralık 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında Cuma namazı
çıkışında gözaltına alınan Cemalettin Demir’in

259

Örgütlenme Özgürlüğü

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

gözaltında gördüğü kaba dayak işkencesinden
dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

eylemlerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına
alındı.

* Mersin’de 11 Aralık 2012’de, polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına
alınan Mersin Üniversitesi öğrencisi 5 kişiden
2’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
14 Aralık 2012’de tutuklandı.

* Hakkâri’nin Kırıkdağ Köyü’nde 19 Aralık
2012’de ev baskınları düzenleyen jandarma
ekipleri tarafından gözaltına alınan 12 kişiden
7’si “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri”
suçlamasıyla 22 Aralık 2012’de tutuklandı.

* Tunceli’de, Nazımiye İlçesi’nde ve Pertek
İlçesi’nde 11 Aralık 2012’de, “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin ve özel harekât ekiplerinin
BDP il ve ilçe örgütlerine, belediyeye ve evlere
düzenledikleri baskınlar sonucu gözaltına alınan
15 kişiden 13’ü 15 Aralık 2012’de tutuklandı.

* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde, Sırtköy Beldesi’nde ve
Yarbaşı Köyü’nde 24 Aralık 2012’de düzenlenen
ev baskınları sonucu arasında BDP üyelerinin
de bulunduğu 19 kişi gözaltına alınırken
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.

* Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde 11 Aralık
2012’de, polis ekiplerinin düzenledikleri ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 6 kişi “KCK
Soruşturması” kapsamında 14 Aralık 2012’de
tutuklandı.
* Şırnak’ın Dêrgûlê (Kumçatı) Beldesi’nde, İkizce
Köyü’nde ve Toptepe Köyü’nde 19 Aralık 2012’de
ev baskınları düzenleyen jandarma ekipleri 11
kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi
hakkında açıklama yapılmadı.
* Siirt’te 8 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen soruşturma kapsamında
18 Aralık 2012’de Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı’na ifade veren Siirt Belediye Başkan
Yardımcısı Musa Kurhan aynı gün çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır D
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
* Hakkâri’nin Kırıkdağ Köyü’nde 19 Aralık
2012’de ev baskınları düzenleyen jandarma
ekipleri 12 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
* Siirt merkezli olmak üzere Batman, Bitlis
ve İstanbul’da 20 Aralık 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
“KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri
operasyonlar sonucu Siirt’te 14 kişi, Batman’da 2
kişi, Bitlis’te 2 kişi, İstanbul’da 18 kişi gözaltına
alındı.
* Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 22 Aralık 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu BDP üyesi
4 kişi “çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto
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* Adana’nın Seyhan İlçesi’nde 24 Aralık 2012’de,
Azadiya Welat Gazetesi Temsilciliği’nde çalışan
Mehmet Erçik ve Hediye Özbay Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gazete
binasının çıkışında gözaltına alındı.
* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 26 Aralık 2012’de
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere
katıldıkları” gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
* Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 26 Aralık 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu “açlık grevi
eylemlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen
gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 8 kişi
gözaltına alındı.
* Şırnak’ın İdil İlçesi’nde, Sırtköy Beldesi’nde ve
Yarbaşı Köyü’nde 24 Aralık 2012’de düzenlenen
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 19 kişiden
arasında BDP üyelerinin de bulunduğu 4 kişi
“yasadışı örgüte yardım ettikleri” suçlamasıyla
26 Aralık 2012’de tutuklandı.
* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 27 Aralık 2012’de
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları
sonucu “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere
katıldıkları” gerekçesiyle 6 çocuk gözaltına
alındı.
* Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 26 Aralık 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu “açlık grevi
eylemlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen
gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına
alınan 8 kişiden 6’sı yasadışı örgüt üyesi oldukları
suçlamasıyla 27 Aralık 2012’de tutuklandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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* Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 26 Aralık 2012’de
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 10
kişiden 9’u “görevli polis memuruna direndikleri
ve mukavemet ettikleri” suçlamasıyla 28 Aralık
2012’de tutuklandı.
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* Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 31 Aralık 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonun “haklarında
arama kararı olduğu” gerekçesiyle 3’ü çocuk 9
kişi gözaltına alındı.

2. KCK/TM SORUŞTURMASI DAVALARI
Şanlıurfa
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,
Eğitim-Sen Şanlıurfa Şubesi Başkanı Halit
Şahin, Eğitim-Sen üyesi Yasin Öztürkoğlu, İHD
yöneticisi Müslüm Kına, SES üyesi Hikmet
Evin, Adil Arslan ve Adile Şahin “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 1 Ekim
2011’de tutuklanmıştı.
Yedi kişinin yargılanmasına 9 Ocak 2012’de
başlandı. Diyarbakır 7. Apır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada sanıkların ifadesini alan
mahkeme heyeti, sanıkların tahliye edilmelerine
karar vererek duruşmayı erteledi.
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 104’ü tutuklu, 19’u
firarî, 152 kişinin yargılanmasına 9 Ocak 2012’deki
33. duruşmayla devam edildi.

toplantı ile ilgili yapılan ortam dinlemesine ilişkin
kayıtlar okundu. 16 Aralık 2011’de Ankara’da
beyin ameliyatı geçiren tutuklu sanıklardan
Musa Farisoğulları’nın cezaevi koşullarında kalıp
kalamayacağının belirlenmesine karar veren
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
13 Ocak 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
savunma yapma taleplerini yine reddeden
mahkeme heyeti, sanıklar hakkında toplanan
delillerin okunmasına devam edilmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
16 Ocak 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
savunma yapma taleplerini yine reddeden
mahkeme heyeti, sanıklar hakkında toplanan
delillerin okunmasına devam edilmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
18 Ocak 2012’deki duruşmada İnsan Hakları
Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem
Erbey’in hakkındaki delillerin usullere uygun
olmadan evinden, avukatlık bürosundan ve İHD
Diyarbakır Şubesi’nden toplandığını; bu nedenle
delillerin dava dosyasından çıkarılması talebini
reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların Roboski Köyü’ndeki katliam
nedeniyle duruşmaya ara verilmesi talebini
reddeden mahkeme heyeti, sanıklardan Fethi
Süvari’nin ifadesinin bir kısmını Türkçe aldıktan
sonra Fethi Süvari’nin Kürtçe savunma yapma
talebini reddederek duruşmayı erteledi.

27 Ocak 2012’deki duruşmada Muharrem Erbey
hakkındaki delillerin okunmasına devam edildi.
Tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme
heyeti, tutuklu sanıklar Seyithan Şen, Veysi Akar,
İhsan Seviktek, Abdurrahim Tanrıverdi ve Adnan
Bayram’ın tutuklu bulundukları süreleri göz
önünde bulundurarak tahliye edilmelerine karar
vererek duruşmayı erteledi.

11 Ocak 2012’deki duruşmada 2009 yılında Ekoloji
ve Yerel Yönetimler Bürosu’nda düzenlenen

9 Nisan 2012’deki duruşmada Alaattin Aktaş
hakkındaki delillerin okunmasına başlandı. Tahliye
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taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
11 Nisan 2012’deki duruşmada Takibe Turgay ve
Hacire Özdemir hakkındaki delillerin okunmasına
başlandı. Tahliye taleplerini değerlendiren
mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
13 Nisan 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
savunma yapma taleplerini tekrar reddeden
mahkeme heyeti, “Kürt Halk Önderi” ifadesini
kullanan 55 sanık hakkında suç duyurusunda
bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Davanın 16 Nisan 2012’de görülen duruşmasında
sanıklardan Şırnak Milletvekili Selma Irmak’la
ilgili delillleri ve iddiaları okuyan mahkeme heyeti,
Selma Irmak’ın Kürtçe yazılı savunmasını iade
ederek duruşmayı erteledi.
7 Mayıs 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
hastalığı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakılan Sur Belediye Başkanı Abdullah
Demirbaş’ın yurtdışına çıkış yasağını tedavisinin
yurtdışında devam etmesi için bir süre önce
kaldırdığını açıkladı.
Davanın duruşmasında Kürtçe savunma yapma
talebini reddettiği sanıklardan Diyarbakır Başkan
Yardımcısı Musa Farisoğulları’yla ilgili delillleri
ve iddiaları okuyan mahkeme heyeti, ifadeleri
alınmaya başlanan gizli tanıkların ifadelerinin
alınmasına devam eddilmesine ve sanıkların
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
21 Mayıs 2012’deki duruşmada sanık avukatlarının
reddi hâkim talebini reddeden ve Kürtçe savunma
yapma talebini reddettiği sanıklardan Tuncay
Korkmaz’la ilgili delillleri ve iddiaları okuyan
mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı 25 Mayıs
2012’ye erteledi.
28 Mayıs 2012’deki duruşmada sanıklardan
Roza Erdede ve Heval Erdemli’yle ilgili delilleri
ve iddiaları okuyan mahkeme heyeti, sanıkların
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
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1 Haziran 2012’deki duruşmada sanıklardan Rahmi
Özmen ve Heval Erdemli’yle ilgili delilleri ve
iddiaları okuyan mahkeme heyeti, Nizametin Onar,
Roza Erdede, Heval Erdemli ve Rahmi Özmen
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine
karar vererek duruşmayı erteledi.
19 Haziran 2012’deki duruşmada sanıklardan
Roza Erdede ve Heval Erdemli’yle ilgili delilleri
ve iddiaları okuyan mahkeme heyeti, sanıkların
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
29 Haziran 2012’deki duruşmada sanıklardan Ümit
Aydın’la ilgili delilleri, iddiaları ve itirafçı İrfan
Dündar’ın ifadelerini okuyan mahkeme heyeti,
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
29 Eylül 2012’deki duruşmada sanıklardan Berat
Kandemir’le ilgili delilleri ve iddiaları okuyan
mahkeme heyeti, Berat Kandemir’in tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı 1 Ekim 2012’ye erteledi.
2 Ekim 2012’deki duruşmada sanıklardan Zahide
Besil’le ilgili delilleri ve iddiaları okuyan mahkeme
heyeti, duruşmayı erteledi.
4 Ekim 2012’deki duruşmada sanıklardan Elif
Kaya ve Kerem Duruk ile ilgili delilleri ve iddiaları
okuyan mahkeme heyeti, sanıkların Kürtçe
savunma yapma taleplerini reddederek duruşmayı
erteledi.
12 Ekim 2012’deki duruşmada sanıklardan Yaşar
Sarı ile ilgili delilleri ve iddiaları okuyan mahkeme
heyeti, duruşmayı erteledi.
15 Ekim 2012’deki duruşmada sanıklardan
Yaşar Sarı ve Cebrail Kurt ile ilgili delilleri ve
iddiaları okuyan mahkeme heyeti, Yaşar Sarı
ile Cebrail Kurt’un tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmesine, 108 tutuklunun ise tutukluluk
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı
14 Ocak 2013’e erteledi.
Erzincan
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
24 Mayıs 2011’de Erzincan’da “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlediği operasyonlar nedeniyle
gözaltına alınan yedi öğrenci 27 Mayıs 2011’de
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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tutuklanmış ve haklarında “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla dava açılmıştı.
Davanın Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
18 Ocak 2012’de görülen karar duruşmasında
savcının esas hakkındaki mütalaasını ve tutuklu
sanıkların esas hakkındaki savunmalarını dinleyen
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olduğu”,
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “kamu
malına zarar verdiği” iddiasıyla Çetin Şimşek’e 10
yıl hapis cezası; “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla
Yeknur Yurtsever, Vural Turgut ve Ali İnal’a yedişer
yıl altışar ay hapis cezası; “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla da Cihangir Ali Akkoyun,
Vedat Sümer ve Uygar Ufuk Karakaya’ altışar yıl
üçer ay hapis cezası verdi.
Şırnak
Şırnak ve ilçelerinde 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altına başlatılan operasyon sonunda 68
kişiyle ilgili soruşturmanın tamamlandığı 20 Ocak
2012’de öğrenildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
hazırlanan 829 sayfalık iddianamede aralarında
Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, Balveren
Belde Belediye Başkanı Abdurrezak Yıldız, Kumçatı
Belde Belediye Başkanı Mehmet Demir ve BDP İl
Başkanı Agit İke’nin de bulunduğu 42’si tutuklu,
10’u tutuksuz ve 16’sı hakkında yakalama kararı
bulunan 68 sanık hakkında “yasadışı örgüt üyesi
oldukları”; “yasadışı örgüt faaliyetlerini düzenlemek
suretiyle yasadışı örgütü yönettikleri” ve “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarından 20
yıla kadar hapis cezası talep edildi.
68 kişinin yargılanmasına iddianameyi kabul eden
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Nisan
2012’de başlandı. Duruşmada sanık avukatlarının,
“yetkisizlik” kararı verilmesi yönündeki talebini
reddeden mahkeme heyeti, iddianamenin
okunmasının bitmesine kadar duruşmaların
kesintisiz sürmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
4 Haziran 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
savunma yapma talebini reddeden mahkeme
heyeti, firarda bulunan sanıkların tutuklanmasının
beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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8 Haziran 2012’deki duruşmada 4’ü tutuklu 6
sanık hakkındaki delilleri okuyan mahkeme
heyeti tutuklu sanıklardan Aydın Pusat ve Ferhat
Tarhan’ın tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
Kars
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla
Kars’ta 18 Mart 2011’de düzenlenen operasyonlar
sonucu 8’i tutuklu 47 kişinin yargılanmasına,
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Nisan
2012’de devam edildi.
Karar duruşmasında sanıkların ve avukatlarının
savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti,
“yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” ve “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla
sanıklardan Ayhan Kurtulan’a 19 yıl hapis cezası;
Murat Yıldırım’a ise 19 yıl 6 ay hapis cezası;
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla Ş.G.’ye 11
yıl hapis cezası; R.E.’ye 10 yıl hapis cezası; H.B.’ye 8
yıl hapis cezası; M.Ç.’ye 9 yıl hapis cezası; G.A.’ya,
A.B.’ye ve O.M.’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası; A.Ö.’ye,
H.S.’ye, H.N.’ye, N.Ç.’ye, E.Y.’ye, A.K.’ye, S.M.’ye,
A.U.’ya, N.B.’ye, Ş.A.’ya, N.A.’ya, B.T.’ye, M.K.’ye
6’şar yıl 3’er ay hapis cezası; A.M.’ye de 10 ay hapis
cezası verdi. Mahkeme heyeti 24 kişinin beraat
etmesine karar verirken, tutuklu 4 sanığın da
tutuklu bulundukları süreyi göz önünde tutarak
tahliye edilmesine karar verdi.
Nihat Oğraş
Ankara’da 4 Haziran 2011’de misafir olarak
bulunduğu kardeşi Nejat Oğraş’ın evine düzenlenen
baskında “KCK Soruşturması” kapsamında
gözaltına alınan ve İstanbul’a getirilen BDP Parti
Meclisi üyesi Nihat Oğraş, “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” iddiasıyla 7 Haziran 2011’de tutuklanmıştı.
Hakkında “KCK yöneticisi olduğu” iddiasıyla
dava açılan Nihat Oğraş’ın yargılanmasına 1 Şubat
2012’de başlandı.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada Nihat Oğraş’ın ifadesini alan mahkeme
heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar
vererek duruşmayı erteledi.
Nihat Oğraş’ın yargılanmasına 6 Haziran 2012’de
devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

263

Örgütlenme Özgürlüğü

görülen duruşmada mahkeme heyeti, davanın
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak
olan 193 sanıklı davayla birleştirilmesine karar
verdi.
İstanbul DYG Davası
İstanbul’da 2011 yılının Mart ayında düzenlenen
eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğunluğunu
Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi olan
72 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan
57’sinin tutuklu olduğu soruşturmada 72 kişinin
“yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından
yargılanmasına 1 Şubat 2012’de İstanbul 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların
Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden
mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
29 Şubat 2011’deki duruşmada sanıkların
ifadelerinin alınması işlemini tamamlayan
mahkeme heyeti, sanıkların Kürtçe ve Arapça
savunma yapma taleplerini reddettikten sonra
12 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmesine ve duruşmaların kapalı yapılmasına
karar vererek duruşmayı erteledi.
Gözaltına alınanlardan 40’ının tutuklu bulunduğu
soruşturmada 72 kişinin “yasadışı örgüt üyesi
olmak” suçlamasından yargılanmasına 1 Haziran
2012’de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Sanıkların Kürtçe ve Arapça savunma
yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti,
Ahmet Ataman, Atice Yılmaz, Dilan Erol, İhsan
Arslan, Gülcan Bal, Kutbettin Güllü, Mukaddes
Çınar, Murat Aygün ve Yazgül Şahin adlı 9 sanığın
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine
karar vererek duruşmayı erteledi.
21 Eylül 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
ve Arapça savunma yapma taleplerini reddeden
mahkeme heyeti, Şeyma Güzel, Esra Cebe, Mehmet
Arslan, Mahir Arat, Mevlüt Şeyhun ve Mehmet
Zeki Savun adlı 6 sanığın tutuksuz yargılanmak
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı
erteledi.
19 Aralık 2012’deki duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, Kayhan Tüney, Burhan
Şık, Serhat Göksu, Sadullah Başboğa, Ercan Marhan, Hakan Yılmaz ve Sercan Avşar adlı 7 sanığın
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 13 Mart 2013’e erteledi.
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Konya
Konya’da 13 Nisan 2011’de düzenlenen ev
baskınlarında DYG üyesi 20 öğrenci gözaltına
alınmış, öğrenciler daha sonra serbest bırakıldıktan
sonra 4’ü hakkında “KCK Soruşturması”
kapsamında dava açılmıştı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Şubat
2012’de devam eden davanın duruşmasında esas
hakkındaki mütalaasını sunan savcı, tutuksuz
sanıklardan 3’ü hakkında hapis cezası verilmesini,
biri hakkında ise beraat kararı verilmesini talep
etti. Mahkeme heyeti, sanıların esas hakkındaki
savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı
erteledi.
18 kişinin karar duruşması 13 Haziran 2012’de
görüldü. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşamda sanıkların avukatının esas hakkındaki
son savunmasını dinleyen mahkeme heyeti,
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla Safet
Kaya, Selamet Kayı, Mehmet Emin Demirdağ,
Salih Akkaş, Abdulkerim Alp, Metin Kılıç, Önder
Akbulut, Emrah Demirtaş, İdris Gök ile Bahattin
Yıldız’a 7’şer yıl 1’er ay hapis cezası; “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla sanıklardan Hasan
Doğan’a 7 yıl 6 ay, İbrahim Borak’a ise 6 yıl 3 ay
hapis cezası; “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
suçlamasıyla Nurullah Doğan’a 10 ay hapis cezası
verirken sanıklardan Şahin Atagün, Yusuf Yetişkin,
Halis Taş, Ramazan Turan ile Serhat Eşiyok’un ise
beraat etmelerine karar verdi.
İstanbul 2. DYG Davası
İstanbul’da 17 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan DYG üyesi 30 öğrenciden 19’u “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklanmıştı. 30 öğrenci hakkında başlatılan
soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede öğrencilerin kampus içinde yaptıkları etkinliklerde
Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmelerini “suç
şüphesini artırıcı delil” olarak değerlendiren savcı, öğrencilerin yaptıkları etkinlikler ve katıldıkları
eylemler nedeniyle “yasadışı örgüt üyesi oldukları”,
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarından cezalanTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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dırılmalarını talep etti. Öğrencilerin iddianameyi
kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmasına 7 Şubat 2012’de başlandı.
38 Kişi
Mersin’de 2011 yılında yapılan ev baskınlarının ardından aralarında Mersin Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğu 38 kişi hakkında açılan dava 4
Nisan 2012’de sonuçlandı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında 13 sanık hakkında beraat kararı
veren ve bir sanığın yaşamını yitirmesi nedeniyle
hakkında açılan davayı düşüren mahkeme heyeti,
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan
Cesur Özkan’a 18 yıl hapis cezası; Harun Salgın’a
17 yıl hapis czeası; Cihan Çoban’a 16 yıl 6 ay hapis
cezası; Cihan Tunç’a 15 yıl hapis cezası; Ali Lafçı,
Rezmi Kaya, Emin Siyahtaş, Mahir Ezer, Mehmet
Ümit, Nezir Özbay, Şefik Özbay, Mehmet Yavuklu,
Hatice Adıbelli, Selma Keskin, Azadhan Sunkur ve
İskan Yiğit’e 11’er yıl hapis cezası; Mahmut Atilla,
İdris Kaya, Muhammed Eroğlu, Emrah Demiroğlu,
Abdulrahman Çakar, Kamuran Tokyay, Erdem Cici
ve Ali Hıdır Parlak’a 9’ar yıl hapis cezası verdi.
İstanbul 3. DYG Davası
İstanbul’da 2011 yılının Mayıs ayında düzenlenen
eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğunluğu
Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi olan
30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan
19’unun tutuklu olduğu soruşturmada 30 kişinin
“yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından
yargılanmasına 8 Şubat 2012’de İstanbul 16. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Sanıkların Kürtçe
savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme
heyeti, üç öğrencinin tutuksuz yargılanmak
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
17’sinin tutuklu olduğu soruşturmada 30 kişinin
“yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından
yargılanmasına 24 Mayıs 2012’de İstanbul 16. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların
Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden
mahkeme heyeti, beş öğrencinin tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı 20 Eylül 2012’ye erteledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Dicle
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde 2011
yılının Haziran ayında düzenlenen operasyonun
ardından 16’sı tutuklu 28 sanığın yargılanmasına
10 Şubat 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 34
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında tanık
ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
İzmir KCK/TM Davası
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 sunmuştu.
İddianamede BDP Siyaset Akademisi’nde ders
veren veya derslere katılan sanıklar hakkında
“yasadışı örgüt adına eğitim verdikleri ve eğitim
aldıkları; yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamalarından 17 yıla kadar hapis cezası talep
edilmişti.
İddianameyi 29 Kasım 2011’de kabul eden İzmir 8.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sanıkların yargılanmasına 28 Şubat 2012’de başlandı. Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan
mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
13 Haziran 2012’deki duruşmada sanıkların
ifadelerini alan mahkeme heyeti, tahliye taleplerini
reddederek 27 kişinin tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
12 Eylül 2012’deki duruşmada savcının esas
hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti,
10 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmesine karar vererek duruşmayı 30 Kasım
2012’ye erteledi.
Muş
Muş’ta 2010 yılının Aralık ayında “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon
sonucu tutuklanan eski BDP il yöneticisi Mehmet

265

Örgütlenme Özgürlüğü

Fuat Erol’un yargılandığı davanın Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme
heyetinin Mehmet Fuat Erol’a “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği
29 Şubat 2012’de öğrenildi.
Mardin
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 2011 yılında “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun
ardından 23’ü tutuklu 26 kişi hakkında “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla açılan davaya 5
Mart 2012’de başlandı.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan
ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu iki
sanığın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
7 Kişi
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 10 Aralık 2010’da
Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi (DYGM)
çalışmaları yürüttükleri sırada ilçe merkezinde
durdurulan aracın içinde bulunan DYGM sözcüsü
Sedat Karadağ bir askerin silahından çıkan kurşunla
yaralanmıştı. Yaralı olarak Van’a getirilen Sedat
Karadağ, tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayati tehlikesi
bulunmasına rağmen hastanede ifadesi alınarak
tutuklanmıştı. Sedat Karadağ ile birlikte tutuklanan
Yaşar Dalan, Fatih Dalan, Cumhur Korkmaz, Caner
Doğan, Vahdet Özkesici ile tutuksuz yargılanan
Abdulaziz Sevmiş’in yargılandığı davanın ilk
duruşması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6
Mart 2012’de görüldü. Duruşmada “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanan sanıkların
ifadesini alan mahkeme heyeti, tahliye taleplerini
reddederek duruşmayı 17 Nisan 2012’ye erteledi.
Kocaeli
Kocaeli’de 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
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öğrencinin yargılanmasına 8 Mart 2012’de devam
edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada öğrencilerin Kürtçe ifade
verme taleplerini reddeden mahkeme heyeti, dört
öğrencinin tahliye edilmesine, 10 öğrencinin ise
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
12 Haziran 2012’deki duruşmada öğrencilerin
Kürtçe ifade verme taleplerini reddeden mahkeme
heyeti, tutuklu 10 öğrencinin tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı 4 Ekim
2012’ye erteledi.
Bingöl
Bingöl’de 2009 yılında “Yurtsever Demokratik
Gençlik Meclisi üyesi oldukları” gerekçesiyle
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 24
öğrenci “suçu ve suçluyu övdükleri”, “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla dava açılan 24 öğrencinin yargılanmasına
9 Mart 2012’de devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada gizli tanığın daha önce verdiği ifadesini geri çekmesi üzerine savcı 23 öğrenci hakkında beraat kararı verilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti dosya hakkında karar vermek
üzere duruşmayı 16 Mayıs 2012’ye erteledi.
İstanbul 1. KCK/TM Ana Davası
İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 193 kişi hakkında hazırlanan 2400 sayfalık iddianame tamamlanarak 19 Mart 2012’de
kabul edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede 147 tutuklu arasında bulunan Yazar Ragıp Zarakolu “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık etmekle”, Prof. Dr. Büşra
Ersanlı ise “yasadışı örgüt yöneticisi olmakla” suçlandı.
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu
iddianameyi 3 Nisan 2012’de duruşma tarihini
daha sonra belirlemek üzere kabul etti.
İddianamede “yasadışı örgüte yardım ve yataklık
etmekle” suçlanan ve 147 tutuklu arasında bulunan
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Yazar Ragıp Zarakolu ile birlikte Muhsin Yenisöz,
İrfan Hülakü, Lütfü Balbal, Ali Geritli, Songül
Karatagna, Nahit Onat, Zeynal Çelik, Neci Elmas,
Burhanettin Toprak, İsmail Zeybek, Evrim Öztürk,
Yasin Yalçın, Cemalettin Görbegir, Alaattin
Güneş, 10 Nisan 2012’de İstanbul 15. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından “tutuklu kalınan süre, suç
vasfının değişme ihtimali ve delil durumu” gerekçe
gösterilerek tahliye edildi. 132’si tutuklu 193 (23’ü
firari) kişinin yargılanmasına ise 2 Temmuz 2012’de
başlandı.
Duruşmada kimlik tespitinin yapıldığı esnada
bazı sanıklar sorulan sorulara Kürtçe yanıt verince
mahkeme başkanı, Kürtçe konuşmayı tutanaklara
“Türkçe dışında başka bir dil kullandığı görüldü”
diye yazdırdı.
Sanık avukatlarının davayla ilgili görevsizlik
ve yetkisizlik kararı verilmesi, Kürtçe savunma
yapılması, iddianamenin reddedilmesi, iletişim
tespitlerinin iddianameden çıkartılması taleplerini
reddedildikten sonra duruşma ertelendi.
Yargılamaya 3 Temmuz 2012’de devam edildi.
Duruşma öncesinde bazı avukatlar jandarma
ekipleri tarafından duruşma salonuna alınmadı.
Durumun mahkeme başkanına bildirilmesine
rağmen bir gelişme olmaması üzerine duruşma
salonuna giren avukatlar da salonu terk etti.
Bunun üzerine duruşmaya verilen aranın ardından
mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların kimlik
tespitini yapmak istedi. Ancak, tutuksuz sanıklar,
avukatları olmadan sorulara yanıt vermeyeceklerini
belirterek, mahkeme heyetine sırtını döndü. Bunun
üzerine duruşmaya yeniden ara verildi.
Aranın ardından duruşmada, temsilen sadece
iki avukat bulundu. Duruşmanın öğleden
sonraki oturumunda iddianamenin özetlenerek
okunmasına başlandı. Avukat Emine Şeker, iki
müvekkilinin iddianameyi görmediğini belirterek,
iddianamenin tamamının okunmasını istedi.
Avukat Müşir Deliduman da iddianamenin TRT
spikeri tarafından değil savcı tarafından okunmasını
isteyerek ayrıca, heyete yedek üyeler alınmasını
talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların bütün
taleplerini reddetti. Avukat Müşir Deliduman,
tekrar söz almak istedi ancak mahkeme heyeti izin
vermedi. Sanıklar da bunun üzerine mahkeme
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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heyetine sırtını dönerek uygulamaları protesto etti.
Bunun üzerine mahkeme heyeti, iddianamenin
okunmasına devam edilmesi için duruşmayı
erteledi.
5 Temmuz 2012’deki duruşmada sanık avukatlarının taleplerinin çoğunluğunu reddeden mahkeme
heyeti, taleplerden sadece iddianamenin tam metninin okunması talebini kabul ederek duruşmayı
iddianameyi TRT spikerlerinin okumaya devam
etmesi için erteledi.
13 Temmuz 2012’deki duruşmada sanık avukatlarını
tüm müvekkillerinin tahliye edilmesini ve anadilde
savunma talebinin karşılanmasını istedi. Talepleri
dinleyen ve ara kararını açıklayan mahkeme heyeti,
tutuklu sanıklardan Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Kemal
Karagöz, Kazım Şeker, Büşra Beste Önder, Canşah
Çelik, Erdoğan Baysan, Medeni Demirkapu, Zekiye
Ayık, Cüneyt Özil, Birgül Arvas, Suna Varsak,
İbrahim Ethem Yıldız, Mehmet Sıddık Kumek,
Uğur Taşdemir, Nizamettin Özmen ve Mustafa
İpek adlı 16’sının 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe
giren 3. Yargı Paketi doğrultusunda 6352 sayılı
yasa uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmelerine karar vererek duruşmayı kesintisiz
olarak 9 Ekim 2012’ye kadar yapılmak üzere 1
Ekim 2012’ye erteledi.
Yargılamaya 1 Ekim 2012’de devam edildi.
Duruşmanın
öğleden
önceki
oturumuna
tutuklu 124 sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı.
Sanıkların ana dillerinde savunma taleplerini
reddeden mahkeme heyeti, savcıdan mütalaasını
hazırlamasını isteyerek iddianamenin okunmasına
devam edilmesi için duruşmaya ara verdi.
Duruşmanın öğleden sonraki oturumunun
izleyicisiz olarak yapılmasına karar veren mahkeme
heyeti, duruşma salonuna Avukat Ercan Kanar’ın
da alınmamasını kararlaştırdı. Karar üzerine
avukatların oturma eylemi yapmasından dolayı
salonu terk eden mahkeme heyeti, ara kararında
sanık Aslan İşçioğlu’nun 9 Ekim 2012’ye kadar
duruşmalardan men edilmesine karar verdi.
Kararın açıklanmasından sonra, duruşma salonuna
giren jandarma ekipleri, Avukat Ercan Kanar’ı fizikî
şiddet kullanarak zorla dışarı çıkardı. Savunma
hakkının engellenmesine tepki gösteren avukatlar
da jandarma ekiplerince darp edildi.
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Ercan Kanar’ın duruşma salonundan çıkarılmasını
abukatların duruşma salonuna girmeyerek ve
sanıkların sırtlarını mahkeme heyetine dönerek
protesto etmesinin ardından ise mahkeme heyeti,
tüm sanıkların duruşma salonundan çıkarılmasına
ve iddianamenin avukatsız, izleyicisiz ve sanıksız
şekilde TRT spikerince okunmasına karar verdi.
2 Ekim 2012’deki duruşmanın öğleden önceki oturumunda mahkeme heyetinin sanık avukatlarının
reddi hâkim talebini reddetmesi üzerine sanık avukatları duruşmanın öğleden sonraki oturumuna
katılamayacaklarını açıkladılar.
Sanık avukatlarının kararının ardından izleyicilerin de duruşma salonundan çıkarılmasını sanıkların protesto etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanıkların da duruşma salonundan çıkarılmasına ve iddianamenin okunmasının devam edilmesine karar
verdi. Mahkeme heyeti, iddianamenin okunmasına
devam edilmesi için duruşmayı erteledi.
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ile tutuksuz yargılanan Özcan Gündüz katıldı.
Sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarıyla
sanıklara altışar yıl sekizer ay hapis cezası verdi.
Van
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Van’da 2011 yılında düzenlenen
operasyonun ardından 9’u tutuklu 23 sanığın
yargılanmasına 30 Mart 2012’de Van 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 23 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu üç sanığın tahliye edilmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
Diyarbakır

9 Ekim 2012’deki duruşmada ise mahkeme heyeti,
Zülküf Akay ile itirafçı sanık Mehmet Kelesoğlu’nun
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine
karar vererek duruşmayı 21 Aralık 2012’ye kadar
kesintisiz devam etmek üzere erteledi.

Diyarbakır’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu haklarında “yasadışı
örgütün gençlik yapılanmasında yer aldıkları” suçlamasıyla dava açılan Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) üyesi tutuklu 14 kişinin yargılanmasına 5 Nisan 2012’de devam edildi.

10 Aralık 2012’de duruşmada iddianamenin 671.
sayfasının okunmasının ardından mahkeme heyeti,
iddianamenin okunmasına devam edilmesi için
duruşmayı erteledi.

Duruşmada sanıkları ve sanık avukatlarını dinleyen
mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı 31 Mayıs
2012’ye erteledi.

İddianamenin okunduğu 21 Aralık 2012’deki
duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan
Selma Aygün, Abdurrahman İsen, İhsan Çelik
ve Selahattin Tekin’in tutuksuz yargılanmak
üzere tahliye edilmesine, 118 tutuklu sanığın ise
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı 15 Mart 2013’e kadar kesintisiz devam
etmek üzere 4 Mart 2013’e erteledi.

2. Mardin KCK Davası

2. Kars KCK Davası
Kars’ın Kağızman İlçesi’nde 2011 yılının Ağustos
ayında “KCK Soruşturması” adı altında yapılan
ev baskınlarında gözaltına alınıp tutuklanan BDP
yöneticileri Erkan Karataş, Özcan Gündüz ile DYG
üyesi Ercan Karataş hakkında açılan dava 28 Mart
2012’de sonuçlandı.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya
tutuklu bulunan Erkan Karataş, Abdullah Şakar
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“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya
üye oldukları” suçlamasıyla Mardin’de düzenlenen
operasyonun ardından, 10’u tutuklu 22 sanığın
yargılanmasına 5 Nisan 2012’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 da arasında bulunduğu 9 kişinin Kürtçe
savunma yapma talebini reddeden mahkeme
heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İstanbul 2. KCK/TM Ana Davası
İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyonlarda gözaltına
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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alınan 50 kişi hakkında hazırlanan 500 sayfalık
iddianame tamamlanarak 6 Nisan 2012’de
kabul edilmesi amacıyla İstanbul 16. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede 35 tutuklu
arasında bulunan Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı
avukatlar “yasadışı örgüte yardım ve yataklık
etmekle” ve “yasadışı örgüt yöneticisi olmakla”
suçlandı.
İddianame 18 Nisan 2012’de İstanbul 16. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından duruşma tarihi
belirlenmeden kabul edildi.
İddianamenin 18 Nisan 2012’de İstanbul 16. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin
ardından 50 kişinin yargılanmasına 16 Temmuz
2012’de başlandı ve 17 Temmuz 2012’de devam
edildi.
Duruşmalarda sanıkların Kürtçe ifade verme
taleplerini ve sanık avukatlarının tüm taleplerini
reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
18 Temmuz 2012’deki duruşmada sanıkların
Kürtçe ifade vermesini dikkate almayan mahkeme
heyeti, iddianamenin özetinin okunmasının
ardından tutuklu sanıklardan Yaşar Kaya, eski
milletvekili Mahmut Alınak, Mehmet Nuri Deniz,
Veysel Vesek, Cemo Tüysüz, Osman Çelik, Aydın
Oruç, Hüseyin Çalışçı ve Haksan Sadak’ın 5
Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi
olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine; bir
sonraki duruşmanın Silivri (İstanbul) Ceza İnfaz
Kurumları Yerleşkesi’nde devam etmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
6 Kasım 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
ifade vermesini dikkate almayan mahkeme
heyetini sanık avukatlarının protesto ederek
duruşma salonunun dışına çıkmaları üzerine
mahkeme heyeti, 27 sanığın tutukluluk halinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı 3 Ocak
2013’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,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

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 10 Nisan 2012’de devam
edildi.
Sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti,
DİHA muhabiri Hamdiye Çiftçi ve BDP çalışanları
Fatma Duman, Berivan Akboğa, Hüsna Sağın,
Tahir Koç ve Faruk Yıldız’ın tahliye edilmelerine
karar vererek duruşmayı erteledi.
17 Temmuz 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
savunma yapma talebini reddeden mahkeme
heyeti, tutuklu sanıklardan savunmalarını alan
mahkeme heyeti, BDP İl Eşbaşkanı M. Sıddık
Akış, DTP’nin eski İl Başkanı Hıvzullah Kansu,
MEYADER Hakkâri Temsilcisi Mikail Atan’ın
tutuksuz yargılanmak üzere tahlitye edilmelerine
karar vererek duruşmayı 20 Eylül 2012’ye erteledi.
Davanın bir önceki duruşmasında da DİHA
muhabiri Hamdiye Çiftçi ve BDP çalışanları Fatma
Duman, Berivan Akboğa, Hüsna Sağın, Tahir Koç
ve Faruk Yıldız tahliye edilmişti.
3’ü tutuklu 15 kişinin yargılanmasına 20
Eylül 2012’de devam edildi. Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini
alan mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar
vererek duruşmayı erteledi.
3. Kars KCK Davası
Kars’ın Kağızman İlçesi’nde 2011 yılında yapılan
basın açıklamalarına katıldıkları gerekçesiyle
haklarında dava açılan Kağızman Belediye Başkan
Yardımcısı Çiğdem Özlü, BDP İlçe Eşbaşkanı
Hazal Ağdeven ve Demokratik Yurtsever Gençlik
üyesi Özgür Ağbaba’nın Erzurum 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 12 Nisan 2012’de görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklara dokuzar yıl
hapis cezası verdi.
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Kars
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
iddiasıyla Kars’ta düzenlenen operasyonlar sonucu
15’i tutuklu 47 kişinin yargılanmasına, Erzurum 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Nisan 2012’de devam
edildi.
Duruşmada sanıkların ve avukatlarının esas
hakkındaki savunmalarını Kürtçe yapma talebini
reddeden mahkeme heyeti, tutuklu beş sanığın
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 26
Nisan 2012’ye erteledi.
2. Van KCK Davası
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya
üye oldukları” suçlamasıyla Van’da 24 Aralık
2009’da düzenlenen operasyonun ardından, 13’ü
tutuklu 17 sanığın yargılanmasına 17 Nisan 2012’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 tutuklu sanıklardan Kerem Çağıl, Mustafa
Ayaz, Kamile Atabay ve Yıldız Tekin’in tahliye
edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.
2 Temmuz 2012’deki karar duruşmasında sanık
avukatlarının savunmalarını alan ve sanıkların
Kürtçe savunma talebini reddeden mahkeme
heyeti, sanıklardan Kamuran Parlak, Cafer Koçak,
Mehmet Sıddık Gül ve Tevfik Say’a 12’şer yıl;
Ferzende Abi, İbrahim Kızılkaya ve Mustafa Ayaz’a
7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; Ebru Öndil, Eylem
Açıkalın, Kemile Atabay, Kerem Çağıl, Mesut Aslan,
Resul Edemen, Yıldız Tekin ve Zihni Karakaya’ya
6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi.
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Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini reddeden mahkeme heyeti tutuklu
sanıklardan İhsan Sami Doğanel ve Aysel Çağlı’nın
tutuklu bulundukları süreyi dikkate alarak tahliye
edilmelerine karar vererek duruşmayı 30 Mayıs
2012’ye erteledi.
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlenen
operasyonun ardından haklarında dava açılan
ve dosyaları birleştirilen 36’sı tutuklu 90 sanığın
yargılanmasına 19 Temmuz 2012’de Diyarbakır 7.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
90 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında
sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini
reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan
Mehmet Halil İnan, Muhittin Duymak, Şerifa
Acar, Müdür Gök ve Mehmet Şeftali’nin tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine, 31 sanığın
ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar
vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.
31 Ekim 2012’deki duruşmada gizli tanığın verdiği
ifadelerden vazgeçmesine rağmen sanıkların
tutukluluk halinin devam etmesine karar veren
mahkeme heyeti duruşmayı 3 Aralık 2012’ye
erteledi.
Siirt

Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Mesut
Aslan ile Zihni Karakaya’nın tahliye edilmesine
karar verirken, Mehmet Sıddık Gül, Cafer Kaçak,
Kamuran Parlak ve Tevfik Say’ın ise dosyadaki
delil durumuna göre tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar verdi.

Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 2011 yılında “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon
sonucu tutuklanan 7 kişi hakkında açılan davanın
18 Nisan 2012’de Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında
mahkeme heyeti, “hiyerarşik yapıya dâhil
olmamakla birlik yasadışı örgüte bilerek ve
isteyerek yardım ettikleri” suçlamasıyla sanıklar
Mehmet Emin Çelik, Nasır Yılmaz, Hamza Başer,
Mesut Yılmaz, Yusuf Keklik, Cafer Sara ve Saim
Baysal’a 9’ar yıl hapis cezası verdi.

2. Şırnak KCK Davası

3. Van KCK Davası

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu
haklarında dava açılan 32’si tutuklu 48 kişinin
yargılanmasına 18 Nisan 2012’de devam edildi.

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Van’da 21 Haziran 2011’de düzenlenen
operasyonun ardından 25 Haziran 2011’de
tutuklanan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
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(Eğitim-Sen) Van Şubesi Başkanı Selami Özyaşar,
Eğitim-Sen Van Şubesi eski Başkanı Lezgin Botan
ile Galip Yaviç’in yargılanmasına 19 Nisan 2012’de
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 3 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların
savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu geçirdikleri süreyi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek
duruşmayı 3 Temmuz 2012’ye erteledi.
Ağrı
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde
düzenlenen operasyonun ardından 10’u tutuklu 13
sanığın yargılanmasına 24 Nisan 2012’de Erzurum
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
13 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında
sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini
reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk
hallerinin devam etmesine karar vererek dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 15
Mayıs 2012’ye erteledi.
Tunceli
Tunceli’de 2011 yılında düzenlenen ev baskınları
sonucu tutuklanan ve haklarında dava açılan
Tunceli Üniversitesi öğrencileri Ejder Doğan,
Şükrü Yurtsever, Gökhan Gümüş, Mehmet Tiryaki
ve Naci Ataman’ın karar duruşması 26 Nisan
2012’de görüldü.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme
heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla
sanıklardan Ejder Doğan’a 21 yıl hapis cezası;
Gökhan Gümüş’e 18 yıl hapis cezası; Naci Ataman’a
15 yıl 6 ay hapis cezası; Mehmet Tiryaki’ye 14 yıl
6 ay hapis cezası ve Şükrü Yurtsever’e 10 yıl hapis
cezası verdi.
3. Şırnak KCK Davası
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Şırnak’ta düzenTürkiye İnsan Hakları Vakfı

lenen operasyonun ardından, aralarında Şırnak
milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da bulunduğu 43’ü
tutuklu 61 sanığın yargılanmasına 27 Nisan 2012’de
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayla devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
61 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında
savcının esas hakkındaki mütalaasını dinleyen
mahkeme heyeti, sanıklardan Metin Çetin ve
Sabahattin Kartal’ın tahliye edilmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
24 Eylül 2012’deki duruşmada sanıklar adına
esas hakkında savunma yapan Faysal Sarıyıldız’ı
dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
24 Aralık 2012’deki duruşmada avukatların
müvekkillerinin savunma vermediği gerekçesiyle
duruşmayı erteleme talebini kabul eden mahkeme
heyeti duruşmayı 2 Ocak 2013’e erteledi.
Gaziantep
“KCK Soruşturması” adı altında 2011 yılında
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
Gaziantep’te düzenledikleri operasyonlar sonucu
gözaltına aldığı Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
üyesi 93 kişiden 49’u çıkarıldıkları mahkemeler
tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan 93 hakkında başlatılan soruşturma
kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
hazırladığı iddianamenin Adana 7. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine 49’u
tutuklu 93 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmamakla
birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarından yargılanmalarına 22
Haziran 2012’de başlandı.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini
reddeden mahkeme heyeti, duruşmaya katılan sanıkların ifadelerinin alınması işleminin tamamlanmasının ardından tutuklu 32 sanığın tahliye edilmesine, 17 sanığın ise tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
13 Temmuz 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme
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heyeti, duruşmaya katılan sanıkların ifadelerinin
alınması işleminin tamamlanmasının ardından
tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine
karar vererek duruşmayı 29 Kasım 2012’ye erteledi.
İstanbul 3. KCK/TM Ana Davası
“KCK Soruşturması” adı altında 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 36’sı çıkarıldıkları İstanbul 9. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından 24 Aralık 2011’de
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan 49 kişiden 44’ü hakkında başlatılan
soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame 27 Nisan
2012’de kabul edilmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderildi.
102 klasörden ve 800 sayfadan oluşan iddianamede
44 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve
“yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” suçlamalarının
yöneltildiği öğrenildi.
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Davada tahliye taleplerini duruşmasız olarak
dosya üzerinden değerlendiren mahkeme heyeti,
tutuklu Vatan Gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus ve
Fırat Dağıtım çalışanı Cihat Ablay’ın tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.
12 Kasım 2012’deki duruşmada mahkeme heyetinin,
süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine katılan
basın yayın çalışanlarına getirilen tuz ve şekere izin
vermemesi üzerine sanıklar, avukatlar ve izleyiciler
kararı protesto etmek amacıyla duruşma salonunu
terk etti.
Sanıksız, avukatsız, izleyicisiz bir şekilde
iddianamenin
okunmasına
devam
edilen
duruşmada mahkeme heyeti, iddianamenin 182.
sayfasında duruşmanın 13 Kasım 2012’de devam
etmesine karar verdi.
İddianamenin okunmasının tamamlandığı 16 Kasım 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti, Oktay
Candemir ve Çiğdem Aslan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, 32 basın yayın çalışanının ise tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı 8 Şubat 2013’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 4 Şubat 2013’e erteledi.
Elazığ

44 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve
“yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” suçlamalarının
yöneltildiği 102 klasörden ve 800 sayfadan oluşan
iddianameyi 11 Mayıs 2012’de kabul eden İstanbul
15. Ağır Ceza Mahkemesi davanın ilk duruşmasının
10 Eylül 2012’de görülmesine karar verdi.

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, Sefer Aray, Hacı Ateş
ile Sabri Acar 29 Haziran 2011’de tutuklanmıştı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde basın yayın
çalışanlarının yargılanmasına 10 Eylül 2012’de
başlandı.

Tutuklanan dört kişi hakkında açılan dava 30 Nisan 2012’de sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmnasında sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi veya yöneticisi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan İsa Gürbüz’e
20 yıl; Sabri Acar’a 13 yıl 5 ay; Sefer Eray’a 8 yıl 3 ay;
Hacı Ateş’e de 7 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

“KCK Soruşturması” adı altında açılan diğer tüm
davalarda olduğu gibi bu davanın duruşmasında
da mahkeme heyeti sanıkların Kürtçe savunma
yapma taleplerini reddetti. Avukatların müdahillik
taleplerini alan ve söz alan bazı sanıkları dinleyen
mahkeme heyeti ara kararları 13 Eylül 2012’de
vereceğini açıklayarak duruşmayı erteledi.
12 Eylül 2012’deki duruşmada sanık avukatlarının
taleplerini alan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde
kurulan duruşma salonunda yapılmasına karar vererek duruşmayı 12 Kasım 2012’ye erteledi.
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Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini
reddeden mahkeme heyeti, iddianamenin okunmasının tamamlanması için duruşmayı erteledi.
21 Haziran 2012’deki duruşmada sanıklar hakkındaki delilleri okuyan ve sacının esas hakkındaki
mütalaası ile sanıkların esas hakkında Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti,
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
6 Ağustos 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti
dosyanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam
eden
KCK/TM
Ana
Davası’yla
birleştirilmesine karar vererek dosyayı Diyarbakır
6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
İstanbul
İstanbul’da 30 Eylül 2011’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne polis ekiplerinin BDP üyelerine yönelik
düzenlediği eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 13 kişiden dokuzu “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla 4 Ekim 2011’de tutuklanmıştı.
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13
kişinin yargılanamsına 7 Mayıs 2012’de başlandı.
Duruşmaya tutuklu sanıklardan Süleyman Özcan,
Mehmet Taha Burakmak, Metin Mirzaoğlu, Sadun
Solhan, Fahrettin Akgül ve Şehmuz Öncel araç
yetersizliği gerekçesiyle getirilmezken, duruşmaya
katılan sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların
ifadelerinin alınmasının tamamlanması için
duruşmayı 23 Temmuz 2012’ye erteledi.
Ağrı’da 2. KCK Davası
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
iddiasıyla Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde
ve Tutak İlçesi’nde 2011 yılının Ocak ayında
düzenlenen operasyonlar sonucu 10’ tutuklu 13
kişinin yargılanmasına, Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 15 Mayıs 2012’de devam edildi.
Karar duruşmasında sanıkların ve avukatlarının
savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı
örgüt yöneticisi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan
Doğan Şenses’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaTürkiye İnsan Hakları Vakfı

sı; diğer 9 sanığa ise toplam 170 yıl hapis cezası verirken, firari 3 sanığın dosyası ise daha sonra karar
verilmek üzere dava dosyasından ayrıldı.
Ankara
Ankara’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı
altında düzenlenen ev baskınları sonucu 12 kişinin
tutuklandığı soruşturmanın tamamlanmasının
ardından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
aralarında DİHA Ankara Muhabiri Feyyaz
Deniz’in de bulunduğu altısı tutuklu 14 üniversite
öğrencisinin yargılanmasına 15 Mayıs 2012’de
devam edildi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini
reddeden mahkeme heyeti, sanık avukatlarının
savunmalarını dinledikten sonra tutuklu sanıkların
tamamının tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı 10 Temmuz 2012’ye erteledi.
4. Şırnak KCK Davası
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Soruşturması”
adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu
haklarında dava açılan 34’ü tutuklu 42 kişinin
yargılanmasına 25 Mayıs 2012’de devam edildi.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini reddeden mahkeme heyeti tutuklu
sanıklardan 10’unun tutuklu bulundukları süreyi
dikkate alarak tahliye edilmelerine ve dava
dosyasının diğer dava dosyasıyla birleştirilmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
Bitlis
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 2011 yılının Şubat ayında
düzenlenen ev baskınları sonucu tutuklanan
ve arasında DİHA muhabiri Sinan Aygül’ün de
bulunduğu 20’si tutuklu 31 kişi hakkında başlatılan
soruşturma sonunda iddianame hazırlandığı 26
Mayıs 2012’de öğrenildi. İddianamede, 4 kişi için
“yasadışı örgüt yöneticisi olmak” suçundan 20’şer
yıla kadar hapis cezası, 22 kişi için “yasadışı örgüt
üyesi olmak” suçundan 15’şer yıla kadar hapis
cezası, 5 kişi için de “yasadışı örgüt propagandası
yapmak” suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası
istendi. Davanın ilk duruşması ise 25 Haziran
2012’de Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
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Duruşmada sanıkların ifadelerinin alınması
işlemini tamamlayan mahkeme heyeti, duruşmayı
erteledi.
16’sı tutuklu 30 kişinin yargılanmasına 25
Eylül 2012’de devam edildi. Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe
ifade verme taleplerini reddeden mahkeme heyeti,
tutuklu 4 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı
erteledi.
6 Kasım 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
ifade verme taleplerini reddeden mahkeme heyeti,
tutuklu 12 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı
erteledi.
3 Aralık 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti, 3
kişinin beraat etmesine karar verirken, sanıklardan
DİHA Muhabiri Sinan Aygül’e üst sınır esas
alınarak “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla
10 yıl hapis cezası, BDP Genel Merkez çalışanları
Şaban Tan ve Cemil Tokat’a “yasadışı örgüt
yöneticisi oldukları” suçlamasıyla 12’şer yıl hapis
cezası, Eğitim-Sen Tatvan Temsilcisi Yüksel Ozan’a
11 yıl 4 ay hapis cezası, BDP Genel Merkez çalışanı
Şaize Çelik, BDP üyesi Erdinç Tülay, Celal Orak ve
Abdulmenaf Orak’a 10’ar yıl hapis cezası, aralarında
DİHA Muhabiri İslim Uçan, SES Bitlis Şube Başkanı
Sedat Güler’in de bulunduğu 19 kişiye ise “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er ay
hapis cezası olmak üzere toplam 205 yıl 1 ay hapis
cezası verdi.
2. Siirt KCK Davası
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya
üye oldukları” suçlamasıyla Siirt’in Kurtalan
İlçesi’nde düzenlenen operasyonun ardından,
aralarında Kurtalan Belediye Başkanı Necat
Yılmaz’ın da bulunduğu 14’ü tutuklu 27 sanığın
yargılanmasına 1 Haziran 2012’de Diyarbakır 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki başlandı.
“Yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” ve “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 27 kişinin
yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların
Kürtçe ifade verme talebini reddeden mahkeme
heyeti, sanıklardan Şükran Arı, Sinem Ateş, Nail
Asma, Selamet Tadik ve Mehmet Emin Bilmiş’in
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tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Eylül
2012’ye erteledi.
Şanlıurfa KCK/TM Davası
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Şanlıurfa’da 2010 yılında düzenlenen
operasyonun ardından Şanlıurfa Milletvekili
İbrahim Ayhan’ın da arasında bulunduğu 4’ü
tutuklu 28 sanığın yargılanmasına 31 Mayıs 2012’de
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 28
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında esas
hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıklar
hakkında talep ettiği cezaları mahkeme heyetine
sundu. İbrahim Ayhan, Azize Yağız, Adle Fidan
ve Mikail Gözek’in tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların
esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları
amacıyla duruşmayı erteledi.
1 Kasım 2012’deki duruşmada sanıkların
esas hakkındaki savunmalarını anadillerinde
yapmalarına izin vermeyen mahkeme heyeti,
İbrahim Ayhan, Azize Yağız, Adle Fidan ve Mikail
Gözek’in tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
Kevser Akçelik
“KCK Soruşturması” adı altında 28 Mart 2012’de ev
baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubelerine
bağlı polis ekiplerinin Diyarbakır’da gözaltına
aldığı Kevser Akçelik (18) sorgulanmak üzere
götürüldüğü Şırnak’ta “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
suçlamasıyla 1 Nisan 2012’de tutuklanmıştı.
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclisi
üyesi olan Kevser Akçelik’in yargılandığı davanın
sonuçlandığı 5 Haziran 2012’de öğrenildi. Şırnak
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanığın Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, “suça sürüklenen çocuk” dediği
Kevser Akçelik’in “Türkçe sorulan soruları
anladığı, hazırlıktaki tüm aşamalarda Türkçe
beyanda bulunduğu, ayrdıca orta 1’inci sınıfa kadar
okuduğu ve kendi beyanına göre de Türkçe bildiği
anlaşılmakla Türkçe bildiği kanaatine varıldığı,
sanığa Türkçe bildiği ve Türkçe savunma yapması
gerektiği aksi halde Yargıtay içtihatleri ve AİHM
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kararları gözönünde bulundurularak savunma
yapma hakkından vazgeçmiş sayılacağını” ifade
ederek Kevser Akçelik’e 9 yıl hapis cezası verdikten
sonra cezayı sanığın yaşının 15-18 yaş grubunda
olması nedeniyle 6 yıla indirdi.
Aydın
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya
üye oldukları” suçlamasıyla Aydın’da 2010 yılının
Mayıs ayında düzenlenen operasyonların ardından
9’u tutuklu 29 sanıkla ilgili savcılığın hazırladığı
iddianameyi kabul eden İzmir 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 29 kişinin yargılanmasına 12
Haziran 2012’de devam edildi.
Duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu
dokuz sanığın tutukluluk halinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı 5 Eylül 2012’ye erteledi.
Aziz Tekin
Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) kendilerine
yönelik yapılan tutuklama operasyonlarına
dikkat çekmek amacıyla başlattığı “Buradayım,
BDP’ye üye oluyorum-ez li virim” temalı
kampanya kapsamında savcılığa dilekçe verdikleri
gerekçesiyle Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 28
Ocak 2012’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları
sonucu Azadiya Welat Gazetesi Mardin Temsilcisi
Aziz Tekin ile kızı S.T. (17), BDP Kızıltepe İlçe
Örgütü Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan,
Kızıltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla
Salman, Belediye Meclis üyesi Nuran Turan, BDP’li
İl Genel Meclis üyesi Mesut Gümüş, BDP üyeleri
Mithat Güneş, Şükriye Yılmaz, Hacı Araf Sırdaş,
Veysi Erdem ve Selma Şahin gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 11 kişiden Şükriye Yılmaz, Veysi
Erdem ve Selma Şahin serbest bırakılırken diğer
8 kişi aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından
“yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına
eylem yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Dosya kapsamında tutuklu yargılanan Azadiya
Welat Gazetesi Mardin Temsilcisi Aziz Tekin’in
“yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “yasadışı
örgüt propagandası yapdığı” suçlamalarıyla
yargılanmasına 25 Haziran 2012’de başlandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada Aziz Tekin’in Kürtçe savunma yapma
talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 9
Ağustos 2012’ye erteledi.
4. Şırnak KCK Davası
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2011 yılının Ocak ayında
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
operasyon sonucu tutuklanan 7 kişinin
yargılanmasına 28 Haziran 2012’de başlandı.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada tutuklu sanıklar Abdullah Aydemir,
Ahmet Tutuğ, İsmail Kunur, Emin Kurnaz, Musa
Kutluk ve Selime Kıran’ın kimlik tespitini yapan
ve iafdelerini alan mahkeme heyeti, sanıkların
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine
karar vererek duruşmayı erteledi. Dosya
kapsamında yargılanan Süleyman Acar (42) ise
tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Cezaevi’nde 13
Haziran 2012’de geçirdiği iç kanama nedeniyle
tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde 24 Haziran 2012’de yaşamını
yitirmişti.
2. Ankara KCK Davası
Ankara’da 13 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında KESK üye ve yöneticisi kadınlara yönelik
düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan
15 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı
tarafından 14 Haziran 2012’de değerlendirilmesi
amacıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
gönderildien iddianame 2 Temmuz 2012’de kabul
edildi. Yargılamaya 24 Ekim 2012’de başlanacağı
duyuruldu.
İddianamede eski Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Bedriye
Yorgun ve KESK Kadın Sekreteri Songül Morsunbul
ile Güler Elveren, Güldane Erdoğan, Canan Çalağan,
Evrim Özdemir Oğraş, Hülya Mendillioğlu, Hatice
Beydilli Kahraman, Belkis Yurtsever, Nurşat Yeşil,
Nezahat Asrav, Leman Kiraz, Şefika Şimşek, Özden
Özmen Gök ve Meral Hız “şüpheli” olarak yer aldı
ve sendikacı 9 tutuklu kadın sanık ile 6 tutuksuz
kadın sanık “yasadışı örgüt yöneticisi olmakla” ve
“yasadışı örgüt propagandası yapmakla” suçlandı.
9’u tutuklu 15 kadının yargılanmasına 4 Ekim 2012’de
başlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların ifadelerini alan ve Kürtçe
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savunma yapma taleplerini reddeden mahkeme
heyeti, tutuklu sanıklardan Canan Çalağan, Nurşat
Yeşil, Belkız Yurtsever, Hülya Mendilligül, Hatice
Beydilli Kahraman ve Evrim Özdemir Oğraş’ın
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine;
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, Tüm Belediye ve
Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen)
Kadın Sekreteri Güler Elveren ve Eğitim ve Bilim
Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 2 No’lu Şubesi
Kadın Sekreteri Güldane Erdoğan’ın ise tutukluluk
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
13 Aralık 2012’deki duruşmada sanıkların
ifadelerini alan ve Kürtçe savunma yapma taleplerini
reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, Tüm Belediye ve
Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen)
Kadın Sekreteri Güler Elveren ve Eğitim ve Bilim
Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 2 No’lu Şubesi
Kadın Sekreteri Güldane Erdoğan’ın tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı 18 Nisan 2013’e erteledi.
5 Kişi
Van’da 5 Ağustos 2010’da düzenlenen operasyon
sonucu “yasadışı örgüte eleman sağladığı” iddiasıyla
tutuklanan Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP)
Merkez İlçe Örgütü Başkanı Bazi Bor’un da
arasında bulunduğu 5 kişi hakkında açılan dava 4
Temmuz 2012’de sonuçlandı.
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında Bazi Bor’un Kürtçe savunma yapma
talebini reddeden mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” suçlamalarıyla Bazi Bor’a 19 yıl 6 ay hapis
cezası; yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla
Mesut Delen’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken;
davanın diğer sanıkları Ayhan Kaçak, Servet Aslan
ve Mehmet Nasır Kaya’nın ise mevcut deliller
dikkate alınarak berat etmelerine karar verdi.
Yüksekova
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 2011 yılının
Mart ayında “KCK Soruşturması” kapsamında
düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan 20 kişi
ile tutuksuz yargılanan 2 kişi (tutuksuz yargılanan
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Şahabettin Tamur, tahliye edildikten sonra
tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde 4 Haziran 2012’de yaşamını yitirdi)
hakkında savcılığın değerlendirilmesi amacıyla
gönderdiği iddianameyi 10 Temmuz 2012’de
kabul eden Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 kişinin
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine
ve yargılamanın 31 Temmuz 2012’de başlamasına
karar verdi.
3. Ağrı KCK Davası
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Ağrı’da 2011 yılında düzenlenen
operasyonun ardından tutuklanan Reyhan Çomak,
Sudan Güven ile Yaşar Karakuş’un yargılanmasına
25 Temmuz 2012’de Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
3 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında
sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, gizli tanık “Ağrı Dağı”nın
dinlenmesi için Ağrı Emniyet Müdürlüğü’ne
yazdığı yazıya gelen yanıtta “böyle biri yok”
denmesi üzerine sanıkların tutukluluk hallerinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
4. Ağrı KCK Davası
Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 1 Şubat 2012’de BDP
üyelerinin evlerine baskın düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına
aldığı BDP İlçe Başkanı Musa Zorbay’ın da arasında
bulunduğu 5 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 2 Şubat 2012’de tutuklanmıştı.
Toplam 11 kişinin yargılandığı davanın 1 Ağustos
2012’de Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti,
tutuklu sanıklardan BDP Diyadin İlçe Başkanı Musa
Zorbay’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla
10 yıl 6 ay hapis cezası; BDP Diyadin İlçe Başkan
Yardımcısı Seyat Kaya’ya 12 yıl hapis cezası; BDP
üyeleri Ahmet Temel ve İsmet Karaman’a 7’şer yıl
6’şar ay hapis cezası; Mezopotamya Yakınlarını
Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma (MEYADER) Ağrı Temsilcisi Cenap İlboğa’ya ise 6 yıl 3 ay
hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, aynı davada tutuksuz yargılanan
sanıklar Abdullah Tunç, Kemal Demir, Sevgi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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İlboğa, Fevzi Karaman, Ahmet Fatih Demir, Nihat
Çiftçi hakkında ise delil yetersizliğinden ötürü
beraat kararı verdi.
5. Ağrı KCK Davası
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Ağrı’da 16 Ocak 2012’de düzenlenen
operasyonun ardından tutuklanan 5 sanığın
yargılanmasına 9 Ağustos 2012’de devam edildi.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan Murat
Aslan’a (27) 42 yıl hapis cezası; Özlem Özdemir’e
(25) 12 yıl 11 ay hapis cezası; Hayrettin Bayram’a
(24) 14 yıl 2 ay hapis cezası; Samet Aydemir’e ( 25)
18 yıl 11 ay hapis cezası ve Akın Akar’a (25) 12 yıl
11 ay hapis cezası verdi.
Batman
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Batman’da 2009 yılında düzenlenen
operasyonun ardından 4’ü tutuklu 26 sanığın
yargılanmasına 10 Ağustos 2012’de devam edildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan Abdullah
Köçer’e 19 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası; Talat
Tuncer’e 20 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası; Mehmet
Acar’a 16 yıl 15 gün hapis cezası; Mehmet Şakar’a
27 yıl hapis cezası; verdi. Kerem Çiftçi ve Mehmet
Özbey’e 21’er yıl 5’er ay 15’er gün hapis cezası;
Hayrettin Çelik’e 9 yıl hapis cezası; Şehmus Savdi’ye
18 yıl hapis cezası; Kadri Turgut’a 19 yıl 11 ay 15 gün
hapis cezası; Cengiz Kayar’a 14 yıl 1 ay 15 gün hapis
cezası; Süleyman Yiğit’e 12 yıl 6 ay hapis cezası;
Burhan Korhan’a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Tutuklulardan 3’ünün yattığı süreyi göz önünde
bulundurarak tahliyelerine karar veren mahkeme
heyeti, Mehmet Şakar’ın tutukluluk halinin
devam etmesine tutuksuz yargılanan sanıklardan
Abdulbari Kabaağaç, Muzaffer Arıtürk, Kerem
Çağil, Sabiha Onar, M. Ali Oğuz, Beşir Apakhan,
Kadri Yıldırım, Burhan Şat, Mahmut Akıl, İzzettin
Onar, Yaşar Okçu, Fatım Kapalıgöz ve Şükran
Ekmen’in ise beraat etmesine karar verdi.
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Diyarbakır
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde
operasyonun ardından 47’si tutuklu 95 kişinin
yargılanmasına 10 Eylül 2012’de Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
95 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında
sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, iddianamenin okunmasına
devam edilmesi için duruşmayı erteledi.
12 Eylül 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
savunma yapma talebini reddeden mahkeme
heyeti, sanıkların ifadesinin alınması işleminin
tamamlanmasının ardından tutuklu sanıklardan
Evran Demir, Ömer Gürcü, Ali Ayna ve Yüksel
Barut’un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.
14 Aralık 2012’deki duruşmada sanıkların Kürtçe
savunma yapma talebini reddeden mahkeme
heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Anuçtekin’in
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
Muş
Muş’un Bulanık İlçesi’nde ve Varo İlçesi’nde 20
Ekim 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında
düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan
Bulanık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Topçu,
Varto Belediye Özel Kalem Müdürü ve DİHA
Muhabiri Murat Aydın, Malazgirt BDP İlçe Başkanı
Takyettin Özkahraman ve Malazgirt Belediye
Başkan Yardımcısı Fahri Atalay’ın yargılanmasına
18 Eylül 2012’de başlandı.
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, Murat
Aydın ile Ali Topçu’nun tutuksuz yargılanmak
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı
27 Kasım 2012’ye erteledi.
İstanbul 4. DYG Davası
İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde Demokratik
Yurtsever Gençlik (DYG) üyelerine yönelik
düzenlenen operasyon sonucu 7 Aralık 2011’de
tutuklanan 4 öğrencinin “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasından yargılanmalarına 18
Eylül 2012’de başlandı.
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İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların savunmalarını alan maheke
heyeti, tutuklu sanıklardan Selim Öner’in tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmesine ve diğer
tutuklu sanıklar Utku Üstün, Ferat Başkan ve Ercan
Çetin’in ise tutukluluk hallerinin devam etmesine
karra vererek duruşmayı erteledi.
Malatya
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Malatya’da 26 Mayıs 2010’da Yurtsever
Demokratik Gençlik Meclisi üyelerine yönelik
düzenlenen operasyonun ardından 11’i tutuklu 12
öğrencinin yargılanmasına 20 Eylül 2012’de devam
edildi.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklardan Umut
Çamlıbel’e 18 yıl hapis cezası; Fırat Bulut, İdris
Bingöl, Veysi Bahçıvan, Abuzer Kaplan, Mukaddes
Çelik ve Ozan Kiram’a 9’ar yıl hapis cezası; İlyas
İsen, Elif Mutlu, Suat Baş ve Güler Ateş’e ise 7 yıl 5
ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık F.K. hakkında
ise beraat kararı verildi.
Manisa
Manisa’da 11 Şubat 2012’de “KCK soruşturması” adı
altında yapılan operasyonlar sonucu 8’i tutuklu 16
kişinin yargılanmasına 20 Eylül 2012’de başlandı.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu
8 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Diyarbakır
Diyarbakır’da 8 Mart 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK
Soruşturması” adı altında düzenlediği ev baskınları
sonucu gözaltına alınan aralarında BDP üye ve
yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin
üye ve çalışanlarının bulunduğu 26 kişiden 13’ü
“KCK Soruşturması” adı altında 10 Mart 2012’de
tutuklanmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan
iddianamenin kabul edilmesinin ardından “BDP
Siyaset Akademisi’nde ders aldıkları ve ders
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verdikleri” gerekçesiyle 26 kişinin yargılanmasına
24 Eylül 2012’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı.
Sanıkların kimlik tespitlerini yapan mahkeme
heyeti duruşmayı iddianamenin okunmasına
devam edilmesi için 25 Eylül 2012’ye erteledi.
25 Eylül 2012’deki duruşmada sanıkların ifadelerini
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ramazan
Kızıltepe, Mehmet Çetin, Müge Tuzcuoğlu, Cavidan
Yaman, Mehmet Ekici, Mehmet Salih Yalçınkaya ve
Türki Gültekin ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine
karar vererek duruşmayı 14 Aralık 2012’ye erteledi.
Gaziantep
“KCK Soruşturması” adı altında 2010 yılında
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
Gaziantep’te düzenledikleri operasyonlar sonucu
gözaltına aldığı 52 kişiden 50’si çıkarıldıkları
mahkemeler tarafından “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan 52 hakkında başlatılan soruşturma
kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
hazırladığı iddianamenin Adana 8. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine
12’si tutuklu 52 kişinin “yasadışı örgüt yöneticisi
oldukları ve/veya üyesi oldukları” suçlamalarıyla
yargılanmalarına 28 Eylül 2012’de devam edildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların son savunmalarını alan mahkeme
heyeti, 8 kişiye “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları”
iddiasıyla 10’ar yıl hapis cezası, 2 kişiye “yasadışı
örgüt yöneticisi oldukları” iddiasıyla 7’şer yıl 6’şar
ay hapis cezası, 26 kişiye de aynı gerekçeyle 6’ar
yıl 3’er ay hapis cezası, 2 kişiye ise “ruhsatsız silah
bulundurdukları” iddiasıyla 1’er yıl 3’er ay hapis
cezası verdi. Mahkeme heyeti, 14 kişinin ise beraat
etmesine karar verdi.
Adana
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
suçlamasıyla Adana’da 8 Ekim 2011’de düzenlenen
operasyonun ardından haklarında dava açılan 9’u
tutuklu 19 sanığın yargılanmasına 21 Eylül 2012’de
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 19
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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ların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanık avukatlarının esas hakkındaki
savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı
13 Aralık 2012’ye erteledi.

sonucu Dicle Haber Ajansı (DİHA) Batman
muhabiri Gülsen Aslan’ın, sendika yöneticilerinin,
sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin, BDP üye
ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40 kişi
gözaltına alınmıştı.

Hakkâri

Gözaltına alınanlardan 7 Şubat 2012 sabahı
adliyeye sevk edilen 22 kişiden Batman Belediye
Başkanı Serhat Temel’in de arasında bulunduğu 3
kişi serbest bırakılmış, 19 kişi ise tutuklanmıştı.

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
iddiasıyla Hakkâri’de 2010 yılında düzenlenen
operasyonlar sonucu tutuklanan 6 kişinin
yargılanmasına 12 Ekim 2012’de devam edildi.
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti,
tutuklu sanıklardan bulunduğu Maruf Engin, Fahri
Kurt, İsmail Keskin, Kenan Kaya ve Ekrem İdem
adlı 5 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmelerine, İl Meclis Başkanı Ferzende Yılmaz’ın
ise tutukluluk halinin devam etmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
19 Aralık 2012’deki duruşmada tutuklu sanık
Hakkâri İl Genel Meclis Başkanı Ferzende Yılmaz’ın
savunmasını alan mahkeme heyeti, Ferzende
Yılmaz’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Tunceli
“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları”
iddiasıyla Tunceli’de 2011 yılının Eylül ayında
düzenlenen operasyonlar sonucu tutuklanan 1999
yılında Avrupa’dan Türkiye’ye gelen 2. Barış Grubu
üyesi ve Dersim Alevilik Kültür ve İnanç Akademisi
(DAKAD) Başkanı Aysel Doğan, Belediye Meclis
üyesi Nuray Atmaca, BDP Tunceli eski İl Eşbaşkanı
Amber Kurtgözü Bakıray ile BDP il yöneticisi
Nevin Balta’nın yargılanmasına 12 Ekim 2012’de
devam edildi.
Malataya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
yöneticisi olduğu” suçlamasıyla Aysel Doğan’a 18
yıl hapis cezası; diğer 3 sanığa da “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 9’ar yıl hapis cezası
verdi.
Batman
Batman’da 4 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması”
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenlediği ev ve kurum baskınları
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

7 Şubat 2012 akşamı adliyeye sevk edilen 18
kişiden ise 3 kişi serbest bırakılmış, DİHA Batman
Muhabiri Gülsen Aslan’ın da arasında bulunduğu
15 kişi de tutuklanmıştı.
34’ü tutuklu 40 kişinin yargılanmasına ise 15
Ekim 2012’de başlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik
tespitini yapan mahkeme heyeti, yargılamaya
devam etmek için duruşmayı erteledi.
17 Ekim 2012’deki duruşmada iddianamenin okunmasının tamamlanmasının ardından ara kararını
açıklayan mahkeme heyeti, Gülsen Aslan, Ahmet
Eşiyok, Süleyman Kaya, Şafak Çelen, Yaşar Kurt ve
Taybet Kızmaz’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.
26 Aralık 2012’deki duruşmada sanıkların
savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 18
Mart 2013’e erteledi.
Adana
Adana’da 6 Mart 2012’de ve 7 Mart 2012’de Dicle
Haber Ajansı (DİHA) bürosuna, BDP il ve
ilçe binaları ile evlere baskın düzenleyen polis
ekiplerinin gözaltına aldığı ve aralarında DİHA
Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser
ve Özlem Ağuş’un, BDP ilçe başkanlarının ve
Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine
izin verilmemesini protesto etmek amacıyla açlık
grevinde olanların da aralarında bulunduğu 54
kişiden arasında DİHA muhabiri Özlem Ağuş’un
da bulunduğu 20 kişi “KCK Soruşturması” adı
altında 10 Mart 2012’de tutuklanmıştı.
20’si tutuklu 54 kişi hakkında başlatılan soruşturma
sonunda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
hazırladığı iddianameyi değerlendiren ve kabul
eden Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılamaya 26 Aralık 2012’de başlandı.
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Duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve
haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmalarını
dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 7 sanığın
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine
karar vererek duruşmayı 22 Şubat 2013’e erteledi.
Adana
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yasadışı bir
yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında
faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla Adana’da 2009
yılının Aralık ayında düzenlenen operasyonlar
sonucu gözaltına alınan ve tutuklanan 14 kişinin ve
tutuksuz yargılanan 33 kişinin yargılanmasına 16
Ekim 2012’de devam edildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti,
Abdurahim Balicak, Eşref Bolat, Mesut Daş, Hacı
Aydın, Hakan Kiraz ve Sıddık Ogün’e 7’şer yıl 6’şar
ay hapis cezası; Fikriye Özbay, Filiz Demirci, Hazım
Bahadır, Murat Gül, Şeyhmus Bilgiç ve Tarhı Kanık’a
6’şar yıl 3’er ay hapis cezası; Erol Demirhan, İlyas
Toptamur, İsmail Kırmızıdal, Mazlum Kapan ve
Urfi Aksu’ya 9’ar yıl hapis cezası; Ali Gözel, Bayram
Demirhan, Engin Ayaydın, Engin Okuducu, Hafize
Toprak, Halit Yavuz, Mehmet Arslan, Mehmet
Öztürk, Mehmet Güler, Zeki Karataş, Nevzat
Özkan, Sevda Taş ve Vasfiye Akgül’e 7’şer yıl 6’şar
ay hapis cezası; Mehmet Sadık Saner, Arslan İlhan,
Davut Önder ve Seyithan Akyüz’e 12’şer yıl hapis
cezası; Mehdi Atilla ve Taner Taş’a ise 10’ar yıl hapis
cezası; Erdal Tuncel, Hasan Özmen, Kenan Karavil,
Yusuf Orak ve Yılmaz Kahraman’a 13’er yıl 6’şar ay
hapis cezası; Ahmet Sadık Saner’e ise 14 yıl 10 ay
hapis cezası ve 13 bin 320 TL para cezası; Hasan
Özmen’e 26 yıl 4 ay hapis cezası ve 6 bin 660 TL para
cezası; Mehmet Güler’e 13 yıl 10 ay hapis cezası ve
5 bin TL para cezası; Yusuf Orak’a ise 15 ay hapis
cezası ve 3 bin TL de para cezası verdi. Sanıklardan
Huri Güner ve Ferhat Önder ise beraat etti.
Malatya
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yasadışı
bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum
kapsamında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla
Malatya’da İnönü Üniversite öğrencilerine yönelik
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düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan
ve tutuklanan 5 kişinin ve tutuksuz yargılanan 2
kişinin yargılanmasına 17 Ekim 2012’de devam
edildi.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıklar
Zeki Baltacı, Pınar Atlaş, Uğur Ahmet Yaşar ve
Sohbet Yıldız’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 9’ar yıl hapis cezası; Deniz Özçayır’a
ise aynı suçlamayla 7 yıl 6 ay hapis cezası; İbrahim
Bakır ve Nevzat Tekel’e de “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” suçlamalarıyla 10’ar yıl hapis cezası
verdi.
Ankara
Ankara’da Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 10 Ocak 2012’de, 13 Ocak 2012’de ve
20 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında
üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği
operasyonlar sonucu 14 öğrenci gözaltına alınmış,
9’u da tutuklanmıştı.
14 öğrencinin yargılanmasına 5 Kasım 2012’de
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
Sanıkların kimlik tespitini yapan ve Kürtçe savunma
yapma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanık
avukatlarının da ifadelerini dinledikten sonra
tutuklu tüm sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 24
Aralık 2012’ye erteledi.
Balıkesir
Balıkesir’de, Bandırma, Edremit ve Ayvalık
ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin 15 Mayıs 2012’de düzenledikleri ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 14 kişiden
aralarında Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi
(DYGM) üyelerinin de bulunduğu 7 kişi “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 18 Mayıs
2012’de tutuklanmıştı.
7’si Tutuklu Balıkesir Üniversitesi 12 kişinin
yargılanmasına 5 Kasım 2012’de devam edildi.
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini
reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar
Oktay Yıldız, Metin Bilgin, Mustafa Ertaş, Hüsnü
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Örgütlenme Özgürlüğü

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

Asan, Erdal Bayram, Emrah Sacik ve İrfan Aşar’ın
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine
karar vererek duruşmayı 17 Aralık 2012’ye erteledi.
İdris Ağbaba
Ankara’da 2012 yılının Mart ayında düzenlenen
operasyon sonucu tutuklanan BDP Kars eski İl
Başkanı İdris Ağbaba hakkında açılan davaya 8
Kasım 2012’de devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmda İdris Ağbaba’nın esas
hakkındaki son savunmasını alan mahkeme heyeti,
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla İdris
Ağbaba’ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Van
Van’da 7 Haziran 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı
altında düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 14 kişiden Van Belediye
Başkanı Bekir Kaya, Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Cüneyt Caniş, İçişleri Bakanlığı
tarafından görevden alınan Başkale Belediye
Başkanı İhsan Güler, BDP Muradiye İlçe Örgütü
Başkanı Mehmet Şirin Yıldız, Özalp Belediye
Başkanı Murat Durmaz, BDP Başkale eski İlçe
Örgütü Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) üyesi Derviş Polat, Edremit Belediye
Başkanı Abdulkerim Sayan, BDP Çaldıran İlçe
Örgütü Başkanı Metin Adugit, BDP Erciş eski İlçe
Örgütü Başkanı Veli Avcı ile BDP Özalp İlçe Örgütü
Başkanı Yakup Almaç adlı 10 kişi “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 10 Haziran 2012’de ve
11 Haziran 2012’de tutuklanmıştı.
Operasyonun ardından 10’u tutuklu 14 kişi
hakkında
başlatılan
soruşturma
sonunda
hazırlanan iddianameyi değerlendiren Van 4. Ağır
Ceza Mahkemesi 12 kişinin yargılanmasına 21
Ocak 2012’de başlanmasına karar verdi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara,
Eskişehir, Muş ve Diyarbakır’da da 8 Mayıs 2012’de
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına
alınan 28 kişiden BDP üye ve yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu 19 kişi “KCK Kent Meclisi
üyesi oldukları” iddiasıyla 11 Mayıs 2012’de
tutuklanmıştı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

19’u tutuklu 24 kişinin yargılanmasına 20
Kasım 2012’de başlandı. Diyarbakır 7. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların
anadillerinde savunma yapma talebini reddeden
mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini
dinledikten sonra tutuklu sanıklardan Mehmet
Kılıç, İzettin Gök, Rukiye Mercan, Medine Ete,
Perihan Yılmaz ve Sevgihan Yıldıztekin’in tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar
vererek duruşmayı erteledi.
İzmir
İzmir’in Bornova İlçesi’nde 2012 yılının Mart
ayından “KCK Soruşturması” adı latında
düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan 12 kişi
ile tutuksuz yargılanan 16 kişi hakkında “KCK/TM
adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla açılan
davaya 22 Kasım 2012’de devam edildi.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 28
kişinin yargılanmasına eden olan gizli tanıkların
sanıkları teşhis edememesi üzerine mahkeme
heyeti, 12 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
Mersin
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya
üye oldukları” suçlamasıyla Mersin’de 2010 yılının
Ekim ayında düzenlenen operasyonların ardından
13’ü tutuklu 52 kişinin yargılanmasına 27 Kasım
2012’de devam edildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini
reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Iğdır
“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya
üye oldukları” suçlamasıyla Iğdır’da 2011 yılında
düzenlenen operasyonların ardından YDGM üyesi
23 kişinin yargılanmasına 29 Kasım 2012’de devam
edildi.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma
talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıklardan
Ufuk Demir, Yakup Erdoğan ve Ali Rıza Yamlı’ya
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13’er yıl 6’şar ay hapis cezası; Hikmet Çarlı, Zahide
Perin ve Nazan Salgın’a 12’şer yıl hapis cezası;
Cihan Şit’e 10 yıl 6 ay hapis cezası; Melek Aras’a 9
yıl hapis cezası; Pınar Tilüt’e 7 yıl 6 ay hapis cezası;
Orhan Abay’a 13 yıl hapis cezası; İsmet Mapu’ya
11 yıl 6 ay hapis cezası; Ahmet Kikir’e 9 yıl hapis
cezası; Yılmaz Yıldız, Semih Budak, Abbas Binal,
Emrah Batın, Fatma Turan ve Ferhat Akbay’a 7’şer
yıl 6’şar ay hapis cezası verdi, sanıklardan Cihan
Önal, Burcu Önal, Fatma Abay, Sinan Savaş ve
Necdet Durdu ise beraat etti.
Antalya
Antalya’da 19 Mart 2010’da Demokratik Yurtsever
Gençlik Meclisi üyelerine yönelik düzenlenen
operasyonun ardından başlatılan soruşturma
sonunda 8’i tutuklu 21 öğrenci hakkında açılan
dava 5 Aralık 2012’de sonuçlandı.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma
taleplerini rerddeden mahkeme heyeti, tutuklu
sanıklardan Hülya Dikme ve Yasin Dilim’e
“YDGM’nin Antalya yapılanmasının yöneticileri
oldukları”, “kamu malına zarar verdikleri”,
“yasadışı gösteride molotofkokteyli, havai fişek
ve taş attıkları” suçlamalarıyla 61’er yıl 6’şar ay
hapis cezası ve 6’şar bin TL adlî para cezası; aynı
suçlamalarla Veysi Kaya ve Ebru Güden’e de 39’ar
yıl hapis cezası, Ozan Esen’e 53 yıl 3 ay hapis cezası
ve 6 bin TL adlî para cezası, Ercan Aslan’a 48 yıl 8
ay hapis cezası ve 3 bin TL adlî para cezası, Mesut
Özcan’a 50 yıl 3 ay hapis cezası ve 3 bin TL adlî
para cezası, Mekan Aslan’a 33 yıl 8 ay hapis cezası
ve 3 bin TL adlî para cezası, Hüsnü İke ve İhsan
Yıldız’a 29’ar yıl 3’er ay hapis cezası ve 3’er bin TL
adlî para cezası, Hasan Çetin ve Berivan Bayındır’a
5’er yıl 1’er ay hapis cezası, Mehmet Tahir Çelik’e
36 yıl hapis cezası ve 3 bin TL adlî para cezası,
Berivan Eker’e 28 yıl 5 ay hapis cezası, Bekir Apak’a
19 yıl 6 ay hapis cezası, Bayram Özdemir’e 19 yıl
5 ay hapis cezası, Davut Tanrıverdi’ye 12 yıl hapis
cezası, Hasan İke’ye 5 yıl 6 ay hapis cezası, Sedat
Çelebi’ye 9 yıl 5 ay hapis cezası ve Fesih Aslan’a 5 yıl
hapis cezası olmak üzere 20 kişiye toplam 590 yıl 9
ay hapis cezası ile 36 bin TL adlî para cezası verdi.
İfadesi alınamayan bir sanığın dosyasını ayıran
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Veysi Kaya, Ozan
Esen, Mekan Aslan, Mesut Özcan, Yasin Dilim,
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Ercan Aslan, Hülya Dikme ve Ebru Güden’in
tutukluluk hallerinin devam etmesine ve tutuksuz
yargılanan sanıklardan İhsan Yıldız, Bekir Apak,
Bayram Özdemir, Sedat Çelebi, Fesih Aslan, Hüsnü
İke, Berivan Eker, Mehmet Tahir Çelik, Medeni
Varol ve Davut Tanrıverdi’nin de tutuklanmasına
karar verdi.
Ankara
Alternatif bir devlet modeli olduğu iddia edilen
ve 14 Nisan 2009’da düzenlenen ilk operasyonun
ardından bu yana binlerce kişinin gözaltına
alındığı; aralarında milletvekilleri, insan hakları
savunucuları, belediye başkanları, gazeteciler,
sendikacılar, parti yöneticileri, akademisyenler,
hukukçular, basın-yayın çalışanlarının da
bulunduğu yüzlerce kişinin tutuklandığı “Koma
Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/
Türkiye Meclisi (KCK/TM)” adlı yapılanmaya
yönelik devam eden “KCK Soruşturması”
kapsamında 6 Haziran 2012’de Ankara başta olmak
üzere 8 şehirde Terörle Mücadele Şubelerine bağlı
polis ekiplerinin düzenlediği gözaltı operasyonları
sonucunda gözaltına alınan sağlık bilimi öğrencisi
61 kişiden Tuncay Gökçen, Ahmet Demirer, Birhat
Şimşek, Mehmet Aydın, Mehmet Budak, Mustafa
Akın, Özgür Mert Bakan, Fatih Sultan Altın,
Recep Kar, Zülküf Akelma, Perişan Akan, Mustafa
Karakut, Ahmet Karer adlı 13 kişi “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” ve “suçu ve suçluyu övdükleri”
suçlamalarıyla 9 Haziran 2012’de tutuklanmıştı.
13’ü tutuklu 43 öğrencinin yargılanmasına ise 5
Aralık 2012’de başlandı. Ankara 13. Bölge Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe
savunma yapma talebini reddeden mahkeme
heyeti, sanıkların ifadelerinin alınması işleminin
tamamlanmasının ardından tutuklu 13 öğrencinin
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine
karar vererek duruşmayı 4 Mart 2013’e erteledi.
Bingöl
Bingöl’de ve Karlıova İlçesi’nde 5 Nisan 2012’de
“KCK Soruşturması “adı altında Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan Karlıova Belediye
Başkanı Ferit Çelik, Belediye Meclisi üyesi Ahmet
Demirbaş, BDP İl Yöneticisi Abdullah Solmaz “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” suçlamaTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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sıyla aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklanmıştı.
Sanık 3 kişinin Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın 10 Aralık
2012’de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara “yasadışı örgüt hiyerarşisine dâhil
olmamakla birlikte yasadışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” iddiasıyla 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası verdi.
Denizli
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 36
kişi hakkında “Yurtsever Demokratik GençlikMeclisi (YDG-M) üyesi oldukları” iddiasıyla açılan davanın 14 Aralık 2012’de İzmir 8. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık 23 kişiye “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası
olmak üzere toplam 143 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, 36 kişi hakkında “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle başlatılan kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa
uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.
Aydın
Aydın’ın Ortaklar Beldesi’nde 2010 yılının Mayıs
ayında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan
11’i tutuklu 29 kişinin yargılanmasına 26 Aralık
2012’de devam edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma
yapma talebini reddeden ve savcının esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı
28 Şubat 2013’e erteledi.
İstanbul
İstanbul’da 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı
altında düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan tutuklu 17 kişinin yargılanmasına
27 Aralık 2012’de başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti,
duruşmayı 18 Ocak 2013’e erteledi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 2011 yılının
Ağustos ayında “KCK Soruşturması” adı altında
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

düzenlenen operasyonlar sonucu tutuklanan 10
kişinin yargılanmasına 28 Aralık 2012’de devam
edildi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar
duruşmasında sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 9 kişiye “yasadışı örgüte yardım ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 3’er yıl 11’er ay
hapis cezası, bir kişiye ise “yasadışı örgüt adına suç
işlediği” ve “patlayıcı madde bulundurduğu” suçlamalarıyla 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mersin
Mersin’de 2010 yılının Şubat ayında düzenlenen
operasyonun ardından haklarında “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla dava açılan İdris Özdemir, Özgür Eksik, Rıdvan Kılıç, Emrullah Abay
ve Ebru Bayram’ın karar duruşmasının görüldüğü
30 Aralık 2012’de öğrenildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
mahkeme heyeti, 5 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “zincirleme yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” ve “zincirleme mala zarar verdikleri”
suçlamalarıyla Ebru Bayram’a 37 yıl hapis cezası;
İdris Özdemir, Özgür Eksik ve Emrullah Abay’a
27’şer yıl hapis cezası; Rıdvan Kılıç’a ise 18 yıl hapis
cezası verdi.
Ağrı
Ağrı’da 2012 yılının Haziran ayında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 2’si tutuklu 8 kişinin
yargılanmasına 28 Aralık 2012’de devam edildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden ve savcının esas hakkındaki mütalaasını alan
mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Ocak 2013’e erteledi.
Muş
Muş’un Bulanık İlçesi’nde ve Varto İlçesi’nde 20
Ekim 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava
açılan 2 kişinin yargılanmasına 28 Aralık 2012’de
devam edildi. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada mahkeme heyeti toplanamadığı için
duruşma 2 Ocak 2013’e ertelendi.
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3. DİĞER GELİŞMELER
2012 yılında dökümantasyon merkezimizin tespitlerine göre; özellikle “yasa dışı terör örgütüne yönelik
operasyon” adı altında yapılan operasyonlar sonucu toplam gözaltına alınan kişi sayısı 489, toplam tutuklanan
kişi sayısı 135’tir. Yargılanan kişi sayısı 14 ve 1 ABD vatandaşı bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınıp
sınır dışı edilmiştir.

* 	İzmit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin 18
Ocak 2012’de düzenlediği ev baskınları sonucu
“yasadışı Hizbullah Örgütü üyesi oldukları”
iddiasıyla Umut, Eğitim, Kültür, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (UmutDer) üyesi 7 kişi gözaltına alındı.
* (01/165) İstanbul’da Ev Baskınları…
İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde 24 Ocak 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu “yasadışı DHKP/C
Örgütü’yle bağlantıları oldukları” gerekçesiyle 13
kişi gözaltına alındı (Sabah, 25 Ocak).
* (01/195) İstanbul’da Ev Baskınları…
İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde 24 Ocak 2012’de
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenlediği ev baskınları sonucu “yasadışı DHKP/C
Örgütü’yle bağlantıları oldukları” gerekçesiyle
gözaltına alınan 13 kişiden Sadık Şenbaba, Cengiz
Karaca, Çiğdem Yahşi, Coşkun Özdemir ve Salih
Çağın Kul, 27 Ocak 2012’de çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklandı (halkinsesi.tv, 27 Ocak).
* İzmir’in Menemen İlçesi’ne bağlı Asarlık
Beldesi’nde 31 Ocak 2012’de düzenlenen
operasyon sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü
üyesi oldukları” iddiasıyla Ş.K. (33) ve S.A. (29)
adlı iki kişi gözaltına alındı.
* Mersin’de 9 Şubat 2012’de Terörle Mücadele
Yasası uygulamalarına karşı bildiri dağıtan
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 6 kişi
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 11 Şubat 2012’de
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına
alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
üyesi iki kişiden Kenan Kara 14 Şubat 2012’de
çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı.
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* 	İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde düzenlenen ev
baskınları sonucu gözaltına alınan iki kişiden
birinin “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklandığı 22 Şubat
2012’de öğrenildi.
* İzmir’de 27 Şubat 2012’de “yasadışı DHKP/C
Örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan
G.S. (31) ifadesinin alınmasının ardından
serbest bırakıldı.
* İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ne bağlı Armutlu
Mahallesi’nde 2 Mart 2012’de Behçet Kemal
Çağlar Lisesi’nde “Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek” temalı kampanyanın çalışmalarını
yapmak isteyen Liseli Dev-Genç üyesi 2 öğrenci
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla aralarında
DİHA Ankara Muhabiri Feyyaz Deniz’in de
bulunduğu 12’si tutuklu 14 üniversite öğrencisi
hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14
şüphelinin yargılanmasına 6 Mart 2012’de
başlandı.
* İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ne bağlı Derbent Mahallesi’nde konut hakkı mücadelesi yürütenlerin
evlerine 13 Mart 2012’de düzenlenen eşzamanlı
baskınlar sonucu 30 kişi gözaltına alındı.
* Ankara’da 24 Mart 2012’de Ankara Haklar
Derneği, İdilcan Kültür Merkezi, Hüseyingazi
Kültür Araştırma Derneği ve TAYAD üyelerinin
evlerine baskın düzenleyen polis ekipleri 6 kişiyi
gözaltına aldı. Aynı operasyon kapsamında
İstanbul’da da bir kişinin gözaltına alındığı
öğrenildi.
* Ankara’da ve İstanbul’da 24 Mart 2012’de
Ankara Haklar Derneği, İdilcan Kültür Merkezi,
Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği ve
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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TAYAD üyelerinin evlerine baskın düzenleyen
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 9 kişiden 7’si
“eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e suikast
hazırlığında oldukları” suçlamasıyla 27 Mart
2012’de tutuklandı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 30 Mart 2012’de düzenledikleri ev
baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü
üyesi oldukları” suçlamasıyla İzmir’de 7 kişi;
Adana’da 6 kişi gözaltına alındı.
* Van’da 2 Nisan 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla gözaltına
alınan 4 kişiden 3’ü aynı gün çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklanırken, ABD
vatandaşı bir kişi de sınır dışı edildi.
* Adana’da 30 Mart 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla gözaltına
alınan 8 kişi 3 Nisan 2012’de çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı.
* Çorum’da 12 Nisan 2012’de İstanbul’da 15 Nisan
2012’de yapılacak olan Grup Yorum konserinin
afişini astıkları sırada gözaltına alınan Pir Sultan
Abdal Derneği üyesi üç kişiden ikisi “görevli
polis memuruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla
tutuklandı.
* İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin 24 Nisan 2012’de düzenledikleri
ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü
üyesi oldukları” suçlamasıyla 5 kişi gözaltına
alındı.
* Çorum’da polis ekiplerinin 27 Nisan 2012’de
düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına
alınan yedi kişiden Halil Top, Dursun Turna,
Gözde Erdal, Hüseyin Teke ve Ender Özçiftçi
“yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları”
gerekçesiyle 1 Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Grup Yorum’un 6 Mayıs 2012’de Edirne’de
vereceği konserin hazırlıkları için 2 Mayıs
2012’de çalışma yapan Devrimci Gençlik üyesi
dört kişi gözaltına alındı.
* Tokat’ta 3 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği
eş zamanlı ev baskınları sonucu 10 öğrenci
gözaltına alınırken operasyonun gerekçesi
hakkında bilgi alınamadı.
* Tekirdağ’da 7 Mayıs 2012’de jandarma ekipleri
ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
ekiplerinin kayıt dışı istihdamla mücadele
kapsamında fabrikalarda yaptığı denetim
sonucu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
A.E. adlı kişi gözaltına alındı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri
8 Mayıs 2012’de Kocaeli’de, Mersin’de, Hatay’da,
Konya’da, Tunceli’de, İstanbul’da, Ankara’da,
Adana’da, Sakarya’da, Eskişehir’de, Kütahya’da
“yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/
Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları” gerekçesiyle
Halk Cephesi, Temel Haklar Federasyonu,
TAYAD, Gençlik Federasyonu binalarına ve
evlere eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyonlar sonunda Kocaeli’de 12 kişinin,
Mersin’de 6 kişinin, İstanbul’da 10 kişinin, Konya’da
3 kişinin, Tunceli’de 4 kişinin toplamda ise 100
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de Kocaeli’de, Mersin’de,
Hatay’da, Konya’da, Tunceli’de, İstanbul’da,
Ankara’da, Adana’da, Sakarya’da, Eskişehir’de,
Kütahya’da “yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları”
gerekçesiyle Halk Cephesi, Temel Haklar
Federasyonu, TAYAD, Gençlik Federasyonu’na
ait binalarına ve evlere eş zamanlı düzenlediği
baskınlar sonucu gözaltına aldığı 138 kişiden
Tunceli’de gözaltına alınan 6 kişi “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 9 Mayıs 2012’de
tutuklandı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de Kocaeli’de, Mersin’de,
Hatay’da, Konya’da, Tunceli’de, İstanbul’da,
Ankara’da, Adana’da, Sakarya’da, Eskişehir’de,
Kütahya’da “yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları”
gerekçesiyle Halk Cephesi, Temel Haklar
Federasyonu, TAYAD, Gençlik Federasyonu’na
ait binalarına ve evlere eş zamanlı düzenlediği
baskınlar sonucu gözaltına aldığı 138 kişiden
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Konya’da gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 10 Mayıs
2012’de tutuklandı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de Kocaeli’de, Mersin’de,
Hatay’da, Konya’da, Tunceli’de, İstanbul’da,
Ankara’da, Adana’da, Sakarya’da, Eskişehir’de,
Kütahya’da “yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları”
gerekçesiyle Halk Cephesi, Temel Haklar
Federasyonu, TAYAD, Gençlik Federasyonu’na
ait binalarına ve evlere eş zamanlı düzenlediği
baskınlar sonucu gözaltına aldığı 138 kişiden
Adana’da, Mersin’de, Hatay’da, Ankara’da ve
Kütahya’da gözaltına alınan 39 kişiden onu
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 12
Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de Kocaeli’de, Mersin’de,
Hatay’da, Konya’da, Tunceli’de, İstanbul’da,
Ankara’da, Adana’da, Sakarya’da, Eskişehir’de,
Kütahya’da “yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları”
gerekçesiyle Halk Cephesi, Temel Haklar
Federasyonu, TAYAD, Gençlik Federasyonu’na
ait binalarına ve evlere eş zamanlı düzenlediği
baskınlar sonucu gözaltına aldığı 138 kişiden
Mersin’de, Eskişehir’de, Malatya’da, İstanbul’da
gözaltına alınanlardan 17’si “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla 12 Mayıs 2012’de
tutuklandı.
* Gaziantep’te 16 Mayıs 2012’de gözaltına alınan
Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi Soner
Çadır, düzenlenen bir protesto eylemine katılarak
“yasadışı KCK Örgütü’nün propagandasını
yaptığı” gerekçesiyle aynı gün çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklanarak Gaziantep H
Tipi Cezaevi’nde gönderildi. Aynı operasyonda
3 kişinin daha tutuklandığı öğrenildi.
* Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis
ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de Mersin’de “yasadışı
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi
(DHKP-C) üyesi oldukları” gerekçesiyle Halk
Cephesi, Temel Haklar Federasyonu, TAYAD,
Gençlik Federasyonu’na ait binalara ve evlere eş
zamanlı düzenlediği baskınlar sonucu gözaltına
alınan, daha sonra serbest bırakılan fakat
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savcının yaptığı itiraz üzerine tekrar gözaltına
alınan üç kişiden Sinan Beşiroğlu “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” suçlamasıyla 20 Mayıs 2012’de
tutuklandı.
* Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakır
İl Başkanı Ramazan Karakaya ve ESP üyesi
Sevda Çağdaş, 26 Mayıs 2012’de İnsan Hakları
Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi ile kayıp
yakınlarının düzenlediği “Kayıplar bulunsun
failler yargılansın” eylemine katıldıktan sonra
polis ekipleri tarafından Koşuyolu Parkı’nda
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Sevda
Çağdaş “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla 27
Mayıs 2012’de tutuklandı.
* Gaziantep’te 3 Haziran 2012’de eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “yasadışı Türkiye
Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML)
Örgütünün askeri kanadı Türkiye İşçi Köylü
Kurtuluş Ordusu’na yardım ve yataklık ettikleri”
iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı.
* Gaziantep’te 3 Haziran 2012’de eş zamanlı
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı
Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist
(TKP/ML) Örgütünün askeri kanadı Türkiye İşçi
Köylü Kurtuluş Ordusu’na yardım ve yataklık
ettikleri” iddiasıyla gözaltına aldığı 10 kişiden
9’u “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
6 Haziran 2012’de tutuklandı.
* İstanbul’un Kağıthane İlçesi’nde 5 Haziran
2012’de Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm
için Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yapan Liseli
Dev-Genç üyesi Dilan Poyraz ve Mahir Mete
Kul polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* Tunceli’de yapılacak olan Grup Yorum
konserinin Nazımiye İlçesi’nde 10 Haziran
2012’de tanıtımını yaparken gözaltına alınan
Halk Cephesi üyesi 7 kişiden dördü 11 Haziran
2012’de “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla tutuklandı.
* Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP)
çalışanı Zeynel Nihadioğlu’nun 12 Haziran
2012’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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tarafından gözaltına alındığı ve “dosyada
gizlilik kararı olduğu” gerekçesiyle Zeynel
Nihadioğlu’nun hangi gerekçeyle gözaltına
alındığının açıklanmadığı öğrenildi.

* Yalova’da 28 Haziran 2012’de polis ekiplerinin
düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu
“yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları”
suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

* 	İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 12
Haziran 2012’de gözaltına alınan ve “dosyada
gizlilik kararı olduğu” gerekçesiyle hangi
gerekçeyle gözaltına alındığı açıklanmayan
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP)
çalışanı Zeynel Nihadioğlu 14 Haziran 2012’de
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla
tutuklandı.

* Gaziantep’te 4 Temmuz 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı ElKaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 13
kişi gözaltına alındı.

* Gaziantep’te 18 Haziran 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu
“yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları”
suçlamasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
* 22-24 Haziran 2012’de gözaltına alınan
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üye ve
yöneticisi 9 kişiden Sosyalist Kadın Meclisleri
üyesi Gökben Keskin “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” suçlamasıyla 24 Haziran 2012’de
tutuklandı.
Gözaltına alınan 9 kişiden Atılım Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni ve ESP Genel Başkan danışmanı
İbrahim Çiçek 24 Haziran 2012’de İstanbul’da;
Marksist Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
ve ESP Genel Başkan danışmanı Ziya Ulusoy
Samsun’da; ESP Genel Başkan danışmanı Ali Hıdır
Polat ise İzmir’de gözaltına alındı.
* İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde 26 Haziran 2012’de
çalıştığı tersaneden atılmasıyla ilgili olarak afiş
asan Zeynel Kızılaslan ve Ramazan Canpolat
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
* 	İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Aksaray
Semti’nde 26 Haziran 2012’de Etkin Haber
Ajansı’nın (ETHA) ve Atılım Gazetesi’nin
bulunduğu bina Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekipleri tarafından basıldı.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla
düzenlenen baskının “yasadışı Marksist Leninist
Komünist Parti (MLKP) Örgütü’nün yayın
organları oldukları” gerekçesiyle yapıldığı
öğrenilirken baskın süresince binada bulunan 15
kişi gözaltında tutuldu.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

* Gaziantep’te 4 Temmuz 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı ElKaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla
gözaltına alınan 13 kişiden 5’i 7 Temmuz 2012’de
tutuklandı.
* İstanbul’da 29 Temmuz 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Vatan
Caddesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne
“saldırı düzenleyecekleri” suçlamasıyla S.D. ve
Ç.Ş.’yi gözaltına aldı.
* İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Çağlayan
Mahallesi’nde 30 Temmuz 2012’de polis
ekiplerinin Gençlik Federasyonu üyesi Eser
Mosümbül’ü darp ederek gözaltına aldığı
öğrenildi.
* İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi
Mahallesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin 3 Ağustos 2012’de
düzenledikleri ev baskını sonucu “yasadışı
DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla
iki kadın gözaltına alındı.
* Tunceli’de 21 Ağustos 2012’de polis ekiplerinin
Halk Cephesi üyesi iki kişiyi gözaltına aldığı
öğrenildi.
* 	İstanbul’da 11 Ekim 2012’de operasyon
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekiplerinin “yasadışı El-Kaide Örgütü
üyesi oldukları” suçlamasıyla 4 kişiyi gözaltına
aldıkları öğrenildi.
* 	İstanbul’da 18 Ekim 2012’de gözaltına alınan
3 kişiden öğretmen Yusuf Demir ve Ünal
Şengezer “yasadışı TKP ML/TİKKO Örgütü’nün
üyesi oldukları” iddiasıyla 20 Ekim 2012’de
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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* İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı
Semti’nde 1 Kasım 2012’de Gençlik Federasyony
üyesi Gürkan Türkoğlu’nun sivil bir araçla gelen
üç kişilik polis ekibi tarafından darp edilerek
gözaltına alındığı ileri sürüldü.
* İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı
Semti’nde 1 Kasım 2012’de sivil bir araçla
gelen üç kişilik polis ekibi tarafından darp
edilerek gözaltına alınan Gençlik Federasyonu
üyesi Gürkan Türkoğlu’nun 2 Kasım 2012’de
tutuklandığı öğrenildi.
* Tunceli’de 13 Kasım 2012’de Demokratik Haklar
Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine baskın
düzenleyen polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı.
* Tunceli, Ankara, İzmir, Sivas, İstanbul, Uşak,
Mersin, Adana, Antalya, Zonguldak, Çanakkale
ve Isparta’da 13 Kasım 2012’de Demokratik
Haklar Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine
baskın düzenleyen polis ekiplerinin toplam 57
kişiyi gözaltına aldığı öğrenilirken, operasyonun
gerekçesi hakkında soruşturma dosyasında
“gizlilik” kararı olması nedeniyle bilgi
edinilemedi.
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* Antalya, Malatya, Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kocaeli ve Manisa’da 20 Kasım 2012’de Haklar
Derneği’ne ve üyelerinin evlerine baskın
düzenleyen polis ekiplerinin toplam 12 kişiyi
gözaltına aldığı öğrenilirken, operasyonun
gerekçesi hakkında soruşturma dosyasında
“gizlilik” kararı olması nedeniyle bilgi
edinilemedi.
* Antalya, Malatya, Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kocaeli ve Manisa’da 20 Kasım 2012’de Haklar
Derneği’ne ve üyelerinin evlerine baskın
düzenleyen polis ekiplerinin “eski özel harekât
mensubu Korkut Eken’e suikast hazırlığı
yaptıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 13 kişiden
7’si “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları”
ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamalarıyla 24 Kasım 2012’de tutuklandı.
* İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 25 Kasım 2012’de
polis ekipleri Ali Gülmez ve Meltem Vayiç
adlı 2 kişiyi gözaltına alarak Terörle Mücadele
Şubesi’ne götürürken dosyada gizlilik kararı
olması nedeniyle operasyonun gerekçesi
hakkında bilgi verilmedi. Gözaltına alınanlardan
Ali Gülmez 28 Kasım 2012’de tutuklandı.

* Tunceli, Ankara, İzmir, Sivas, İstanbul, Uşak,
Mersin, Adana, Antalya, Zonguldak, Çanakkale
ve Isparta’da 13 Kasım 2012’de Demokratik
Haklar Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine
baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 61 kişiden 28’i 17 Kasım 2012’de
tutuklanırken, operasyonun gerekçesi hakkında
soruşturma dosyasında “gizlilik” kararı olması
nedeniyle bilgi edinilemedi.

* Tunceli, Ankara, İzmir, Sivas, İstanbul, Uşak,
Mersin, Adana, Antalya, Zonguldak, Çanakkale
ve Isparta’da 13 Kasım 2012’de Demokratik Haklar
Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine baskın
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı
61 kişiden 31’i 17 Kasım 2012’de tutuklanmıştı.
Serbest bırakılan 30 kişiden 10’unun daha
savcının itirazı üzerine tutuklandığı 23 Kasım
2012’de öğrenildi.

* İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu
Mahallesi’nde 19 Kasım 2012’de Gülensu Haklar
Derneği’ne ve evlere baskın düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 6 kişiyi
gözaltına aldı.

* İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu
Mahallesi’nde 19 Kasım 2012’de Gülensu Haklar
Derneği’ne ve evlere baskın düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “‘Maykıl’
kod adlı Mikail Önel liderliğindeki uyuşturucu
satıcılarına baskı uyguladıkları” gerekçesiyle
ve “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları”
suçlamasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı 22
Kasım 2012’de tutuklandı.

* İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu
Mahallesi’nde 19 Kasım 2012’de Gülensu Haklar
Derneği’ne ve evlere baskın düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “‘Maykıl’
kod adlı Mikail Önel liderliğindeki uyuşturucu
satıcılarına baskı uyguladıkları” gerekçesiyle
ve “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları”
suçlamasıyla 13 kişiyi gözaltına aldı.
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* Tunceli’de 1 Aralık 2012’de polis ekipleri yolda
yürüyen Haklar Derneği üyesi Ünal Çimen ve
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gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilemedi.
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* İstanbul’da 10 Aralık 2012’de Terörle Mücadele
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri
eşzamanlı ev baskınları sonucu “çeşitli tarihlerde
yasadışı DHKP/C Örgütü adına eylem
yaptıkları” iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.
* İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde 17 Aralık 2012’de,
Kızıl Bayrak Gazetesi’nin tanıtımını ve satışını
yapan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına
alındı.
* Çanakkale’de 18 Aralık 2012’de Sosyalist
Gençlik Derneği (SGD) üyesi Ayhan
Duykulu “cezaevlerinde 67 gün süren açlık
grevi eylemlerine destek amaçlı düzenlenen
yürüyüşlere katıldığı” gerekçesiyle gözaltına
alındı.

* 	Konya’da 24 Aralık 2012’de ev baskınları
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı
polis ekipleri SGD ve ESP üyesi Koray Aspir,
Buket Merdan, Gökçe Bostancı ve Baran
Onur Emekçi adlı 4 kişiyi gözaltına alırken,
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama
yapılmadı.
* Adana’da 28 Aralık 2012’de polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu “19 Aralık
2012’de ODTÜ’deki olaylara dikkat çekmek
için yapılan eyleme katıldıkları” gerekçesiyle 19
öğrenci gözaltına alındı.

4. DİĞER DAVALAR
2012 yılında dökümantasyon merkezimizin tespitlerine göre görülen davalarda yargılanan toplam kişi sayısı
166, toplam beraat edilen kişi sayısı 6, toplam tahliye edilen kişi sayısı 47, toplam 18 kişiye 136 yıl 11 ay hapis
cezası verildi.

16 Kişi
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
baskınlarda gözaltına alınan 38 kişiden 11’i
“yasadışı DHKP/C örgütüyle bağlantılı oldukları”
gerekçesiyle 14 Mayıs 2011’de tutuklanmıştı.
Haklarında başlatılan soruşturma sonunda
hazırlanan iddianame kapsamında 11’i tutuklu 16
kişinin yargılanmasına 20 Ocak 2012’de Ankara 11.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada
sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, Büro
Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 1 Nolu Şube
Eğitim Sekreteri Gülsüm Yıldız, Necla Çam ve
Mehmet Ali Uğurlu’nun tahliye edilmesine karar
vererek duruşmayı 10 Nisan 2012’ye erteledi.
9 Kişi
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üye ve yöneticilerinin “yasadışı MLKP Örgütü üyesi oldukları”
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

suçlamasıyla yargılandıkları davanın karar duruşması 2 Şubat 2012’de görüldü.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada
mahkeme heyeti, İstanbul İl Başkanı Hülya Gerçek,
İzmir İl Başkanı Meliha Kayacı, Parti Meclisi üyesi
Görgü Demirpençe’ye 12’şer yıl hapis cezası; ESP
üyeleri Vahap Biçici ve Aydın Akyüz’e 22’şer yıl
hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanık 6 kişi
hakkında ise beraat kararı verdi. Kararın ardından
4 Şubat 2012’de İstanbul’da gözaltına alınan Hülya
Gerçek aynı gün tutuklandı.
16 Kişi
Ankara’da 2011 yılında düzenlenen operasyonun
ardından başlatılan soruşturma kapsamın
haklarında “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi
oldukları” suçlamasıyla dava açılan tutuklu 16
kişinin yargılanmasına 10 Şubat 2012’de devam
edildi.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu
16 sanıktan 15’inin tutuksuz yargılanmak üzere
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tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi
(Radikal, 11 Şubat).
5 Kişi
Ankara’da 20 Ocak 2011’de gözaltına alınıp 23 Ocak
2011’de “sağcı öğrencilere saldırı düzenleyebilecekleri ihtimalleri olduğu” gerekçesiyle tutuklanan beş
öğrencinin yargılanmasına 21 Şubat 2012’de devam
edildi.
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’ın savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti,
tutuklu sanıklar Didem Ezgi Serap’ın ve Uğurcan
Soybelli’nin de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.
26 Kişi
“Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi
ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla 10 Eylül 2006’da
“Gaye Operasyonu” adıyla düzenlenen operasyonlarda tutuklanan 26 kişinin yargılanmasına 29 Mayıs 2012’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi.
Atılım Gazetesi ve Özgür Radyo çalışanı ve yöneticisi
olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşmalarda
tahliye edilen 15 kişi ile tutukluluk halleri devam
eden 11 kişinin yargılandığı duruşmada, mahkeme
heyetinin değişmesi nedeniyle sanıkların ve
sanık avukatlarının yeniden savunmalarını alan
mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
6 Eylül 2012’deki duruşmada, mahkeme
heyetinin değişmesi nedeniyle sanıkların ve sanık
avukatlarının yeniden savunmalarını almaya
devam eden mahkeme heyeti, Atılım Gazetesi
Genel Yayın Koordinatörü Sedat Şenoğlu’nun
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine;
tutuklu on sanığın ise tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
13 Aralık 2012’deki duruşmada, mahkeme
heyetinin değişmesi nedeniyle sanıkların ve sanık
avukatlarının yeniden savunmalarını almaya
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devam eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan
Serkan Gündoğdu’nun tutuksuz yargılanmak
üzere tahliye edilmesine; tutuklu dokuz sanığın
ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar
vererek duruşmayı 12 Mart 2013’e erteledi.
Yasemin Karadağ
“Yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi olduğu”
suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan ve %85
fonksiyon kaybı olan tek böbreği ile yaşamasına
rağmen sağlık sorunları nedeniyle tahliye
edilmeyen Yasemin Karadağ’ın (42) yargılanmasına
28 Şubat 2012’de devam edildi.
Çağlayan (İstanbul) 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada mahkeme heyeti, Adli Tıp
Kurumu’ndan gelecek olan raporun beklenmesine
ve Yasemin Karadağ’ın tutukluluk halinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı 12 Haziran
2012’ye erteledi.
2 Kişi
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
açılan davaya 1 Mart 2012’de devam edildi.
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 öğrenilmişti.
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 tutuksuz yargılanan
iki öğrenciyle ilgili davanın duruşmasında savcının
yargılama konusu eylemle ilgili güncel bir yasa
değişikliğinin söz konusunu olduğunu belirterek,
mütalaasını bir sonraki duruşmada vereceğini
söylemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 24
Mayıs 2012’ye erteledi.
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3 Kişi
İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda “parasız
eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları için
haklarında dava açılan Ferhat Tüzer, Utku Aykar
ve Berna Yılmaz adlı öğrencilerin yargılanmasına
8 Mart 2012’de devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan üç öğrencinin bir
önceki duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını
veren davanın eski savcısı, “yapılan eylemin
anayasal hak olduğunu ve 19 aylık tutukluluk
süresinin uzun olduğunu” ifade ederek duruşma
sonunda sanıkların tahliye edilmesini, ayrıca
“suçun unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraat
etmelerini talep etmişti.
Davanın yeni savcısı ise “öğrencilerin yasadışı örgüt
üyesi oldukları ve eylemin talimatını DHKP/C
Örgütü’nden aldıklarını” iddia ederek öğrencilere
15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki
savunmalarını hazırlanmaları için duruşmayı 31
Mayıs 2012’ye erteledi.
29 Kişi
İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı Mustafa Kemal
Mahallesi’nde (1 Mayıs Mahallesi) 11 Ekim 2007’de
düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı MLKP
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanan
10 kişi ile birlikte toplam üçü firari 29 sanığın
yargılanmasına 27 Mart 2012’de devam edildi.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıklar
hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını
hazırlamalarını kararlaştıran mahkeme heyeti,
tutuklu sanıklardan Ali Haydar Saygılı, Selyoldaş
Akar, Suat Patır, Özkan Adıgüzel ve Ercan
Karabulut’un tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
28 Haziran 2012’deki duruşmada sanıkların esas
hakkında savunma yapmalarına asil üyelerin
bulunmadığı gerekçesiyle izin vermeyen mahkeme
heyeti, duruşmayı erteledi.
1 Kasım 2012’deki duruşmada sanıklarsan Süleyman
Yıldırım ile Hüseyin Tunç’un savunmalarını alan
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

mahkeme heyeti, Süleyman Yıldırım, Erdinç Araç
ile Gözel Tekbaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmelerine, Coşkun Günay ve Hüseyin
Tunç’un ise tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
6 Kişi
İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe
Mahallesi’nde 13 Aralık 2011’de düzenlenen ev
baskınları sonucu tutuklanan arasında Grup
Yorum üyesi Seçkin Aydoğan’ın da bulunduğu 6
kişinin yargılanmasına 2 Nisan 2012’de başlandı.
“Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla İstanbul
15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Melis
Ciddioğlu, Cemray Baş, Seçkin Aydoğan, Gürkan
Türkoğlu ile Eser Morsümbül ve Hazal Kaya’nın
ifadelerini alan mahkeme heyeti, Eser Mosümbül’ün
ve Hazal Kaya’nın tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı
erteledi.
8 Ağustos 2012’deki duruşmaya deliller arasında
yer alan fotoğraflarla ilgili Adli Tıp Kurumu’nun
hazırlaması gerektiği raporun yetişmemesi üzerine
mahkeme heyeti duruşmayı 5 Aralık 2012’ye
erteledi.
3 Kişi
İstanbul’da 30 Temmuz 2011’de bir işlem için
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden Avukat
Özcan Kılıç, “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi
olduğu” suçlamasıyla gözaltına alınmış; aynı
suçlamayla üç kişi daha gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan Okan Duman ve Coşkun
Kıyamçiçek ise daha sonra çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklanmıştı. Başlatılan soruşturma
kapsamında hazırlanan iddianameyi İstanbul 9.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği 2 Ocak
2012’de öğrenilmişti.
İddianamede tutuklu sanık Okan Duman 96
yıla kadar hapis cezası talep edilirken; tutuksuz
yargılanan Özcan Kılıç ile Coşkun Kıyamçiçek
hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep
edilmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Nisan 2012’de
başlayan duruşmada, sanıkların ifadelerini alan
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mahkeme heyeti, Coşkun Kıyamçiçek’in tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı 8 Mayıs 2012’ye erteledi.
Welat Yıldız
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi’nin
önünde 15 Şubat 2012’de yapılan kimlik kontrolü
sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Ezilenlerin
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Welat Yıldız’ın yargılanmasına 22 Mayıs 2012’de başlandı.
Davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla yargılanan Welat Yıldız’ın savunmasını alan mahkeme heyeti, Welat Yıldız’ın
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması
amacıyla 3 Temmuz 2012’ye erteledi.
7 Kişi
Ankara merkezli olmak üzere Denizli, Eskişehir
ve Bolu’da 29 Kasım 2011 sabahı düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan Odak
Dergisi okuru dördü üniversite öğrencisi yedi kişi 2
Aralık 2011’de “yasadışı THKP/C Direniş Hareketi
Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Tutuklanan yedi kişinin yargılanmasına 29 Mayıs
2012’de başlandı.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, yedi
sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek dosyadki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 9 Ekim 2012’ye erteledi.
13 Kişi
İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde bulunan İdil Kültür
Merkezi’ne polis ekiplerinin düzenledikleri baskın
sırasında polis ekibine mukavemet ettikleri iddiasıyla aralarında Grup Yorum üyeleri Ali Papur, Caner Bozkurt ve Ali Aracı’nın da bulunduğu 13 kişi
hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından tamamlanarak 19 Haziran
2012’de değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İddianamede
13 kişi “yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/
Cephesi (DHKP/C) üyesi olmakla”, “görevli memura direnmekle” ve “kamu malına zarar vermekle”
suçlandı.
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Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından 5’i Grup Yorum üyesi 13 kişinin yargılanmasına 26 Kasım 2012’de başlandı. İstanbul 15. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanık sıfatıyla
ifade veren Anıl Osman Özcan yanlış kişiyi teşhis
ederken, sanıkların aleyhinde ifade veren Baran
Furkan Gül’ün de duruşmada ifadeleri polis baskısı
altında verdim” dediği öğrenildi.
“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti,
“konutu terk etmeme” yasağı nedeniyle duruşmaya
katılamayan sanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmeleri ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 2 Nisan 2013’e erteledi.
16 Kişi
İstanbul’un Şişli İlçesi’nde bulunan Yürüyüş
Dergisi’nin ofset hazırlığını yapan Ozan Yayıncılık,
24 Aralık 2010’da helikopter destekli polis ekipleri
tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan
16 kişiden sekizi 28 Aralık 2010’da tutuklanmıştı.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 16 kişinin yargılandığı
davanın 20 Temmuz 2012’de görülen duruşmasında
sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme
heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla tutuklu sanıklardan Cihan Gün,
Naciye Yavuz, Kaan Ünsal, Musa Kurt ve Halit
Güdenoğlu’nu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
ederek duruşmayı erteledi.
3’ü tutuklu 16 kişinin yargılandığı davanın 18
Aralık 2012’de görülen duruşmasında savcının
esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti, tutuklu üç sanığın tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı sanıkların esas
hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla
14 Şubat 2013’e erteledi.
16 Kişi
Çorum’da polis ekiplerinin 27 Nisan 2012’de düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan
yedi kişiden Halil Top, Dursun Turna, Gözde Erdal,
Hüseyin Teke ve Ender Özçiftçi “yasadışı DHKP/C
Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle 1 Mayıs
2012’de tutuklanmıştı.
Operasyonun ardından toplam 16 kişi hakkında
Ankara Cumhuiyet Savcılığı soruşturma başlatmışTürkiye İnsan Hakları Vakfı
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tı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede
delil olduğu iddia edilen orak-çekiçli kolye, Deniz
Gezmiş posterleri sanıkların “yasadışı örgüt üyesi
olduklarına” kanıt olarak gösterilmişti.
16 kişi hakkında Çorum’da 2011 yılında düzenlenen
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma mitinginde,
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum
temsilciğinin kortejinde yer alarak “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 157 sayfalık
iddianame hazırlayan savcı, şüpheliler hakkında
80 yıla varan hapis cezası istediği iddianameyi
değerlendirmesi amacıyla Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne göndermiş mahkeme heyeti de
iddianameyi kabul etmişti.
Davanın 9 Ekim 2012’de görülen duruşmasında
sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti,
tutuklu 7 sanıktan Gözde Erdal, Dursun Turna,
Hüseyin Teke, Ender Özçiftçi, Halil Top ve İbrahim
Devrim Top’un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
edilmesine ve tutuklu sanık Umut Şener’in ise
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı erteledi.
6 Kişi
Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin
8 Mayıs 2012’de Kocaeli’de, Mersin’de, Hatay’da,
Konya’da, Tunceli’de, İstanbul’da, Ankara’da,
Adana’da, Sakarya’da, Eskişehir’de, Kütahya’da
“yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi
(DHKP-C) üyesi oldukları” gerekçesiyle Halk
Cephesi, Temel Haklar Federasyonu, TAYAD,
Gençlik Federasyonu’na ait binalarına ve evlere eş
zamanlı düzenlediği baskınlar sonucu gözaltına
aldığı 138 kişiden Tunceli’de gözaltına alınan 6
kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 9
Mayıs 2012’de tutuklanmıştı.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’de 30 Ekim
2012’de görülen duruşmada savcının esas
hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti,
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
4 Aralık 2012’deki duruşmada mahkeme heyeti,
sanıklardan Derya Taşkıran 7 yıl 1 ay hapis cezası;
Gönül Bozkurt’a 8 yıl 9 ay hapis cezası; Rıza Şahin’e
7 yıl 1 ay hapis cezası; Cem Aslan’a 8 yıl 2 ay hapis
cezası; Atilla Ögeyik’e 6 yıl 3 ay hapis cezası Murat
Çeçen’e 6 yıl 3 ay hapis ceza verdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

6 Kişi
Katıldıkları 1 Mayıs kutlaması ve Grup Yorum
konseri nedeniyle 9 Mayıs 2012’de “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” suçlamasıyla Eskişehir’de gözaltına
alınan 6 kişinin yargılanmasına 19 Kasım 2012’de
Bursa Bölge 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi.
Erasmus değişim programı kapsamında Fransa’daki
Lumiere
Lyon
Üniversitesi’nden
Anadolu
Üniversitesi’ne gelen ve operasyon kapsamında
tutuklandıktan 3 ay sonra tutuksuz yargılanmak
üzere tahliye edilen Sevil Sevimli’nin de katıldığı
duruşmada “yasadışı örgüt yöneticisi olmak ve
yasadışı örgütün bayrağını gösteride taşımak
suretiyle yasadışı örgüt propagandası yapmak”
suçlamalarıyla yargılanan sanıkların ifadelerini alan
mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ocak 2013’e erteledi.
6 Kişi
İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 2010 yılında özel bir
hastanenin açılış törenine katılan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen 8 kişiden
6’sı hakkında açılan davanın karar duruşması 14
Aralık 2012’de görüldü.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan Ali
Ekber Kalender’e “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi
olduğu” ve “kasten insan yaraladığı” gerekçesiyle 9
yıl 7 ay hapis cezası, 5 sanığa ise “yasadışı DHKP/C
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 7’şer yıl 6’şar
ay hapis cezası verdi.
Uğur Ok
2009 yılında İstanbul’da düzenlenen operasyon
sonucu tutuklanan Sosyalist Gençlik Derneği (SGD)
üyesi Uğur Ok hakkında açılan davanın 3 Temmuz
2012’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında Uğur Ok’un esas
hakkındaki son savunmasını alan mahkeme heyeti,
Uğur Ok’a “yasadışı MLKP Örgütü’nün gençlik
oluşumu olan Komünist Gençlik Örgütü’nün üyesi
olduğu” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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5. KURUMLARA AÇILAN DAVALAR
2012 yılında dökümantasyon merkezimizin tespitlerine göre 17 kurum mahkeme kararlarıyla kapatılmıştır.
2 kurumun kapatılma davası devam etmektedir. Polis tarafından basılan kurum sayısı 1 ve bu kapatmaları
protesto etmekten kaynaklı gözaltına alınan kişi sayısı 4’tür.

Sami Dinç Eğitime Destek Evi
Van Valiliği’nin, Van Belediyesi tarafından açılan
Sami Dinç Eğitime Destek Evi’nin Emniyet
Müdürlüğü’nün şikâyeti üzerine “dersliklerin
adlarının Kürtçe olduğu” gerekçesiyle kapatılmasına
karar verdiği 19 Ocak 2012’de öğrenildi.
Çocuk Evi Etkinlik Çadırları
Van Valiliği’nin, Van Belediyesi ve Halkevleri tarafından açılan Çocuk Evi Etkinlik Çadırları’nın Emniyet Müdürlüğü’nün şikâyeti üzerine “dersliklerin
adlarının Kürtçe olduğu” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdiği 22 Ocak 2012’de öğrenildi.
Dilek Serin Eğitime Destek Evi
Tunceli Valiliği’nin, Tunceli Belediyesi tarafından
açılan Dilek Serin Eğitime Destek Evi’nin Emniyet
Müdürlüğü’nün şikâyeti üzerine “yasak faaliyet
yapıldığı” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdiği
31 Ocak 2012’de öğrenildi.
Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi
Derneği
Tunceli’de faaliyet yürüten Dersim Alevilik İnanç
ve Kültür Akademisi Derneği’nin “amacı dışında
faaliyet gösterdiği” suçlamasıyla ve derneğin
başkanı Aysel Doğan’ın “KCK Soruşturması” adı
altında tutuklanması gerekçesiyle Malatya 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla Tunceli Asliye
Hukuk Mahkemesi tarafından 16 Şubat 2012’de
kapatıldığı öğrenildi.
Orhan Doğan Eğitime Destek Evi
Batman Valiliği 21 Şubat 2012’de, Batman
Belediyesi tarafından açılan Orhan Doğan Eğitime
Destek Evi’nin “sınıflarda Atatürk Portresi ve
Gençliğe Hitabe bulunmadığı” gerekçesiyle bir kez
daha kapatılmasına karar verdi.
Orhan Doğan Eğitime Destek Evi
Doğubayazıt (Ağrı) Kaymakamlığı’nın, Doğubaya-
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zıt Belediyesi tarafından 2005 yılında açılan Orhan
Doğan Eğitime Destek Evi’nin “protokol imzalanmadığı” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdiği
23 Şubat 2012’de öğrenildi.
Evdalê Zeynikê Kültür ve Sanat Merkezi
Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 25 Ekim 2010’da
Malazgirt Belediyesi tarafından açılan Evdalê
Zeynikê Kültür ve Sanat Merkezi’nin “2633 sayılı
Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne, 2645
sayılı Yaygın Eğitim Kurumları Yönergesi’ne, Milli
Eğitim Bakanlığı 2010/63 sayılı Genelgesi’nin
hükümlerine aykırı olduğu” gerekçesiyle Malazgirt
Kaymakamlığı tarafından kapatıldığı 24 Şubat
2012’de öğrenildi.
Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği
İzmir’de 26 Nisan 2011’de yapılan baskının ardından
hakkında “derneğin amacı dışında kullanıldığı”
gerekçesiyle kapatma davası açılan Kürt Dili
Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDİ-DER)
İzmir Şubesi’nin 2. duruşması 13 Mart 2012’de
İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada dernek avukatını dinleyen mahkeme
başkanı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için
duruşmayı 17 Mayıs 2012’ye erteledi.
Dersim Demokratik Haklar Derneği
Tunceli’de faaliyet yürüten Dersim Demokratik
Haklar Derneği’nin “amacı dışında faaliyet gösterdiği” suçlamasıyla ve dernek üyelerinin “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanları
gerekçesiyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
talimatıyla Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Nisan 2012’de kapatıldığı öğrenildi.
Göç Edenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Batman’da faaliyet
gösteren Göç Edenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği (GÖÇ-DER) ile ilgili Batman 1. Asliye
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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Hukuk Mahkemesi’nin “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı faaliyetlerde
bulunduğu” gerekçesiyle verdiği kapatma kararını
9 Nisan 2012’de onadı.
Tütün Üreticileri Sendikası
İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16 Nisan
2012’de aldığı kararla İzmir Valiliği’nin hakkında
dava açtığı Tütün Üreticileri Sendikası’nın (TütünSen) kapatılması istemini Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi’nin daha önce verilen kapatma kararını
bozması ilamına uyarak reddettiği 19 Nisan 2012’de
öğrenildi.
Darıca Kültür Derneği
Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde Darıca Kültür
Derneği’nin 29 Nisan 2012’de düzenlediği kermes
gerekçe gösterilerek dernek binası 30 Nisan 2012’de
polis ekipleri tarafından basılarak binada bulunan
malzemelere el konuldu.

faaliyetlerinin yönerge ve yönetmelikte belirtilen
esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle
kapatılmasına karar verdiği 26 Haziran 2012’de
öğrenildi. Kararı 27 Haziran 2012’de protesto
eden gruba müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi
gözaltına aldı.
Kızıltepe Eğitime Destek Evi
Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi
tarafından açılan Eğitime Destek Evi’nin “halk
eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge
ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim kurumları
yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı
ve kurumdaki eğitim öğretim faaliyetlerinin
yönerge ve yönetmelikte belirtilen esaslara uygun
olarak yürütülmediği” gerekçesiyle 26 Haziran
2012’de kapatılmasına karar verdi.
Hüseyin Deniz Eğitime Destek Evi

Tunceli’de faaliyet yürüten Dersim Özgürlükler
Derneği’nin “amacı dışında faaliyet gösterdiği”
suçlamasıyla Tunceli Valiliği’nin yaptığı suç
duyurusu üzerine Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi
tarafından 26 Nisan 2012’de kapatıldığı 4 Mayıs
2012’de öğrenildi.

Ceylanpınar Kaymakamlığı, ceylanpınar Belediyesi
tarafından açılan Hüseyin Deniz Eğitime Destek
Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına
dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın
eğitim kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim
faaliyetlerinin yönerge ve yönetmelikte belirtilen
esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle
30 Haziran 2012’de kapatılmasına karar verdi.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası

Derik Eğitime Destek Evi

Ev işçiliğinin iş kolu olmadığı gerekçesiyle Ev
İşçileri Dayanışma Sendikası’nın (Evid-Sen)
kapatılması talebiyle İstanbul Valiliği’nin yaptığı
başvurusu üzerine Evid-Sen hakkında açılan
kapatma davasının sonuçlandığı 26 Mayıs 2012’de
öğrenildi.

Derik Kaymakamlığı, Derik Belediyesi tarafından
açılan Eğitime Destek Evi’nin “halk eğitimi
faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge ve
Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim kurumları
yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı
ve kurumdaki eğitim öğretim faaliyetlerinin
yönerge ve yönetmelikte belirtilen esaslara uygun
olarak yürütülmediği” gerekçesiyle 4 Temmuz
2012’de kapatılmasına karar verdi.

Dersim Özgürlükler Derneği

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi görülen duruşmada “2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda yer
adlığı şekliyle sendikanın işçiler tarafından değil,
evde çalışan insanlar tarafından kurulduğu” gerekçesiyle Evid-Sen’in kapatılmasına karar verildi.
Viranşehir Eğitime Destek Evi
Viranşehir
Kaymakamlığı’nın,
Viranşehir
Belediyesi tarafından açılan Eğitime Destek Evi’nin
“halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair
yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim
kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim
Türkiye İnsan Hakları Vakfı

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 davası 4 Ekim 2011’de sonuçlanmış,
Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen
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karar duruşmasında mahkeme başkanı, savcının
“Aleviliğin din, cemevinin ibadethane olmadığını”
ileri sürerek derneğin kapatılması yönündeki esas
hakkındaki görüşüne rağmen davanın reddinin
kararlaştırıldığını bildirmişti.
Kararın Yargıtay 7. Hukuk Dairesi tarafından
bozulması üzerine 20 Kasım 2012’de yeniden
yargılama yapıldı. Ankara 16. Asliye Hukuk
Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı,
“cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak
toplumca bilinmiş ve kabul görmüştür. Derneğin
tüzüğünde yazılı bulunan ‘Cemevleri ibadethanedir’
hükmü anayasanın 2. maddesine aykırılık
taşımadığı gibi kanunlarla da yasaklanmamıştır”
diyerek kararında direndi. Direnme kararı üzerine

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012

dosya kesin kararın verilmesi amacıyla Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu’na gönderildi.
Mir Celadet Bedirxan Kültür-Sanat ve Tarih
Derneği
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde faaliyet yürüten Mir
Celadet Bedirxan Kültür-Sanat ve Tarih Derneği
“derneğin adında ‘x’ harfi bulunduğu” gerekçesiyle Şırnak Valiliği’nin yaptığı suç duyurusu üzerine Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından
Dernekler Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan
“Dernekler defterlerinde ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanılır” ifadesine dayanılarak
kapatıldığı 7 Aralık 2012’de öğrenildi.

6. KURUM BİNALARINA YÖNELİK SALDIRILAR
Dökümantasyon merkezimizin tespitlerine göre; 2012 yılında kurumlara toplam 61 saldırı düzenlenmiştir.
Bu saldırıların 33’ü BDP’ye, 9’u AKP’ye ve 19 ise diğer kurumlara yapılmıştır. Saldırılar sonucu genellikle
maddi hasar meydana gelirken yanı sıra 1 polis ile 22 sivil olmak üzere toplam 23 kişi yaralanmıştır. Bu
saldırılar sonucu gözaltına alınan toplam kişi sayısı 6, tutuklanan kişi sayısı ise 2’dir.

* Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 5 Ocak 2012’de
BDP’nin Huzurkent Mahallesi’nde bulunan
temsilciliğine kimliği belirsiz kişi veya kişilerin
düzenlediği taşlı saldırı sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.
* Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde 9 Ocak
2012’de AKP ilçe başkanlığına molotofkokteyli
atılması sonucu binada maddi hasar meydana
geldi.
* Diyarbakır’da Sur Kaymakamlığı’na bağlı Çok
Amaçlı Toplum Merkezi’nin (ÇATOM), 16
Ocak 2012’de kundaklanması sonucu bina
kullanılamaz hale geldi.
* Mersin’de 18 Ocak 2012’de AKP İl Başkanlığı
binasına kimliği belirsiz bir kişinin attığı el
yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu
çevrede maddi hasar meydana geldi.
* Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 25 Ocak 2012’de
kimliği belirsiz kişi veya kişilerin pompalı
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tüfekle BDP ilçe binasına ateş açması sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
* Diyarbakır’da 5 Şubat 2012’de AKP il binasına
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
* Batman’da 5 Şubat 2012’de Batman Belediyesi
ile BDP il binasına pompalı tüfekle açılan ateş
sonucu binada maddi hasar meydana gelirken
saldırıyı düzenledikleri iddia edilen 3 kişi
gözaltına alındı.
* İstanbul’un Çekmeköy İlçesi’nde 13 Şubat
2012’de AKP Çamlık Mahallesi temsilciliği
önüne bırakılan ses bombasının patlaması
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
* Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde 21 Mart
2012’de AKP ilçe binasına düzenlenen bombalı
saldırı nedeniyle bir polis memuru yaralandı.
*	İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 22 Nisan
2012’de BDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
* Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde 23 Nisan
2012’de AKP ilçe binasına düzenlenen ses
bombalı saldırı nedeniyle binada maddi hasar
meydana geldi.
* Diyarbakır’da Bağlar Kaymakamlığı’na bağlı
Kadın Destek Evi’ne, 25 Nisan 2012’de molotofkokteyli atılması sonucu binada bulunan üç kişi
yaralanırken binada da maddi hasar meydana
geldi.
* Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 12 Mayıs 2012’de
AKP ilçe binasına atılan ses bombası sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
* Diyarbakır’da 29 Mayıs 2012’de AKP il binasına
atılan ses bombasının patlaması sonucu binada
maddi hasar meydana geldi.
* Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 28 Mayıs 2012’de
BDP ilçe temsilciliğine kimliği belirsiz kişi veya
kişilerin düzenlediği taşlı saldırı sonucu binada
maddi hasar meydana geldi.
* Diyarbakır Valiliği’ne bağlı Şehitlik Aile ve Eğitim
Destek Evi’ne, 10 Haziran 2012’de parça tesirli
bomba atılması sonucu ölen veya yaralanan
olmazken binada maddi hasar meydana geldi.
* Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 17 Haziran
2012’de BDP ilçe binasının kimliği belirsiz kişi
veya kişilerce ateşe verilmesi sonucu binada
maddi hasar meydana geldi.
*	Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde 19 Haziran 2012’de
BDP ilçe binasına yaklaşık 20 araçla gelen
grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu binada
maddi hasar meydana geldi.
* İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 22 Haziran
2012’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Kamu
Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal
Yardım Derneği binasına düzenledikleri ses
bombalı saldırı sonucu binada maddi hasar
meydana geldi.
* Mardin’in Derik İlçesi’nde 27 Haziran 2012’de
Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.
* Gaziantep’te

20

Ağustos
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2012’de

Koru-

türk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis
Karakolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü
aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu
4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından protesto yürüyüşü yapan bir grup BDP Şehit Kâmil İlçe Örgütü binasını ateşe verdi.
* Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis
Karakolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü
aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu
4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından 21 Ağustos 2012’de
BDP Yavuzeli İlçe Örgütü binası ateşe verildi.
* Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis
Karakolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü
aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu
4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından 21 Ağustos 2012’de
BDP Nizip İlçe Örgütü binasına yaklaşık 100 kişilik bir grubun molotofkokteylleriyle saldırması
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
* Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis
Karakolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü
aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu
4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından 21 Ağustos 2012’de
BDP Araban İlçe Örgütü binasına molotofkokteylleriyle saldırılması sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
* Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis
Karakolu’nın yakınlarına bırakılan bomba yüklü
aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu
4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından 21 Ağustos 2012’de
BDP Kocaeli İl Örgütü binasının kapısının benzin dökülerek ateşe verilmesi sonucu binada
maddi hasar meydana geldi.
* Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk
Caddesi’nde
bulunan
Karşıyaka
Polis
Karakolu’nın yakınlarına bırakılan bomba
yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması
sonucu 4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle
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sonuçlanan saldırının ardından 22 Ağustos
2012’de İzmir’de BDP Karşıyaka İlçe Örgütü
binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerin
düzenlediği saldırı sonucu bina girişinde
bulunan tabelanın tahrip edildiği öğrenildi.
* Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk
Caddesi’nde
bulunan
Karşıyaka
Polis
Karakolu’nın yakınlarına bırakılan bomba
yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması
sonucu 4’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle
sonuçlanan saldırının ardından 22 Ağustos
2012’de Çanakkale’de BDP İl Örgütü binasına
düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.
* İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 24 Ağustos 2012’de
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD)
Kartal Şubesi’nin kundaklanmaya çalışılması
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
* Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 25 Ağustos
2012’de BDP ilçe binasına ses bombası atılması
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
*	Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 2 Eylül 2012’de
10 askerin ölümü ve 7 askerin de yaralanmasıyla
sonuçlanan eşzamanlı saldırıların ardından
Adıyaman’da 3 Eylül 2012’de ırkçı bir grup BDP
il binasına saldırarak binanın camlarını taşlarla
kırdı.
*	İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 5 Eylül
2012’de BDP ilçe binası önüne bırakılan paketten
ses bombası çıktı. Paketin içinde ses bombası
olduğunu tespit eden polis ekipleri bombayı
fünyeyle patlattı. Patlama sonucunda binanın
dış kapısının camları kırıldı.
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* Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nden 16 Eylül
2012’de, 8 polis memurunun ölümüyle 10 polis
memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan
servis aracına bombalı saldırının ardından
Bingöl’de BDP il binasına saldıran bir grup
binanın camlarını kırdı.
*	İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde 18 Eylül 2012’de BDP
ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
* BDP’nin Bitlis’in Ahlat İlçesi’ne bağlı Ovakışla
Beldesi’ndeki binasının 20 Eylül 2012’de
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından
kundaklanması sonucu çıkan yangın nedeniyle
binada bulunanan eşyalar kullanılamaz hale
geldi.
*	İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde 23 Eylül 2012’de
BDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişi veya
kişilerin düzenlediği saldırı sonucu binada
maddi hasar meydana geldi.
*	İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde 22 Eylül
2012’de, BDP ilçe binasının önünde toplanan
yaklaşık 250 kişilik aşırı sağcı bir grup binaya
girmeye çalıştı. Grup, slogan atarak binada
bulunanları tehdit ettikten sonra dağıldı.
* BDP’nin Bingöl’deki binasına 21 Eylül 2012’de bir
grubun taşlı saldırı düzenlemesi sonucu binada
maddi hasar meydana geldi, çıkan olaylarda ise
14 kişi yaralandı.
* Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’ne bağlı Karaağaç
Beldesi’nde 27 Eylül 2012’de, BDP binasına
aşırı sağcı bir grubun taşlı saldırıda bulunması
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.

* Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 6 Eylül 2012’de
BDP ilçe temsilciğine kimliği belirlenemeyen
bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.

* Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 27 Eylül 2012’de,
BDP ilçe binasının kimliği belirsiz kişi veya
kişilerce ateşe verilmesi sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.

* Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın
(Eğitim-Sen) Mersin Şubesi’ne 10 Eylül 2012’de
giren kimliği belirsiz kişilerin binada bulunan
eşyalara zarar verdikleri öğrenildi.

*	İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 30 Eylül 2012’de
BDP ilçe binasına gelen 5-6 kişilik bir grubun
parti binasının tabelasını sökmeye çalışması
üzerine tabela zarar gördü.

*	İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül 2012’de
BDP ilçe binası ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Bir süre binanın önünde bekleyen grubun
marş okuyarak slogan attıkları öğrenildi.

*	Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 9 Ekim 2012’de Bener
Cordan, Atatürk, Cumhuriyet ve Anafartalar
ilköğretim okulları ile İdil Lisesi, Çok
Programlı Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’ne
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molotofkokteyleriyle düzenlenen eşzamanlı
saldırılar sonucu 2 çocuk yaralanırken okul
binalarında da maddi hasarlar meydana
geldi.
* Diyarbakır’da 9 Ekim 2012’de Şehitlik Lisesi’ne
molotofkokteyleriyle düzenlenen saldırı sonucu
1 çocuk ile 2 öğretmen yaralanırken okul binasında da maddi hasar meydana geldi.
* Malatya’da 6 Ekim 2012’de BDP il binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.
* Mardin’de Nusaybin Kaymakamlığı’na bağlı
Geçlik Merkezi’ne, 14 Ekim 2012’de molotofkokteyli atılması sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
* Bingöl’ün kırsal kesiminde 20 Eylül 2012’de çıkan
çatışmada bir geçici köy korucusunun ölmesinin
ardından geçici köy korucusunun yakınlarının
21 Eylül 2012’de taş, sopa ve sandalyelerle
BDP İl Başkanlığı’na saldırması sonucu binada
maddi hasar meydana geldiği 2 Kasım 2012’de
öğrenildi.
* İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 10 Kasım 2012’de
BDP İlçe Örgütü’nün binasına kimliği belirsiz
kişiler tarafından düzenlenen taşlı saldırı sonucu
binada maddi hasar meydana geldi.
* Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 17 Kasım 2012’de
ırkçı bir grubun BDP İlçe Örgütü binasına
yaptığı taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar
meydana geldi.
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* Erzincan’da 18 Kasım 2012’de, Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği’nin Muharrem Orucu nedeniyle
kurduğu çadıra ırkçı bir grubun yaptığı saldırı
sonucu çıkan yangın nedeniyle çadırda bulunan
eşyalarda maddi zarar meydana geldi.
* Erzincan’da 18 Kasım 2012’de, Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği’nin Muharrem Orucu nedeniyle
kurduğu çadıra ırkçı bir grubun yaptığı saldırı
sonucu çıkan yangın nedeniyle çadırda bulunan
eşyalarda maddi zarar meydana gelmişti. Çadıra
saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden
2’si 24 Kasım 2012’de tutuklandı.
* Batman’ın Gercüş İlçesi’nde 6 Aralık 2012’de AKP
ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen
saldırı sonucu bina kullanılamaz hale geldi.
* Gaziantep’te 20 Aralık 2012’de BDP İl Örgütü
binasına kimliği belirlenemeyen kişi veya
kişilerce molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı
sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
* Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde Mardin Valiliği’ne
bağlı Sosyal Destek Programı kapsamında açılan
Mardin Okumayı Sevdirme ve Yaygınlaştırma
Derneği’ne 27 Aralık 2012’de molotofkokteyli
atılması sonucu binada maddi hasar meydana
geldi.
* Bursa’da 29 Aralık 2012’de kimliği belirsiz kişi
veya kişilerin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne
düzenledikleri taşlı saldırı sonucu binada maddi
hasar meydana geldi.
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A. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Mahkûm Edilen Toplam Kişi Sayısı
Verilen Toplam Hapis Cezası
Beraat
Para Cezası Verilen Kişi Sayısı
Verilen Toplam Para Cezası Miktarı
Yargılanan
Gözaltı
Tutuklama

336 kişi
1197 yıl 5 ay 2 gün
138
6 kişi
58,780 TL
829
12
30

B. CEZAEVLERİ
1. CEZAEVLERİNDE ÖLÜM VEYA İNTİHAR GİRİŞİMLERİ
Sağlık Nedeniyle
22
İntihar İddiası
20
Koğuşta Çıkan
13
Yangın
Cinayet
3
Ölüm
Belirlenemeyen
8
Neden
Toplam
66
İntihar Girişimi
13
2. CEZAEVLERİNDE İŞKENCE VE SORUNLAR
Vaka Sayısı
5
İşkence Gören Kişi Sayısı
262
Şikâyet Sayısı
59
3. ZORLA SEVK EDİLMELER
Zorla Sevk Edilen Kişi Sayısı
2438
Zorla Sevk Edilme Vaka Sayısı
71
4. DİSİPLİN CEZALARI
Hücre Cezası Verilen Kişi Sayısı
126 kişi
Toplam Verilen Hücre Cezası
1293 gün
Haberleşme ve İletişim Yasağı Verilen Kişi
257 kişi
Sayısı
Toplam Haberleşme ve İletişim Yasağı
403 ay 15 gün
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Açık ve/veya Kapalı Görüş Yasağı
Açık ve/veya Kapalı Görüş Yasağı Verilen
Kişi Sayısı
Sosyal Etkinliklerden Men Cezası
Sosyal Etkinliklerden Men Cezası Verilen
Kişi Sayısı

353 ay
163 kişi
47 ay
47 kişi
5. DİĞER

Kanser ve diğer ağır hastalıklara yakalanan
16
hasta mahkûm sayısı
Hasta olup da tedavisi yapılmayan ya da
30
aksatılan hasta mahkûm sayısı
Dışarıdan mahkûmlara gönderilen eşyalara
19
cezaevi yönetimi tarafından el konulması
Mahkûmların gönderdiği mektup ve
faxlara hapishane yönetiminin el koyarak
7
engellenmesi
Mahkûmların eşyalarına hapishane
3
yönetimi tarafından el konulması
Mahkûmlarla görüş için gelen
10
kişi ve avukatların mahkûm ile
görüştürülmemesi1
6. CEZAEVLERİNDE ÇIKAN YANGINLAR VE BEDENİNİ YAKMA EYLEMİ YAPANLAR
Bedenini Yakma Eyleminde Bulunan
7
Mahpus
Cezaevinde Çıkan Yangın Sayısı
16
Yangından Kaynaklı Ölen Mahpus
13
Yaralanan Veya Dumandan Etkilenen
119
Mahpus
7. CİNSEL SALDIRI OLAYLARI2
Cinsel Saldırıya Uğrayan Kişi
Sayısı(Pozantı hapishanesindeki çocuk
6
mahpuslar hariç)
8. CEZAEVLERİ “HAYATA DÖNÜŞ” OPERASYONU DAVALARI3
Hakkında Dava Açılan Görevli Sayısı
267
Hakkında Dava Açılan Mahpus Sayısı
399
1 Abdullah Öcalan’ın avukatları 27.07.2011-31.12.2012 tarihleri arasında toplam 78 kere müvekkilleriyle görüşme talebinde bulunmuştur. Her seferinde kosterin bozuk olması, hava muhalefeti, evrak eksikliği gibi sebeplerle avukatların görüşme talebi reddedilmiştir.
2 2012 yılında hapishanelerdeki cinsel saldırılar arasında skandal yaratan olay; Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen
çocuklardan bir kısmının kaldığı Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde çocukların defalarca cinsel tacize ve tecavüze uğradığı basına
yansıması oldu.
3 Dava devam etmektedir.
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9. DİYARBAKIR CEZAEVİ KATLİAMI DAVASI4
Hakkında Dava Açılan Görevli Sayısı
72
Mahkum Edilen Toplam Kişi Sayısı
62 kişi
Mahkûmiyet
310 yıl hapis cezası, 186 yıl kamu hizmetinden men.
Beraat
3
Zaman aşımından dosyası düşen
7
10. DEVAM EDEN VEYA TAMAMLANAN DAVALAR
Karara Dağlanan Dava Sayısı
2
Müebbet

3

Mahkûmiyet
Hapis Cezası
Hapis Cezası Verilen
Kişi Sayısı
Para Cezası
Para Cezası Verilen
Kişi Sayısı

62yıl 5ay 15gün hapis cezası
10 kişi
6600 TL
6 kişi

Devam Eden Dava Sayısı

3
11. MÜLTECİ KAMPLARI

Kamplarda Çıkan Yangın Sayısı
Ölen Mülteci Sayısı
Yaralanan Mülteci Sayısı

3
8 (Suriyeli)
8 (Suriyeli)

4 26 Şubat 2006 yılında görülen davada verilen cezalar tabloya yansıtılmıştır. Yargıtay davanın yeniden görülmesine karar

verdi. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi davanın, 12 Şubat 2013 tarihinde görülmesine karar verdi.

C. KİŞİ GÜVENLİĞİ
1. GÖZALTINDA ÖLÜM OLAYLARI
Gerçekleşen Ölüm Olayı
9
Açılan Soruşturma Sayısı
2
2. DEVAM EDEN VEYA SONUÇLANAN GÖZALTINDA ÖLÜM DAVALARI
Devam Eden Dava Sayısı
1
Sonuçlanan Dava Sayısı
2
Hapis Cezası/Meslekten
6 yıl 2 ay, Meslekten
Men Cezası
Men 2 polis
Mahkûmiyet
Beraat
7
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3. GÖZALTINDA ZORLA KAYBETME SORUŞTURMALARI
Soruşturma Sayısı
5
Devam Eden Soruşturma Sayısı
2
Takipsizlik Kararı Verilen Soruşturma Sayısı
1
Görevsizlik Kararı Verilmiş Soruşturma Sayısı
2
4. İŞKENCE OLAYLARI
Tespit Edilen Vaka Sayısı
323
5. GÖZALTINDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE DAVALARI
Görevliler Hakkında Devam Eden Dava Sayısı
6
Yargılanan Görevli Sayısı
46 Polis
1
Doktor Davaları5

Sonuçlanan Dava Sayısı

Hapis
Cezası

Devam Eden Dava Sayısı

İç işleri bakanlığı aleyhinde açılan dava

1

Hapis/Adli Para Cezası

Polis Memurları Aleyhinde Açılan davalar

Hapis/Adli Para Cezası Verilen
Görevli Sayısı
Beraat
Kovuşturmaya Yer Yok
Soruşturma İzni Yok
Takipsizlik Kararı
Hapis/Adli Para Cezası

Polisler Tarafından Mağdurlar Hakkında
Açılan Davalar

Hapis/Adli Para Cezası Verilen
Mağdur Sayısı
Beraat
Devam Eden Dava Sayısı

Karar

2ay 15 gün
1
16 Mağdura
toplam
400,000 TL
Tazminat
ödenecektir.
29yıl 3ay
22gün, 8ay
29gün adli
para cezası.
15 polis
11
1
1
2
11yıl 11ay
14gün, 75gün
adli para
cezası
11 Kişi
2
24

5 Görevini kötüye kullanmadan açılan davalar.
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D. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
1. KCK SORUŞTURMASI
Görülen Toplam Dava Sayısı
88
Yargılanan Toplam Kişi Sayısı
2025
Tutuklu Toplam Kişi Sayısı
1206
Tutuksuz Yargılanan Toplam Kişi Sayısı
104
Mahkûm Edilen Toplam Kişi Sayısı
218
Verilen Toplam Hapis Cezası
1 müebbet, 3707yıl 15 gün
Verilen Toplam Para Cezası
66,980 TL
Beraat Edilen Toplam Kişi Sayısı
90
Tahliye Edilen Toplam Kişi Sayısı
355
Toplam Firari Sayısı
64
6
2. DİĞER GELİŞMELER
Polis Baskınları Sonucu Gözaltına Alınan Kişi Sayısı
489
Tutuklu Toplam Kişi Sayısı
135
Yargılanan Toplam Kişi Sayısı
14
3. DİĞER DAVALAR
Yargılanan Toplam Kişi Sayısı
116
Mahkûm Edilen Toplam Kişi Sayısı
18
Verilen Toplam Hapis Cezası
136 yıl 11 ay
Beraat Edilen Toplam Kişi Sayısı
6
Tahliye Edilen Toplam Kişi Sayısı
47
4. KURUMLARA AÇILAN DAVALAR
Kapatılan Toplam Kurum Sayısı
17
Devam Eden Toplam Kapatılma Davası
2
Polis Tarafından Basılan Kurum Sayısı
1
Bu Kapatmalara/Baskınlara Karşı Protestoda
4
Gözaltına Alınan Kişi Sayısı
6 Operasyonlarda yakalanan bir ABD vatandaşı sınır dışı edildi.

E. TOPLANTI/GÖSTERİ
1. KÜRT MESELESİ ODAKLI OLAYLAR
Olaylar Sonucu Gözaltına Alınan Toplam Kişi Sayısı
2572
Olaylar Sonucu Tutuklanan Toplam Kişi Sayısı
590
Yasaklanan/Müdahale Edilen Gösteri/Miting/Yürüyüş
135(Yaklaşık Değerdir)
Sayısı
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Sivil
Gösteri/Miting/Yürüyüşlere Müdahale Sonucu

Polis

Yaralı
Ölü
Yaralı
Ölü

230
1
56
1

2. AÇLIK GREVLERİ7
Açlık Grevinde Olan Tutuklu Ve Hükümlü Sayısı
663
(30 Ekim 2012)
Açlık Grevinde Olan Tutuklu Ve Hükümlü Sayısı
654
( 2 Kasım 2012)
Açlık Grevinde Olan Tutuklu Ve Hükümlü Sayısı
786
(16 Kasım)
Açlık Grevinin Başlangıç-Bitiş Tarihi
12 Eylül- 18 Kasım
3. KÜRT MESELESİ ODAKLI DAVALAR
Davalar Sonucu Mahkûm Edilen Toplam Kişi Sayısı
55
Toplam Hapis Cezası
591 yıl 7 ay 21 gün
Toplam Para Cezası
251,000 TL
Beraat Edilen Toplam Kişi Sayısı
4
Tahliye Edilen Toplam Kişi Sayısı
49
Yargılanan Toplam Kişi Sayısı
204
4. DİĞER OLAYLAR
Olaylarda Gözaltına Alınan Toplam Kişi Sayısı
1713
Ev Hapsi
9
Olaylarda tutuklanan toplam kişi sayısı
139
Para Cezası Verilen Toplam Kişi Sayısı
96
Verilen Toplam Para Cezası Miktarı
8,300 TL
Olaylarda Darp Edilen Toplam Kişi Sayısı
260
Sivil
70
Olaylarda Yaralanan Toplam Kişi Sayısı
Polis
11
Engellenen yahut müdahale edilen toplam gösteri/
160(Yaklaşık Değer)
yürüyüş/pankart asma sayısı
5. DAVALAR
Yargılanan Toplam Kişi Sayısı
253
Gözaltına Alınan Toplam Kişi Sayısı
73
Beraat Eden Toplam Kişi Sayısı
42
Tutuklanan Toplam Kişi Sayısı
14
Hapis Cezası Alan Kişi Sayısı
54
Toplam Hapis Cezaları
87yıl 2ay
Para Cezası Verilen Toplam Kişi Sayısı
9
Verilen Toplam Para Cezası
197,720 TL
7 Bu sayılar insan hakları örgütleri tarafından belirlenmiştir.
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Çıkan Olaylarda Yaralanan Toplam Kişi Sayısı

Sivil
Polis

5
11

5.1. DAVALAR
Toplam Yargılanan Kişi Sayısı
Hapis Cezası Verilen Toplam Kişi Sayısı
Toplam Verilen Hapis Cezası

109
6
66yıl 6ay

F. YAŞAM HAKKI
1. YARGISIZ İNFAZ, “DUR” İHTARI SONUCU VE RASGELE ATEŞ AÇMA SONUCU ÖLÜMLER
Müdahaleler Sonucu Toplam Ölen Kişi Sayısı
37
Ölümlere Sebebiyet Veren Araçlar
Ölümlerin Failleri
Askeri
Ateşli
Gaz Bombası
Araç
Asker
Polis
Korucu
Silah
Çarpması
4
30
3
21
15
1
Müdahaleler Sonucu Yaralanan Toplam Kişi Sayısı
44
Özel
Polis
Asker
Güvenlik
Yaralamaların Failleri
23
19
2
2. FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER
Toplam Faili Meçhul Cinayet Sayısı
16
Söz konusu Saldırılarda Yaralanan Kişi Sayısı
2
3. GÜNEYDOĞU’DA OPERASYONLAR/SALDIRILAR
Ölen Toplam Militan Sayısı
602
Yaralanan Toplam Militan Sayısı
21
Ölen Toplam Asker Sayısı
172
Yaralanan Toplam Asker Sayısı
410
Ölen Toplam Polis Sayısı
28
Yaralanan Toplam Polis Sayısı
84
Ölen Toplam Geçici Köy Korucu Sayısı
21
Yaralanan Toplam Geçici Köy Kurucusu
35
Ölen Toplam Sivil Sayısı
14
Yaralanan Toplam Sivil Sayısı
99
Toplam Ölen Kişi Sayısı
837
Toplam Yaralanan Kişi Sayısı
649
4. KARA MAYINLARI VE BİLİNMEYEN CİSİM PATLAMALARI
Meydana Gelen Toplam Patlama Sayısı
27
Patlamalarda Ölen Toplam Kişi Sayısı
15
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Patlama Yerleri

Doğu İlleri

Osmaniye

26

1

5. BOMBALI SALDIRILAR
Toplam Bombalı Saldırı Sayısı
Toplam Ölen Kişi Sayısı

48
19
Sivil
Eylemci
Polis

12
4
3
142

Toplam Yaralanan Kişi Sayısı

Bombalı Saldırının Olduğu İller
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Sivil
Eylemci
Polis
İstanbul
Diyarbakır
Mersin
Hatay
Hakkâri
Ankara
Ağrı
İzmir
Antep

115
1
26
28
8
4
2
2
1
1
1
1
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TİHV İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
1432. Sokak Eser Apartmanı No: 5/10 Alsancak-İZMİR
Tel: (232) 463 46 46 • Faks: (232) 463 91 47
E-posta: tihvizm@dsl.ttnet.net.tr
TİHV ADANA TEMSİLCİLİĞİ
Kurtuluş Mahallesi 19. Sokak A Blok No: 23/2 ADANA
Tel: (322) 457 65 99 • Faks: (322) 458 85 66
E-posta: tihvadana@yahoo.com
TİHV DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ
Lise Caddesi Eyyüp Eser Apartmanı No: 8/2 Yenişehir-DİYARBAKIR
Tel: (412) 228 26 61 • Faks: (412) 228 24 76
E-posta: tihvdbakir@ttnet.net.tr
TİHV VAN OFİSİ
Arma İş Merkezi Kat:5 No:15 İrfan Başbuğ Caddesi Merkez-VAN
Tel/Faks: (432) 215 47 24 - 215 47 21
E-posta: van@tihv.org.tr
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TİHV İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak No: 8 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel: (212) 249 30 92 • Faks: (212) 251 71 29
E-posta: tihv@tihvistanbul.org
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TİHV GENEL MERKEZİ
Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. No:49/11 Kat:6 Kızılay-ANKARA
Tel: (312) 310 66 36 • Faks: (312) 310 64 63
E-posta: tihv@tihv.org.tr
Web: www.tihv.org.tr
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