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Takdim
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) yirmi bir yıldır Türkiye’de 
ve Dünya’da yaşanan hak ihlalleriyle ilgilenmiş ve bu alanlarda yaşanan hak ihlallerini kamu-
oyunun ilgisine sunmuştur. Gerek insan hakları ihlallerinin azaltılması gerekse insan hakları 
bilincinin kamu otoritesi ve yurttaşlar arasında yaygınlaştırılması amacıyla 14 yıldır aralıksız 
olarak hazırladığımız İnsan Hakları Raporu’nu 2011 yılı çalışmasını sizlere sunmuş oluyoruz.

Gündemin çok hızlı değiştiği ve önceliklerin altüst olduğu bir ülkede insan hakları ihlallerinin 
unutulmaması, bu ihlallerin güncel kamuoyu tartışmalarına kurban edilmemesi ve bu ihlallere 
yönelik çözümlerin hukuki alt yapısını oluşturabilmek amacıyla kamu otoritesinin, ulusal ve 
uluslar üstü mekanizmaların dikkatinin çekilebilmesi için tespit edilebilen ihlallerin derli toplu 
bir şekilde raporlanması gerekiyordu.

Bu amaçla yapılan raporlama çalışmasında gündelik hayatta neredeyse bütün toplum kesim-
lerinin karşılaştığı hak ihlallerine ilişkin günlük ve aylık tabloları göreceksiniz. Ancak raporlama 
çalışmasını insan hakları açısından birkaç cümleyle özetlemek gerekirse Türkiye 2011 yılında 
da önceki yıllarda olduğu gibi birçok hak ihlalinin yaşandığı bir coğrafya olmuştur.

Qileban (Uludere)’da çoğunluğu çocuk otuz dört Roboskili köylünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
ait savaş uçakları tarafından sınırın Irak tarafında bombalar yağdırılarak katledilmesi şüphesiz 
bu yılın en vahim yaşam hakkı ihlallerinden biri olarak karşımıza çıkmıştır.. 2011 yılının son 
günlerinde yaşanan bu ihlale ilişkin sorumluların halen bulunamamış, soruşturmanın halen 
tamamlanamamış olması, kamu otoritesinin başka alanlarda sergilediği hızın bu soruşturma-
da gösterilmemesi kamuoyu nezdinde adaletin tesisine ilişkin soru işaretleri doğurmuştur.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi temel örgütlenme ve ifade hürriyetleri ile ilgili ihlaller 
de azımsanamayacak ölçülerdedir. Kolluk güçlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin “izinsiz” 
yapıldığı gerekçesiyle engellemede bulunmaları ve güç kullanması anayasal güvence altında 
bulunan bir hakkın ihlalidir. Kolluk güçlerinin toplantı ve gösteri yürüşü yapmak için herhangi 
bir izne gerek olmadığını bilmemeleri sözkonusu olamayacağına göre, yaşanan ihlaller kamu 
güvenliği bahane edilerek kamu otoritesi tarafından gösteri ve yürüyüş hakkının keyfi şekilde 
engellendiğini göstermektedir. 

Din ve vicdan özgürlüğü alanında yaşanan ihlaller ise, geçmiş yıllara nazaran azalma gösterse 
de bu alanda yaşanan haksızlıklar büyük bir orana karşılık gelmektedir. Kamusal alanda dini 
özgürlüklerin kısıtlanabileceği algısı bu yıl da kırılamamıştır. Namaz vakitlerine çalışma haya-
tında yer tanınmaması, Cuma namazı saati gibi çok genel ibadet haklarının yanı sıra, başörtülü 



vatandaşların kamusal alanlarda mesleklerini icra edememesi, başörtülü ilk, orta ve lise öğ-
rencilerinin okul kapısından geri çevrilmesi öğrencilerin soruşturmaya tabi olarak çeşitli ceza-
lar almasının dışında, ailelerinin de mahkeme kararlarıyla cezalandırılması dikkati çeken ancak 
kamuoyunun ilgisini çekmeyen, görmezden gelinen ihlallerdendir. Söz konusu ihlal başörtü-
lülere yapıldığında, başka ihlallerde duyarlı davranan çevrelerin bu konuda duymaz, görmez, 
konuşmaz bir tavır takınması da ayrıca değerlendirilmesi gerken bir konudur.

Dünyanın birçok ülkesinde en temel haklardan birisi olarak kabul edilen “vicdani ret hakkı” 
ülkemizde maalesef hâlâ bir hak olarak görülmemektedir. Bu hakkı kullanmak isteyen vatan-
daşlara yönelik idari baskılar ve ceza yargılamaları devam etmektedir.

Genelde bütün ulus devletlerin sorunu olan mültecilik, ülkemiz içinde ciddi bir sorun teşkil 
etmeye devam etmektedir. Mülteciler hâlâ gayri insani şartlarda misafirhane adı altındaki ha-
pishanelerde tutulmaktadır. Geri Gönderme Merkezleri’nde sığınmacılar herhangi bir yargı 
kararı bulunmamasına rağmen aylarca hatta yıllarca hapis hayatı yaşamaktadır. Ayrıca bu sı-
ğınmacılardan bazılarının geri gönderilmeleri halinde gayr-i insani cezalara tâbi tutulacakları 
bilindiği halde iade edilmektedir.

Özetle ve ana başlıklar halinde Türkiye’deki hak ihlallerine bakacak olursak:

• Özel Yetkili Mahkemeler ile bu mahkemelerin “özel” uygulamaları, tutukluluk sürelerinin 
uzunluğu, 

• Toplantı ve gösterilerde güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı,

• Başörtüsü yasağının hem çalışma hem de eğitim hayatında hak kaybına sebep olması,

• Mülteci mevzuatının uluslararası ilkelere uygun olmaması, ölüm tehlikesi veya işkence 
görme tehlikesi olmasına rağmen yabancıların ülkelerine iade edilmesi,

• Kürtçe eğitim, Kürtçe isim, cezaevlerinden yazılan Kürtçe mektuplar, Kürtçe savunma ve 
propaganda konusunda yaşanan sıkıntılar, Kürtçe konuştuğu için hastanelerde azarlanan 
ve ayrımcılığa uğrayan hastalar,

• Anadil öğretimi ve anadilde eğitimin yasal olmaması, 

• Engellilere yönelik yok sayıcı tutumlar,

• Özel hayatın mahremiyetini ihlal eden yasadışı kayıtların kamuya ulaştırılmasının önüne 
geçilememiş olması, sorumluların yargıya getirilememesi, 

• Cuma namazı saati ayarlamasında olduğu gibi devletin kendi çalışanlarının ibadet gerek-
liliklerin göre çalışma hayatını tanzim etmemesi,

• Mayınlı araziler dolayısıyla yaşanan sivil ve asker ölümleri,

• TSK bünyesinde yaşanan şüpheli asker ölümleri,



• Askeri yargının mevcudiyeti ve bunun yargılamada çift başlılığa neden olması (eğitim 
zayiatı diye lanse edilen ölen ya da yaralanan askeri personelin gerçek durumunun  araş-
tırılamıyor olması),

• Yüksek Askeri Şura kararlarının bazılarının hâlâ yargı denetimi dışında tutulması,

• TSK İç Hizmet Kanunu 35. madde gibi ordunun siyasal alana müdahalesinin meşruiyet 
gerekçesini oluşturan kanuni düzenlemelerin değiştirilmemesi,

• Vicdani ret hakkı’nın tanınmaması,

• Basın ve ifade özgürlüğünün yargısal, idari kararlarla ve medya patronu siyasi iktidar iliş-
kisi bağlamında kısıtlanması (gazete ve dergi kapatma, kitap toplatma), 

• Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nda, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü engelleyici hü-
kümlerin varlığı,

• TCK, Terörler Mücadele Kanunu, Atatürk’ü Koruma Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-
leri Kanunu’ndan kaynaklı uygulamalar,

• Cezaevlerindeki kötü şartlar ve tecritin yol açtığı kronik hastalıklar neticesinde yaşanan 
ölümler, işkence iddiaları, hastaların sevk işlemlerinde yaşanan ihlaller ve diğer ihlaller,

• F Tipi cezaevleri uygulamasının yumuşatılmamış/kaldırılmamış olması,

• Suça karışan memurların yargılanabilmelerini engelleyen bürokratik himayenin varlığı, 
(4483 sayılı Kanun)

Ana başlıklarını saymaya çalıştığımız hak ihlalerine ilişkin detayları raporumuzun ilerleyen say-
falarında bulacaksınız. Bu raporun hazırlanmasında emek sarf eden Mazlumder Genel Merkez 
hak ihlalleri izleme komisyonuna ve MAZLUMDER İstanbul Şubesi Hak İhlallerini İzleme ve Ön-
leme Komitesi üyelerine ve başkaca emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Ahmet Faruk ÜNSAL

MAZLUMDER Genel Başkanı



Giriş

Sene içerisinde Türkiye’de gözlemlediğimiz, bir kısmına müdahale etme imkânı bulduğumuz 
hak ihlallerininin kayıt altına alınması ve ihlaller hakkında genel bir değerlendirme ile uygu-
lamadaki eksikliklere dikkat çekme zarureti ve sorumluluğu ile 2011 yılı Türkiye İnsan Hakları 
Raporunu hazırlamış bulunuyoruz.

Raporumuzda yıl içinde müdahil olduğumuz hak ihlalleri yer almakla birlikte birçoğu belki 
kamuoyunun gündemine bile gelmemiş olaylardaki hak ihlallerini de içermektedir. Günde-
me gelmiş olan hak ihlallerine müdahale etmek elbet önemlidir; ancak gündeme gelmemiş 
ihlalleri tarayarak bulmak ve onları tarihe bir not düşercesine kaleme almak en az müdahale 
kadar önemlidir.

“Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana!” ilkesiyle hareket eden 
MAZLUMDER, 2011 Türkiye İnsan Hakları Raporunun hazırlanmasında da bu ilkeye riayet et-
miştir. Hak ihlalinin yani zulmün kimden geldiğine bakılmaksızın rapora dâhil edilmiş ve hak 
ihlaline yani zulme kimin uğradığına bakılmaksızın yine raporda yer verilmiştir. 

M. Cüneyt Sarıyaşar

MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı



DEĞERLENDİRME

2011 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU 

YAŞAM HAKKI
Bütün hakların onun karşısında ikincil hak konumunda olduğu yegâne hak, yaşam hakkıdır. 
Yani diğer bütün hakların varlığı, yaşam hakkının varlığı ile mümkündür. Bu münasebetle sahip 
olunabilecek bütün özgürlüklerin ilki ve vazgeçilmezidir. Bütün kutsal metinlerde korunmuş, 
günümüzde ise pek çok ulusal ve uluslararası metinlerde de büyük mücadeleler neticesinde 
yer almıştır. 

Yaşam hakkı değerlendirilirken ve onu koruma amacı güdülürken göz önüne alınması gere-
ken maddi ve manevi hususlar vardır. İnsan biyolojik ve moral varlığı ile bir bütündür. Yaşam 
hakkının maddi unsuru biyolojik varlık olarak karşımıza çıkar. Biyolojik varlığın korunması ise, 
bu varlığa dışarıdan hiçbir müdahalede bulunulamaması ve varlığın kendi doğal gelişmesini 
sonuna kadar sürdürmesi demektir. Moral varlık ise manevi unsuru oluşturmakta ve insan 
onurunun, entelektüel gelişiminin korunmasını içermektedir.

İnsan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmenin mümkün olması için; kişinin doğuştan getirdiği, 
dokunulamaz, bölünemez, devredilemez ve vazgeçilemez haklarının var olan hukuk sistemin-
ce tanınması ve bu hakların devlete, üçüncü kişilere ve hatta hak sahibinin kendisine karşı en 
iyi şekilde korunması gerekmektedir.

Yaşam hakkı bütün temel metinlerde korunduğu gibi iç hukukumuzda da anayasal güvence 
altına alınmış ve devlete bu hakkı koruma ve geliştirme sorumluluğu yüklenmiştir. Bununla da 
yetinilmemiş yaşam hakkını teminat altına alan pek çok uluslararası belge de ülkemiz tarafın-
dan onaylanmıştır.

Bütün bu gelişmelere, ehemmiyetinin bütün dünya ülkelerince kabul edilmiş pek çok mühim 
çalışmanın yapılmış, pek çok beyannamenin, sözleşmenin yüzlerce ülke tarafından imzalan-
mış olmasına rağmen hala en çok ihlal edilen hak olarak karşımızda yaşam hakkı durmaktadır. 
Her yıl sona ermesini istediğimiz ve sona ermesi için var gücümüzle çalıştığımız bu ihlal alanı 
2011 yılında da en çok ihlal edilen alanlardan biri oldu.

2011’in son günlerinde 28 Aralık’ta, Uludere’de, TSK’ya ait savaş uçakları tarafından 34 ülke 
vatandaşının bombalanarak öldürülmesi olayı bu yılın en vahim olaylarından biri olarak ha-
fızalara kaydedilmiştir. Eyül ayında Van’dan İstanbul’a gitmekte olan cezaevi nakil aracında 
bulunan 5 mahkumun yanarak ölmesi de ağır bir yaşam hakkı ihlali olarak karşımıza çıkmıştır.     

Ölüm sınırında bulunan mahkûmların tahliye edilmemesi, çeşitli bölgelerde yapılan kazılarda 



çıkarılan toplu mezarlar, şüpheli asker ölümleri, asker kurşunuyla ölen çocuklar, gözaltında 
işkence, cezaevlerinde işkence ve mahkûma keyfi muamele, doktor hatası nedeniyle sağlı-
ğından, organlarından olan vatandaşlar, kot kumlama dolayısıyla hayatından olan işçiler, polis 
panzerinin ezdiği çocuklar, bayat kızamık aşısı ile yatağa mahkûm edilen çocuklar, kömür ocak-
larında hayatını kaybeden işçiler, öldürülen mültecilerin haberlerini 2011 yılında da almaya 
devam ettik.

Aile içi şiddet, töre cinayetleri, kürtaj, bağımlılık yapan madde üretimi (sigara, alkol, uyuş-
turucu madde…vs), yargısız infaz, dur ihtarı, rast gele ateş açma, mayın ve sahipsiz bomba 
patlaması vs. gibi daha pek çok hususta devletin ciddi ihmali ve kusuru bulunmaktadır. Zira 
yaşam hakkı ihlallerini incelediğimizde bunların silahlı kuvvetler, hastaneler, cezaevleri, huzu-
revleri, eğitim kurumları bünyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu ve benzeri ihlallerin tama-
men engellenmesi için kanunlaştırma çalışmalarının hızlandırılması, daha etkin bir denetleme 
sisteminin oluşturulması, caydırıcı yaptırımların öngörülmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

İşkenceye sıfır tolerans, demokratik açılım, yaşam hakkının kutsallığı söylemlerinin kaygıla-
rımızı azaltmadığı raporumuzda ayrıntıları ile verdiğimiz haberlerde de görülecektir. Mühim 
olan yaşam hakkının varlığının, kutsallığının, gerekliliğinin hukuk sistemimizce kabul edilmiş 
olması değil, bu hakkın güvence altına alınması ve devlet tarafından her türlü tedbirle korun-
masıdır. Maalesef 2011 yılında da gerçekleşen ihlallere baktığımızda yaşam hakkının kutsal-
lığının meydanlarda söylenen bir slogan olmaktan öteye gidemediğini üzülerek müşahede 
ettik.

Sonuç olarak, ülkemizde insan hakları açısından, bilhassa yaşam hakkı hususunda, diğer yıllar-
da olduğu gibi 2011 yılında da gözle görülür bir gelişme gözlemlenmemiştir. Mazlumder ola-
rak bu gidişin devleti, insan hakları örgütleri nazarında “sabıkalı” kıldığını, devletin etkili uy-
gulamalarla bu imajını bir an evvel değiştirmesi gerektiğinin altını çizmekte fayda görüyoruz.

ASKERİ ALANDA YAŞANAN 
HAK İHLALLERİ

Yıllardan beri yoğun bir şekilde hak ihlallerinin yaşandığı, bu sebeple izlenmesi gerekli alan-
lardan biri olan “Askeri Alan” da genel insan hakları alanının dışından ve özel olarak 2011 Yılı 
itibariyle Mazlumder’in içerisinde kurulan Asker Hakları Komisyonu ile izlemeye alınmıştır. 
Askeri Alan, Mazlumder tarafından “askeri hizmete ilişkin olan veya gerek niteliği gerekse 
taşıdığı özellik itibari ile askeri hizmetle herhangi bir bağı olan” olarak tanımlanmaktadır. Söz 
konusu tanımın içerisine girebilecek bütün ihlaller ayrıca değerlendirilmiş ve ayrı istatiksel 
verilere dönüştürülmüştür.

2011 yılı itibariyle Türkiye’de halen “Zorunlu Askerlik” olarak tanımlanan ve vatandaş olan her 
erkeğe 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile vazife olarak yüklenmiş “Zorla Askere” götürme uygula-



ması bu yıl boyunca da uygulanmıştır.

2011 yılında Mazlumder’in de içerisinde bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşlarınca yapılan araş-
tırmalara göre, son 20 yılda Askerlik hizmeti esansında 1342 kişinin şüpheli bir şekilde hayatını 
kaybettiği tespit edilmiştir. Basın Yayın organlarınca “Kışlada Yirmi Yılda 1342 Şüpheli Ölüm” 
olarak haberleştirilen tespit sonrasında tespiti yapan Sivil Toplum Kuruluşlarınca yıllık “asker 
ölümleri” istatistiklerinin yayınlanması kararı alınmıştır. 

Yıl içerisinde de birçok asker ölümü gündeme gelmiştir. Askerde yaşanan ölümlerde ortak 
özellik olarak ülke içerisinde dini, ahlaki, ırki ve politik sebeplerle ayrımcılık gören gruplardan 
bireyler olması göze çarpmıştır. 24 Nisan 2011 tarihinde Batman ilinde askerliğini yaptığı sı-
rada şüpheli şekilde ölen Ermeni asıllı Sevag Şahin BALIKÇI, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 
askerlik yaparken 04.06.2011 tarihinde şüpheli şekilde ölen ve olay sonrası “intihar etti” de-
nilmesine rağmen vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybettiği 
tespit edilen Kürt kökenli Zeki ÖZEL, Bitlis İli Tatvan İlçesinde askerlik yaptığı sırada 14.09.2011 
tarihinden cesedinin bulunduğu 20.09.2011 tarihine kadar kendisinden haber alınamayan, 
cesedi bulunduktan sonra firar ettiği ve sonrasında da intihar ettiği söylenen Kürt kökenli Ali 
ÖNAL gibi ölümler bunlardan sadece bir kaçını oluşturmaktadır.

Öte yandan 2011 yılı itibariyle bu ve benzeri birçok şüpheli asker ölümü olayı gerçekleşmiş ve 
bu vakaların bir kısmı basına da yansımıştır. Basına yansıyan şüpheli asker ölümü olaylarının 
bir kaçı şöyledir;  06.05.2011 tarihinde Malatya’da askerliğini yaparken intihar ettiği iddia edi-
len er Hasan KARATAŞ, 06.07.2011 tarihinde Kilis ilinde askerlik yaparken intihar ettiği iddia 
edilen er Ramazan BULUT, 07.01.2011 tarihinde İzmir İli Menemen İlçesinde askerlik yapar-
ken intihar ettiği iddia edilen er Bilal ÇIPLAK, 08.06.2011 tarihinde Tunceli İlinde nöbet deği-
şimi sırasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybettiği iddia edilen er  
Cüneyt YÜKSEL, 26.07.2011 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde intihar ettiği söylenen  er  
Emre ATEŞ. Ölümler kamu vicdanında ciddi infiallere neden olmuştur. 

Askeri alanda yaşanan hak ihlalleri ölümle sınırlı kalmamış, yanı sıra birçok farklı başlık altında 
sıralanabilecek alanda hak ihlalleri de 2011 yılı boyunca yaşanmıştır. Mazlumder’e 2011 
yılı içerisinde yapılan 50’yi aşkın ihlal başvurusunda hakarete uğrama, dayak yeme, üst-
ler veya erler tarafından darp edilme, aşağılanma, mobbing, tehdit edilme, fiziksel aktiviteye 
zorlanma, haksız suçlar atfetme, kişisel işlerini yaptırma, yeterli sağlık hizmeti alamama gibi 
birçok alanda hak ihlalleri yaşandığı da tespit edilmiştir.

Ayrıca dünyada “Vicdani Ret” olarak bilinen, kişilerin dini, ahlaki veya politik sebeplerle zorun-
lu olan askerlik hizmetini yapmayı reddetmeleri olgusuna dayalı hak ihlalleri de yoğun şekil-
de yaşanmaya devam etmiştir. 2011 Yılı Temmuz ayında Ermenistan devletine karşı AİHM’de 
açılan Vicdani Ret davasının AİHS’nin “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” hakkını tanıyan 9. 
Maddesi kapsamında bir hak olarak değerlendirilerek başvurucu Vahan BAYATYAN’ı asker-
lik yapmama gerekçesini haklı bulan mahkeme bu hak için yeni bir yol açmıştır. Bu gelişme 
üzerine sözleşmeci ülkelerden biri olan Türkiye’ye Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce 



“Vicdani Ret Hakkı” konusunda düzenleme yapması için 2011 yılı aralık ayına kadar süre 
verilmiş fakat verilen bu sürede Türkiye herhangi bir düzenleme yapmamıştır. 

Bu hak kapsamında “Vicdani Reddini” açıklayan “Vicdani Retçi” kişiler ise, eskiden oldu-
ğu gibi ucu açık bir yargılama sürecine tabi tutulmaya devam edilmiştir. 2011 Yılı içerisinde 
Mazlumder’in takip ettiği M.Serdar DELİCE gibi bir çok kişi askerlikle ilgili çeşitli suçlardan 
yargılanmaya devam olunmuş, bir kısmı ise zorla askere alınmaya çalışılarak baskıya maruz 
bırakılmıştır. Askeri mahkemelerce AİHM‘ce verilen kararlar dikkate alınmaksızın bu kişiler çe-
şitli cezalara çarptırılmıştır.

CEZAEVLERİNDE YAŞANAN 
HAK İHLALLERİ

          Uzun süredir cezaevleri üzerine yapılan sosyolojik araştırmalar göstermektedir ki; 
cezaevleri suçun ıslahından, cezaevlerine kapatılan tutuklu ve hükümlülerin topluma 
uyum sağlamasını kolaylaştırmaktan çok uzakta olup, kapatılanları fiziksel ve ruhsal 
olarak adeta öğütmektedir. Cezaevinde tutulanlar için amaçlandığı ifade edilen “reha-
bilitasyon” faydası,  maalesef mevcut cezaevleri sisteminde herhangi bir gerçekçi kar-
şılık bulamamaktadır. Oysa basit hukuki değişiklikler ve idarecilerin keyfi tutumlarının 
önüne geçilmesi halinde, mevcut şartların iyileştirilmesi mümkündür. Zira 2011 yılına 
ait Derneğimizce hazırlanan bu raporda yer alan vakalar da bu tespiti desteklemekte-
dir. Derneğimiz’e ulaşan ve raporumuza yansıyan ihlallere baktığımızda; 

• Tutuklu ve hükümlülere yönelik fiziki şiddet ve işkence uygulamaları yaşanmaya devam 
etmektedir. Özellikle Tekirdağ ve Kandıra F tipi cezaevlerinden fiziki şiddet ve işkence 
konusunda çokça haber gelmesine rağmen, bu insanlık dışı muamelelerin önlenmesine 
dair herhangi bir adım atılmadığı üzüntüyle takip edilmektedir.

• Hasta olan birçok tutuklu ve hükümlü hastaneye gidebilmek için aylarca bekletilmek-
te, tutuklu ve hükümlüler muayene sırasında çoğu kez insanlık dışı kelepçeli muayene 
dayatmasına maruz kalmakta, doktorlar tarafından gereği gibi tedavi edilmemekte ve 
hastanın mahremiyeti hiçe sayılarak muayene esnasında asker odadan çıkartılmamak-
tadır.  Samsun Bafra (T) tipi cezaevinde kalan Hasan Gülbahar’ın gönderdiği mektupta, 
açık ve kapalı cezaevinde toplam bin mahkumun bulunmasına rağmen herhangi bir sağ-
lık memurunun bulunmadığı, aile hekiminin ise yetersiz kaldığı, revir başvurularının bir 
hafta sonra kabul edildiği ve hastaneye sevklerinin 10-15 günü aldığı ifade edilmektedir. 
Erzurum (H) tipi cezaevinde kalan Mehmet Aras’ın boğazındaki urun tedavi edilmemesi 
nedeniyle hapishane koşullarında ancak serumla beslenir bir vaziyette yaşam mücade-
lesi verdiği bilinmekte ve bu şekilde cezaevlerinde yaklaşık 100 ağır hastanın bulunduğu 
raporlarla tespit edilmiş bulunmaktadır.



• Cezaevine girişlerde ziyaretçilerin tabi tutulduğu arama yöntemleri insan onurunu zede-
ler niteliktedir. Erzurum E Tipi Cezaevinde her ayın ilk haftasında yapılan açık görüşlerde, 
gardiyanların tutuklu yakını kadınlara iç çamaşırlarını aşan ince arama yaptığı, bu arama-
yı kabul etmeyenlerin görüşe alınmadığı bilinmektedir.

• Yetersiz olan imkânlarının (ısınma, temiz/sıcak su, revir,  barınma vb.), cezaevi yöneti-
minin keyfi tutumlarıyla birleşmesiyle cezaevleri daha da yaşanılmaz bir hal almaktadır. 
Bu yetersizlikler sonucu Tekirdağ F tipi cezaevinde kaloriferlerin yakılmaması nedeniyle, 
Ferhat Çalgan adlı mahkûmun soğuktan etkilenerek yüz felci geçirdiği,  kapasitesi 380 
kişi olan Mardin Cezaevinde 750 kişinin kaldığı bu nedenle de 6-8 kişi kalması gereken 24 
m² lik odalarda 16-18 kişinin yatmak zorunda olduğu tespit edilmiştir.

• F tipi cezaevlerinde tecridin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çıkarılan ve sohbet 
hakkını düzenleyen genelge tam ve amacına uygun olarak uygulanmamaktadır.

• Tutuklu ve hükümlülerin dış dünya ile iletişimini engellemeye dönük keyfi, ağır disiplin 
cezaları varlığını devam ettirmektedir.

• Ring araçları sağlıksız ve insan nakline elvermeyecek nitelikte olduğundan tutuklu ve 
hükümlülerin nakil ve sevkiyatı için uygun değildir. Zira 2011 yılı içerisinde 5 tutuklu ve 
hükümlünün Van’dan İstanbul’a taşınırken ring aracında yangın çıkması sonucu can ver-
mesinden mütevellit, muadili ring araçlarında yapılan bilirkişi incelemesinde, bu araçla-
rın tutuklu ve hükümlülerin taşınmasına uygun olmadığı rapor edilmiştir.

• Mahkemelere, savcılığa, infaz idaresine vb. kurumlara verilmek üzere hazırlanan talep ve 
şikayet dilekçeleri sansürlenmekte, takibi imkansız hale getirilmekte ve akıbetleri hak-
kında bilgi verilmemektedir.

• Tedbir altına alınmamış, hâkim kararı ile yasaklama veya toplatma kararı verilmemiş sü-
reli yayınlar cezaevi idarelerince fiili yasak ve engellemelere tabi tutulmaktadır.

Belirttiğimiz bu ihlaller göstermektedir ki, geçmişe göre her ne kadar cezaevlerinde kötü mu-
amelelere ilişkin nispi bir iyileşmeden bahsedilse de, bu iyileşme yeterli değildir. 

Birçok yönden savunmasız bir şekilde bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik hukuk dışı her 
bir müdahale kamu vicdanında hukuk devletinin hakları koruyucu vasfına dair güveni derin-
den yaralamakta ve hukuk devleti yapılanmasının olmazsa olmazlarından, adalet idesini iğdiş 
etmeye yetmektedir. Bu nedenle insanlık onuru daha fazla zedelenmeden hak ihlalleri üretim 
mekanizmasına dönüşen F tipi hapishaneler kapatılmalı, tutuklu ve hükümlülerin yaşam alan-
ları insanlık onurunun zedelenmeyeceği standartlara yükseltilmelidir.



BASIN VE YAYIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Habere ulaşma, haber verme, kamuoyu oluşturma ve eleştirme hakkının teminatı olan ba-
sın özgürlüğü alanında geçmiş yıllarda kamuoyunun gündemine gelen ihlal başlıkları açısın-
dan herhangi bir değişim yaşanmamıştır. Üç yıldır süregelen büyük davaların haber yapılması 
nedeniyle gazetecilere açılan soruşturmalar, internet sitelerine yönelik yasaklamalar, basılı 
eserlerin toplatılması kararları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanan gazetecilere 
ilişkin basın yayın organlarında birçok haberin ve eleştirinin yer almasına karşın devlet yet-
kililerinin tutuklu gazeteciler, erişimi engellenen siteler vb. konularda herhangi bir istatistikî 
veri sunmamaktaki ısrarı, konunun münferit hak ihlalleri haberleri üzerinden dile getirilmeye 
devam etmesine neden olmaktadır.

Geçtiğimiz yıl basın mensuplarının binlerce soruşturmaya tabi tutulmasına neden olan ve bu 
nedenle sıkça anılan Türk Ceza Kanunu’nun “Gizliliğin İhlali” ve “Adil Yargılamayı Etkilemeye 
Teşebbüs” başlıklı 285. ve 288. maddelerinin değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanan kanun taslağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Anılan suçların basın yayın yoluyla işlen-
mesini cezayı artıran neden olmaktan çıkaran ve ceza miktarlarını düşüren taslak, olumlu bir 
adım olarak karşılanmakla birlikte halen kanunlaşmamış olması anılan maddelere istinaden 
yargılamaları devam eden gazeteciler hakkında büyük tehdit oluşturmaktadır. Diğer yandan 
anılan kanun maddelerinin “yargılamayı etkileme” ve “gizliliğin ihlali” gibi muğlak ifadeler 
içermesi, aynı suç tiplerinin Basın Kanunu’nda yer almasına rağmen Türk Ceza Kanunu’nda 
daha ağır cezalara bağlanmış olması olumsuz sonuçlarını doğurmaya devam etmektedir. Yıl 
içinde Radikal Gazetesi yazarı Ertuğrul Mavioğlu ve Timur Soykan’ın “İrticayla Mücadele Ey-
lem Planı” soruşturmasında şüpheli kişilerin fotoğraflarını basması nedeniyle soruşturmanın 
gizliliğini ihlal suçundan yargılamaları devam etmiştir. İstanbul Kartal’da yayınlanan İlk Haber 
Gazetesi imtiyaz sahibi ve yazıişleri müdürü olan Arslan Ariç, savcılığa yapılan bir suç duyurusu 
metnini haberleştirmesi dolayısı ile “soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan açılan dava ile 
karşı karşıya kalmıştır.

Basın özgürlüğüne ilişkin kaygı uyandıran bir diğer husus ise Terörle Mücadele Kanunu kap-
samında yapılan uygulamalardır. Radikal Gazetesi’nde Murat Karayılan ile yaptığı söyleşiyi ya-
yınlayan Ertuğrul Mavioğlu hakkında yasadışı örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle açılan 
ceza davası devam etmektedir. Diğer yandan Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 4 Nisan 2009’da 
düzenlenen protesto gösterisi sırasında nereden açıldığı henüz belirlenemeyen ateş nedeniy-
le yaşamını yitiren Aydın Erdem’in ölümünde görevli polis memurlarının sorumlu olduğunu 
yazan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ersin Çelik, “terörle mücadelede görev almış kamu 
görevlilerinin hüviyetlerini açıkladığı” gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamında basın özgürlüğü ihlallerinin en dikkat çekici olanı ise tutuklu 
gazeteci Ahmet Şık’ın henüz taslak halinde bulunan kitabı hakkında el koyma kararı alınma-
sıdır. El koyma kararı kapsamında, kitabı elektronik olarak elinde bulunduran bir yayınevinde 
aramalarda bulunulmuş ve kitabı elinde bulundurduğu düşünülen gazetecilere tebligat çıka-
rılmıştır. Ayrıca mahkeme kitap taslağı hakkında dağıtım ve satış yasağı koymuş, karar İçişleri 



Bakanlığı vasıtasıyla duyurulmuştur. Henüz taslak halinde bulunan kitaba el konulması, dağı-
tımının ve satışının yasaklanması Terörle Mücadele Kanunu’nun basın özgürlüğüne yönelik 
oluşturduğu tehdidi en açık şekilde yeniden gözler önüne sermiştir.

Kamuoyunda “Atatürk’ü Koruma Kanunu” olarak bilinen, 1951 yılında yürürlüğe giren Atatürk 
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a dayanılarak açılan davalar da endişe ile izlenmeye 
devam etmektedir. Bir televizyon kanalında yayınlanan tartışma programındaki sözleri nede-
niyle gazeteci Nagehan Alçı hakkında anılan kanuna muhalefetten soruşturma açılmıştır.

Basın mensuplarının açıklama ve görüşlerine yönelik açılan tazminat davaları geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da gündeme gelmiştir. Yazar Abdurrahman Dilipak’ın «Derin HSYK» başlıklı köşe ya-
zısı nedeniyle manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir. Yargıtay bütün Türkiye vatandaş-
larına manevi tazminat davası açma hakkı tanıyabilecek bir emsal içtihat ile İsviçre’de Ermeni 
ve Kürt meselesi hakkında konuşan yazar Orhan Pamuk’un tazminat ödemesi hakkındaki ka-
rarı onamıştır.

Basın özgürlüğünü kısıtlayan diğer bir mahkeme kararı ise süreli yayınlara karşı ceza davası 
açma süresini sınırlayan Basın Kanunu’nun 26 ncı maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmesidir. Karar ile basın yoluyla işlenen ve Basın Kanunu’nda yer alan suçlara karşı 
ceza davası açma süresini sınırlayan iki aylık sınır ortadan kaldırılmıştır. Hâlihazırda mahkeme 
süreçlerinin gölgesinde seyreden basın özgürlüğüne karşı tehdit içeren bu kararın sonuçla-
rının önüne geçilebilmesi için en kısa zamanda yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiği 
ortadadır. 

Basında çoğulculuğun ve çok sesliliğin hızlı bir gelişme gösterdiği Türkiye’de, en kısa zamanda 
Devlet kuruluşları nezdinde ortaya konulacak veriler ile basın özgürlüğü ihlalleri ve boyutları 
hakkında kamuoyunun aydınlatılması; Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Basın 
Kanunu gibi genel mevzuat hükümleri ile birlikte Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında 
Kanun gibi sipesifik kanunların gözden geçirilmesi zorunluluğu açıktır.

AYRIMCILIK YASAĞI
Türkiye gibi kendi halkı bünyesinde, birden ziyade etnik kökenden gelen vatandaşı barındıran 
bir ülkede en temel insan hakkı konularından biri ister istemez ayrımcılık yasağıdır. Hele ki bu 
ülke çizgileri net ve kalın şekilde çizilmiş bir vatandaş tanımını dayatmaktaysa insan hakları 
meselesi ile iştigal edenlerin en fazla mesai sarf ettiği konuların başında ayrımcılık yasağı gel-
mektedir.

Ülkemizde ayrımcılık yasağı bakımından kronik iki konunun başörtüsü sorunu ve Kürt mese-
lesi olduğu söylenebilir. Bu bakımdan da sipesifik olarak başörtülü kadınlara, örneğin üniver-
siteler gibi kamusal mekanlara girişlerde uygulanan ayrımcı muameleler, başörtülü bireylerin 
kamuda başörtüleriyle çalışamaması ve Kürtlerin ana dillerini kullanmada yaşadıkları ayrımcı 



uygulamalar öne çıkmaktadır. 

Yıl içerisinde pek çok haber organına askeri birlik ve kurumlarda sivillere yönelik ayrımcı uy-
gulamalarla ilgili haberler düşmüştür. Bu haberler başörtülü bireylerin engellenmesi ve hak-
larının gaspedilmesini içermektedir. İlginç ve mesnedi anlaşılamaz bir şekilde başörtüsü ve 
türban ayrımı yapılarak ayrımcılık kendi içinde başka bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Buna göre 
türbanlı ya da başörtülü bireylerin söz konusu mekanlara kabul edilmeyeceği, ancak başör-
tülü (türbanlı değil) olanların 50 yaş üzeri ise girişlerine izin verileceği belirtilmektedir. Önce 
başörtülüler/türbanlılar diye bir ayrımcı uygulama yapan ardından da başörtülüleri elli yaşın 
üzerinde ve altında diye yeni bir ayrımcılığa tabi tutan bu uygulama, ilgili kamu alanlarında 
düzen ve intizamın tesisi gibi bir bahane adına yapılıyordu. Çoğu zaman trajik şekilde gerçek-
leşen ayrımcı uygulamalar bazen örnekte görüldüğü gibi ayrımcı zihnin traji komik yönünü 
göstermesi bakımından mizahi bir şekil de alabiliyordu. Benzer şekilde 38 ve 22 yaşlarında 
olan iki başörtülü bireyin kıyafetlerinden dolayı Yeşilköy’de bulunan Havacılık Müzesine giriş-
lerine izin verilmemiş olması da kayıtlarımızdaki yerini almıştır.

Fiili yasağın yine fiili özgürlükle aşıldığını söyleyebileceğimiz üniversitelerdeki başörtüsü soru-
nu bakımından bu yıl en fazla tartışılan ve bu ayrımcı uygulamayı en şiddetli şekilde uygulayan 
üniversite Trakya Üniversitesi oldu. Öyle ki; rektör ülke genelindeki bu meseleyle ilgili özgür-
lük yönünde var olan mutabakat ortamını ve olumlu havayı göz ardı edin, yasağı uygulayın 
emrini verecek kadar ayrımcılıkta ileri gitti. Rektör Prof. Dr. Enver Duran katı uygulama kapsa-
mında fakülte panolarına astırdığı talimatlarda «Fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar ve 
Rektörlüğe bağlı tüm birimlere ayrılmış dershane, laboratuar, klinik, poliklinik, ameliyathane, 
kitaplıklar, araştırma ve uygulama merkezleri, bürolar, yurtlar, yemekhane, kantin, kafeterya 
ve koridorlarda, toplantı ve törenlerde öğrencilerin çağdaş kıyafetlerle bulunmak zorunda ol-
dukları, kız ve erkek ayrımı yapılmaksızın, bütün bu öğrencilerin anılan bu mekânlarda, başları 
açık, çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunda oldukları” nı duyurdu.

Kürtçenin özgürce kullanımıyla ilgili problemler özellikle Kürtlerin yoğun biçimde yaşadığı 
bölgelerdeki belediyelerin, özel kurumların, parti temsilciliklerinin bu dili de kullanmaları 
noktasında yoğunlaştı. Halkı bilgilendirmek amacıyla kamuya açık olarak asılan duyuru ya da 
ilanlarda halkın daha rahat anlayacağı dil olan Kürtçenin de bulunması pek çok yerde soruş-
turmalara neden oldu.  Mardin’in Midyat ilçesinde 12 Ocak’ta BDP ilçe binasına 4 dilde parti 
tabelası asıldı. On gün sonra tabela polis tarafından indirildi. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı 
tabeladan dolayı 11 kişi hakkında ‘Siyasi parti faaliyeti çerçevesinde dil ayrımı yaratmak, pro-
pagandalarında Türkçe‘den başka dilde levha kullanmak ve propagandayı Türkçe dili dışında 
yapmak’ gerekçeleriyle kamu davası açtı. Yine en temel haklardan olan ve kutsal addedilen 
savunma hakkından çok daha rahat kendilerini ifade edebilecekleri Kürtçe dilinde faydalan-
mak isteyen pek çok sanık bu imkandan faydalandırılmadı. 

Cemaat vakıfları ve dini azınlıklara yönelik ayrımcı politika ve uygulamalarda geçmişe nazaran 
iyileşmeler olsa da, çeşitli alanlarda ihlaller yaşanmaya devam etmektedir. Bilhassa azınlık 
haklarını koruyan Lozan Antlaşmasındaki azınlık statüsünün devlet tarafından sadece Erme-



ni, Musevi ve Rumlar için kullanılması, bu nedenle Bahai, Yezidi gibi dini azınlıklara Lozan’da 
tanınan hakların tanınmaması önemli hak ihlallerine neden olabilmektedir. Örneğin, nüfus 
cüzdanındaki din hanesine yezidi yazılamaması, boş bırakılması gibi veya bahai veya yezidi-
lerin kendi ibadethanelerini kuramamaları, din adamı yetiştirememeleri gibi sorunlar devam 
etmektedir. Bu anlamda yasal olarak tanınmayan dini inanç/inançsızlık grupları ayrımcı uygu-
lamara maruz kalabilmektedir.  Bununla birlikte Malatya Ermeni mezarlığında önce yapımına 
izin verilen ardından kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan dini alan da etnik ve dini açıdan farklı 
gruplara yönelik baskılar çerçevesinde kamuoyunda yerini aldı.

Zihinsel veya bedensel engellilerin toplumun dışına itilmesinin önlenmesi, sosyal hayatta 
barınma imkanları sağlanması bağlamında devlet, üzerine düşen yükümlülüğü yerine getir-
memektedir. Hala engelliler için giriş ve çıkışları düzgün yapılamamış toplu taşıma durakları, 
kamu kurumlarına engellilerin giriş ve çıkışlarının rahatça gerçekleşmesi için düzenlemelerin 
sağlanmamış olması göze çarpan olumsuzluklar arasındadır. İş hayatında engellilerin özlük 
hakları ile ilgili olarak gereken iyileştirmeler de hala yapılabilmiş değildir.

Ayrımcılık yasağının hayatımızdaki yeri ile ilgili örnekler farklı bağlamlarda ve farklı başlıklarda 
çoğaltılabilir. Ama her birinin temelindeki argüman aslında aynıdır. Bu da bir arada yaşamanın 
topluma bir sorumluluk yüklemesi ve daha ötesi devleti belli şeyleri yapmaya ya da yapma-
maya mecbur etmesidir. Kamu kurumlarının karşısına gelen kişiye karşı bir oto kontrol meka-
nizması ile ölçme ve değerlendirmeye tabi tutmaksızın kör olması ve yalnızca insan gözlüğüyle 
bakması sorunun başlıca çözüm yöntemidir. Geçtiğimiz yıl çok kez üzerine konuşulan yeni 
anayasada ayrımcılıkla ilgili özel önlemlerin alınması zorunluluğunu da buradan bir kez daha 
hatırlatmak gerekmektedir.  

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Birçok özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğü için aracı bir işlev görmektedir. Ayrıca düşünce 
ve ifade özgürlüğünün kendisi de diğer hak ve özgürlüklerin önemli bir kısmı için besleyici bir 
kaynak oluşturmaktadır. Şu halde düşünce ve ifade özgürlüğünün eksen özelliğe sahip olduğu-
nun, düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin hukuksal rejimin diğer hak ve özgürlükleri doğrudan 
etkilediğini sonucuna varabiliriz. Bu yüzden düşünce ve ifade özgürlüğünün bir yansıması olan 
diğer hak ve özgürlüklerin ihlali aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de ihlalidir.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü’ne müdahale olarak gördüğümüz bazı olaylar bu yıl da yaşanma-
ya devam etmiştir. Bazı kitaplar toplatılmış, sadece ifadelerinden ötürü gazeteciler, yazarlar, 
dernek yöneticileri hakkında davalar açılmış, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine hukuksuz mü-
dahaleler olmuş, kanunen izne tabi olmamasına rağmen, izinsiz toplantı ve gösteri yapıldığı 
gerekçesi ile insanlar gözaltına alınmış, yargılamalarda sanıkların Kürtçe savunma yapmaları-
na izin verilmemiştir.  

Türk Ceza Kanunu’nun 214, 215, 216, 217, 218, 220/6,7 ve 8, 222, 277, 285, 288, 300, 301, 



305, 314/3, 318 ve 341. maddelerinde; Terörle Mücadele Kanunu, Kabahatler Kanunu, Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu,  Sendikalar Kanunu, Dernekler Ka-
nunu ve Atatürk’ü Koruma Kanunu” ile düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlandıran bir çok 
düzenlenme yürürlükte kalmaya devam etmiştir.  

Grup Yorum üyesi Berivan DOĞAN’a şarkı sözleri için 10 ay hapis cezası verilmiş, Özgür-Der’in 
basın açıklamasında kullanılan “Kürdistan” ve “gerilla” sözcükleri nedeniyle dernek yönetici-
leri Ersin Sönmezler ve Şefik Akdeniz hakkında Terörle Mücadele Kanunu kapsamında dava 
açılmış, bazı gazete, dergi, kitap ve şarkı yazarları “terör örgütü propagandası yapmak” iddiası 
ile yargılanmıştır. 

Gazeteciler hakkında açılan dava ve soruşturmalar yüzlerle ifade edilmektedir. Pek çok gaze-
tecinin haber peşinde koşarken, söyleşi-röportaj yaparken kolluk kuvvetlerince mukavemetle 
karşılaşması, haksız gözaltı ya da tutuklamalara maruz kalması düşünce ve ifade hürriyetinin 
ihlalinin sık yaşandığının kanıtıdır.

Yukarıda anlatılanlardan anlaşıldığı üzere, ifade hürriyeti kimi zaman fiziki kimi zaman psi-
kolojik araçlar ile ihlal edilmektedir. Bu alandaki ihlallerin sonlandırılması, ifade hürriyetini 
ortadan kaldırabilecek kadar geniş yorumlanabilen Türk Ceza Kanunu’ndaki ve bunun dışın-
daki kanun düzenlemelerinin hükümlerinin değiştirilmesi ve kolluğun gösterilere müdahale 
imkânlarının sınırlandırılması ile mümkündür.

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ
Bireyin iç dünyasının çeşitli kurallara tabi olma kararlılığı ve şekli uygulamalarla dışa vurumu 
olan inancın koruma altına alınması insana saygının bir gereğidir.

Kuruluşundan bugüne, bu ülkede din ve vicdan hürriyeti ihlaline maruz kalmayan bir inanç 
grubu olmamıştır. Mağduriyetlerin ortak yönü despot ve kendini her türlü eksiklikten müstağ-
ni gören devlet eliyle işlerlik kazanmalarıdır.

Tarihi gerçekliklerinden gerekli dersi çıkaramamış bir ülke olarak halen, koruma altına alınma-
sı gereken din ve vicdan hürriyeti alanında ciddi boyutlara varan ihlallere imza atılmaktadır.

Vicdani red bir hak olarak kabul edilmemekte, zorunlu din dersi uygulaması anayasal temelini 
korumakta, Alevi, Caferi vatandaşların ibadet mekânlarına yönelik sorunlar devam etmekle 
birlikte nefret suçlarına da maruz kaldıkları bilinmekte, aileler kendi inançları doğrultusunda 
çocuklara eğitim verememekte, inançlarının gerektirdiği hukuk kuralları ile yargılanamamak-
ta, aksine inandıkları değerleri hayata geçirenler çeşitli engellemelerle bazen yargılamalarla 
ve mahkûmiyetlerle karşılaşmaktadır.

2011 yılı içindeki en vahim din ve vicdan hürriyeti ihlallerinden biri şüphesiz İhya-Der yönetici 
ve üyelerinin toplam 150 yıl mahkûmiyetlerine dair verilen karardır.



EĞİTİM HAKKI
2011 yılında eğitim hakkı ile ilgili ihlalleri incelediğimizde, karşımıza bir klasik olarak inanç 
özgürlüğüne karşı yapılan müdahaleler çıkmaktadır ve ne yazık ki bu müdahalelerin büyük bir 
çoğunluğu halen başörtüsü konusundadır. Başörtüsünün engellenmesi, eğitim-öğretimin bü-
tün dönemlerinde (ilk-orta ve yükseköğretim) yaşanan bir ihlal olarak karşımızda durmaktadır. 
Bu konuda Derneğimizin “2009 Türkiye İnsan Hakları Raporu”nda bahsi geçen Ece Nur’un 
başörtüsüyle derslere alınmaması meselesi 2011 yılında da devam etmiştir. Hatta Ece Nur 
hakkında tutulan tutanak sayısı 280’i bulmuştur.

İlk ve orta öğretimde başörtüsü engeli sadece bununla sınırlı değildir. Söz konusu müdahale; 
Türkiye’nin çeşitli illerinde, derslere başörtüsü ile girmek isteyen öğrencilerin derslere alın-
maması, öğrenciler hakkında okulla ilişkilerini kesme cezası verilmesi ve hatta bu öğrencilerin 
velileri hakkında soruşturma başlatılması şeklinde devam etmiştir. Başörtüsü sorunu, halen 
bazı üniversitelerde de devam etmektedir.

Milli Eğitim Talim ve Terbiye Kurulunun onay verdiği 10. Sınıf Tarih ders kitabında Süryanilikle 
ilgili çarpıtıcı ifadeler yer almıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden muaf tutulduğu halde 
bazı öğrenciler karnelerinde ilgili dersten zayıf notla karşılaşmıştır. 

Okullarda uygulanan şiddet de eğitim hakkına yönelik önemli bir ihlal olarak karşımıza çık-
maktadır. Muğla’da Ana sınıfına giden 5 yaşındaki bir çocuğun sınıf öğretmeni tarafından dö-
vülmesi, şiddetin vahametini gözler önüne sermektedir. Fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik 
şiddet de uygulanmaktadır. Diyarbakır’da lise öğrencisi E.T.(15)’ye istiklal marşı okunması sı-
rasında güldüğü gerekçesiyle arkadaşları önünde “Ben eşeklik yaptım, özür dilerim” şeklinde 
bağırma cezası verilmesi şiddetin psikolojik boyutunu gözler önüne sermektedir.

Anadilde eğitim yasağı halen varlığını korumaktadır. Söz konusu yasak, dün olduğu gibi, bugün 
de “Devletin  Bekası” gerekçesiyle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Okullarda resmî törenlerin ve Milli Güvenlik derslerinin kaldırılması, ideolojik baskının öğren-
ciler nezdinde azalması için önemli bir adımdır. Bu adımları, diğer ideolojik baskı araçlarının 
kaldırılması izlemelidir. Zira yıllardır, ideolojik bir dayatma ile oturmuş bir eğitim sisteminin 
sadece bu araçların kaldırılması ile düzelmesi beklenemez. Yaşanan tahribatın tamiri için de 
ayrıca çaba gösterilmelidir. 

Eğitimde reformların konuşulmaya başlandığı 2011 yılı, eğitim hakkı ihlallerinin yoğun yaşan-
dığı bir yıl olarak göze çarpmaktadır. Devlet aygıtının sistem değişikliğinden önce yaşanan ih-
lalleri ‘sıfır’a indirmesi daha yerinde olacaktır.



ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
Örgütlenme özgürlüğü, birden fazla kişinin ortak amaçlar etrafında gönüllü olarak bir araya 
gelebilmelerini ve bu amaçlarla daimî bir örgüt kurarak  faaliyet yapabilmelerini ifade etmek-
tedir. Bu anlamda örgütlenme özgürlüğü temel bir haktır. Genel anlamda örgütlenme özgür-
lüğü, ifade özgürlüğünün kapsamı içinde yer almakla beraber, o aynı zamanda başlı başına bir 
haktır. Hukuka dayalı bir devletin örgütlenme özgürlüğünü tanıması bir zorunluluktur; çünkü, 
ifade özgürlüğü gibi, örgütlenme özgürlüğü olmadığında hukuka dayalı bir sistemin varlığın-
dan söz edilemez.

Örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşünden, dernek, siyasi parti ve sendika kur-
maya kadar çok geniş bir alanı kapsar. Bu çok geniş alanda ne yazık ki, Türkiye›de bu yılda çok 
geniş hak ihlalleri meydana gelmiştir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında da ağır ihlaller yer almıştır. Sadece bildirime 
tabi olan bu hak, sanki izne tabiymiş gibi bir çok defa Valilik veya polis tarafından kısıtlanmış-
tır. Söz konusu bildirimle toplantı ve gösteri yapanları dış tepkilere karşı koruması gereken 
polis, aksine bu hakkı kullanan vatandaşlara göz yaşartıcı bombalar atmış, biber gazı sıkmış, 
vatandaşları joplamıştır. Artvin’in Hopa ilçesinde Başbakan Erdoğan’ın gelişini protesto eden 
Hopalılara karşı polisin kullandığı yoğun gaz bombası, bir kişinin yaşamını yitirmesine neden 
olmuştur. Erdoğan’ın miting düzenleyeceği Hopa Meydanı’na girmek isteyen 500 kişiye, po-
lisler gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmiş, polisin çok yoğun bir şekilde kullandığı 
gaz bombasından pek çok kişi etkilenmiştir. Metin Lokumcu isimli kişi ise kalp krizi geçirerek 
yaşamını yitirmiştir.

 Anayasayla da güvence altına alınan dernek kurma özgürlüğü, bu yıl da bir çok defa ihlale 
uğramıştır. Burada Mustazaf-Der’e karşı yapılan hukuksuz uygulamalar, hakkın ihlali olarak 
dikkat çekmiştir. Ocak ayında Mustazaf-Der Tarsus Şubesi›nin yeni taşındığı dernek binasının 
resmi olmadığını ileri süren Tarsus polisinin hiçbir yasal izin olmadan derneğe girdiği, içeride 
görüntü almaya çalıştığı ve dernekte bulunan üyelerin kimlik sorgulamasını yaptığı ileri sürül-
müştür.

 Köklü Değişim Dergisi’nin Ankara Anadolu Gösteri Merkezi’nde düzenlemeyi planladığı 
“Ortadoğu’da Neler Oluyor» konulu konferans, yasal tüm izinler alınmış olmasına ve konfe-
rans için halka ve özel davetlilere davetler,  duyurular yapılmış olmasına rağmen «Ankara Va-
liliği» tarafından makul bir gerekçe gösterilmeden ‹son anda› yasaklanmıştır.

 Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında 2011 yılı içinde yaşanan bir başka önemli 
ihlalde  “Demokratik Çözüm Çadırları”nı  polisin basmasıyla gerçekleşmiştir. Batman, Tunceli, 
Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Antep, Şırnak, Siirt, Silopi, Kızıltepe, Nusaybin, İdil, Cizre, Van, 
Doğubayazıt, Bulanık, Varto, Malazgirt, Adana, Mersin, İzmir, Manisa ve Iğdır’da kurulan “De-
mokratik Çözüm Çadırları” gece yarısı saat 02.00′da eşzamanlı olarak yüzlerce polis tarafın-
dan basılmış, çadırlar ve çadırdaki eşyalara el konulurken, baskınlar sırasında çok sayıda kişi 



gözaltına alınmıştır.

Yaşanan tüm bu ihlaller, büyük ölçüde keyfi uygulamalardan kaynaklansa da, 2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüşleri Kanunu’nun idarecilere geniş takdir yetkisi vermesi, özgürlükleri 
daraltacak yorumlanmaya müsait ifadelerin yer alması, ifade özgürlüğünün bir biçimi olan 
örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ortadan kaldıran uygulamalara sebebiyet 
vermektedir.

ADİL YARGILANMA HAKKI
Bir hukuk devletinde güvenceleri sağlanmış, savunma hakkının tam olarak kullanılabildiği, 
uyuşmazlıktan önce kurulmuş mahkemeler önünde ve tabii hâkim tarafından yargılanma hak-
kını ifade ettiğini söyleyebileceğimiz adil yargılanma hakkı; kararların adilliğinden daha önemli 
bir hale gelebilmektedir.

Adil yargılanma hakkının kapsamından, bağımsız ve tarafsız bir yargı yerinin makul sürede, 
adil ve aleni bir şekilde yapacağı yargılama yanında; susma hakkı, mahkemeye başvuru hakkı, 
silahların eşitliği ilkesi, çekişmeli yargılama ilkesi, kararların gerekçeli olması ve bu kararların 
uygulanmasını talep hakkı gibi temel ilkeler çıkartılabilir. Bu hak devlete karşı bir güvence 
sağlamaktadır.

Bu teorik çerçevede 2011 yılına göz attığımızda Türkiye’de yaşanan ihlal olaylarının ne denli 
yoğun olduğunu görebiliriz. AİHM’ deki 150 bini aşkın davanın yüzde onu Türkiye aleyhine 
açılmış davalardan oluşmaktadır. Hakkında en çok ihlal kararı verilen ülke olan Türkiye aleyhi-
ne açılan davaların çoğunluğu ise adil yargılama hakkı ihlali kapsamında bulunmaktadır. İhlal 
kararlarında savunma hakkının kısıtlanması, masumiyet karinesinin ihlali, uzun tutukluluk sü-
releri, etkin soruşturma hakkının ihlali yoğunluktadır.

2011 yılında da Türkiye; özel yetkili mahkemeler ve Terörle Mücadele Kanunu gölgesinde, 
silahların eşitliği ilkesine rağmen soruşturma belgelerinin şüpheli ve avukatlardan gizlendiği, 
şüphelilerden ve avukatlarından gizlenen soruşturma içeriğinin özel hayatın dokunulmazlığı 
ilkesi ve masumiyet karinesi hiçe sayılarak basına servis edildiği, ‘kısıtlama kararı’ adı altında 
avukatların yirmi dört saat müvekkilleriyle görüştürülmediği, soruşturma aşamasını kolluğun 
yönettiği, delilden sanığa değil sanıktan delile gidildiği, telefon ve bilgisayar kayıtlarının en 
temel delil sayıldığı, sanıkların kamu görevlisi ve özellikle kolluk görevlisi olduğu dosyalarda 
etkin soruşturma ve kovuşturma yapılamadığı bir ülke olarak anılmıştır.

Bu kapsamda; TSK bünyesinde yaşanan ve intihar olduğu iddia edilen ölüm olayları ile polis 
kurşunuyla yaşanan ölüm olaylarının -ki birçoğu dur ihtarına uyulmadığı gerekçesine dayandı-
rılmaktadır- etkin bir soruşturmaya tabi tutulmaması, Festus Okey ve Hrant Dink davalarında 
açıkça görülen koruma refleksi, Hizbullah ve PKK dosyaları ile bir takım adli suçların sanıkları 
hakkında yasadan kaynaklanan tahliyeler sonrasında masumiyet karinesinin siyasiler, basın ve 



hukukçular tarafından ihlal edilmesi, kamuoyunun gündemini meşgul eden şike soruşturması 
ve Ahmet Mahmut Ünlü soruşturmasında ilgisiz, doğruluğu sabit olmayan, üstelik gizlilik kara-
rı ile avukatlardan bile gizlenen bilgilerin masumiyet karinesine aykırı olarak kamuoyuna ifşa 
edilmesi gibi örnek ihlallere dikkat çekmek mümkündür.

ÇOCUK HAKLARI
Çocuklar bir toplumun geleceğini oluşturanları ve belirleyenleri olarak, hakları için en titiz 
koruma alanı oluşturulması gereken fertlerdir. Türkiye için 2011 yılı, çocukların mağduriyeti ve 
çocuk haklarının ihlali açısından oldukça yüz kızartıcı bir yıl olmuştur. Emniyet müdürlüklerinin 
çocuk birimlerinde yapılan adli işlemlerin son yıllarda hızla artması ve bu vakaların içerisinde 
çocukların cinsel istismarının yadsınamayacak kadar çok olması bu durumun en çarpıcı görü-
nümüdür. 

Kamuoyunda “utanç davası” olarak nitelendirilen, Mardin’de 13 yaşındaki bir kız çocuğunun 
tecavüze uğraması sebebiyle 32 sanığın yargılandığı davada Yargıtay tarafından verilen karar, 
kamu vicdanını rahatsız etmiştir.

 Başta ilkokullarda olmak üzere anaokulu ve liselerde, öğretmen ve müdürlerin çocuklara yö-
nelik uyguladıkları fiziki şiddetin, dayaktan cinsel tacize kadar türlü şekillerde devam ettiği 
görülmektedir. Uygulanan fiziki şiddetin yanı sıra derslere başörtülü olarak girmek isteyen 
kız öğrencilerin zorla başlarını açmak, disiplin cezası verip okuldan sürgün etmek, okulun bir 
bölümüne hapsetmek; zorunlu din dersi almak istemeyen Alevi öğrencilere ise zorla namaz 
kıldırmak gibi haksız yaptırımların varlığı da gözlemlenmiştir. Etnik birçok kimliği barındıran 
Türkiye’de çocuklara hala “andımız” okutulmaya devam edilmektedir.

Polislerin gözaltına alınan çocuklara dönük olarak işkence uyguladığı birçok olay vuku bulmuş-
tur. Cezaevlerinde de çocuklara dönük şiddetin devam ettiği gözlemlenmiştir.

Meclis bünyesinde kurulan TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin ülkemizde yoğun olarak 
haksızlığa uğrayan çocuklarla alakalı neredeyse hiçbir çalışma yapmıyor olması da üzüntü ve-
ricidir.

Çocuklara dönük bu olumsuz uygulamaların yanında, derneğimizin düzenlediği kampanya ne-
ticesinde (bkz. yassinirikaldirilsin.blogspot.com) Kur’an öğrenimine yaş sınırı getiren kanun 
maddesinin iptali, olumlu bir gelişme olarak gözlemlenmiştir.

HASTA HAKLARI
Üzülerek belirtmek isteriz ki; İnsan Hakları Örgütleri hasta hakları ihlallerine yeterince eğilme-
diklerinden bu ihlaller kamuoyunda yeteri düzeyde etki uyandırmamaktadır. Bu konuda yük 



daha çok spesifik olarak bu alanda çalışan yapılara kalmaktadır. Bu yapılar da, maddi ve teknik 
yetersizliklerinden dolayı bu alanda yapılan mücadelede çoğu kez zayıf kalmaktadır. “Hasta-
nın Hakları” insan hakları mücadelesi bağlamında unutulmaması ve zinde tutulması gereken 
bir kategoridir. Sağlıkta özelleşmenin, kar maksadı güden işletmelerin sayısının artmasıyla bu 
alanda insan onurunun koruyuculuğunu üstlenme yükü önem kazanmıştır.

2011 yılı, yine ihlal sıralamalarında hasta hakları ihlallerinin ön sıraları kaptırmadığı bir yıl 
oldu. Yanlış ilaç ve tedavi nedeniyle birçok mağduriyet bu yıl da artarak devam etti. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bayat kızamık aşısı birçok çocuğun yatalak bir şekilde 
hastalıkla pençeleşmesine sebep oldu. Yanlış bacağı kesilen, ameliyat sırasında çeşitli organ-
ları zarar gören hastalar gazete haberlerinde yerlerini almaya devam etti. Samsun’daki bir 
hastanede hatalı narkoz beş yaşındaki bir çocuğun kırık kolla girdiği hastaneden ölü olarak 
çıkmasına neden oldu. İzmir’de bir hastanede yapılan hatalı katarakt ameliyatları sekiz kişinin 
kör olmasına neden oldu.

Cezaevinde gerçekleşen ihlaller hasta hakları alanında en çok temayüz eden ihlallerdir. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da cezaevindeki hasta mahkûmlara yönelik ihlaller artarak devam etti. Has-
talığı öldürücü aşamaya gelmiş olmasına rağmen tahliyesi sağlanmayan birçok hasta mahkûm 
hayatını kaybetti. İnsan onuruyla, insanca yaşama kavramıyla bağdaşmayan cezaevi şartları 
birçok ölüm ve hastalıklara yol açmaktadır. Cezaevlerinde ölümcül hastalıklarla pençeleşen 
mahkûmlar adeta ölüme terk edilmektedir.

Tedaviye ulaşım, zamanında teşhis ve tedavinin yapılması gibi konularda hasta hakları ihlal-
leri artan boyutlarda devam etmektedir. Basit bir muayene için hastalar haftalar hatta aylar 
sonrasına randevu alabilmekte, bir MR çekimi için beş-altı ay sonrasına sıraya girebilmektedir. 
Hastanelerin ısınma, sterilizasyon gibi problemleri de başka ihlallerin doğmasına sebebiyet 
vermektedir. Bu nedenle basit bir tıbbi tedavi için sağlık kurumlarına başvuran hastalar ölüm-
cül hastalıklara yakalanabilmektedir.

Özel hastaneler “fark ücreti” adı altında sosyal sigortalı hastalardan hukuka aykırı olarak hak-
sız kazançlar sağlamaya devam etmektedir. Özel sağlık kuruluşlarının fark ücretinde isteyebi-
leceği yasal üst sınır belirli olmasına rağmen uygulamada bu sınırın çok üzerinde paralar alın-
maktadır. Bu nedenle yıl içerisinde İstanbul’da özel bir hastaneye yüklü miktarda para cezası 
kesilmiştir.

İŞKENCE YASAĞI
Dünyada hürriyetin, adaletin ve özgürlüğün temelini tüm insanlara eşit ve vazgeçilmez hakla-
rının tanınmasının oluşturduğunu ve bu hakların kişi haysiyetine bağlı olarak meydana geldi-
ğini ifade eden “İşkencenin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”  işkenceyi,  “Bir 
şahsa veya bir üçüncü şahsa bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe 
edilen bir fiil sebebiyle,  cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayrım 



gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir 
başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatiyle uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya 
ızdırap veren bir fiil” ifadesiyle tanımlamış, işkencenin her türlüsünü insan haklarına ve kişi 
haysiyetine aykırı bulmuş ve yasaklamıştır.

Türkiye’de bu sözleşmeye imza atmış ve yasal düzenlemeleri yapmış; ancak bu düzenlemeler 
uygulamaya tam olarak yansımamıştır. Günümüzde aydınlatılmakta olan 30 yıl önceki işkence 
olayları kadar ağır olmasa da Türkiye’de hâlâ işkence vakıaları görülmektedir.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 2011 yılı işkence raporuna göre; 2011’in ilk on ayında vakfa 
500 kişi işkence gördüğü iddiasıyla başvurmuş ve başvurular İstanbul ve Diyarbakır’da yo-
ğunlaşmıştır. Şikâyetlerin büyük çoğunluğunun protesto olaylarında uygulanan şiddete dair 
olması polisin kitlesel eylem ve protestolara karşı tavrını göstermektedir. Şikâyetlerin kara-
kollardan ziyade protesto olaylarında uygulanan şiddette yoğunlaştığı görülse de karakollarda 
uygulanan işkence sona ermiş değildir. İzmir Karabağlar’da, 16 Temmuz’da yaşanan olayda bir 
müzikholde eğlenen Fevziye Cengiz kelepçelenerek karakola götürülmüş ve karakolda polisler 
tarafından dövülmüştür. Polisler tutanakta Cengiz’in kendilerine hakaret ettiğini, saldırdığını 
belirtmişlerdir. Cengiz ilk olarak şikâyetçi olmamış ancak daha sonra ilk ifadesini polislerin 
tehdidiyle verdiğini ve polislerden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. Olayın kamera kayıtları da 
ortaya çıkmıştır. Diğer tanıkların Cengiz’le aynı doğrultuda ifade vermelerine rağmen savcı 
polis tutanağını dikkate alarak Cengiz hakkında hapis istemiyle dava açmıştır. Diğer tanıklar 
mahkemede ilk ifadelerini değiştirerek Cengiz’in polislere saldırdığını söylemişlerdir. Olayda 
görüldüğü gibi karakollarda insanlar dövülerek, soyularak ya da hakarete uğrayarak maddi ve 
manevi işkenceye uğramakta ve polis buna karşı çoğunlukla polise mukavemet suçunun ar-
kasına sığınarak kendinde dövebilme, hakaret edebilme hakkını görmekte ve ayrıca psikolojik 
baskı ve tehditlerle mağdurların yasal haklarından yararlanmalarını engellemektedir. Bu olay 
karakollardaki işkence olaylarından sadece bir tanesidir. Cep telefonuyla konuşurken kimlik 
soran polise bir dakika diyen Ü.S‘nin hakarete uğrayıp karakola götürülerek soyulup üstünün 
aranması gibi daha birçok olay örnek verilebilir. 

Türkiye’de 2011 yılında işkencenin devam ettiği diğer bir yer de askeri birlik ve kurumlar ol-
muştur. (Bkz: Rapor’umuzun Askeri Alanda Yaşanan İhlaller başlıklı bölümü)

Türkiye’de işkenceyle ilgili önemli bir diğer problem medya organlarında yayınlanan dizilerde 
şiddete başvuran polislerin iyi bir örnek; olayların aydınlatılmasında ise işkencenin önemli bir 
araç gibi gösterilmesidir. Devlet ise bu tutuma karşı sessiz kalmaktadır. Bu durum insanların 
gözünde işkencenin normalleşmesi tehlikesini taşımaktadır ve bu durumu engelleyici önlem-
ler alınması gerekmektedir.

Son olarak söylemek gerekir ki; Türkiye’de işkencenin önlenmesiyle ilgili olarak yasal düzenle-
meler yapılmakla birlikte, bu yasal düzenlemeler uygulamaya geçirilmemektedir. Bu durumun 
düzelmesi için; devlet, memurunu vatandaşından üstün tutma anlayışından kurtulmalı, işken-
cenin insanlık dışı ve başvurulamaz olduğu düşüncesi, insan karakteri ve toplum bilincinde 
koşulsuz, aşılamaz bir davranış biçimi halini almalıdır.



SIĞINMACILARA VE MÜLTECİLERE 
YÖNELİK İHLALLER

2011 yılında mültecilere yönelik ihlaller artarak devam etti. Bu ihlallere kaynaklık oluşturan 
mevzuattaki boşluğu giderecek ve çifte standartları önleyecek iç mevzuat düzenlemesi ha-
len yapılmış değil. Türkiye’nin hala iltica mevzuatına kaynaklık oluşturacak bir göç yasası yok. 
Uzun süredir çıkarılacağı söylenen göç yasası bir türlü çıkarılamadı. 

Türkiye uygulamasında iltica prosedürüne ilişkin mülteci ve sığınmacı ayrımları yapılmak su-
retiyle bu alandaki çifte standart sürdürülmektedir. Cenevre Konvansiyonu’ndaki mülteciliğe 
ilişkin “Avrupa’da gerçekleşen olaylar nedeniyle sığınma” şartı devletlerin takdirine bırakıl-
mıştır. Türkiye bu değişikliğe çekince koymuş, Avrupa dışından gelen sığınmacılara mülteci 
statüsü vermemeye devam etmiştir. Avrupa dışındaki ülkelerden Türkiye topraklarına sığınmış 
olan sığınmacılar Türkiye’de sadece üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere geçici olarak barı-
nabilmektedir.

Türkiye’ye yasal ya da yasal olmayan yollardan girmiş olan sığınmacılar uydu kentlere yön-
lendirilmekte ve sığınmacıların buralarda ikamet etmesi zorunlu kılınmaktadır. Ancak nerede 
yaşaması gerektiği söylenen sığınmacının, geçimine ve barınmasına dair herhangi bir yardım 
yapılmayarak sığınmacı adeta ortada bırakılmaktadır. Hiç bilmediği bir ülkenin bilmediği bir 
şehrinde yaşamaya mahkûm edilmiş çaresiz sığınmacılar sadece ve sadece gönüllü sivil top-
lum kuruluşlarının yardımlarıyla hayatta kalabilmekte, barınabilmektedir.

Barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorluk çeken sığınmacılar ge-
çim için çalışmak zorunda kalmakta, çalışma izni ile ilgili prosedürel işlemlerin yapılmamasın-
dan dolayı ucuz iş gücü olarak insanî olmayan şartlarda çalıştırılmaya devam edilmektedir. 

Türkiye’de mülteci haklarının ihlali bağlamında ön sıralarda gelen bir başka sorun ise, Çeçen 
Mülteciler sorunudur. Çeçen Sığınmacılar Cenevre Konvansiyonu çerçevesinde Avrupa Kon-
seyine üye topraklardan gelmiş olmalarına ve bu nedenle mülteci olmaya hak kazanmalarına 
rağmen uygulamada Çeçen Sığınmacılara misafir statüsüyle kısa süreli ikamet izni verilmekte, 
Türkiye’nin imza koyduğu uluslararası anlaşmalara aykırı olarak mülteci statüsü verilmemek-
tedir. Bu izin Çeçen Sığınmacılara eğitim, sağlık ve barınma gibi temel konularda herhangi bir 
güvence sağlamamaktadır. 

Geri Gönderme Merkezleri’nde sığınmacılar herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen 
aylarca hatta yıllarca hapis hayatı yaşamaktadır. Bu merkezlerin hali içler acısıdır, sığınmacıla-
rın burada beslenme ihtiyaçları bile yeteri düzeyde karşılanmamakta, tedaviye muhtaç sığın-
macılara sağlık hizmet verilmemektedir. 

Sığınmacılar, haklarında güvenlik tehdidi oluşturacaklarına dair sadece “polis kanaati” ile sınır 
dışı edilebilmektedir. Bu yıl da herhangi adi bir vakada şikâyetçi konumunda kolluk görevli-



lerine başvuran kimseler dahi bu keyfi nedenle sınır dışı edilmiş, bu alandaki ihlaller devam 
etmiştir. İltica talebinde bulunan ve geri gönderilirse hayatının tehlikeye gireceğini söyleyen 
birçok kişi, öldürülme riski veya işkence tehlikesine rağmen geri gönderilmişlerdir.  

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI
Eğitim alanı başta olmak üzere sosyal hayatın her aşamasında süregelen ayrımcılıklar bu yıl da 
devam etmiştir. Üniversitelerde büyük oranda başörtüsü yasağının “fiilen” kaldırılmış olması 
ayrımcılığın ortadan kalkmasına mani olamamıştır. 

İlköğretimde başörtülü öğrenciler okullarından sürgün edilmeye devam edilmektedir. Başör-
tülü öğrencilere yönelik uygulanan ayrımcılık, velileri de kapsamına almıştır. Şanlıurfa’nın Hil-
van ilçesinde, velilerin başörtülü çocuklarını her gün okula götürmelerine rağmen çocuklarını 
okula göndermemekle suçlanıp haklarında soruşturma başlatılması, ayrımcılığının boyutlarını 
göz önüne sermesi bakımından dikkat çekicidir.

Balıkesir Burhaniye Sağlık Meslek Lisesi’nde okul çıkışında iki kız öğrencinin başörtülerinin bir 
öğretmen tarafından zorla çıkarılması ve bir öğrencinin kafasının duvara vurulması, Devlet 
Parasız Yatılılık ve Bursluluk (DPY-B) Sınavında başörtülü öğrencilerin sınav salonundan atıl-
ması, KTÜ’de gezi otobüsünde öğretim görevlisi tarafından başörtülü öğrencilerin ikaz edil-
mesi, Hava Harp Okulu Komutanlığı’na bağlı İstanbul Havacılık Müzesi’ni ziyaret etmek iste-
yen başörtülülerin güvenlik tarafından içeri alınmaması, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı 
Tansel Çölaşan’ın başörtülü öğrencilere burs vermek için “başı açık fotoğraf” şartı aradıkla-
rına dair açıklamaları, Adana’da Polis Haftası nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında birin-
ci olan Şaziyenur Erdoğan’ın başörtülü olduğu için törende sahneye çağrılmaması, Boğaziçi 
Üniversitesi’nin mezuniyet yıllığında başörtülü fotoğrafların kabul edilmemesi, ODTÜ’de me-
zuniyet töreninde diplomalarını aileleri ile birlikte almaya gelen başörtülü öğrencilerin tören 
alanına alınmaması, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkânlarından yararlanmak isteyen kız öğ-
rencilerden başörtüsüz fotoğraf talep edilmesi, çalışma hayatında başörtülü olmanın işsizlik, 
hor görülme veya düşük maaş ile yer edinmesi, başörtülülerin kamu dairelerinde başörtüleri 
ile çalışmalarına izin verilmemesi, ayrımcılığın ne denli yaygın olduğunu göstermektedir.

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ
         Kişi özgürlüğü mutlak ve vazgeçilmez bir hak olup bu hakkın alanı salt anlamda cezaevini 
değil bir bütün olarak kişinin hareket etme alanının kısıtlanmasını ve kişinin engellenmesi 
durumlarını da kapsamaktadır. Başka bir deyişle ilgilinin, “normal günlük yaşamını” sürdür-
mesini fiilen olanaksız kılan ve hareket özgürlüğünü büyük ölçüde sınırlayan her türlü işlem ve 
eylem bu kapsamda değerlendirilir. Güvenlik kavramı ise özgürlüğe yönelik tüm keyfi müda-



hale ve uygulamalara karşı kişinin korunmasını ifade eder.

Bu teorik çerçevede değerlendirdiğimizde, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme kararına da-
yanmayan arama, yakalama, tutukluluk ve gözaltılar; bunların makul şüphe ve gerekçelere 
dayanmaması, tutukluluk ve gözaltının makul süreyi aşması, tutukluluk ve gözaltı süresine 
yönelik etkin bir itiraz yolunun bulunmaması gibi tüm ihlaller öncelikle bu hakkın kapsamında 
değerlendirilir.

Tutukluluğa itiraz için etkin bir mahkeme yolunun olmadığı ve hâkimlerin tutukluluk karar-
larını, yapılan itirazları okumadan ve gerekçe göstermeden imzaladıkları; kolluğun gözaltına 
aldıkları kişileri gözaltı sürelerini uzatmak suretiyle bilhassa tutukluluk kararı veren hâkimin 
nöbetinde mahkemeye çıkardıkları ve bu duruma hâkimlerin bile yakındıkları; gözaltı sürele-
rinin gerekli olmayan durumlarda dahi –mer’i hukukta en fazla 4 gündür- uzatmalarla 4 güne 
kadar çıkarılması; gözaltı durumlarında kolluğun savcılığı bile haberdar etmeden kişileri, göz-
dağı vermek amacıyla, gece alıkoyması durumları, mevzuattaki boşlukların hak ihlaline nasıl 
dönüştürüldüğünü göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Tekirdağ 2 no’lu F Tipi Cezaevi’nde cezasını tamamlayan Cem Kılıç’ın hakkında açılan disip-
lin soruşturması nedeniyle serbest bırakılmaması; Gülcan U.’nun haksız yere hapis yatması 
nedeniyle açtığı tazminat davasının reddedilerek hazineye borçlu olmasına karar verilmesi 
gibi ihlaller; tutuklama ve gözaltılarda devlet tarafından takınılan hoyrat, umarsız tavrı gözler 
önüne sermektedir. 

Şanlıurfa’da sivil polisten kimlik istemeleri üzerine gözaltına alınan Ferhat Yıldırım, Hüseyin 
Kara ve Gazali Yılmaz ile İzmir’de arabalarını aramak isteyen kolluktan arama izni isteyen va-
tandaşların darp edilerek gözaltına alınması bu yıl yaşanan keyfi gözaltılara örnek gösterilebi-
lir. Bu tür olaylarda, mağdurlara polise mukavemetten soruşturma açılmakta ancak polislere 
herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 

Kimsesiz mültecilere yönelik kişi özgürlüğü ve güvenliği alanında ciddi ihlaller artarak devam 
etmektedir. Halen mülteciler herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın haftalarca oda hapsin-
de tutulmakta, geri gönderme merkezlerinde hukuksuz olarak alıkonulmaktadır. 

CMK 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle serbest bırakılan Hizbullah Davası sanıkları baha-
ne edilerek, çeşitli medya kuruluşlarından gelen tepkiler üzerine, Türkiye’nin birçok yerinde 
Mustazaf-Der ve Mustazaf-Der’e yakın sivil toplum kuruluşları ile Doğruhaber Gazetesi, Kel-
haamed ve İnzar Dergisi bürolarına yönelik baskınlar yapılmıştır. Birçok kişi gözaltına alınmış, 
daha sonra serbest bırakılmışlardır.      

5271 sayılı CMK 102. Maddesinin yürürlüğe girmesiyle tutukluluk süresinin özel yetkili ağır 
ceza mahkemesinin konusu olan suçlarda en fazla 10 yıl olarak belirlenmesi Türkiye’de tutuk-
luluğun cezaya dönüşmesi olgusunu değiştirmemiştir.  



AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 
VE TÜRKİYE

2011 yılı itibariyle AİHM’de yargılama bekleyen 151 bin 600 dosyanın 15 bin 950’si Türkiye’den 
yapılan başvuru olarak kayıtlara girmiştir. Bu rakamlarla Türkiye, Rusya’dan sonra mahkemeye 
en çok başvuran devlettir. Ayrıca bu 15 bin 950 dosya yargılama bekleyen tüm dosyaların % 
10,5’ini oluşturuyor. Türkiye’nin hak ihlallerine ilişkin bu üzüntü verici tablosu geçmiş yıllarla 
karşılaştırıldığında iyileşmek şöyle dursun daha da vahim bir hal almış durumdadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Nicolas Bratza, 2011 yılına ilişkin değerlendirme-
sinde Türkiye’nin altısı insan yaşamına kast, otuz sekizi işkence ve kötü muamele olmak üzere 
toplam yüz elli dokuz davayla en çok mahkûm edilen devlet olduğunu açıkladı. 

Türkiye’nin AİHM nezdinde mahkûm olmasına sebep olan ihlallerin çoğunluğu yine geçmiş 
yıllarda yaşandığı gibi yargılamanın soruşturma safhasında gerçekleşmektedir. Örneğin 1999 
yılında soygun suçlamasıyla gözaltına alınan ve falakaya yatırılan, üzeri soyulduktan sonra göz-
leri bağlanarak hortumla üzerine tazyikli su sıkılan Emrullah Derman’ın mahkemeye yaptığı 
şikâyet başvurusunu karara bağlayan AİHM, Türkiye’yi 43 bin Euro tazminata mahkûm etmiş-
tir.

Yine AHİM bu yıl, cezaevinde Kürtçe mektuplaşma ile ilgili önemli bir karar verdi. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM), Tekirdağ F-tipi ve Bolu cezaevindeki 10 mahkûm, yazdıkları Kürt-
çe mektupların ailelerine ulaştırılmadığı gerekçesiyle ortak şikâyetlerini 2008 yılında AİHM’e 
yapmıştı. Cezaevi disiplin kurulları ise, “içeriğini kontrol edemedikleri” gerekçesiyle Kürtçe ya-
zılan mektupları tutukluların aile ve yakınlarına iletmediklerini bildirmişti. AİHM, Türkiye’nin 
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin aile ve özel yaşama saygıyla ilgili 8. maddesini ihlal etti-
ğine” hükmetti. AİHM, gerekçe olarak bir tehdit ve tehlike içermeyen mektupların sahiplerine 
ulaşmasının sağlanması gerektiği, tutuklu mektuplarında Türkçe’den başka dil kullanımıyla 
ilgili olarak yasa ve mevzuatlarda açıklık getirilmediğini, cezaevi yönetimlerinin yasal boşluk 
yüzünden, keyfi olarak, Türkçe dışındaki mektupların tercümesinin masraflarını tutukluların 
üstlenmesi yolundaki tavrının da kabul edilemeyeceğini hatırlattı.

 “DİSKO’’ diye tabir edilen, kışla içerisinde cezaevi olarak düzenlenmiş bir odada 7 gün boyun-
ca alıkonulan E.P.’nin AİHM’ye başvurusu üzerine mahkeme Türkiye’yi 9 bin Euro tazminata 
mahkûm etmesi bir ilk olması açısından 2011 yılında verilen dikkat çekici bir karar olmuştur.   
Mahkeme gerekçesinde; özgürlükten yoksun bırakma kararlarının ancak yetkili bir yargı or-
ganı tarafından verilebileceğini, bu kararlara yönelik itirazlarında yine ancak yargı organınca 
değerlendirilmesi gerektiğini belirterek komutanlar tarafından verilen özgürlükten yoksun 
bırakmaya yönelik kararların insan hakkı ihlali olduğunu belirtmiştir. Karar emsal karar olma 
niteliği taşıması yanında, Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlemeye gidilmezse, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinde sıkça uygulanan bu cezalar nedeniyle her başvurunun Türkiye aleyhine tazminatla 
sonuçlanabileceğini gösteriyor.



Okula Alınmama Tutanağının Sayısı 
280’i Buldu

Diyarbakır’da derslere başörtüsüyle gire-
rek ilköğretimde çığır açan isim olarak tari-
he kaydedilen Ece Nur Özel’e şu ana kadar 
280 tutanak tutulduğu kaydedildi. (İLKHA-1 
Ocak)

Haksız Yere Hapis Yattı, Borçlu Çıktı 

Hurdacılıkla geçimini sağlayan 3 çocuk anne-
si 24 yaşındaki Gülcan U., yağma ile suçlan-
dı. 6.5 ay cezaevinde yattıktan sonra suçsuz 
olduğu anlaşıldı. Serbest bırakıldı. Haksız 
tutukluluk için açtığı dava iki yıl sürdü. Mah-
keme, hurdacı Gülcan’ın maaşını belgeleye-
mediği gerekçesiyle davayı reddetti, Hazine 
avukatlarının ücretini de ödemesine karar 
verdi. (ANF -1 Ocak)

Polis Okulunda Şiddet

İzmir’in Buca İlçesi’ndeki Rüştü Ünsal Polis 

Meslek Yüksekokulu’nda 2009 yılında eğitim 
çalışmaları sırasında, eğitimci komiser yar-
dımcısının, polis memuru adayı iki öğrenciyi 
“eğitime geç kaldıkları” gerekçesiyle tokat-
layıp dövdüğü, 1 Ocak 2011’de öğrenildi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan okul yöneti-
mi komiser yardımcısı hakkında açılan idarî 
soruşturmanın sonuçlanmadığını, olaydan 
sonra açığa alınan başkomiser yardımcısının 
başka bir ile tayininin çıkmasının ardından 
komiserliğe terfi ettirildiğini ifade etti. (Radi-
kal-1 Ocak)

Ölüm Sınırındaki Mahkûmlara 
Tahliye Yok

Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
‘ölüm sınırındaki tutuklular’ listesinde bulu-
nan 60 yaşındaki Mehmet Aras ile Sincan 2 
No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan kanser has-
talığına yakalanan Abdulsamet Çelik’in sağ-
lık durumu çok kötü olmasına rağmen ceza-
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evinde tutulmaya devam edilmekte olduğu 
iddia edildi. ( ANF-1 Ocak)

Özgür-Der’e “Kürdistan” ve “Gerilla” 
Sözcüklerinden Dava

Bitlis’te Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları 
Derneği (Özgür-Der) Tatvan Şubesi yöne-
ticilerinin 9 Ağustos 2010’da yaptığı basın 
açıklamasında kullandıkları “Kürdistan” ve 
“gerilla” sözcükleriyle, “yasadışı örgüt pro-
pagandası” yaptıkları iddiasıyla Özgür-Der 
Tatvan Şubesi Başkanı Ersin Sönmezler ve 
Özgür-Der Yönetim Kurulu üyesi Şefik Ak-
deniz hakkında Terörle Mücadele Yasası’nın 
(TMY) 7/2. maddesinden dava açıldı. (Gün-
lük-1 Ocak)

İkna Odaları Şimdi de Malatya’da 
Hortladı

Derslere ve sınavlara başörtülü giren 13 
öğrenci hakkında tutanak tutan Malatya 
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Deka-
nı Göknur Aktay’ın, ‘Birkaç saat saçınız açık 
kalsa ne olur? Okula gelirken açın, çıktıktan 
sonra tekrar kapatırsınız. Ya burada ilim öğ-
reneceksiniz ya da başörtüsü taktığınız için 
sonuçlarına katlanacaksınız.” diyerek, Nur 
Serter döneminden kalma ‘ikna odası’na 
benzer bir girişimle öğrencilerin başlarını aç-
maya zorladığı ve başörtülü olarak öğrenime 
devam etmelerine müsaade edemeyeceğini 
söylediği ortaya çıktı. Öte yandan dekanın 
tutanak tutma olayını reddetmediği belirtil-
di. (Yeni Akit-2 Ocak)

Adalet Bakanı’ndan Fişleme İtirafı

CHP milletvekili Selçuk Ayhan’ın “Hâkim 
adaylarının yaşam tarzının fişlenip fişlenme-
diğine” yönelik sorusunu yanıtlayan Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin, hâkim ve savcı aday-
larının fişlendiğini doğruladı. ( İLKHA-2 Ocak)

“Keda Hêviya Jinê Dergisi” Toplatıldı

Kürtçe ve Türkçe olarak iki aylık yayımlanan 
Keda Hêviya Jinê Dergisi’nin Aralık 2010-
Ocak 2011 sayısında yer alan yazılarda, “ya-
sadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıy-
la, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi dergi 
hakkında 1 Ocak 2011’de toplatma kararı 
verdi. (Günlük-3 Ocak)

Kendi Okuluna Girmek İsteyen 45 
Öğrenciye Soruşturma

İstanbul Üniversitesi’nde 27-28 ve 1 Kasım 
tarihleri arasında üniversitenin giriş kapı-
sından okula girmek isteyen ancak özel gü-
venlikçilerin üst aramasını protesto eden öğ-
renciler ile özel güvenlik görevlileri arasında 
arbede yaşandığı; üst arama uygulamasını 
protesto eden 45 öğrencinin giriş kapısından 
değil araç kapısından üniversiteye girmesi 
üzerine haklarında kendi okullarına “zorla 
girdikleri” gerekçesiyle soruşturma açıldığı 
öğrenildi. (Birgün-4 Ocak)

İstanbul’da Ev Baskınları: 10 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şube polisleri, sabah saatlerinde 
Maltepe’ye bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde, 
BDP’li yönetici ve üyelerinin evlerine yönelik 
olarak yapılan baskınlarda BDP Maltepe İlçe 
Başkanı Besim Yılmaz, İlçe yöneticileri Yeter 
Kim ve Maşallah Yağan ile DYG aktivistleri 
Mahmut Gücin, Nihat Budak, Turgay Budak, 
Turgay Tokur ve soyadı öğrenilemeyen Kamil 
isimli bir kişinin de aralarında olduğu toplam 
10 kişiyi gözaltına aldı. (Birgün-4 Ocak)

Mutki’deki Kazılarda 12 Ceset 
Bulundu

Mutki-Kavakbaşı karayolu üzerindeki çöp-
lük mevkisinde dere yatağının üst kısmın-
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da ‘1999 yılında çoğu sivil 13 kişinin toplu 
olarak defnedildiği’ iddiası üzerine, Bitlis ve 
Mutki Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Mutki 
Barosu’nun ortak yürüttükleri çalışma sonu-
cunda yapılan kazılarda 12 şahsa ait kemik-
lerin çıkarıldığı kaydedildi. (Haber 7-5 Ocak)

Berber Geyiğine 2 Yıl Hapis

Antalya’daki bir berberde AK Parti’nin kapa-
tılma davasındaki kararla ilgili yorum yapan 
Ahmet Akyüz hakkında, o esnada berber-
de bulunan bir savcı tarafından dava açıldı. 
Mahkemelik olan Akyüz yargılanma sonun-
da 2 yıl hapis cezası aldı. (İslahhaber.com-5 
Ocak)

Üniversite Öğrencilerine Kolluk Müdahalesi

Üniversitelerde polis varlığını ve idari bas-
kıyı protesto etmek isteyen ODTÜ ve Ha-
cetepe Üniversitesi öğrencileri, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nden(ODTÜ) AKP Genel 
Merkezi’ne yürüyüş yapmak istemesi üzerine 
yürüyüşe izin vermeyen kolluk kuvvetleri öğ-
rencilere tazyikli su ve gazla müdahale ettiği 
belirtildi. (Birgün-5 Ocak)

BDP Belediye Başkanlarına 10’ar Ay 
Hapis

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bu-
lunan BDP’li Suruç Belediye Başkanı Etem 
Şahin ve Aligor Belde Belediye Başkanı İb-
rahim Parıldar’a, “Örgüt propagandası” 
yaptıkları iddiası ile Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin verdiği 10’ar aylık hapis ce-
zasının gerekçeli kararı yazıldı. Gerekçeli ka-
rarda, yaşamını yitiren PKK’li Cihat Binici’nin 
ölüm yıldönümü dolayısı ile 22 Nisan 2009 
tarihinde yapılan basın açıklamasında sa-
nıkların saygı duruşunda bulunarak ‘örgüt 
propagandası” yaptıkları iddia edildi. (Fırat 
News-5 Ocak)

Kırıklar F Tipi’nde Kürtçe Yasağı 
Sürüyor

İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuk-
lulara iki ay içinde sadece bir kez haftalık ga-
zete verildi. Kürtçe yayın yasağı ise sürüyor. 
Tam bir işkenceye dönüşmüş ve hala devam 
eden tekmil dayatmasında ise cezaevi sav-
cılığı, topu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
attı. Uygulama, tutuklular kadar yakınlarını 
da cezalandırıyor. Yayınların verilmemesini 
ve tekmil dayatmasını protesto etmek için 
slogan atma ve ortak alanlara çıkmama ey-
lemleri yapan tutuklular hakkında iki ayrı di-
siplin soruşturması açıldığı belirtildi. (ANF-5 
Ocak)

Polis Tutanaklarına Göre Öğrencilere 
Ceza

YYÜ Yönetim Kurulu, polis tutanaklarına da-
yanarak YÖK protestosu sonucunda yürüt-
tüğü soruşturma kapsamında 12 öğrenciye, 
“İzin almadan toplantı ve yürüyüş düzen-
lemek”, “Temsil yetkileri bulunmamasına 
rağmen, öğrenci temsilcisi sıfatıyla beya-
natlarda bulunmak”, “Toplantı ve törenle-
re katılmak” suçlamalarıyla üniversiteden 
uzaklaştırma cezası verdi. YYÜ Rektörü Ha-
san Ceylan hiçbir cezanın okul yönetimi ta-
rafından verilmediğini, cezaların tamamının 
polis tutanaklarına göre verildiğini, polis tu-
tanaklarına göre ceza verilmediği zaman da 
sıkıntılar çıktığını, okul yönetiminin verilen 
disiplin cezalarıyla alakasının olmadığını id-
diasına yer verildi. (Evrensel-6 Ocak)

Katkı Payı Toplamadı Sürgün Edildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Zübeyde Ha-
nım İlköğretim Okulu Müdürü Fadime 
Berk’in denetim için gelen müfettişlere katkı 
payını toplamayacağını söylediği, okuluna 
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hizmetli talep ettiği ve denetimi eleştirdiği 
için hakkında 3 ayrı soruşturma açıldığı, gö-
revinden geçici uzaklaştırma, iki ayrı kına-
ma,1/30 maaş kesme cezası aldığı ve başka 
bir okula öğretmen olarak sürgün edildiği 
öğrenildi. (Evrensel-6 Ocak)

Özgür Halk Dergisi Dağıtımcısı 
Tutuklandı

Hatay›ın Dörtyol ilçesinde Özgür Halk dergisi 
dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cahit 
Baybaris (24) isimli gencin tutuklanarak Ada-
na F tipi cezaevine gönderildiği öğrenildi. (Fı-
rat News-6 Ocak)

Öğretmene ‘Andımız’ Soruşturması

Bingöl İHD Şube Başkanı olan öğretmen Ni-
hat Aksoy hakkında 10 Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü nedeniyle öğrencilere yaptığı 
konuşmada, ilköğretim okullarında her sa-
bah okutulan «andımız»ın evrensel insan 
hakları değerlerine uymadığını, dolayısıyla 
andımızın okutulmasının bir insan hakkı ih-
lallini oluşturduğunu söylediği için öğret-
menler tarafından hakkında tutanak tutul-
duğu ve soruşturma açıldığı öğrenildi. (Fırat 
News-6 Ocak)

İntihar Dediler, Başında 2 Kurşun 
Deliği Çıktı

İzmir Menemen 57’inci Topçu Tugay 
Komutanlığı’nda askerliğini yapan Elbistan-
lı altı aylık asker 20 yaşındaki Bilal Çıplak’ın 
nöbet sırasında kendisini vurduğu kaldırıldı-
ğı Menemen Devlet Hastanesi’nde yapılan 
müdahalelere rağmen kurtarılamadığı; an-
cak ailesine ‘intihar etti’ denilen Kürt askerin 
İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisin-
de sağ kaşdış ucunda iki adet mermi deliği 
olduğunun saptandığı öğrenildi.

(Fırat News-6 Ocak)

Öğrencilere Temizlik Yaptırıldığı 
İddiası

Aydın’da Kuşadası Belediyesi İkiçeşmelik 
İlköğretim Okulunda, “temizlik işlerinin öğ-
rencilere yaptırıldığı, temizlik malzemesi 
alınması için öğrencilerden para istendiği, 
okul yöneticilerinin öğrencilere ‹parayı ge-
tirmeyen sınavlara alınmayacak› dediği” ve 
bazı velilerin çocuklarının bu nedenle ishal 
olduğunu söyledikleri iddia edildi. Okul mü-
dürü Bahri Çelik ise çocukların kendi iste-
ğiyle temizlik yaptığını, bunun “içlerinden 
geldiğini”, ayrıca katkı parası getirmeyenlere 
sınav kâğıtlarının verilmemesinin söz konusu 
olmadığını ifade etti. (Hürriyet-6 Ocak)

Başörtülü Amine’ye İkinci Sürgün

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Yapıcıoğlu 
İlköğretim Okulu’nda okuyan okul birincisi 8. 
Sınıf öğrencisi Amine Şani, başörtülü olarak 
derslere girmek istediği için Kestelli Şerife 
Eczacıbaşı İlköğretim Okulu’na sürgün edildi-
ği, burada da sınıfa başörtülü olarak girmek 
istemesi üzerine önce eğitim hakkı elinden 
alınıp kütüphane odasına hapsedildiği ve ar-
tık sınıfa girmek istediğini dile getirince de, 
3 saatlik yeni okulundan da Şehit Fethibey 
İlköğretim Okulu’na sürgün edildiği belirtildi. 
Şehit Fethibey İlköğretim Okulu’nda sorguya 
benzer bir muameleye tabi tutulan Şani’nin 
tebligatta yanlışlık olduğu iddiasıyla eski 
okuluna geri gönderildiği, ertesi gün oku-
la gittiğinde sınıfta tek başına bırakıldığı ve 
okul yönetimi tarafından sınıftaki öğrencile-
re idari izin verilerek gün boyu ders işlenme-
diği belirtildi. (Doğruhaber-6 Ocak)

Rehberlik Hocasından Skandal
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Ağrı İmam Hatip Lisesinde görev yapan reh-
berlik öğretmeni E.Ç’nin, Milli Güvenlik Der-
sine giren subayın başlarını açtırmasından 
dolayı derse girmek istemeyen kız öğrencile-
rini ikna etmek için sınıf sınıf dolaştığı iddia 
edildi. (Hürseda-6 Ocak)

“İki Dilde Eğitim” Pankartına Gözaltı

Erzurum’da 25. Dünya Üniversiteler Kış 
Oyunları’nın yapılacağı tesislerin açılışı için 
kentte bulunan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, cuma namazını kılacağı Lalapaşa 
Camii yakınlarında bir kişi ‘iki dilde eğitim is-
teriz’ pankartı açmak istemesi üzerine polis 
tarafından gözaltına alındığı belirtildi. (Bir-
gün-7 Ocak)

Erdoğan’a Mektup Gönderdiği İçin 10 
Ay Ceza Aldı 

Uşak’ta gıda mühendisi Hayati Asiltürk (32) 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 2007 yı-
lında yazdığı bir mektuptan dolayı “hakaret 
etmek” le suçlanarak 10 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. (ANF-7 Ocak)

Dört Bir Yanda İşçi Kıyımı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİS-
KOBİRLİK) içinde bulunduğu ekonomik sıkın-
tının faturasını üreticinin ardından işçilere 
kestiği,  birlik çalışanlarının 3 aydan 3 aya 
aldıkları ikramiyelerinin kaldırılmak istendiği 
ve işçilerin dönüşümlü olarak yılda 4 ay üc-
retsiz izne zorlandığı, ikramiyesinin kaldırıl-
masını ve 4 ay ücretsiz izni kabul etmeyen 
birlik çalışanlarına kapının gösterileceğinin 
belirtildiği iddia edildi. AKG Yalıtım ve İnşa-
at Malzemeleri Sanayi Şirketi’nin de İzmir 
ve Kırıkkale şubelerinde Çimse-İş’e üye olan 
156 işçi işten atıldığı öğrenildi. Öte yandan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fa-
kültesinde taşeron şirkette çalışan sağlık iş-

çilerinin servislerinin kaldırıldığı ve 3 işçinin 
sendikalaştıkları için işten atıldığı, ayrıca bir 
işçinin ulaşım sorunu ile alakalı olarak bildiri 
dağıttığı gerekçesiyle hakkında tutanak tu-
tulduğu  iddia edildi. (Evrensel-8 Ocak)

Yüzde 90 Felçli, Ama Cezaevinde 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bu-
lunan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan 
Murşit Aslan’ın yüzde 90 bedensel engelli ol-
duğu söylendi. Aslan’ın, 1991 yılında girdiği 
bir çatışmada omuriliğine aldığı bir kurşunla 
felç geçirdiği ve göğüs kısmından aşağısının 
tutmadığı belirtildi. (ANF-8 Ocak)

Polis, Hukuk Tanımıyor!

Mustazaf-Der Tarsus Şubesi’nin yeni taşın-
dığı dernek binasının resmi olmadığını ileri 
süren Tarsus polisinin hiçbir yasal izin olma-
dan derneğe girdiği, içeride görüntü almaya 
çalıştığı ve dernekte bulunan üyelerin kim-
lik sorgulamasını yaptığı öğrenildi.(İLKHA-8 
Ocak)

Baskılar Yüzünden Okulu Bırakıyor 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi üçüncü sınıf öğrencisi Eser Demir, polisin 
yaptığı baskılar ve tehditler yüzünden okulu 
bırakarak köyüne dönmeye karar verdiği id-
dia edildi. (ANF-9 Ocak)

Yine Asker Kurşunu, Yine Ağır Yaralı 
Bir Çocuk

Batman’ın Beşiri İlçesi Milli Egemenlik 
Mahallesi’nde bulunan askeri lojmanlarda 
önceki gün nöbet tutan askerin silahından 
çıkan merminin isabet ettiği işyeri kepengin-
den kopan parçanın gözüne isabet etmesi 
sonucu ağır yaralanan Yusuf Barış’ın (13), 
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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-yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı; hayati 
tehlikesi olan Barış’ın ‘askerlerle tartıştıktan 
sonra kaçtığını ve bunun üzerine askerlerin 
kendisine ateş etmeleri sonucu yaralandığı-
nı’ ifade ettiği belirtildi. (Evrensel-10 Ocak)

Cezaevinde Mahkumlara Keyfi 
Muamele

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kaloriferlerin 
yakılmaması nedeniyle, Ferhat Çalgan adlı 
mahkûmun soğuktan etkilenerek yüz fel-
ci geçirdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre 
tutuklu ve hükümlülerin havalandırma ve 
görüş haklarının keyfi bir şekilde kısıtlandı-
ğı cezaevinde, cezaevi idaresi uzun süredir 
kaloriferleri yakmadığı öğrenildi.(Günlük-10 
Ocak)

Polis Memurunun Silahından Çıkan 
Kurşunla Öldürüldü

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde, 8 Ocak 
2011’de bir kavga sırasında yoldan geçer-
ken vurularak yaşamını yitiren Aziz Şenel’in, 
olaya müdahale eden bir polis memurunun 
silahından çıkan kurşunla öldüğü belirlendi. 
(ntvmsnbc.com-11 Ocak)

AİHM: Kürtçe Mektup Davasında 
Türkiye Haksız

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 
Tekirdağ F-tipi ve Bolu cezaevindeki 10 
mahkûm, yazdıkları Kürtçe mektupların ai-
lelerine ulaştırılmadığı gerekçesiyle ortak 
şikâyetlerini 2008 yılında AİHM’e yapmıştı. 
Cezaevi disiplin kurulları ise, “içeriğini kont-
rol edemedikleri” gerekçesiyle Kürtçe yazılan 
mektupları tutukluların aile ve yakınlarına 
iletmediklerini bildirmişti. AİHM, Türkiye’nin 
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin aile ve 
özel yaşama saygıyla ilgili 8. maddesini ihlal 
ettiğine” hükmetti. AİHM, gerekçe olarak bir 

tehdit ve tehlike içermeyen mektupların sa-
hiplerine ulaşmasının sağlanması gerektiği, 
tutuklu mektuplarında Türkçe’den başka dil 
kullanımıyla ilgili olarak yasa ve mevzuatlar-
da açıklık getirilmediğini, cezaevi yönetim-
lerinin yasal boşluk yüzünden, keyfi olarak, 
Türkçe dışındaki mektupların tercümesinin 
masraflarını tutukluların üstlenmesi yolun-
daki tavrının da kabul edilemeyeceğini hatır-
lattı. (Milliyet-11 Ocak)

Yasakçılardan Şimdi De Tutanak 
İşkencesi

Malatya İnönü Üniversitesi’nden sonra şim-
di de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 
okuyan başörtülü öğrenciler “tutanak”la 
baskı altına alınmaya çalışıldı. Güzel Sanatlar 
Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin “Sanat Tasa-
rımı ve Eleştirisi” final sınavında, Araştırma 
Görevlisi Mine Küçük’ün sınav sırasında öğ-
rencilere “Başınızdaki şapkayı çıkarın” diye 
baskı yaptığı, sınavdaki öğrencilerden kimse 
başındaki şapkayı çıkarmadığı halde sadece 
başörtülü öğrenciler için tutanak tuttuğu id-
dia edildi. (haksozhaber.net-11 Ocak)

Astsubaya Yargısız İnfaz!

TV programında TSK’daki yanlış uygulamala-
rı eleştiren emekli astsubay Ahmet Zengin’in 
orduevlerine ve sosyal tesislere girişi yasak-
landı. (islahhaber.com-12 Ocak)

Polis, PKK’li Diye Askeri Aracı 
Taramış

Diyarbakır’da bir askerin öldüğü çatışma-
da polisin PKK militanlarıyla değil, sivil mi-
nibüsle gelen askerle çatıştığı ortaya çıktı. 
Diyarbakır Dicle’de 5 Ağustos 2010’da Em-
niyet Amirliği’ne PKK’nin saldırdığı sanılan 
olayda ölen jandarma Cemal Yalın’ın polis 
kurşunuyla öldüğü ortaya çıktı. Olay Dicle 
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Başsavcılığı’nın er Yalın’ın ölümüyle ilgili 10 
polis hakkında “adam öldürme” fezlekesi ha-
zırlayınca patlak verdi. Fezlekede, “şüpheli 
polisler” için müebbet hapis cezası istendiği 
öğrenildi. (islahhaber.com-12 Ocak)

‘Parasız Eğitim’ İsteyen 7 Öğrenci 
Gözaltına Alındı

Harç ve kayıt paralarının kaldırılmasını ta-
lep ederek, bilim ve eğitimin paralı hale 
getirilmesini protesto etmek amacıyla 
Sancaktepe’ye bağlı Sarıgazi Beldesi’nde 
Demokrasi Caddesi’nde çadır kuran Gençlik 
Federasyonu üyesi liseli öğrenciler kolluk 
kuvvetlerinin çadırın kaldırılmasını isteme-
sine karşılık eylemin meşru ve yasal hakla-
rı olduğunu belirterek, kaldırmayacaklarını 
söyledi. Çadırın kaldırılmaması üzerine sert 
müdahale eden polis Çiğdem Yakşi, Utku Ay-
kar, Harran Aydın, Doğan Yıldız, Fatma Varıcı, 
Çağrı Avcı ve soyadı öğrenilemeyen Çağdaş 
isimli öğrenciyi tartaklayarak gözaltına aldı. 
(Evrensel-12 Ocak)

Sınavdan Çıkarıp Cezaevine 
Gönderdiler

KOU Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yöneti-
mi Bölümü 4. öğrenci Veysi Kılıç, hakkında 
2007 yılında Newroz Bayramı kutlamalarına 
katıldığı için “Örgüt propagandası” yaptığı 
iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 
geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından ce-
zasının onanması üzerine, Kılıç’ın Umuttepe 
Kampusu’nda sınavda olduğu sırada jandar-
ma tarafından sınıfa baskın yapılarak, yaka-
landığı  belirtildi. (Evrensel-12 Ocak)

Cezaevinde Tecrit

Sincan (Ankara) Kadın Kapalı Cezaevi’nde 
kalan Deniz Tepeli’nin “çıplak arama 

uygulaması”nı kabul etmeyerek, “tehlikeli” 
ve “diğer mahkûmlara kötü örnek olduğu” 
iddiasıyla tek kişilik hücreye konulduğu öğ-
renildi. (atılım.org-12 Ocak)

Lise Öğrencilerinde İşkence İzleri

İstanbul Sarıgazi’de parasız eğitim talebiyle 
çadır kurdukları için gözaltına alınan Genç-
lik Federasyonu üyesi öğrenciler gözaltına 
alınırken ve karakola götürülürken yoğun şe-
kilde darp edildikleri, öğrencilerden Doğan 
Yıldız’ın burnunun kırıldığı, Utku Aykar’ın 
yüzüne aldığı darbeler sonucu gözü morar-
dığı ve Harran Aydın’ın ise sol kolu incindiği, 
Çağrı Avcı’nın ise sol el bileği incindiği tespit 
edildi. (Evrensel-13 Ocak)

AİHM’den ‘Şehit’ Kararı

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde, 7 Ekim 2003 
tarihinde, önce mayına basarak yaşamını yi-
tirdiği, sonra da intihar ettiği söylenerek şe-
hitlik unvanının geri alındığı belirtilen İbra-
him Serkan Gündüz için 2005 yılında AİHM’e 
başvuran baba Servet Gündüz, mahkemenin 
Türkiye’yi 24 bin avro para cezasına çarptır-
dığını bildirdi. (Cumhuriyet-13 Ocak)

Basın Açıklamasına Katılan 3 
Sağlıkçıya Sürgün İddiası

Tunceli’nin Pertek İlçesi’ndeki Anadolu 
Lisesi’nde yaşandığı iddia edilen taciz olayını 
protesto etmek amacıyla düzenlenen basın 
açıklamasına katılan 2 ebe ve 1 hemşirenin 
Sağlık Bakanlığı tarafından sürgün edildiği 
iddia edildi. Pertek Cumhuriyet Savcılığı, ta-
ciz olayını protesto etmek için düzenlenen 
basın açıklaması hakkında başlattığı soruş-
turmada, ’Suç unsuruna rastlanmadığı için 
kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdi. 
Ancak, açıklamaya katılan Pertek Devlet 
Hastanesi’nde görevli ebeler Günsel Kurt, 
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Gümüşhane’ye, Şemsi Engin Yozgat’a, hem-
şire Nurcan Berk Okçu da Aksaray’a sürgün 
edildiği iddia edildi. (Hürriyet-14 Ocak)

Jandarma Kelepçe Takarken Tol Kırdı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzi-
oğlu Kampusu’nde iki haftadır süren gergin-
liğin dün karşıt görüşlü öğrenciler arasında 
kavgaya dönüşmesinin ardından jandarma 
müdahalesiyle 22 öğrencinin gözaltına alın-
dığı, Jandarmanın sert müdahale ile gözal-
tına alıp kelepçe takarken iki öğrencinin ko-
lunu bilek kısmından kırdığı, kolu bilekten 
kırılan M. Sait Sevinç ve Ünsal isimli öğrenci-
lerin ise bir ay iş göremez raporu aldığı öğre-
nildi. (Evrensel-14 Ocak)

15 Alevi Öğrenciye Zorla Namaz 
Kıldırıldı

İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde bulunan Arif 
Nihat Asya İlköğretim Okulunda 6. sınıfında 
öğrenim gören 15 Alevi öğrenciye Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen T.A, 
tarafından zorla namaz kıldırılmak istendiği, 
öğrencilerin öğretmene, “Biz Aleviyiz namaz 
kılmıyoruz” dediği, bunun üzerine sinirlenen 
öğretmenin, bu öğrencileri zorla kürsüye ça-
ğırarak, herkesin içinde ağır sözlerle teşhir 
ettiği, ardından zorla namaz kıldırdığı iddia 
edildi. (Fırat News-14 Ocak)

Dersim’de Fişlenen Baraj İşçileri İşten 
Atıldı 

Dersim ile Elazığ sınırında bulunan Peri Çayı 
üzerinde Limak A.Ş. tarafından yapımı süren 
Tatar Barajı ve HES’te çalışanlar şirket yetki-
lilerince fişlenerek işlerine son verildi. Baraj 
inşaatında çalışan Dersimlilerin ‘PKK tarafta-
rı, yakını dağda’ gibi iddialarla işten atıldığını 
söyleyen işçiler baraj şantiyesi önünde basın 
açıklaması yaptı. (ANF-14 Ocak) 

Hasta Mahkûma Tedavi Engeli

Sincan (Ankara) Kadın Kapalı Cezaevi’nde ka-
lan D.T.’yi muayene için 1 Ocak’ta Zekai Tahir 
Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi’ne geti-
ren erlerin, D.T.’yle beraber jinekoloji mua-
yenesine girmek için ısrar ettikleri; doktorun 
talebi kabul etmemesi üzerine, muayeneye 
D.T.’nin bir kadın gardiyanla kelepçelenerek 
girmesinin istendiği doktorun kabul etme-
mesi üzerine erlerin, D.T.’nin muayene olma-
sına engel oldukları iddia edildi. (Günlük-15 
Ocak)

Katarakt Ameliyatından 8 Kişi Kör 
Oldu

Sağlık Bakanlığı Hastane Enfeksiyonları Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, İzmir Dr. 
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan 
katarakt ameliyatının ardından 8 hastada 
‘endoftalmi’ adı verilen bir göz enfeksiyonu-
nun tespit edildiğini, hastaların 3 ayrı hasta-
nede tedavi altına alındığını bildirdi. Katarak 
Ameliyattı sonrasında 8 hastanın kör olduğu 
iddia edildi. (Yeni Şafak-15 Ocak)

Hitit Üniversitesi’nde Başörtüsü Yasağı 
Devam Ediyor

Çorum’da 5 yıl önce kurulan Çorum Hitit 
Üniversi’nin bazı bölümlerinde ve özellikle 
Fen Edebiyat Fakültesi’nde başörtü yasağı 
ısrarla sürdürülmeye devam etmektedir. (Za-
man-15 Ocak)

Antep’te İslami STK’lara Sindirme 
Amaçlı Operasyon

Antep’te sabah saatlerinde Mustazaf Der, 
İlim Der, Rahmet Der ve Umut Der ile bazı 
evlere baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 
Mustazaf Der Antep Şube Başkanı Meh-
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met Kaya, eski Mustazaf Der Şube Başkanı 
Mustafa Çelik, Rahmet Der Başkanı M. Faik 
Doğan, İlim Der Başkanı Mustafa Özaslan, 
Başkan Yardımcısı Haci Sadun, Müfit Yarar, 
Nurettin Şirin, Umut Der Başkanı Yusuf Kiraz 
ve Muharrem Koçuşağı gözaltına alındı. (Hü-
seynisevdam.net-15 Ocak)

Hakkari’de 3 Kişi Tutuklandı 

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, Diyarbakır’da 
görülen ‘’KCK Davası’’nı protesto amacıyla 
önceki gün ilçede yapılan izinsiz gösteriye 
katıldıkları iddiasıyla ve terör örgütü pro-
pagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına 
alınıp mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 3’ü 
tutuklandı, diğer 5 kişi ise tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest bırakıldı. (Zaman-16 
Ocak)

Polisten Arama İzni İstedi Darp Edildi

İzmir İnciraltı semtinde 11 Ocak’ta kimlikle-
rini kontrol eden ve araçlarını aramak iste-
yen polislere, “İzniniz varsa tabiî ki arayabi-
lirsiniz” diyen Serhat Tür, Bircan Ceyhan ve 
Levent Kesrin adlı vatandaşlar polisler tara-
fından saldırıya uğrayarak feci şekilde darp 
edildiği, haksız yere göz altına alınarak bir 
gün tutuklu kaldıkları iddia edildi.(Evren-
sel-16 Ocak)

Van’da Öğrencilere Gözaltı ve 
Tutuklama

Van’da 12 Ocak 2011’de polis ekiplerinin 
düzenlediği eşzamanlı baskınlarda gözaltı-
na alınan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci 
Derneği (YÖDER) üyesi 11 öğrenciden sekizi, 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 16 
Ocak 2011’de tutuklandı. (Milliyet-16 Ocak)

Doktoru Kışlada Dövdüler!

Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde bulunan Orge-
neral Cevdet Sunay Kışlası revirinde ’Çocuk 
doktoru’ olarak görev yapan Asteğmen Eser 
Aynacı’nın 11 Ocak salı gecesi dövülerek yol 
kenarına atıldığı iddia edildi. Eser Aynacı’nın 
Edirne’de oturan annesi Servet Aynacı, Pat-
nos Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği dilek-
çede şu iddialarda bulundu: “Oğlum askerlik 
yaptığı sürece devamlı olarak Teğmen İ. C. ta-
rafından silahla tehdit ediliyordu. 11 Ocak’ta 
Astsubay Muammer tarafından boynundan 
tutularak kafası duvara vurulmuş ve darp 
edilmiştir. Oğlum darp edildikten sonra, Ağrı 
Askeri Hastanesi’ne yakın bir yerde deliller 
yok etmek amacıyla gece saat 02.00’de yol 
kenarına bırakılmış. Oğlum polisler tarafın-
dan yol kenarında bulunmuş ve hastaneye 
kaldırılmıştır.” (Radikal-16 Ocak)

Kanserli Mahkûm Tedavi Edilmiyor

Van F Tipi Cezaevi’nde kalan Fahrettin 
Yürümez’in (56) gırtlak kanserine yakalan-
dığı ve cezaevinin koşulları nedeniyle hasta-
lığın ilerlediği; fakat hastalığın tedavisi için 
gerekli koşulların sağlanmadığı öğrenildi. 
(Günlük-16 Ocak).

Ölüm Sınırındaki Mahkûma Rapor 
Yok

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube-
si 17 Ocak 2011’de yaptığı basın açıklama-
sında Erzurum H Tipi Cezaevi’nde hükümlü 
bulunan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
talimatıyla tahliye işlemleri için Adlî Tıp 
Kurumu’na sevk edilen fakat burada rapor-
ları çıkmadığı için serbest bırakılmayan kan-
ser hastası Mehmet Aras’ın (60) durumunun 
ağırlaştığını ve ölüm sınırında olduğunu bil-
dirdi. (ANF-17 Ocak)

Tedavi Edilmeyen Mahkûm Yaşamını 
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Yitirdi

İskenderun (Hatay) M Tipi Cezaevi’nde kalan 
Zakir Karaca’nın, aşırı kilo kaybı nedeniy-
le kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Balcalı 
Hastanesi’nin mahkûm koğuşunda yer ol-
madığı gerekçesiyle cezaevine gönderildiği; 
ancak Karaca’nın şikâyetlerinin geçmeme-
si nedeniyle 5 Ocak 2011’de tekrar Balcalı 
Hastanesi’ne getirilen fakat yine mahkûm 
koğuşunda yer olmadığı nedeniyle hastane-
ye kabul edilmediği ve bu nedenle tedavisi-
nin yapılmadığı öğrenildi. Tedavi edilemeyen 
Zakir Karaca›nın 6 Ocak›ta yaşamını yitirdiği 
öğrenildi. (atilim.org-16 Ocak).

Eylem Yapan Liseli Öğrenciler 
Gözaltına Alındı

Galata Köprüsü üzerinde eylem yapan Liseli 
Öğrenci Birliği (LÖB) üyesi 2’si kız 4 öğrenci, 
kendilerini köprü demirlerine zincirledi. Zin-
cirleri makasla kesen polis, öğrencileri gözal-
tına aldı. (Zaman-17 Ocak)

Silvan’da Kurdi-Der Yöneticisine 
Tutuklama

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Kürt Dili Araş-
tırma ve Geliştirme Derneği (Kurdi-Der) 
yöneticisi Mehmet Bakıroğlu, Silvan ilçe 
merkezinde düzenlenen bir etkinlikte yap-
tığı konuşma nedeniyle Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK’nın 
propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına 
alındı. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk 
edilen Bakıoroğlu, ifadesinin ardından çıka-
rıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (Ha-
ber 7-17 Ocak)

Protestocu Liselilere 3 Günlük 
Uzaklaştırma

İstanbul Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lise-

si’ndeki kantin boykotuna katılan lise öğ-
rencilerine kantin boykotuna katıldıkları 
belirlenen öğrencilerin “basına açıklamada 
bulundukları ve canlı yayına katıldıkları ge-
rekçesiyle” okul idaresinin açmış olduğu so-
ruşturma sonucunda 3 gün süreyle okuldan 
uzaklaştırma cezası aldıkları bildirildi. (Radi-
kal-17 Ocak)

İki Dilde Yaşam’a Destek Veren 
SDP’lilere Soruşturma

Demokratik Toplum Kongresi tarafından “iki 
dilde yaşam” kararına SDP İzmir İl Yönetim 
Kurulu üyeleri destek verdi. İzmir’de gerçek-
leştiren destek eyleminin ardından SDP İzmir 
İl Yönetim Kurulunda bulunan İlker Turgut, 
Harun Boran Yılmaz ve ve Çağlar Demiröz 
hakkında, Siyasi Partiler Tüzüğünde belirti-
len 2820 81/C(Siyasi partiler kongrelerini, 
açık yada kapalı toplantılarında, eylemlerde 
propanganlarında Türkçe’den başka dil kul-
lanamazlar, Türkçe’den başka dille yazılmış 
pankart, levha, ses ve görüntü, broşür kul-
lanamaz bu tür yapılan eylemlerin başkaları 
tarafından yapılmasında kayıtsız kalınamaz) 
maddesi kapsamında soruşturma açıldı. (Fı-
rat News-17 Ocak)

Van’da Yurttaş Derneği’ne Baskın: 2 
Gözaltı

Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde faaliyet yü-
rüten Hacibekir Mahallesi Özgür Yurttaş 
Derneği’ne baskın yapıldı. Dün akşam saatle-
rinde derneğe baskın yapan polisler, dernek 
yöneticisi Fatma Işık ile mahalle geçliğinden 
Barış Durmuş’u gözaltına aldı. Savcılık kara-
rıyla yapıldığı belirtilen baskında “Ana dilde 
eğitim” talebiyle yürütülen imza kampan-
yasında toplanan 20 bin imzalı dilekçele-
re, 2004 yılından bu yana derneğin yaptığı 
kongrelerin tutanakları ve Kürtçe kitaplara 
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el konuldu. (Fırat News-17 Ocak)

Yönetmelikle İlköğretim’de Başörtüsü 
Zulmü
Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde bulunan 
Mustafa Kemal ve Yavuz Sultan Selim İl-
köğretim okullarında, 40 öğrenci okula 
başörtülü geldikleri gerekçesiyle dersle-
re alınmıyor. Yaklaşık bir aydır, her gün 
başörtüsü takarak okula gelen yaşları 8 
ile 13 arasında değişen kız öğrenciler, 
derslere bu şekilde alınmayınca, yeniden 
evlerine döndü. Öğrenci velileri de, uzun 
süredir devam eden bu durum ile ilgili 
olarak okul idaresi idaresiyle görüşmek 
için okul idaresine gittiler ancak okul ida-
resi öğrenci velilerini muhatap almadı. 
Velilerin İlçe Milli Eğitim ve yetkililer ile 
yaptıkları görüşme de sonuç alamadı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, 
ilçedeki 2 okulda yaşanan sorunun bir 
aydır devam ettiğini doğrulayarak, “Öğ-
rencilerin derslere nasıl girecekleri konu-
sunda kılık kıyafet yönetmeliği vardır ve 
biz de bu doğrultuda hareket ediyoruz” 
şeklinde yasağı yönetmelikle savundu. 
(Cumhuriyet-18 Ocak)

STK Baskınlarında Adana’da Kolluk 
Görevlileri Terör Estirdi

Adana, Gaziantep, İzmir ve Mersin illerinde 
İslami hassasiyetleri ile bilinen sivil toplum 
kuruluşlarına yapılan operasyonlarda Ada-
na polisinin savcılık izni olmadan bazı evle-
re gece geç saatlerde(04.30) baskın yaptığı, 
aramak için izin belgelerinin istenmesi üze-
rine “izne gerek yok istediğiniz yere şikayet 
edebilirsiniz” diyerek hukuksuz bir şekilde 
aramalar yaptığı; küçük çocukların kafasına 
silah dayayarak yataklarından kaldırdığı, ka-

pıyı açtırmak için kendileri ile zorla vatandaş 
götürdükleri, hazırladıkları metne gözetleyi-
ci olarak imza atmasını istedikleri vatandaşı, 
metni okumak istediğinde tehditlerle zorla 
imzaladıkları ortaya çıktı. Adana, Mersin ve 
İzmir’deki baskınlarda 18 kişinin gözaltına 
alındığı bunlardan da 6’sının tutuklandığı 
belirtildi. (Hüseynisevdam.net-18 Ocak)

Yasal Yayınlara Suç Delili Olarak El 
Konuldu

Adana ve Gaziantep’te Akit-Der’e yapılan 
baskında polis, haftalık yasal bir şekilde ya-
yın yapan Doğruhaber gazetesi ile yedi yıldır 
her ay İslami ilim ve kültürel olarak yayın ya-
pan İnzar Dergisine suç delili olarak el koy-
dukları öğrenildi. (Hürseda-18 Ocak)

2 Başörtülü Öğrenci Sınavdan Atıldı

Giresun Üniversitesi MYO’da G. Akdağ ve P. 
Bostancı isimli başörtülü iki kız öğrenci sınav 
salonundan çıkarılarak eğitim hakları engel-
lendi. (islahhaber.com-18 Ocak)

Okulda Dayak İddiası

Muğla’nın Bayır Beldesi İlköğretim Okulu 
8’nci sınıf öğrencisi S.A., iddiaya göre geçen 
25 Kasım’da kömür taşımayı kabul etmediği 
için okul müdürü M.Ş. tarafından, “Isınacağız 
kömürü ben mi taşıyacağım” denilerek dö-
vüldüğü, dudağı patlayan, sol el başparma-
ğının lifleri kopan S.A.’nın ailesi müdürden 
şikâyetçi olmadığı, S.A ilk olaydan bir ay son-
ra bahçede oynarken okulun topunu yola ka-
çırdığı için müdür M.Ş., tarafından dövüldü-
ğü, son olarak geçen Salı günü okul müdürü 
M.Ş.’nin bir kız öğrencinin sosyal paylaşım si-
tesi Facebook’ta mesaj atılarak taciz edilme-
siyle ilgili olarak S.A’yı odasına çağırarak “bu 
olayı sen yapmışsındır. Şerefsiz, haysiyetsiz, 
namussuz birisin” diyerek hakaret ettiği, 
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S.A.’yı duvara ve dolaplara çarptığı, bacak-
larına tekme attığı, sonradan odaya gelen 
müdür yardımcısının da, ’Şerefsiz insan’ diye 
bağırdığı, daha sonra müdürün, zorla S.A’ya 
kendi el yazısıyla mesajı yazdığını kabul et-
tiğine dair bir yazı istediği, kabul etmeyince 
elini zorla kıvırıp, başını masaya vurduğu,  
bunun üzerine yazıyı yazmak zorunda kaldığı 
belirtildi. (Milliyet-18 Ocak)

Kot Kumlamada Bir Kurban Daha

Kot kumlama işçisi 38 yaşındaki 3 çocuk ba-
bası İsmail Şahin çalıştığı kot kumlama işi ne-
deniyle tedavi imkânı bulunmayan Silikozis 
hastalığına yakalanması sonucu İstanbul’da 
yaşamını yitirdi. Şahin, yaşamını yitiren 47. 
kot kumlama işçisi olurken, 100’ü aşkın işçi 
ise ağırlaşan hastalıkla boğuşuyor. (Fırat 
News-18 Ocak)

Zılgıt Çeken 23 Tutukluya Soruşturma

Diyarbakır’da görülen KCK davasını zılgıt çe-
kerek protesto eden Mardin E Tipi Kapalı Ce-
zaevinde bulunan 23 PKK’lı tutsak hakkında 
Cezaevi Savcısı tarafından disiplin soruştur-
ması açıldı. Ayatullah Ay adlı tutsak ise Ada-
na cezaevine sürgün edildi. (Fırat News-18 
Ocak)

Şeker Hastasının Yanlış Bacağı Kesildi

Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi’nde şe-
ker hastası 68 yaşındaki Himmet Çelik’in sol 
bacağı yerine sağ bacağının kesildiği iddia 
edildi. Himmet Çelik’in kızı Seçil Çelik baba-
sının sol bacağının diz altından kesilmesine 
karar verildiğini ve sol bacağının ameliyat 
edilmesine izin verildiğini, ancak sağ baca-
ğının kesildiğini belirterek, doktorların ka-
sap olmadığını insan ameliyatı yaptıklarını 
belirterek babamın sağlam olan bacağı geri 
dönülmez bir hatayla kesildi diyerek tepki 

gösterdi. (19 Ocak-Milliyet)

Kürtçe Savunma Reddedildi

KCK tutuklularının yargılandığı davada Kürt-
çe savunma krizi devam ettiği, Mahkeme 
başkanı sanıkların Kürtçe savunma yapma-
ları üzerine mikrofonun sesini kısarak “Sanık 
Kürtçe olduğunu düşündüğümüz bir dilde 
konuştu” diyerek kayıtlara geçirdiği ve sanık-
ların Kürtçe savunma talebini yine reddettiği 
iddia edildi. (Evrensel-19 Ocak)

Danıştay Başörtüye Yine Hayır Dedi 

Danıştay 8. Dairesi, 2010 Akademik Personel 
ve Lisans Üstü Eğitim Giriş Sınavı sonbahar 
dönemi kılavuzundaki kılık kıyafetle ilgi-
li “başı açık ve başı açık olarak sınava giril-
memesi halinde sınavın geçersiz sayılacağı” 
şeklindeki ibarelerin yer almaması nedeniy-
le eksik düzenleme yapıldığı gerekçesiyle il-
gili düzenlemelerin yürütmesini oy birliğiyle 
durdurdu. (islahhaber.com-19 Ocak)

Ankara’da Öğrenci Eylemine Müdahale

Ankara’da, 19 Ocak 2011’de Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın 
üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle yaptığı 
toplantıyı protesto etmek için, YÖK’ün önün-
de toplanan öğrenci grubuna biber gazı ve 
tazyikli suyla müdahale eden polis ekipleri 
iki öğrenciyi gözaltına aldı. (ntvmsnbc.com-
19 Ocak)

‘Toplu Mezar’da 8 Kişi Daha

Bitlis’in Mutki İlçesi’nde Jandarma Karakolu 
bahçesinde bugün devam eden kazılarda 8 
kişiye ait kemikler ortaya çıktı. Daha önce de 
9’u sivil 12 kişinin kemikleri ortaya çıkmıştı. 
İki gündür çöplük alandaki çöplerin temiz-
lemesiyle ana zemine inildikten sonra bir 
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kayanın dibinde battaniyelere elbiseleriyle 
sarılmış vaziyette 8 kişiye ait kemikler bulun-
du. (Birgün-20 Ocak)

Öğrenciyi ‘Ben Eşeğim’ Diye Bağırttı

Diyarbakır Muazzez Sümer Anadolu Kız 
Meslek ve Kız Meslek Lisesi Müdiresi Serpil 
Tekay’ın İstiklal Marşı’nın okunduğu törende 
gülen Esra T.(15)’ye arkadaş ve öğretmenle-
rinin önünde “Ben eşeklik yaptım, özür di-
lerim” diye bağırttı. Olayın ardından kızının 
psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle Diyar-
bakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
bir haftalık rapor alan baba Mahmut T., öğ-
rencinin onurunu kıran ve küçük düşüren 
davranıştan dolayı okul yönetimi hakkında 
suç duyurusunda bulunmuştu. Okul müdi-
resi Serpil Tekay ise olayı doğrulamış, İstiklal 
Marşı›nı saygısızlık yapıldığını savunduğu id-
dia edildi. (Zaman-20 Ocak)

Ceylanpınar’da Basın Açıklamasına 
Kolluk Engeli

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, gerçek-
leştirilmesi planlanan TİGEM’in(Tarım İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü) il dışından işçi 
alımına tepki amaçlı basın açıklamasına po-
lisler engel oldu. (İLKHA-21 Ocak)

Eylem Yapan İşçilere Gözaltı

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendika-
sı (GENEL-İŞ) üyelerinin 21 Ocak 2011’de, 
“Torba Yasa Tasarısı”na karşı İzmir’de düzen-
lediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 
11 işçiyi gözaltına aldı. (atilim.org-21 Ocak)

Batman’da Halk Evlerine Baskın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 
Ocak’ta Batman’a yapacağı ziyaret öncesi 
güvenlik gerekçesi ile Batman Belediyesine 

bağlı Yavuz Selim, Beşevler, Petrolkent ve 
Huzur mahallelerinde kurulan Mehmet Sin-
car, Musa Anter, Edip Solmaz ve Ahmet Kaya 
halkevlerine yönelik olarak savcılık talimatıy-
la polis tarafından baskın yapıldı. (İLKHA - 21 
Ocak)

Mersin ve Tarsus’ta İslami STK’lara 
Baskın

Mersin ve Tarsus’ta üye ve gönüllüleri defa-
larca polis baskısına maruz kalan Mustazaf-
Der (Mustazaflarla Dayanışma Derneği) 
Tarsus ve Mersin Şubelerine yönelik sabah 
saatlerinde başlayan İslami STK’ları sindirme 
ye yönelik ev ve dernek binalarına yapılan 
baskınlarında Mersin Mustazaf Der Şube 
Başkanı Veysi Yumlu ile dernek yöneticileri 
ve üyeleri Hasan Gül, Halil Erdem, Osman 
Öksüz, Fevzi Hıra evlerine yapılan eş zamanlı 
baskınlarda gözaltına alındı. Dernek binasın-
da, bu şahıslara ait işyerlerinde ve evlerde 
yapılan aramalarda bazı bilgisayarlara, ya-
sal yayın organlarına el konulduğu belirtildi. 
Tarsus’ta da sabah saatlerinde Mustazaf-Der 
Tarsus Şube başkanı Salih Demir, Mustazaf-
Der üyesi Yalçın Uzunselvi ve Çağrı-Der Baş-
kan Yardımcısı Ziya Bayık ve Çağrı-Der Üyesi 
Mehmet Çatkı’nın gözaltına alınmıştır. (Doğ-
ruhaber-22 Ocak)

Çok Dilli Tabela Mahkeme Kararıyla 
İndirildi

Midyat Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı 
soruşturma kapsamında, Midyat Sulh Ceza 
Mahkemesi, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasa-
sına Muhalefet edildiği gerekçesi ile BDP’nin 
Midyat’taki ilçe binasına 12 Ocak günü ’iki 
dilli’ yaşam projesi kapsamında Türkçe, 
Kürtçe, Süryanice ve Mıhellemice ’Barış ve 
Demokrasi Partisi Midyat İlçe Teşkilatı’ ya-
zılı astığı tabelanın indirilmesine karar ver-
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di. Midyat Emniyet Müdürlüğü de kararın 
tebliğinden sonra tabelayı indirerek Midyat 
emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. (Radikal-22 
Ocak)

Okula Alınmayan Başörtülü 
Öğrencilerin Velilerine Soruşturma

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bulunan Mus-
tafa Kemal ve Yavuz Sultan Selim İlköğretim 
okullarında, yaklaşık bir aydır okula başörtü-
lü geldikleri gerekçesiyle derslere alınmayan 
yaşları 8 ile 13 arasında değişen 40 öğrenci-
nin her gün okula geldikleri ancak derslere 
alınmaması üzerine tekrar evlerine döndük-
leri belirlenmişti. Hilvan Cumhuriyet baş-
savcılığı tarafından okula alınmayan öğrenci 
velileri hakkında baskı amaçlı soruşturma 
başlatıldığı, soruşturma kapsamında polis, 
olay sırasında okulda çektiği kamera kayıtla-
rından kimliği saptanan 16 veliyi, ’Eğitim ve 
öğretim hakkının engellenmesini’ öngören 
’TCK 112 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 
sorgulandığı belirtildi. (Hürseda-23 Ocak)

Erbakan’ı Camide Bile Dinlediler

Askeri Casusluk soruşturması kapsamında 
Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat 
Şubesi’ndeki gizli bir bölmede ele geçen 
belgeler arasında, Balyoz belgelerinin yanı 
sıra kamuoyunda ‘Post modern darbe’ ola-
rak bilinen 28 Şubat sürecinde dönemin 
Başbakanı Necmettin Erbakan’ın adım adım 
izlenerek dinlenip fişlendiğini ortaya koyan 
kayıtlar da ele geçirildi. (islahhaber.com-23 
Ocak)

Sakallı Diye Lisansı Yenilenmedi!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan eski 
milli boksör, dağ bisikleti ve atletizm spor-
cusu Salih Konakçı, 29 Ocak’ta Alanya’da 
yapılacak bisiklet yarışlarına katılmak istedi. 

Bunun için lisans yenilemesi yaptırması gere-
ken Konca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 
yaptığı başvuru Konca’nın, fotoğrafının sa-
kallı olduğu gerekçesiyle lisansının yenilen-
mediği iddia edildi. (Yeni Akit-23 Ocak)

Antalya’da “Okulda Dayak” İddiası

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 12 yaşın-
daki bir öğrencinin ailesi, çocuklarının 
okul müdür yardımcısından dayak yedi-
ği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç 
duyurusunda bulundu. Baba Ahmet Ş., 
oğlunun sınıfta arkadaşı ile tartışmasının ar-
dından okulu müdür yardımcısı tarafından 
odaya çağrılarak dövüldüğünü ve bu neden-
le oğlunun psikolojisinin bozulduğunu iddia 
etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Korkuteli 
ilçe Milli Eğitim Müdürü Halim İzgi ise “Okul-
da yaşanan dayak olayı” hakkında gerekli so-
ruşturmanın açılacağını bildirdi. (Haber X-23 
Ocak)

Diyarbakır Cezaevinde Şüpheli Asker 
Ölümü

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde görev yapan 
bir askerin bu gün sabah saatlerinde zimme-
tine verilen silahla intihar ettiği iddia edildi. 
İntihar girişiminde bulunan ve ismi öğreni-
lemeyen asker, kaldırıldığı Diyarbakır Asker 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. (Fırat News-
24 Ocak)

Çocuk Masumiyeti Param Parça Edildi

Diyarbakır’da başörtülü olarak okula giden 
6’ncı sınıf öğrencisi Şeyma Barce, İngilizce 
öğretmeni tarafından darp edildiğini ileri 
sürdü. Okul yönetimi ise görüş vermekten 
kaçındı. (Doğruhaber-24 Ocak)

Ağrı’da Yürüyüşe Müdahale
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Demokratik Toplum Kongresi’nin Ağrı’da 22 
Ocak 2011’de düzenlediği mitingin ardından 
yapılmak istenen yürüyüşe, polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu, 22 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlar arasından iki kişi 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ge-
rekçesiyle tutuklandı. (Zaman-24 Ocak)

Aranan Dernek Üyesinin İşyeri 
Dağıtıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde STK Başkan ve 
üyelerinin evlerine yapılan şafak operasyo-
nunda evinde bulunamayan Çağrı-Der üyesi 
M.Ç’nin işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 
tarafından dağıtıldı. (Doğruhaber-24 Ocak)

‘İşkenceyi Niye Belgelediniz’ 
Soruşturması 

İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nun Ce-
zaevi ve Gözaltı İnceleme Birimi örneğine az 
rastlanır bir olay ile karşı karşıya kaldı. Kötü 
muamele ve psikolojik işkenceye maruz kal-
dığı gerekçesiyle kurula başvuran S.B.’nin 
şikâyetini değerlendiren birim üyelerinin 
yazdıkları rapor nedeniyle haklarında soruş-
turma açıldı.(ANF-24 0cak) 

Öğrenciler İhtimal Üzerine Tutuklandı 

Ankara’da 21 Ocak 2011’de polis ekiplerinin 
düzenlediği ev baskınlarında “sağcı öğrenci-
lere saldırı düzenleyebilecekleri ihtimalleri 
olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan üni-
versite öğrencisi beş kişi, 24 Ocak 2011’de 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından aynı ge-
rekçeyle tutuklandı. (Etha-24 Ocak) 

Osmaniye’de Mustazaf-Der’e Baskın: 
15 Kişi Gözaltında

CMK 102. madde gereği tahliye olan Hiz-
bullah sanıklarının ortadan kaybolmasıyla 

başlayan sindirme operasyonlarına ara ver-
meyen polis mütedeyyin insanları gözaltına 
almaya devam ediyor. Osmaniye Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı TEM polisi, Mustazaf 
Der Osmaniye Şubesi başkanı Abdulkadir 
Alakuş, Dernek başkan yardımcısı Ömer 
Kabişteke’nin de aralarında bulunduğu der-
nek üye ve gönüllülerinden 15 kişiyi, Hizbul-
lah operasyonu gerekçesiyle gözaltına aldı. 
Polis, Mustazaf Der Osmaniye Şubesinde de 
saat 09.00 sıralarında arama yaptı. Yapılan 
aramalarda yasal yayınlar olan dergi, gazete 
ve cd’lere örgütsel doküman olarak el kon-
du. (Hürseda-25 Ocak)

‘Herkes Bebek Doğar’ Demek de Artık 
Suç!

Vicdani retçilere yönelik ceza kıskacı yakın-
larına da sıçradı.  Vicdani reddini açıklayan 
Enver Aydemir’in babası Ahmet Aydemir ve 
avukatı Davut Erkan da dahil olmak üzere 5 
kişi hakkında, “Herkes bebek doğar” sloganı 
attıkları için soruşturma başlatıldı. Soruştur-
manın tamamlanmasının ardından Eskişehir 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 kişi hakkın-
da TCK’nın 318/1 maddesi gereği halkı as-
kerlikten soğutma suçlaması ile dava açıldı 
Savcılık, vicdani redde destek veren ve “Her 
Türk asker doğar” diyen ve savaş koşulları-
nı körükleyenlere karşı, “Herkes bebek do-
ğar”, “Barış için vicdanı retçiler”, “Hiç kimse 
asker doğmaz”, “Biz orduya sadece fındığa 
gideriz”, “Enver Aydemir serbest bırakılsın” 
slogan ve dövizleri suç unsuru olarak göste-
riyor. (Evrensel-25 Ocak)

Dicle Üniversitesi’nde Sağlık Skandalı

Kusma ve ishal şikâyetiyle Dicle Üniversite-
si Çocuk Hastanesi’ne yatırılan 2 yaşındaki 
Abdurrahim Çalp’in, kendisine verilen ağır 
ilaçlar sonucu komaya girdiği iddia edildi. 
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(İLKHA-25 Ocak)

Ankara’da Memur Eylemine Müdahale

“Torba Yasa Tasarısı”nın geri çekilmesi ta-
lebiyle 25 Ocak 2011’de TBMM’ye yürü-
mek isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikalar-
dan ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 
gruba, polis ekipleri biber gazıyla müdahale 
ederek grubun yürümesini engelledi. (sendi-
ka.org-25 Ocak)

AİHM’nden Karakolda Dövülen 
Çocuk İçin Tazminat

AİHM, çocukken karakolda dövüldüğü be-
lirtilen Türk vatandaşının, Türkiye’den talep 
ettiği 25 bin euro tutarında manevi taz-
minatın ödenmesine hükmetti. AİHM, 18 
yaş altındayken karakolda dövüldüğü be-
lirtilen C.Ş’nin şikâyeti üzerine açılan dava-
yı sonuçlandırırken, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin işkence ve kötü muameleyi 
yasaklayan 3. maddesinin ihlal edildiğine 
hükmetti. (Cumhuriyet-25 Ocak)

İzmir’de Dernek Binalarına Baskın

İzmir’de 26 Ocak 2011’de Yamanlar Öz-
gürlükler Derneği, Doğançay Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği, İzmir Özgürlükler 
Derneği’ne baskın düzenleyen polis ekipleri, 
kurumlarda bulunan materyallere el koyar-
ken beş kişiyi de gözaltına aldı. Aynı ope-
rasyon kapsamında da Tunceli’de bir kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. (halkinsesi.tv-26 
Ocak)

Evlat Acısı Elli Bin Lira Etmez

Hakkari’de polis panzerinin ezdiği 5 yaşın-
daki Adem Yiğit’in ailesinin İçişleri Bakanlığı 
aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. 

Ailenin 50 bin TL tazminat talebi reddedildi. 
Mahkeme: “Küçük yaşta ölen birisinin anne 
ve babaya vereceği üzüntü ile belirli bir yaşa 
ve sosyal konuma gelmiş birisinin ölümünün 
vereceği üzüntünün bir olmayacağına kana-
at” getirerek aileye sadece 4 bin TL manevi 
tazminat ödenmesine hükmetti. Maddi taz-
minatı da trafik sigortasından para ödendiği 
gerekçesiyle reddetti. Ancak bu para da ba-
kanlığın avukatlık ücretine gitti. Aile devlete 
46 lira da borçlu kaldı. (Taraf-26 Ocak)

Haran Üniversitesin’de Öğrencilere 
Disiplin Cezası

Harran Üniversitesi’nde okuyan bir grup öğ-
rencinin, haklarında açılan soruşturma kap-
samında ifadeleri alınmak üzere jandarma 
tarafından dersten çıkarılarak gözaltına alın-
dığı, savcılık tarafından öğrencilerin suçsuz 
görülmesine rağmen üniversite yönetimi ta-
rafından haksız olarak yaklaşık 70 öğrenciye 
çeşitli nedenlerden dolayı okuldan uzaklaş-
tırma cezası verildiği, 30 öğrencinin de yurt-
tan atıldığı, cezaların sınav dönemine yoğun-
laştırıldığı iddia edildi. (Zaman-26 Ocak)

Devlet SSPE Skandalını Örtbas Etmek 
İstiyor

Özellikle doğu ve güneydoğuda yapılan ba-
yat kızamık aşısı nedeni ile binlerce çocuk 
yatalak bir şekilde ölümle pençeleşirken, 
devletin skandalın faillerini bulmak yerine 
olayı örtbas etmek istediği belirtildi. Sağlık 
Bakanlığı yapılanların bir hata olduğunu be-
lirten açıklamalarının yanında hasta sayısını 
gizleyerek yaşanan skandalın üstünü örtme-
ye çalışıyor. (İLKHA-26 Ocak)

Iğdır’da Gazete Bürosuna Baskın

Iğdır’da Azadiya Welat Gazetesi’nin bü-
rosuna ve Demokratik Yurtsever Gençlik 



45

Meclisi’ne polis ekiplerinin 26 Ocak 2011’de 
düzenlediği baskın sonucu dokuz kişi gözaltı-
na alındı. Baskında büroda bulunan bilgisa-
yar, kamera ve fotoğraf makinelerine da el 
konuldu. (ANF-26 Ocak)

Oltu Cezaevi’nde Mahkûmlara Baskı 
İddiası

Erzurum’un Oltu ilçesindeki T Tipi cezaevin-
de bazı gardiyanlar tarafından mahkûmlara 
kötü muamele uygulanmasından kaynak-
lı bir mahkûmun intihar ettiği iddia edildi. 
(İLKHA-26 Ocak)

Şırnak’ta Kaldırılan Tabela

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Silopi İlçe 
Örgütü’nün kapısına Türkçe ve Kürtçe asılan 
tabela, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet 
edildiği” gerekçesiyle Silopi Sulh Ceza Mah-
kemesi tarafından 27 Ocak 2011’de indirildi. 
(Milliyet-27 Ocak)

Platform Başkanı Haksız Tutuklandı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir operasyo-
nu takip etmek için olay yerine giden gaze-
teci yazar Mehmet Eşin için verilen tutuk-
lama kararı akıllarda soru işaretleri bıraktı. 
İstanbul’da yapılan operasyonda esrarengiz 
bir şekilde gözaltına alınan gazeteci Mehmet 
Eşin’in gerçek tutuklanma nedeninin basın-
dan saklandığı düşünülüyor. Hukukçuların 
bir gerekçe bulamadıkları tutuklanmanın 
asıl gerekçesinin Mehmet Eşin’in “Özgür 
Kudüs Platformu Başkanı” olmasının ve plat-
formun 16 Ocak’ta İstanbul’da geniş katılımlı 
bir etkinlik düzenlemesinin etkisinin olduğu 
düşünülüyor. (Hürseda-27 Ocak)

Derecik Tabur Bahçesinde Kazı 
Çalışması Başlatıldı

Şemdinli’ye bağlı Derecik beldesinde, 1994 
yılında kaybolan 12 geçici köy korucusunun 
JİTEM tarafından öldürülerek Derecik İç Gü-
venlik Taburu bahçesine gömüldüğü iddiası 
üzerine kazı çalışması başlatıldı. (İLKHA - 27 
Ocak)

Savunma Hakkına Kısıtlama

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 21 Mart 
2010’da düzenlenen Nevroz kutlamasının 
tertip komitesi üyesi yedi kişi hakkında “et-
kinlikte yasadışı slogan atıldığı” gerekçesiyle 
açılan davanın 27 Ocak 2011’de Nusaybin 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruş-
masında sanıkların Kürtçe savunma yapma-
larına mahkeme başkanı tarafından izin ve-
rilmedi. (Zaman-27 Ocak)

2010’da AİHM’de En Fazla Mahkûm 
Olan Ülke Türkiye

Türkiye, AİHM’de geçen yıl en fazla mahkûm 
olan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. AİHM 
Başkanı Jean Paul Costa, bugün AİHM’in 
2010 yılı çalışmalarıyla ilgili bir basın top-
lantısı düzenledi. Costa’nın verdiği bilgilere 
göre, 2010’da Türkiye hakkında, 278 davada, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin en az 
bir maddesinin ihlal edildiğine hükmedildi. 
(Milliyet-27 Ocak)

Başbakan’ı Protesto Eylemlerine Sert 
Müdahaleler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Erzurum’da 27 Ocak 2011’de üniversite-
lerin öğrenci temsilcileriyle görüşmesini 
İstanbul’da protesto etmek isteyen öğren-
cilere kolluk kuvvetlerinin gaz bombası ve 
copla müdahale etmesi sonucu beş öğrenci 
yaralandı. Müdahale sonrasında ise 31 öğ-
renci gözaltına alındı (İLKHA-27 Ocak).
Ankara’daki protesto gösterilerine polis 
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ekiplerinin müdahale etmesi sonucu ise 
altı öğrenci gözaltına alındı (Zaman-27 
Ocak).

İstanbul’da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
Kadıköy İlçe Örgütü’ne giren ve pankart açan 
Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi dört 
kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına 
alındı. (atilim.org-27 Ocak)

Antalya E Tipi’nde Mahkûma Darp

Antalya E Tipi Cezaevi’nde kalan İbrahim 
Tüci’yi (22) görmeye giden Avukat Ayçin Tur-
na Güler’in, müvekkilinin ceketini kanlı ve 
yüzünde de darp izleri görmesi üzerine yap-
tığı şikâyeti değerlendiren savcılığın, İbrahim 
Tüci’ye verilen doktor raporunu da dikkate 
alarak, cezaevi yönetimi hakkında soruştur-
ma başlattı. (Milliyet-28 Ocak)

Doğruhaber Gazetesine Hukuksuz 
Baskın

Doğruhaber Gazetesi’nin İstanbul Esen-
ler’deki binası, gazetenin Genel Yayın Yönet-
meni Mehmet Göktaş’ın ikamet ettiği Kay-
seri’deki evinde ayrıca gazete yazarlarından 
Fikret Gültekin’in de evinde arama yapıldı. 
Göktaş ve Gültekin ise gözaltına alınmıştı. 
Kolluk kuvvetleri Esenlerde bulunan ve sade-
ce Doğruhaber Gazetesi için çıkarılan arama 
kararına dayanarak Doğruhaber Gazetesinin 
bulunduğu binanın birinci katında bulunan 
ve arama kararı olmayan Kelhaamed Dergi-
si ile binanın üçüncü katında bulunan İnzar 
Dergisi’nde de hukuksuz bir şekilde yapılan 
aramalarda binadaki tüm bilgisayarların har-
disklerinin kopyalandığı; ayrıca okuyucula-
rın gönderdiği mektuplar, program CD’leri, 
muhabirlere ait ajandalar, telefon rehberi, 
flaş bellekler ve hafıza kartlarına el konuldu. 

Ayrıca muhabirler tarafından çekilmiş hatıra 
fotoğrafları ile arşiv fotoğraflarına da el ko-
nuldu. (İLKHA-28 Ocak)  

İslami STK’lara ve Dua Yayıncılık’a 
Baskın

İstanbul’da sabah saatlerinde eş zaman-
lı başlayan sindirme operasyonunda 
Mustazaf-Der İstanbul Şubesi, İlim Der, Ha-
yıreli Derneği’nin de aralarında bulunduğu 
7 İslami sivil toplum kuruluşunda aramalar 
yapıldığı belirtildi. Mustazaf Der İstanbul 
Şubesi’nde yapılan aramada polisin hukuk-
suz bir şekilde derneğe giden üye ve gönül-
lerinin gözaltına aldığı bildirildi. İlim-Der›e 
yönelik yapılan baskında Dernek Başkanı 
Cemal Çınar ile Burhan adında bir kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Yine aynı ope-
rasyonlar kapsamında Dua Yayıncılık Genel 
Yayın Yönetmeni M. Ali Gönül›ün evine de 
baskın düzenlenirken evde yapılan arama-
ların ardından Gönül gözaltına alındı. Daha 
sonra Dua Yayıncılığın bürosuna gelen polis 
büro kapısını kırarak arama yaptı. Yapılan 
aramadan sonra bürodaki bilgisayarların 
hard disklerinin kopyalandığı ve Dua Yayıncı-
lık tarafından çıkarılan «Hizbullah Ana Dava-
sı Savunmalar» ile «Cemalim» adlı kitaplar 
hakkında toplatma kararı verildiği ileri sürü-
lerek adı geçen kitaplara toplatma kararı ol-
mamasına rağmen el konuldu. (Hürseda-28 
Ocak)

“L Tipi’nde” kelepçe işkencesi

Cezaevlerindeki tutsaklar için, sağlık hizme-
tine ulaşmak işkenceye dönüştürülüyor. F 
tipi cezaevlerinde siyasi tutuklulara sürekli 
uygulanan “kelepçeli muayene” dayatması 
L tipi cezaevlerinin de rutini haline gelmeye 
başladı. Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde 
Resul Yıldız adlı tutsak, “kelepçe” dayat-
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ması nedeniyle tedavi olamıyor.  Kalbinden 
rahatsız olan tutsak Resul Yıldız ‘kelepçeli 
tedavi’ uygulamasına maruz kaldı. Bunu ka-
bul etmeyen Yıldız’a doktor ve jandarmalar 
tarafından ‘ya kelepçeli tedavi ya da hiç’ 
denilerek tedavi edilmeden cezaevine geri 
gönderildi. (Fırat News-29 Ocak)

Cezaevindeki Lise Öğrencisi Darp 
Edildi

İzmir Bergama M Tipi Kapalı Cezaevinde 5 
gündür açlık grevinde olan 17 yaşındaki Açı-
köğretim Lisesi Öğrencisi Emine Dayan’ın 
babası Abdulhamit Dayan, kızının tek kişilik 
hücreden alınıp, koğuşa götürüldüğü sırada 
gardiyanlar tarafından darp edildiği iddiasın-
da bulundu. (Evrensel 29 Ocak)

Diyarbakır’da Polis Terör Estirdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Mustazaf Der 
üyesi Nuri Güler’in evine Tahliye edilen 
Hizbullah sanıklarını yakalamak için sabah 
namazıyla birlikte helikopter destekli bas-
kın düzenleyen özel harekât timleri, ev hal-
kından başka kimsenin olmadığını gördüğü 
halde baskın yaptıkları adresin kapılarını 
kırdı, tüm aile fertlerini bir odaya toplatarak 

ellerini kelepçeledi, küçük çocukların başına 
otomatik silah dayatarak evin altını üstüne 
getirdi. Güler, polislere, “evimi neden bası-
yorsunuz, neden böyle davranıyorsunuz, ço-
cukların başına silah doğrultmak zulümdür, 
bu kin niye?” şeklinde sorular sorması üze-
rine polislerin kendisini duvara fırlattıklarını 
ve ağır hakaretlerde bulunduklarını söyledi. 
(Hüseynisevdam.net-31 Ocak)

Polis Baskında Hayır Kurumunu 
Dağıttı

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde hayır faaliyet-
lerini yürüten Semere Eğitim Kültür ve Daya-
nışma Derneği’nin de kapısını çilingirle kıran 
polisin içeride bulunan hayırseverlerin muh-
taçlara ulaştırılması için bağışladığı yardım 
malzemelerini darmadağın ettiği belirtildi. 
Ne aradıkları belli olmayan TEM ekiplerinin 
içerideki kilitli eklentilerin kapılarını kırdığı 
resmi evrakları dağıttıkları görüldü. (Hürse-
da-31 Ocak) 
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Türkiye’nin Ölüm Tarlaları

Batman, Bitlis, Erzurum, Ardahan, Tunceli, 
Hakkâri, Elazığ, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, 
Kars ve Siirt’te bugüne kadar tam 24 toplu 
mezar ihbarı yapıldı. (islahhaber.com - 1 Şu-
bat)

Sen misin Komutan Kızını Arayan!

Samsun’un Asarcık Çok Programlı Lisesi’nde 
edebiyat öğretmenliği yapan 25 yaşındaki 
Özgül G. 11 Ocak’ta yaptığı sınavda kopya 
çekip çekmediklerini öğrenmek için bir kaç 
öğrencisinin üstünü aradı. Öğretmenin üze-
rini aradığı öğrencilerinden biri jandarma 
komutanının kızı çıkınca öğretmene soruş-
turma açıldı. (islahhaber.com - 1 Şubat)

170 İnşaat İşçisi Açlık Grevinde

Bodrum’un Yalıkavak beldesi, Kızılburun 
mevkinde Efe Toplu Konut İnşaata ait villa 
inşaatlarında yaklaşık 4 aydır çalışan 170 

işçi ücretlerini alamadıkları için açlık grevine 
başladı.

Çalıştıkları 66 gün boyunca kendilerine öde-
me yapılmadığını belirten işçiler, ücretlerini 
almak için önce iş bıraktıklarını, çözüm ol-
mayınca açlık grevine başladıklarını açıkla-
dılar. Dolandırıldıkları iddiasıyla Jandarma 
aracılığı ile Bodrum Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunan işçiler bundan da 
sonuç alamadıklarını söylediler. (Evrensel – 
2 Şubat)

Canan’ı Deneme Atışında 
Öldürmüşler!

Van’da kışladan açılan ateşle öldüğü sapta-
nan 16 yaşındaki Canan Saldık’la ilgili bilirkişi 
raporu, Canan’ın 2 bin 500 metreden Bixi ile 
yapılan ilk deneme atışında hayatını kaybet-
tiğini ortaya çıkardı. (Evrensel - 3 Şubat)

Yüzü Kesilen Çocuk 8 Hastane Dolaştı 
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Mustafa ile Sevda Gevrek çiftinin 1,5 yaşın-
daki çocukları Ahmet Furkan, oturma oda-
sındaki kanepede oynarken yerdeki por-
selen tabağın üzerine düştü. Derin kesikler 
sebebiyle büyük acı çeken çocuklarını tedavi 
ettirmek isteyen aile, acil servislerin kapı-
sından plastik cerrahi olmadığı için geri çev-
rildiklerini, maddi imkansızlıkları sebebiyle 
özel hastanelerden hizmet alamayıp, dok-
torların ilgisizlikleri yüzünden kan kaybeden 
çocukları ile sekiz hastane dolaşmak zorun-
da kaldıklarını söylediler. (Haber 7 – 3 Şubat)

‘Kozmik Oda’ya Devlet Sırrı Engeli: 
Savcının 200 Yazısına Cevap Verilmedi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast 
iddiasıyla Aralık 2009’da başlayan kozmik 
oda soruşturması bir yılı aşkın süredir de-
vam etmesine rağmen Genelkurmay ve Milli 
Savunma Bakanlığı’nın, soruşturmayı yürü-
ten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı 
Mustafa Bilgili’ye bugüne kadar 200’ün üze-
rinde yazı yazmasına rağmen devlet sırrını 
öne sürerek belge vermediği belirtildi. (Za-
man - 3 Şubat)

Cezaevlerinde 500 Tutuklu Ölüme 
Terk Edildi

Adalet Bakanlığı’nın raporuna göre, son 10 
yılda 2 bin 670 kişinin cezaevlerinde yaşamı-
nı yitirdiğini kaydeden ÇHD İstanbul Şubesi 
Avukatı Güray Dağ, halen tedavileri yapılma-
dığı için tahliye edilmesi gereken ama Adli 
Tıp Kurumu’nun verdiği raporlardan ötürü 
tahliyeleri yapılmayan 500 tutuklu ve hü-
kümlünün ise ölüm sınırında olduğuna dik-
kat çekti. (Fırat News -  3 Şubat)

Polisin Gözaltında 2 Kadın Öğrenciyi 
Taciz Ettiği İddiası

Beşiktaş Yıldız Teknik Üniversitesinden 

Dolmabahçe’ye yapılan yürüyüş sonrası gö-
zaltına alınan İTÜ Kimya Öğrencisi Nida Kara-
bağ, müdahale esnasında iki polisin kendisi-
ni yerde sürüklediğini, bu esnada da karnına 
ve beline tekmeler savurduğunu söyledi. Ka-
rabağ, yol boyunca kendilerine sürekli olarak 
küfür ve hakaret edildiğini belirtti. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’ye götü-
rüldüklerini ve burada elbiseleri ıslak oldu-
ğu için kuru elbiseleri giyinecekleri sırada iç 
çamaşırlarına kadar çıkartılmaya zorlandık-
larını söyleyen Karabağ daha sonrasında ta-
ciz edildiğini iddia etti. İstanbul Üniversitesi 
Gazetecilik 2. Sınıf öğrencisi Bircan Birol da 
taciz, hakaret ve darpa maruz kaldıklarını id-
dia etti. (Fırat News – 4 Şubat)

DHF’li 3 Kişiye 10 Ay Hapis Cezası

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, DHF Tun-
celi temsilcisi Murat Kur, Evrim Konak ve 
Nihal Gül’e İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm yıl 
dönümünde basın açıklaması yapıp “suç ve 
suçluyu övdükleri” gerekçesiyle 10’ar ay ha-
pis cezası verdi. Malatya 3. Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından verilen kararı protesto 
eden Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) 
adına basın açıklamasını yapan Murat Kur, 
Diyarbakır zindanlarında katledilen İbrahim 
Kaypakkaya’nın ölümünün aydınlatılmadığı 
gibi ismini telaffuz eden insanların da yargı-
lanarak usulsüz bir şekilde cezalandırıldığını 
iddia etti. (Zaman – 5 Şubat)

Yürüyüşe İzin Verilmedi

MEYA-DER Batman Şubesinin, Siirt’te bulu-
nan Newala Qesaba’daki (Kasaplar Deresi) 
toplu mezarın açılması için organize ettiği ve 
İHD ile Batman Barosunun da destek verdiği 
yürüyüş kapsamında Batman, Mardin, Di-
yarbakır, Şırnak ve Kurtalan’dan yola çıkan 
binlerce kişi, Siirt girişinde polisler tarafın-
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dan durduruldu. Daha sonra şehre giriş ya-
pan topluluğun adliye binasına doğru yürü-
yüşe geçmesine izin verilmedi. (Evrensel – 5 
Şubat)

Kayıtsız Çalışmayı SGK’ya Bildirince 
İşten Çıkarıldı

CHP’li Atakum Belediyesi İmar İnşaat Limi-
ted Şirketi’nde sigortasız olarak 4 ay çalıştırı-
lan Şevki Öztürk, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
“güvencesiz çalıştırılıyorum” diye ihbarda 
bulununca işten atıldı. İhbarın ardından 15 
Temmuz’da kaydı yapılan Öztürk’ün işine 24 
Temmuz’da son verildi. (Evrensel – 6 Şubat)

Ameliyatta Bağırsaklarını Deldiler 

Üçüncü çocuğuna hamile olan Gülizar Ka-
radaş (32), doğum sancıları başlayınca eşi 
Eyüp Karadaş ile birlikte Maltepe Dragos Şifa 
Hastanesi’ne gitti. Burada ameliyata alınan 
Karadaş, ameliyattan 6 saat sonra uyandı-
ğında sağ tarafında güçlü bir ağrı hissetti-
ğini, doktorların ise  “Ağrının sebebi gazdır, 
yürümen lazım” dediğini belirtti. Ağrıları 
dinmeyen Karadaş tekrar doktora gitti ve 
daha fazla yürümesi gerektiğini söylendi.  
Bu da çözüm olmayınca Zeynep Kamil  Ka-
dın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’ne gittiğinde yapılan kontrol-
lerde bağırsaklarında bir sıvı olduğu tespit 
edilen genç kadın, Haydarpaşa Numune 
Hastanesi›ne sevk edildi. Yapılan tahlil ve 
tetkiklerden sonra Gülizar Karadaş›ın bağır-
saklarında hasar meydana geldiği belirlendi 
ve hasarın sezaryen sırasında gerçekleştiği 
söylendi. Genç kadın tekrar ameliyat edildi, 
ameliyat sırasında bağırsakları dışarı çıkartı-
larak torbaya alındı. 6 ay boyunca bu şekilde 
yaşayıp ve sonra tekrar ameliyata alınacak 
olan Karadaş sorumluların cezalandırılması-
nı istedi. (Haber 7 – 7 Şubat)

Dipçik Savunması: Çok Gergindim, 
Güvenliği Sağladık

14 yaşındaki Seyfi Turan, geçen 23 Nisan’da 
başına yediği dipçik darbeleri nedeniyle hala 
tedavi görürken; onu yaralayan polis Baha-
dır T. hâkim karşısına çıktı. Bahadır T., “Çok 
gergindim, güvenliği sağladık” diye kendini 
savundu. (ANF - 7 Şubat)

Mahkemeye Göre Sopa İle Dövmek 
İşkence Değil

URFA’nın Bozova ilçesinin Küpeli köyünde 
bir düğünde silah sıkıldığı gerekçesiyle köye 
gelen astsubayın köylüleri 5 saat yüzüstü ya-
tırması ve 4 çocuğa işkence yapması ile ilgili 
dava sonuçlandı. Adli tıp raporları ile ispatla-
nan işkenceye mahkeme ‘işkence değil sopa 
ile basit yaralama’ kararı verdi. (Evrensel – 8 
Şubat)

Jandarmanın İzinsiz Mezar Kazısı

Bitlis’in Mutki ilçesinde çöplük alanında ya-
pılan kazı sonucu 18 kişiye ait kemiğin bu-
lunmasıyla gözlerin çevrildiği Mutki Jandar-
ma Komutanlığı’nın savcıdan izinsiz olarak 
5 kişiye ait toplu mezarın olduğu belirtilen 
Jandarma Komutanlığı’nın içinde 8 askerin 
kazı yaptığı iddia edildi. (Evrensel – 8 Şubat)

Taksim Polis Merkezi’nde Bir İşkence 
İddiası Daha

Pek çok kere işkence ile gündeme gelen 
Taksim Ekipler Amirliği, bir haksızlığa daha 
imza attı. Sivil bir polis grubunun keyfi kimlik 
kontrolüne tepki gösteren üniversite öğren-
cileri Mikail Haskanlı ve Sinan Çar gözaltına 
alınıp götürüldükleri polis merkezinde 5 saat 
boyunca darp edildiklerini iddia ettiler. (Ev-
rensel – 9 Şubat)
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Orduevinde Yasaklar 

Askerî birlik ve kurumlarda sivillere yönelik 
din ve vicdan hürriyetini kısıtlayıcı uygula-
malar yine devam ettiği öğrenildi. Tesislere 
girişte ‘türban’, ‘başörtüsü’ ayrımı yapıldığı 
ve Türbanlı kimse alınmazken, başörtülü ola-
rak girebilmek için 50 yaş üstü olmak gerek-
tiği bildirildi. (Haber 7 – 11 Şubat)

Öğrencilere Yine Gaz, Tartaklanma Ve 
Gözaltı

Karadeniz Teknik Üniversitesi›nde Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu›nu protesto 
etmek isteyen 25 öğrenci polis tarafından 
tartaklanarak gözaltına alındı. (Evrensel - 11 
Şubat )

Olmayan ‘Cihad’a 6 Yıl Hapis

Özel yetkileri kaldırılan Osman Şanal’ın 
şikâyeti üzerine, kaleme aldığı “Cüppeli Ada-
let” kitabı nedeniyle İlhan Taşcı’nın 6 yıla ka-
dar hapisle cezalandırılması, seçme ve seçil-
me haklarından yoksun bırakılması istendi. 
İddianamede  Taşcı’nın “Osman Şanal’ı cihat 
kastıyla hareket etmek’’le suçladığı ifade edi-
lirken, kitapta tek kelime Şanal’a yönelik ci-
hat ifadesi yer almaması da yok sayıldı.  Şüp-
heli sıfatıyla Taşcı’nın ifadesi bile alınmadan 
dava açılmasının gerekçesi ise iddianamede 
“... üzerlerine atılı eylemler nedeniyle Basın 
Kanunu’nun 26/1 maddesi gereğince 4 ay 
içerisinde kamu davası açılması zorunluluğu 
bulunduğundan dava açma süresi dikkate 
alınarak zamanaşımı süresi dolacağından 
atılı suç nedeniyle savunmaları alınmamış-
tır” biçiminde değerlendirildi. (Cumhuriyet 
– 11 Şubat)

Narkozla Gelen Ölüm

Samsun’da kırık kolla girdiği özel hastane-

de yaşamını yitiren 5 yaşındaki Yiğit Yakup 
Sarı’ nın ölüm nedeni 14 ay sonra belirlen-
di. İstanbul Adli Tıp Kurumu ölüm nedeninin 
’anestezist hatası” olduğunu bildirdi. İstan-
bul Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulunun 
raporunda Sarı’ nın akciğerlerinde iltihap 
’bronkopnömoni’ olduğu, anestezi uzma-
nının bu durumu fark etmemesinin eksiklik 
olduğu vurgulandı. Raporda  ”Buna bağlı 
olarak anestezi ve ameliyatın yükü sonucu 
ortaya çıkan oksijensizlik ve gelişen komp-
likasyonlardan hayatını kaybetti.” denildi. 
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
ameliyata giren anestezi uzmanı F.B hakkın-
da soruşturma başlatıldı. (Hürriyet – 13 Şu-
bat)

Tiyatrocudan ‹İşkence’ İddiası

Cep telefonuyla konuşurken kendisine kim-
lik soran polise “Bir dakika, veliyle konuşu-
yorum.” demesiyle başlayan tartışma üze-
rine karakola götürülen ve hakarete maruz 
kaldığını belirten tiyatro eğitmeni Ü.S. “Ko-
miserle konuşamadım, bana çık dışarı diye 
bağırdı. Şikayetçi olduğum polisler hakkında 
tutanak tutulmasını sağlayamadık. Ayrılma-
dan önce bir odaya kitleyip çekiştire çekiş-
tire bütün giysilerimi soydular, dikişlerine 
kadar arama yaptılar» dedi. Ü.S. hakkında 
Kabahatler Kanunu’na göre 64 liralık para 
cezası tutanağı tutuldu. Polis ise iddiaları 
yalanlayıp, Taksim Polis Merkezi içindeki ka-
meraların 10 gündür çalışmadığını belirtti. 
(Cumhuriyet – 14 Şubat)

Parası Olmayınca Ölüme Terk Edildi

Sosyal güvencesi olmayan 24 yaşındaki Re-
cep Taşkın’a, ağrıları sebebiyle götürüldüğü 
hastanede ‘kalpte büyüme var’ teşhisi ko-
nuldu. Aynı zamanda obezite hastası olduğu 
için uygun cihazın bulunmadığını, sosyal gü-
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vencesi olmadığından bu cihazı temin ede-
meyeceklerin bildiren hastanelerden  “Cihaz 
yok; para yoksa tedavi de yok” denilerek geri 
çevrildi. Benzer gerekçelerle 6 hastane do-
laştırılan Taşkın, 7. hastaneye götürülürken 
yolda yaşamını yitirdi. (Evrensel – 14 Şubat)

Öğrencilere 3’er Yıl Hapis İstemi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan›ın 
Erzurum›da öğrenci gençlik temsilcileri ile 
yapacağı toplantıya katılmak üzere giden ar-
kadaşlarının şehre sokulmamalarını protes-
to ederken çıkan olaylarda gözaltına alınan 
29 kişi hakkında «kanunsuz toplantı ve gös-
teri yürüyüşü yapmak» suçundan 6 aydan 
3›er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
(Birgün – 15 Şubat)  

Başörtüsü Zulmüne Ankara 
Üniversitesi’nde Devam

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın başörtülü 
öğrencilerin sorunsuz bir şekilde üniversite-
lere girebileceğini açıklamasının üzerinden 
aylar geçmesine rağmen Ankara Üniversitesi 
yasağı sürdürmekte ısrar edildiği öğrenildi. 
Okula başörtüsüyle girmek isteyen öğrenci-
lere özel güvenlikçiler ‘yasak’ diyerek engel 
oldu. (Timetürk – 16 Şubat)

Yüzbaşıdan Kan Donduran Atış Talimi

Şırnak’ta görevli Yüzbaşı Metin Gürcan, as-
kerlere hedef tahtası tutturarak ‘Komutanım 
yapmayın.’ seslerine aldırmadan bacak ara-
sından atış talimi yapıyor. (Zaman - 17 Şubat)

Bilimsel Çalışma Da Suç Oldu

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi’nde iki asistan olan Mehmet Bona 
ve Sırrı Yüzbaşıoğlu işten atıldı. İşten atılma 
gerekçelerinin ise yaptıkları bilimsel çalışma-

ları Tez Danışmanı Prof. Dr. Orhan Küçüker’e 
bildirmemek olduğu iddia edildi. Küçüker 
tarafından hazırlanan dosyada iki asistan 
için ‘başarılı, disiplinli ve gelecek vaat eden 
kişiler’ ifadelerine yer verilmesinin yanında 
şikayetler olarak “ 17-22 Kasım 2008 tarihle-
ri arasında Meksika’nın Cancun kentinde dü-
zenlenen bilimsel toplantıda bildiri sunmak, 
23-27 Haziran 2008 tarihinde 19. Ulusal 
Biyoloji Kongresi’nde poster sunumu yap-
mak, 19 Şubat 2009 tarihinde Kırklareli’nde 
düzenlenen Avrupa Birliği Çevre Koruma Ör-
gütü tarafından hazırlanan floristik bir proje-
nin toplantısına davet edilmek, 22-26 Mart 
2010 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 
13. Optima toplantısına poster çalışması için 
özet göndermek…” sıralandı.  (Evrensel – 18 
Şubat)

Cezasını Yatan Hükümlü Serbest 
Bırakılmıyor

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve 
yargılandığı davadan aldığı 10 yıllık cezayı 
yatan hükümlü Cem Kılıç’ın tahliye edilme-
diği, gerekçe olarak da cezaevinde söylediği 
türküden dolayı karara bağlanmayan disiplin 
cezası olduğu kaydedildi. Cezaevi yönetimi 
ise, siyasi tutukluların durumlarına ilişkin 
basın kuruluşlarına bilgi veremeyeceklerini 
söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı. (Evrensel 
– 18 Şubat) 

‘Boş Yatak Yok’ Denildi, Yolda 
Hayatını Kaybetti

Edirne’de solunum yetmezliği şikâyeti üzeri-
ne ailesi tarafından Edirne Devlet Hastane-
si Selimiye Ünitesi’ne getirilen 17 yaşındaki 
Melek Karataş’a ailenin iddiasına göre ye-
terli müdahalede bulunulmadı. ’Boş yoğun 
bakım yatağı bulunmadığı’ gerekçesiyle sevk 
edildiği Çorlu’ya giderken ise ambulansta 
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hayatını kaybetti. (Milliyet – 18 Şubat)

Kanserin 4. Evresinde Tahliyeye İzin 
Çıkmadı

Hapiste yakalandığı kanser vücuduna yayılan 
Gülay Çetin, ‘Cezaevinde yaşayamaz.’ rapo-
runa rağmen tahliye edilmediği öğrenildi. 
Cezaevi koşullarında uzun süre hastalıkla sa-
vaşan Çetin, yazdığı mektubunda  “Ben hak 
ettiğim cezaya razıyım. Ancak buna sağlığım 
elvermiyor. Son derece bitkinim, hiçbir işimi 
kendim yapamıyorum” dedi ve tahliyesini is-
tedi. Kanserin 4. evresinde (hastalığın yayıl-
dığı son evre) Çetin’e  tahliyeye izin çıkmadı. 
(Radikal – 21 Şubat)

Siyasi Tutuklulara ‹Sevk İşkencesi’

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bu kez başka 
cezaevlerine zorla gönderilen siyasi tutuk-
luların işkenceye maruz kaldıkları belirtildi. 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Kandıra 
F Tipi Cezaevi’ne zorla sevk edilen Ceyhun 
Bay adlı siyasi tutuklu, nakil sırasında darp 
ve dayak işkencesine maruz kaldıklarını ve 
eşyalarınn bile alınmasına izin verilmediğini 
söyledi. 4 Şubat sabahı onlarca gardiyanın 
dokuz siyasi tutsağın hücrelerini basarak 
hiçbir açıklama yapmadan tutsakları yerler-
de sürükleyip darp ederek ring araçlarına 
bindirdiklerini anlatan Ceyhun Bay, “Düşün-
celerimizden kaynaklı F tipi hapishanelere 
atıldık, yetmedi aylarca görüş cezaları veril-
di, yetmedi ailelerimizle olan iletişim hakkı-
mızı kestiler, yetmedi defalarca işkencelere 
uğradık. Tüm bu hak gaspları hapishane ida-
resince yeterli görülmemiş olacak ki sonun-
da sürgün-sevk işkencesini gerçekleştirdiler” 
dedi. (Fırat News – 22 Şubat)

Protestocu İşçilere Polis Müdahalesi: 2 
Yaralı

Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’nde bulunan ve 
101 kişinin çalıştığı D.S.C Otomotiv Koltuk 
Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.’de 35 işçi, iddi-
alara göre bir hafta önce Birleşik Metal-İş 
Sendikasına üye oldu. İşveren tarafından be 
nedenle işlerine son verildiği ileri sürülen 35 
işçi fabrika önünde direniş başlattı. Bu ara-
da işveren onların yerine yeni işçi aldı. İşyeri 
yetkilileri ile işçiler arasında zaman zaman 
gerilimli anlar yaşanırken bugün  işe yeni 
alınan işçiler servis otobüsüyle fabrikaya gir-
dikleri sırada işten atılan işçiler müdahelede 
bulundu. Polisin ise eylemci işçileri engelle-
meye çalışırken aşırı kuvvet kullandığı öne 
sürüldü. Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli 
Başkanı Hami Baltacı’nın kaburgaları kırılır-
ken, Sezer Torgut adlı işçi yaralandı. Yaralılar 
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 
alındı. (Milliyet – 24 Şubat)

Mülteciler Ölüme Terk Edildi

Yeni bir yaşam umuduyla ülkelerindeki kaos-
tan kaçan Miyambar, Burma ve Somali uy-
ruklu 30 yaşlarında 4 göçmen, ayaklarında 
yoğun kar yanığı bulunmasına ve “Ayakları 
kesilebilir.” teşhisine rağmen Bağcılar Eği-
tim Araştırma Hastanesi’nde 3 gün boyunca 
tedavi edilmeden morgun yanında bulunan 
boş ve yataksız bir odada bekletildi. Başhe-
kim ve polisler arasında mültecilerin kalacağı 
yer konusunda ise uzun süren tartışmalar ya-
şandı. Hastanenin ‘Alın bunları!’ telkinlerinin 
ardından ise polisler İHD İstanbul Şubesi’ne 
başvurdu. Başvuru üzerine İHD’li yetkililer 
Hastane Başhekimi Ahmet Yaser Müslüma-
noğlu ile görüştü. Başhekim, “Bunların te-
davisi uzun sürer, yatırmamız lazım biz bunu 
yapmayacağız.” dedi. Müslümanoğlu’nun 
ayrıca acil tedavi olmazsa bazı organlarını 
kaybetme tehlikesi bulunan göçmenlerle 
ilgili İHD’li yetkililere “Yerimiz yok, dernek 
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olarak siz alıp bir otelde barındırırsanız size 
müteşekkir kalırım.” şeklinde ilginç bir tek-
lifte bulunduğu iddia edildi. Olayın basına 
yansıması ve İHD’nin girişimleri sonucu 4 ka-
çak göçmenin tedavisinin yapılacağı hastane 
yetkilileri tarafından İHD’ye bildirildi. Ancak 
morg yanındaki boş odadan alınmayan mül-
tecilere sadece birer yer yatağı vermekle ye-
tinildiği öğrenildi. (Evrensel -  24 Şubat)

Sanık Savunmasına İtibar Etmeyen 
Mahkeme

Sanık savunmasına itibar etmeyen Erzurum 
2. Ağır Ceza Mahkemesi, izlemediği CD’lerin 
dökümünü yapan polislere itibar etti. 
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde 3 Aralık 2009’da 
BDP tarafından düzenlenen ve Barış ve De-
mokratik Çözüm Grubu üyelerinin katıldığı 
mitingde grup üyelerine sarı, kırmızı ve yeşil 
bir çiçek buketi veren Elif Aslan’a Erzurum 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis 
cezası verildi. Mahkemenin verdiği 10 aylık 
hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 
Barış Grubu üyelerinin katılımı ile yapılan 
mitingde PKK lideri Abdullah Öcalan’ı övü-
cü ifadeler kullanıldığı sırada Öcalan lehine 

slogan atan bir grubun içinde Elif Aslan’ın da 
bulunduğu ve aynı sloganı attığı iddia edildi. 
CD’leri izlemediğini gerekçeli kararında itiraf 
eden mahkeme, CD çözüm tutanağına itibar 
edildiğini ama Aslan’ın ifadesine itibar edil-
mediğini kaydetti. Barış ve Demokratik Çö-
züm Grubu üyelerine çiçek buketi veren ve 
bir oğlu çatışmalarda yaşamını yitiren anne-
ye, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 
10 ay hapis cezası verildi. (Evrensel – 27 Şu-
bat)

Gazeteci Süsem’e Ömür Boyu Hapis 
Cezası

Cezaevlerindeki siyasi tutsakların eserleriy-
le oluşturulan Eylül dergisinin editörü Erdal 
Süsem’e, 2000 yılında Anayasal düzeni de-
ğiştirme suçundan açılan dava Yargıtay’da 
onandı. Yargıtay, Adli Tıp Kurumu’nun işken-
ce gördüğünü belgelemesine karşın Süsem’e 
verilen müebbetlik hapis cezasını onadı. Sü-
sem, son bir yıldır ise Eylül dergisini çıkardığı 
gerekçesiyle cezaevinde tutuluyordu. (Fırat 
News – 27 Şubat)
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Sedyeden Düşürülen Hasta Öldü

İzmir’de, göğsündeki ağrı nedeniyle Tepecik 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen 
57 yaşındaki Gönül Özkocaman’ın, hastane-
nin acil servisinde sedyeden düşürüldükten 
sonra hayatını kaybettiği iddia edildi. (Ha-
ber7-1 Mart)

Hastane, Boğazında Ur Çıkan 
Mahkûmu “Yapılacak Bir Şey Yok” 
Diyerek Cezaevine Gönderdi

Erzurum H Tipi Cezaevinde kalan Mehmet 
Aras’ın, boğazındaki ur nedeniyle Erzurum 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü-
ğü; ancak hastanenin “kendisine yapılacak 
bir şey yok” dediği için cezaevine tekrar gön-
derildiği ve tedavi edilmediği için boğazında-
ki urun yayılması neticesinde ancak serumla 
beslenebildiği öğrenildi. (Günlük-1 Mart)

Bursa›da Vahşet! 

BURSA’nın merkez Nilüfer İlçesi’nde 20-30 
yaşları arasında parçalanmış bir kadın cese-
di bulundu. Bacakları olmayan göğüs kafesi 
kesilmiş, boynunda kesikler bulunan ceset, 
jandarmanın incelemesi sonrası otopsi için 
Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıl-
dı. Merkez Nilüfer İlçesi’nde Deri Organize 
Sanayi’nin bulunduğu Badırga Köyü yakınla-
rında köylüler tarafından yarısı dere içinde 
bir kadın cesedi bulundu. Köylülerin haber 
vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma 
ekipleri çevrede inceleme başlatırken, üze-
rinde giysi bulunmayan ceset yakınlarında 
kimliğinin belirlenmesine yaralayacak bir 
bulguya da rastlanmadı.20-30 yaşlarında ve 
10-15 gün önce dere kıyısına atıldığı sanılan 
kadının bacaklarının kesildiği, göğüs kafesi-
nin kesildiği ve boynunda kesikler bulundu-
ğu belirtildi. Belden aşağısı olmayan cesedin 
kesik bacakları çevrede bulunamadı. Ceset, 
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ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Ku-
rumu morguna kaldırıldı. (Hürriyet-1 Mart)

Samsun’da Öğrenciler Hukuksuz Bir 
Şekilde Okuldan Uzaklaştırıldı

ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi (OMÜ)’nde 
bir süre önce YÖK’ü protesto etmek etmek 
amacıyla eylem yapan öğrencilerden 16’sı, 
izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle üniver-
site yönetimi kararıyla uzaklaştırma cezası 
aldı. (Evrensel-1 Mart)

Bacağına Demir Saplanan İnşaat İşçisi 
Öldü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çalıştığı inşa-
atın ikinci katından zemindeki demirlerin 
üzerine düşerek bacağına demir saplanan 
işçi kaldırıldığı hastadene hayatını kaybet-
ti. İnşaatta çalışan işçi Casim Aydın (48), 
beton mikserinin hortumunun çarpması so-
nucu dengesini kaybederek çalıştığı binanın 
ikinci katından zemindeki demirlerin üzerine 
düştü. Hastaneye kaldırılan işçi bütün müda-
halelere rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. (Zaman-1 Mart)

Belediye Ekiplerine Direnen Kişilere 
Polisten Orantısız Güç Kullanımı

Şanlıurfa’da hazine arazisine ev yaptıkları 
gerekçesiyle evlerinin yıkılması için gelen 
belediye ekiplerine direnen ev sahiplerine, 
polis ekipleri orantısız ve aşırı güç kullanarak 
müdahale etti. Müdahale sonrasında yedi 
kişi gözaltına alındı.  (Vatan-2 Mart)

Hastanede Isıtma Sistemi Olmayınca 
Isınmak için Çare Battaniye Oldu 

Şırnak Devlet Hastanesinde ameliyathane, 
yoğun bakım ve doğumhane bölümleri için 
kullanılan hasta bekleme salonuna kalori-

fer tesisatı döşenmemesi nedeniyle, hasta 
yakınlarının evlerinden getirdikleri battani-
yelerle ısınmaya çalıştıkları belirtildi. (Ha-
ber7-2 Mart)

Edirne Belediye Meclisini Protesto 
Etmek İsteyen Öğrencilere Dayak!

Edirne Belediyesi’nin gerçekleştirdiği olağan 
meclis toplantısında, ulaşım zammını pro-
testo etmek isteyen öğrencilerle güvenlik 
görevlileri arasında arbede yaşandı. Edirne 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği olağan mec-
lis toplantısında, ulaşım zammını protesto 
etmek isteyen öğrencilerle güvenlik görev-
lileri arasında arbede yaşandı. Zabıtanın da 
müdahale ettiği gerginlik sonunda öğrenci-
ler tekme tokat belediye binasından dışarı 
atıldı. (Haber 7-2 Mart)

Karakolda Dayak İddiası

Adana’da epilepsi hastası 31 yaşındaki Ta-
mer Bayat’ın götürüldüğü polis karakolunda 
yediği dayak nedeniyle kolunun 2 yerinden 
kırıldığı, göğsüne ve sırtına aldığı darbeler 
neticesinde akciğerinde su toplanması mey-
dana geldiği iddia edildi. (Milliyet-3 Mart)

Başörtülü Oldukları İçin Okula 
Alınmıyorlar

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki Taşlıçay Köyü 
İlköğretim Okulu’nda okuyan 6. ve 7. sınıf 
öğrencisi üç kişinin 2 aydır başörtülü olduk-
ları gerekçesiyle okula alınmadıkları belirtil-
di. (İLKHA – 3 Mart)

Bafra Cezaevi’ndeki Sorunlar

Bafra(Samsun) T Tipi Cezaevi’nde kalan Ha-
san Gülbahar gönderdiği mektupta, açık ve 
kapalı cezaevinde toplam bin mahkum bu-
lunmasına rağmen herhangi bir sağlık me-
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murunun bulunmadığını; aile hekiminin ise 
yetersiz kaldığını; revir başvurularının bir 
hafta sonra kabul edildiğini, hastaneye sevk-
lerin ise 10-15 gün sürdüğünü; Bafra Devlet 
Hastanesi’nde ve 19 Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde yapılan muayeneler sırasında 
jandarma erlerin muayene odasını terk et-
mediğini belirtti. (TIHV-3 Mart)

Tedavi İçin Verilen İğne Ölüm Getirdi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, dahiliye uzmanı 
Emine Ercan tarafından zatürre teşhisi konu-
lan 48 yaşındaki Rıza Duran, tedavisi için ve-
rilen antibiyotiğin enjeksiyonunun ardından 
hayatını kaybetti. Emine Ercan tarafından 
yapılan açıklamada ise: “Milyonda bir rastla-
nacak bir alerjik reaksiyon gelişmiş.” denildi. 
(Radikal-3 Mart)

AKP İl Binası Önünde Protestoya 19 
Gözaltı

Ergenekon soruşturması kapsamında ga-
zetecilerin gözaltına alınmalarını protesto 
eden bir grup, AKP il binası önünde eylem 
yaptı. Ergenekon soruşturması kapsamında-
ki göz altıları ve tutuklamaları protesto eden 
grup üyelerinden bazıları parti binasına gir-
di. Sloganlar atan gruba polisin müdahalesi 
sonucu 19 kişi gözaltına alındı. (Fırat News-3 
Mart)

Başörtüsü Zulmü Bitmek Bilmiyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bulunan Taşlıçay 
Köyü İlköğretim Okulu’nun 6 ve 7. Sınıfların-
da okuyan başörtülü 3 öğrenci yaklaşık 2 ay-
dır okula alınmıyor. (İLKHA - 3 Mart)

67 Yaşındaki Kadın Tutuklandı

Basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle 
hakkında açılan bir davada kesinleşen ha-

pis cezası bulunduğu belirtilen 67 yaşındaki 
Emine Ökmen tutuklandı. Federal Kürdistan 
Bölgesi’ne akrabalarını ziyaretine giden 67 
yaşındaki Emine Ökmen adındaki kadın, Ha-
bur Sınır Kapısı’nda sivil polisler tarafından 
gözaltına alındı. Ökmen’in 2003 yılında Ada-
na Merkez Seyhan İlçesi’nde AKP İlçe binası 
önünde yapılan basın açıklamasına katıldığı 
gerekçesiyle hakkında açılan davada kesinle-
şen 1 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu gerek-
çesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Ökmen, 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. 
(Evrensel-4 Mart)

Geç Biten Tazminat Davasına 
AİHM’den 10 Bin Euro Ceza

İZMİR Barosu avukatlarından, bir çocuk an-
nesi 39 yaşındaki Resmiye Barlas Törün’ün, 
geçirdiği kaza sonrası açtığı tazminat davası-
nın geç bitmesi nedeniyle başvurduğu Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM), Türkiye 
Devleti’ni 10 bin Euro tazminat ödemeye 
mahkûm etti. (Hürriyet-4 Mart)

Huzurevinde Skandal

Konya Dr. İsmail Işık Huzurevi’nden gelen bir 
ihbar mektubunun ardından, yetkililerce ya-
pılan incelemede şüpheli ölüm, taciz, kötü 
muamele ve yolsuzluk olayları saptanınca 
müfettiş görevlendirildi. (Taraf-5 Mart)

Huzurevinde Dayaktan Ölüm İddiası

Malatya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne 
bağlı Huzurevi’nde kalan 86 yaşındaki Ha-
şim Turgut’un, odasında düşerek hayatını 
kaybettiği iddiasının üzerine, ailesi savcılığa 
suç duyurusunda bulundu. Halit Turgut’un 
otopsi raporunda, göz çevresinde yırtılma 
ve ezilmenin yanı sıra, kafatasında da darbe 
sonucu oluşan ezilmenin olduğu belirtildi. 
(Hürriyet-5 Mart)
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Küçük öğrencilere ırkçı soru: Roman 
mısın?

İzmir Karşıyaka Emine Lahor İlköğre-
tim Okulu’nda doldurulan ‘öğrenci bilgi 
çizelgesi’nde öğrencilere, anne ve babala-
rının sağ olup olmadığı ve eğitim durumları 
gibi soruların yanı sıra Roman olup olmadık-
ları da soruldu. (Radikal-5 Mart)

İstanbul›da Protesto Gösterisine 
Müdahale

İstanbul›da 5 Mart 2011›de devam eden Ko-
nut Kurultayı›nı protesto etmek isteyen Halk 
Cephesi üyesi gruba «caddeyi trafiğe kapat-
tıkları» gerekçesiyle müdahale eden polis 
ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. (Zaman - 5 
Mart)

Antalya’da Sınıf Öğretmenine Taciz 
Davası

Antalya’daki Gülgün - Nihat Ömür İlköğretim 
Okulu’nda sınıf öğretmenliği yapan 51 yaşın-
daki İsmet O.’nun 3 kız öğrencisine cinsel is-
tismarda bulunduğu bir erkek öğrencisini de 
şiddet uygulayarak yaraladığı iddiasıyla dava 
açıldı. (Hürriyet-6 Mart)

Kaçak Kömür Ocağı Bir İşçiye Mezar 
Oldu

Zonguldak’ın Gelik Beldesi’ndeki, kaçak kö-
mür ocağında meydana gelen göçükte mah-
sur kalan maden işçisi 25 yaşındaki Serkan 
Malkoç’un cesedine ulaşıldı. Devletin de-
netim görevini yerine getirmemesi bir cana 
daha mal oldu. (Radikal-6 Mart)

Genel Yayın Yönetmeni Yargılanıyor

2008 yılında “gerçekgundem.com” adlı ha-
ber sitesinde yer alan okur yorumları nede-
niyle Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı şikâyet 

üzerine Adalet Bakanlığı’nın yargılama izni 
verdiği internet sitesinin Genel Yayın Yönet-
meni Barış Yarkadaş hakkında dava açıldığı 
6 Mart 2011’de öğrenildi. Barış Yarkadaş,  
“Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla 
Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi uyarın-
ca beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı-
lanacak. (ANF-6 Mart)

Boykota 57 Yıl Hapis

Şanlıurfa’da 2009 yılında yapılan bir eylem 
sırasında, askerlerin gaz bombalı müdahale-
si sonucu Dicle Üniversitesi öğrencisi Mah-
sum Karaoğlan’ın yaşamını yitirmesini pro-
testo ettikleri için açılan davada yargılanan 
4’ü tutuklu 5 kişi hakkında toplam 57 yıl 1 ay 
hapis cezası verildi. (Evrensel-7 Mart)

Doktor İhmali Ölüm Getirdi.

Ağrı Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet 
eden Mihrinaz ve Cemil Karza çiftinin, baş 
ağrısı ve kusma şikayetiyle 5 yaşındaki ço-
cukları Ayşenur Karza’yı götürdükleri Ağrı 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde, Uz-
man Dr. K.B. yaptığı muayene sonucu önce 
tahlil yaptırdı, sonuçların temiz olduğunu 
aileye bildirdi. Ancak hasta kız gece fenala-
şınca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi’ne sevk edildi ve orada yaşamını 
yitirdi. Aile kızlarının ölümünün doktor ih-
mali olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bu-
lundu. (Haber7-8 Mart)

Tutuklulara Revir Yerine Hücre Cezası

Kandıra F Tipi Cezaevi’nde kalan Bülent Öz-
demir, rahatsızlığı nedeniyle revire çıkmak 
için defalarca dilekçe veren arkadaşları Sel-
man Tökü, Hüseyin Tepe ve Rıza Çatakbaş’ın 
revir yerine süngerli oda diye tabir edilen 
odaya atıldıklarını ve kendilerinden uzun sü-
redir haber alamadıklarını ve yetkililerden 



59

yardım istenmesi gerektiğini belirten faksını 
yakınlarına iletti. (Fırat News-8 Mart)

Polisin Ateş Etmesi Sonucu Sol 
Gözünden Oldu

Mersin’de 1996 yılında yaşamını yitirmiş 
olan bir militan için kurulan taziye çadırının 
yanından geçen M.U., bir polis memurunun 
kendisine ateş etmesi sebebiyle sol gözü-
ne isabet eden plastik merminin, M.U.’nun 
sol gözünü kör ettiği iddia edildi. (ETHA – 8 
Mart)

Sivil Polise Kimlik Sordular, Dayak 
Yediler

Şanlıurfa’da 8 Mart Dünya Kadınlar günü ne-
deniyle düzenlenen mitinge katılan Ferhat 
Yıldırım, Gazali Yazar ve Hüseyin Kara’nın 
kendilerini durduran sivil polis memurlara 
kimlik sordukları için darp edilerek gözaltı-
na alındıkları iddia edildi. (yeniozgurpolitika.
com – 9 Mart)

Hastalığı Sebebiyle Tahliye İsteyen 13 
Yıllık Tutuklu, Mide Kanaması Geçirdi

Muş E Tipi Cezaevi’nde 13 yıldır tutuklu 
bulunan 62 yaşındaki Ferzende Abi’nin ge-
çirdiği mide kanaması sebebiyle Dicle Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırı-
lırken; hastanın yakınları, 13 yıl cezaevinde 
kalmasından kaynaklı olarak hastalandığı ve 
yapılan girişimlere rağmen tahliye kararı ve-
rilmediğini iddia etti. (DİHA - 9 Mart)

Pankart Taşıdı, 9 Yıl Ceza Aldı

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi Şırnak’ta 
bir eylemde “15 Şubat Komplosunu Kınıyo-
ruz-Botan Halk İnisiyatifi” yazılı pankart taşı-
dığı için tutuklanıp “Örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlemek” ve “Örgüt 

propagandası yapmak”  iddiasıyla yargılanan 
Aziz Dayan’a toplam 8 yıl 11 ay hapis cezası 
verdi. (Evrensel – 9 Mart)

Kalp Rahatsızı Asker Bile Bile Ölüme 
Gönderildi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesi’nde 4 yıl 
önce askerlik yapan Esat Mengilli’nin, 2 bin 
400 metrelik koşu sırasında kalp krizi geçirio 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin 
ardından, terhis olan arkadaşlarının: “Esat 
komutanları tarafından dövüldü ve kalp ra-
hatsızlığı olduğunu söylemesine rağmen ko-
şuya zorlandığı için öldüğünü” söylemeleri 
üzerine, baba Yusuf Mengilli konuyla ilgili 
dava açtı. (Milliyet – 11 Mart)

Hakkında Delil Yok, 13 Aydır Tutuklu

ODTÜ yüksek lisans öğrencisi Hüseyin Er-
demir, DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla hak-
kında açılan ve 13 aydır tutuklu bulunduğu 
davada, hakkındaki delillerin daha önceki 
yargılamalarda geçersiz sayılmasına ve sav-
cının delil yok demesine rağmen, mahke-
me duruşmayı 3 ay daha erteleyip Hüseyin 
Erdemir’i tekrar hapse gönderdi. (Radikal – 
11 Mart) 

Greve Katılan Öğretmenlere Ceza 
Vermeyen Müdürlere Soruşturma

Batman İl Eğitim Müdürlüğü 26 Mayıs 2010 
tarihinde KESK tarafından düzenlenen greve 
katılan öğretmenlere ceza vermeyen okul 
müdürleri hakkında soruşturma başlattı. (Fı-
rat News – 11 Mart)

Aileniz Dersim›de İmha Edilmiştir

Genelkurmay kayıtlarına göre 16 bin kişi-
nin öldürüldüğü 1937-1938 Dersim katlia-
mının şu ana kadar ortaya çıkan tek resmi 
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belgesi yargıya taşındı. Katliamın ardından 
Kütahya’ya sürgüne gönderilen Ali Akgün, 
yaklaşık 17 yıl sonra memleketine dönmek 
için Tunceli Valiliği’ne başvurdu. Dönüş için 
onay veren valilik, katliamda 10 yakını öl-
dürülen Ali Akgün’e ‘Aile üyelerinin imha 
edildiği...’ yazılı zabıt tutanağı verdi. İşte bu 
belge, 56 yıl sonra katliama ilişkin açılan ilk 
davanın dayanağı oldu. Tunceli Valiliği’nin 27 
Ağustos 1955’te verdiği belgede şu ifadeler 
yer alıyor: “Hüseyin Altıntaş’ın nüfus hane 
kayıtlarında adı yazan Hüseyin karısı Hu-
mar ve Hüseyin evlatları Humar’dan doğma 
Elif, Mehmet, Hadice, Ahmedi, Suzan, Ali-
cemal, Hetip, Emine’nin 1938 harekâtında 
imha edildiği ve aile reisi Hüseyin Altıntaş’ın 
da 952 yılında öldüğü, haneden yalnız Ali 
Akgün’ün sağ kaldığı anlaşılmaktadır.” (islah-
haber.com-12 Mart)

Tekirdağ Cezaevi’nde Ameliyatlı 
Mahkûma Dayak

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve 
bacağından olduğu ameliyat nedeniyle 25 
tane cıvalı tel dikişi bulunan Kemal Ayhan’ın, 
gardiyanlar tarafından darp edilerek dikişle-
rinin patlatıldığı iddia edildi. (ANF -  13 Mart)

380 Kişilik Mardin Cezaevi’nde 750 
Kişi Kalıyor

İHD Mardin Şubesi, Mardin Cezaevi’ne ilişkin 
hazırladığı raporu basına açıkladı. Raporda, 
kapasitesi 380 olan cezaevinde 750 hüküm-
lü ve tutuklunun kaldığını, 6–8 kişi kalması 
gereken 24 metrekarelik odalarda ise 16 ile 
18 kişinin yatmak zorunda olduğu belirtildi.

(ANF - 14 Mart)

Oturma Eylemine Hapis Cezası

Kapatılan DTP’nin 2008 yılında gerçekleştir-

diği oturma eylemine katıldıkları için “terör 
örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek” ve “terör örgütünün propagan-
dasını yapmak” suçlarından yargılanan 20 
sanık hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından “terör örgütünün propa-
gandasını yapmak” suçundan 10’ar ay hapis 
cezası verildi. (Hürriyet-15 Mart) 

Vicdani Retçi’ye 100 Gün Hapis Cezası

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği 34 gün süren 
saldırılara katılmayı reddeden İsrailli vicdani 
retçilere destek verdiği için hakkında dava 
açılan vicdani retçi Halil Savda’ya, “halkı as-
kerlikten soğutma” suçundan 100 gün hapis 
cezası verildi. (Fırat News-16 Mart)

12 Yaşındaki Çocuk Tecavüze Uğradı, 
Polis “Rızası Var” Dedi

İstanbul’da 12 yaşında bir çocuk, 60 yaşın-
daki Ş.M. tarafından tecavüze uğradı. Ş.M. 
tutuklanırken, mağdur çocuk koruma altına 
alındı. Çocuğun ailesinin Beyoğlu Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nden bilgi almak 
istedi; polisin cevabı “tecavüz kızınızın rıza-
sıyla olmuş” oldu. Aile polis hakkında suç du-
yurusunda bulunacak. (Fırat News-16 Mart)

Polisten İşçi Eylemine Cop ve Gaz 
Bombasıyla Müdahale

İzmir’in Konak Belediyesi’nce, eylem yap-
maları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 
taşeron şirketin 115 çalışanının, belediye 
binası önünde başlattığı eyleme polis ekip-
leri cop ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
Müdahale sonucu işçiler gözaltına alınırken, 
iki işçinin de yaralandığı öğrenildi. (ANF-17 
Mart)

60 Kentte Çocuk Kardiyologu Yok
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CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın soru 
önergesine Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 
verdiği yanıt, 60 ilde çocuk kardiyologunun 
bulunmadığını, Türkiye’deki çocuk kardiyo-
log sayısının ise sadece 116 olduğunu ortaya 
koydu. Sağlık Bakanının verdiği bilgiye göre 
çocuk kardiyoloji uzmanı bulunan iller şöyle: 
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Deniz-
li, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Ma-
nisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Van, Zongul-
dak. (Evrensel-19 Mart)

Direnen Vatandaşa Polisten Meydan 
Dayağı

Yozgat’ta bir alışveriş merkezinde bir baya-
nın kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle iki 
kişiyi şikayet etmesi üzerine şahısları polis 
merkezine götürmek istedi; şahısların diren-
mesi üzerine çıkan tartışmada polis şahıslar-
dan birini evire çevire dövdü. Olay güvenlik 
kameralarına da yansıdı. (Haber7-22 Mart)

İstanbul Barosu’ndan İki Kıza Protesto 
Dayağı

İstanbul Barosu’nun İstiklal Caddesi’ndeki 
buluşmasını protesto etmek amacıyla Genç 
Siviller’den iki kişi “Anlarsın ya baro!” yazılı 
bir pankart asınca, baro üyeleri tarafından 
darp edildiği iddia edildi. (Haber7 – 22 Mart)

Gardiyanlar Arama Yapacağız Diyerek 
Girdiler, Mahkumu Dövdüler

Van F Tipi Cezaevi’nde gardiyanların “arama 
yapılacağı” gerekçesiyle üç mahkumun kal-
dığı bir koğuşa girip, mahkumları kamerala-
rın görmediği bir bölgeye çekerek, dövdüğü 
iddia edildi. Olay dayak yiyen mahkumlar-
dan Tuncer Buldu’nun annesine haber ver-
mesiyle öğrenildi. (Günlük - 23 Mart).

Çocuk Evinde İşkence

Denizli’de Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne 
bağlı Florya Çocuk Evi’nde kalan 10-12 yaş 
aralığında 5 kimsesiz 5 kız çocuğunu döv-
dükleri ve popolorını mumla yakarak işkence 
yaptıkları iddiasıyla 2 kadın bakıcı tutuklan-
dı. (Milliyet – 23 Mart)

Polisten Dipçik ve Coplu Müdahale

Batman Asliye Ceza Mahkemesi’nin, kent 
merkezinde kurulu BDP’ye ait Demokratik 
Çözüm Çadır’ını “Suç örgütü eylemlerinin 
odağı haline geldiği” için kapama kararının 
ardından çadıra müdahale eden polisler, di-
renen 29 kişiyi silah dipçiği ve cop kullanıp 
yerde sürükleyerek gözaltına aldı. (Evrensel 
– 24 Mart)

Eşi Başörtülü Olduğu İçin Memura 
Konut Verilmedi

Kütahta’da TOKİ tarafından Jandarma’ya 
tahsis edilmek üzere yapılan konutlara talep 
olmayınca, konutların sivil memurlara dağı-
tılmasına karar verildi.Bu konutlardan almak 
isteyen bir memura eşi başörtülü olduğu için 
konut verilmediği ve konut alımında “eşlerin 
çağdaş kıyafetli olması” kuralı getirildiği id-
dia edildi. (haksozhaber.net – 24 Mart)

İlkokul Öğrencileri Öğle Yemeğinden 
Zehirlendi

Urfa’nın Harran ilçesinde taşımalı eğitim gö-
ren 92 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri ta-
vuk ve ayrandan zehirlendi. İlçe hastanesin-
de tedavi altına alınan öğrencilerden 2’sinde 
bilinç kaybı oluşunca Urfa’ya sevk edildi. (Fı-
rat News – 24 Mart)

Tekirdağ Cezaevi’nde Dayak

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 22 Mart 
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2011’de C-80 numaralı koğuşta kalan iki 
mahkûmun, gardiyanlar tarafından dövüle-
rek istekleri dışında başka koğuşlara nakle-
dildiği iddia edildi. (atilim.org -  24 Mart)

Polisten BDP’nin Demokratik Çözüm 
Çadırı’na Cop ve Basınçlı Suyla 
Müdahale

BDP’nin Batman’da kurmuş olduğu Demok-
ratik Çözüm Çadırı’nda yapılan oturma ey-
lemine polis ekipleri cop ve basınçlı su ile 
müdahale etti. Olay sonucu 74 kişi gözaltına 
alınırken, yapılan müdahaleye direnen mil-
letvekili Bengi Yıldız’ın yerde sürüklendiği 
öğrenildi. (Hürriyet – 25 Mart)

Basılmamış Kitaba El Konuldu

Gazeteci Ahmet Şık’ın henüz tamamlaya-
madığı ‘İmamın Ordusu’ adlı kitabıyla ilgili 
savcı Zekeriya Öz’ün talebiyle İstanbul 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘kitap taslağına el 
koyma’ kararı alındı. Kararda elindeki nüsha-
ları polise teslim etmeyenlerin ‘terör örgü-
tüne yardım yataklık suçu’ işlemiş olacakları 
yazıldı. Karar uyarınca polis önceki gece ve 
dün kitabı yayımlayacağı belirtilen İthaki 
Yayınevi’ne baskın yaptı. Kitabın elektro-
nik ortamdaki taslağı alındı, orijinali silindi. 
Şık’ın eşi Yonca Şık ve avukatlarının elindeki 
kitabın kopyaları istendi. Son olarak Radikal 
gazetesi muhabiri Ertuğrul Mavioğlu’nun bil-
gisayarındaki kitabın nüshası alındı. (Radikal 
– 25 Mart)

Sincan Cezaevi’nde Kırmızı Kalem 
Yasağı

Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde ka-
lan Erol Zavar’ın cezaevi kantininde kırmı-
zı kalem satışının yapılmamasından dolayı 
şikayet dilekçesi verdi. Başvuruyu değer-
lendiren Ankara İnfaz Hakimliği ise kırmızı 

tükenmez kalemin, mahkumlar tarafından: 
örgütsel içerikli yazı, doküman ve örgüte ait 
sembol ve bayrak yapımında kullanılabilir 
diyerek başvuruyu reddetti. (ntvmsnbc.com 
-  25 Mart)

Karakol Komutanından Jandarma Ere 
Tecavüz

Bolu Dağı Jandarma Karakolu’nda askerlik 
yapan jandarma er M.Ç.’ye, karakol komu-
tanı C.A. tarafından, karakolun altındaki de-
poda tecavüz edildiği iddia edildi. İddianın 
Bolu İl Jandarma Komutanlığına bildirilme-
sinin ardından yapılan baskında da C.A.’nın 
M.Ç.’ye tecavüz ederken yakalandığı ve ko-
nunun derhal askeri savcılığa bildirilerek 
C.A.’nın tutuklandığı belirtildi. (islahhaber.
com – 27 Mart)

Her Vatandaşa Tazminat Ödenmeli

İsviçre’de yayımlanan bir gazeteye verdi-
ği röportajda “30 bin Kürt’ü ve 1 milyon 
Ermeni’yi öldürdük” sözleri ile ilgili olarak 
hakkında altı kişi tarafından manevi tazmi-
nat davası açılan Nobel ödüllü yazar Orhan 
Pamuk, 6 bin TL manevi tazminata mahkum 
edildi. Yargıtay’ın verdiği emsal teşkil eden 
içtihat ile böylece Türkiye’de yaşayan bütün 
vatandaşların aynı taleple dava açma hak-
kının bulunduğuna karar verildi. Ancak beş 
yıllık zamanaşımı nedeniyle Orhan Pamuk 
hakkında ifade ettiği düşüncelerinden dolayı 
tazminat davası açılamayacak. (Habertürk – 
27 Mart)

Okul Panosunda Irkçı Söylemler

Manisa Şehitler İlköğretim Okulu’nun İdare 
tarafından hazırlanan panosunda: “Ya Türk-
çe Konuş Ya Da Sus!”, “Bizim Dilimiz Türkçe-
miz Doğru Konuşmayı Bilmeliyiz” şeklinde 
ırkçı söylemlerden rahatsız olan veliler, pa-
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nonun fotoğrafını çekip tepkili olduklarını 
dile getirdiler. (Evrensel – 27 Mart)

Polisin Gaz Bombası 45 Günlük 
Bebeği Zehirledi

Hakkari’nin Berçelan Mahallesi’nde ateş 
yakıp slogan atan bir grup gence polis gaz 
bombasıyla müdahale etti. Atılan gaz bom-
balarından birisi Mesiha Bozkurt’un evine 
düşünce, 4 kişilik aile gazdan etkilendi. İçle-
rinden 45 günlük bir bebek zehirlenince has-
taneye kaldırıldı. (Evrensel – 27 Mart)

Polisten Şırnak’taki Gösteriye Gaz 
Bombası’yla Müdahale

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde yapılan gösteriye, 
polis ekipleri gaz bombasıyla müdahale etti. 
Atılan gaz bombası kapsüllerinden birisi de 
BDP Cizre İlçe Başkanı Esat Malkoç’un kafa-
sına isabet etti. Olay neticesinde hastaneye 
kaldırılan Esat Malkoç’a 30 gün iş göremez 
raporu verildi. (ANF – 27 Mart)

Cenazelere Vahşet

2010 yılı 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde 
Siirt’in Pervari ilçesinde çıkan çatışmalarda 
yaşamını yitiren 12 HPG üyesine ait olduğu 
belirtilen çatışma alanında çekilmiş cenaze 
görüntülerinde, cenazelere yapılmış vahşi 
görüntüler ortaya çıktı. (ANF – 27 Mart)

YGS Sınavında Başörtüsü Yasağı

Ankara Batıkent Lisesi’nde YGS sınavına gi-
ren adaylardan, sınav görevlileri sınıfları tek 
tek dolaşarak başörtülü öğrencilerin baş-
larını açtırdı. Sınav sonrası başlarını açmak 
zorunda kalan öğrenciler, görevlilerin bu 
yaptıklarının morallerini altüst ettiklerini be-
lirttiler. (islahhaber.com – 28 Mart)

3 Aylık Bebeğe, 20 Bebeğe Yapılacak 

Aşı Yapıldı

Bitlis’in Ahlat İlçesi Burcukaya Köyü’nde 
yaşayan Murat Balıkçı, Ovakışla Sağlık 
Ocağı’nda görevli N.A. isimli hemşirenin 
köylerine verem aşısı yapmaya geldiğini söy-
lemesi üzerine 3 aylık bebeğini aşı için gö-
türdü. Hemşirenin yüksek dozajda aşı yapın-
ca rahatsızlanan bebek tedavi altına alındı. 
Baba hemşire hakkında suç duyurusunda 
bulundu. (Milliyet – 29 Mart)

Trabzon Cezaevi’nde Kıyafet Yasağı

Trabzon E Tipi Cezaevi ile Of K-1 Tipi Cezae-
vi, Araklı K-1 Tipi Cezaevi ve Akçaabat Açık 
Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerin yöre-
sel kıyafet giymelerine izin verilmediği iddia 
edildi. (Milliyet - 29 Mart)

Öğretmenden “Derste Ayağa Kalkma” 
Dayağı

Gaziantep Ayşe Mehmet Sevcan İlköğretim 
Okulu öğrencisi M.K.,  derste ayağa kalktığı 
gerekçesiyle Resim Öğretmeni B.Y. tarafın-
dan dövüldü. Olay sonrası M.K.’nın uykula-
rında “öğretmenim ben bir şey yapmadım” 
diye sayıkladığını belirten anne S.K., aldıkları 
darp raporuyla birlikte öğretmen hakkında 
suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. (Ev-
rensel - 29 Mart)

Başörtülü Olduğu İçin Görevden 
Alındı

Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’nde dahiliye 
uzmanı olarak görev yapan Dr. Zeliha Asil-
türk, başörtülü olarak görev yapmakta ısrar 
edince hakkında açılan soruşturma netice-
sinde görevinden alındı. (Milliyet – 29 Mart)

GATA’da 20 Aker Kobay Yapıldı 

GATA’da Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda görev 
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yapan 6 doktor, hareket bozukluğu hastası 
20 askerin beyinlerine izin almaksızın elekt-
romanyetik alan uygulayıp bilimsel çalışma 
adıyla uluslararası kongreye sundu. İşkence 
gibi tedavide kobay olarak kullanılan asker-
lerin tedavi süreçleri ise kameraya kaydedil-
di. (Bugün – 29 Mart)

Nevruz Kutlaması İzlediği İçin Önce 
Dayak Yedi Sonra Binadan Aşağı 
Atıldı

Van’ın Erciş İlçesi’ndeki10. Piyade Tugay Ko-
mutanlığı Hava Savunma Taburu Karargâh 
Bölüğü’nde “intihar ettiği” öne sürülerek 
hastaneye kaldırılan Diyarbakır nüfusuna ka-
yıtlı 20 yaşındaki er Yakup Yorgun, “Nevroz 
kutlamalarını izlediği” gerekçesiyle komu-
tanları tarafından dövüldükten sonra bina-
dan atıldığını söyledi. Baba Ahmet Yorgun 
ise sorumlular hakkında suç duyurusunda 
bulunacaklarını belirtti. (Evrensel - 30 Mart)

Türbanlılar İçeri Giremez!

İzmir Ege Üniversitesi’nde, başörtülü öğ-
rencilerin koridorda dolaşmasına dahi ta-
hammül edilmediği, bazı öğretim üyeleri ve 
asistanlar tarafından, başörtülerini çıkararak 
derse giren kız öğrencilerin fotoğraflarının 
çekilerek fişlendiği ve ayrıca sözlü tacize uğ-
radıkları iddia edildi. (Yeni Şafak – 31 Mart)

Valilik Önünde Eylem Yapmak İsteyen 
Aileye Polisten Darp

İçişleri Bakanı Osman Güneş’in Adana 
Valiliği’ne yaptığı ziyaret öncesinde beyin ka-
naması sonucu geçirdiği kısmi felce rağmen 
18 aydır “engelli raporu” alamayan Yakup 
Yılmaz iki çocuğu ve eşiyle eylem yapmak is-
teyince, müdahale eden polis ekipleri, dört 
kişilik aileyi darp ederek, Adana Valiliği’nin 
önünden uzaklaştırdı. (Evrensel - 31 Mart)
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Ege Üniversitesi: “Türbanlılar 
Giremez!”

İzmir Ege Üniversitesi’nde (EÜ), başörtü-
lü öğrencilerin koridorda bile dolaşmasına 
müsaade edilmedi. Bazı öğretim üyeleri ve 
asistanlar tarafından, başörtülerini çıkararak 
derse giren kız öğrencilerin fotoğraflarının 
çekilerek fişlendiği, ayrıca sözlü tacize uğra-
dığı öne sürüldü. Bu duruma itiraz edenle-
re ise zorla tutanak tutturulup imzalatıldığı 
belirtildi. Bununla da yetinilmeyerek bina 
girişine, dekanlık onaylı, “Öğrenciler fakülte-
miz binalarına türban ile giremeyeceklerdir.” 
yazılı bir duyuru asıldığı da kaydedildi. (hak-
sozhaber.net – 1 Nisan)

80 yaşındaki Ali Çeliker Askere Alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne jandarma-
dan gelen faksta 1931 Antalya doğumlu Ali 
Çeliker’in asker firarisi olduğu ve yakalan-
ması durumunda kendilerine teslim edil-

mesi istendi. Bunun üzerine 80 yaşındaki Ali 
Çeliker polisler tarafından gözaltına alındı. 
Bir dizi işlemden sonra Merkez komutanlığı-
na teslim edilen Çeliker, gazetecilerin “Asker 
firarisi misiniz?” sorusuna, “Ben 1951’de  as-
kerlik yaptım” yanıtını verdi. (milliyet.com.
tr - 1 Nisan)

YYÜ, YÖK’ü de Geride Bıraktı

Muğla’da üniversite öğrencisi Şerzan Kurt’un 
polis kurşunu ile öldürülmesine ilişkin YYÜ 
kampüsünde, 21 Mayıs 2010’da yapılan 
açıklamaya katılan 23 öğrenci hakkında 7 
Martta soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. 
YÖK’ün Disiplin Yönetmenliği’nin 14. mad-
desinde “disiplin soruşturmaları” için bir 
ayı geçmeden tamamlaması öngörülürken, 
YYÜ yönetimi soruşturmayı 10 ay sonra açtı. 
Üniversite idaresinin kampüste yapılan bir 
açıklamayı yeni öğrenmiş gibi açtığı soruş-
turmanın gerekçesi ise, açıklamada atılan 
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sloganların olduğu belirtildi. (Evrensel - 1 
Nisan)

Gazetecilere Açılan Dava Sayısı 2000’i 
Buldu

Ergenekon ve Balyoz davaları hakkında ha-
ber yapan basın mensupları son yıllarda 
kendilerini hâkim karşısında buluyor. Basın 
mensuplarına yazdıkları haber ve yorum-
lardan dolayı açılan soruşturma sayısı 5 bini 
geçti, iki bine yakın da dava açıldı. (haksoz-
haber.net - 1 Nisan)

Emekliliğine Bir Gün Kala İşten 
Attılar

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de Dev Sağlık-İş’e üye olan 5 işçi, “Yeni gelen 
şirket sizinle çalışmak istemiyor” denilerek 
işten atıldı. Atılan işçilerden 2’sinin emeklili-
ğine bir günün kaldığı öğrenildi. (Evrensel - 1 
Nisan )

Sınavda Başörtüsü Tutanağı

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki, Vali Erol Çakır 
Anadolu Lisesi’nde Açıköğretim Fakültesi 
sınavına giren öğrenciler, salona alındıktan 
sonra başlarını açmaya zorlandı. Açmayanla-
ra, sınavın ortasında tutanak imzalatılmaya 
çalışıldı. (yenişafak.com.tr - 2 Nisan)

YGS’de Başörtüsü Çıkartılan Öğrenci 
Suç Duyurusunda Bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 27 Mart 2011 
günü girdiği YGS’de başörtüsü zorla çıkartılan 
öğrenci, şikâyetçi oldu. Hasret Öksüz, görev-
liler tarafından zorla başının açtırılıp pardö-
süsünün çıkarılması üzerine; kaymakamlık, 
cumhuriyet başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve ÖSYM Salihli Temsilciliği’ne dilek-
çe vererek suç duyurusunda bulundu. (Star 

gazetesi - 2 Nisan)

GATA›daki Rezalet Poster Olarak 
Basılmış

Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde görevli 6 
doktorun, hareket bozukluğu hastası 20 eri 
kobay olarak kullanmasının bilimsel çalışma 
olarak 2008 yılında ulusal bir kongrede su-
nulduğu ortaya çıktı. Askerleri kobay yerine 
koyan bu çalışmanın, 2008’de Türkiye Ulusal 
Nöroloji Kongresi’nde de poster olarak ya-
yınlandığı tespit edildi. (Zaman - 2 Nisan)

Danıştay, Öğrenci Andını Anayasa’ya 
Aykırı Bulmadı

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında 
okutulan öğrenci andının iptali istemiyle açı-
lan davayı, ‘andımızı’ anayasaya aykırı bul-
mayarak reddetti. Danıştay ayrıca öğrenci 
andındaki “Türk kelimesinin bir ırkı temsil 
etmediğini” savundu. (Zaman - 2 Nisan)

Ankara’da Protesto Eylemine 
Müdahale

Ankara’da 2 Nisan 2011’de Başbakanlık bi-
nasının önüne gelerek “parasız eğitim” ta-
lebiyle kendilerini Başbakanlık binasının 
demirlerine zincirleyen üç öğrenci, Başba-
kanlık korumaları ve görevli polis memurla-
rı tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
(ntvmsnbc.com - 2 Nisan)

77 Yaşındaki  Adile Nine Cezaevinde

77 yaşındaki Adile nine ile 67 yaşındaki Mu-
nin Yaman, kapatılan DTP’nin Hatay İsken-
derun İlçe Örgütü’nün 12 Şubat 2006’da 
düzenlediği bir etkinliğe katıldı. Polis, Ortaç 
ile Yaman hakkında fezleke hazırladı. Ortaç 
ile Yaman’ın, bu etkinlikte slogan attıkları ve 
Öcalan’ın posterini taşıdıklarını iddia etti. 
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Bunun üzerine 77 yaşındaki Adile Ortaç, 67 
yaşındaki Munin Yaman, Türkan Ortaç ve be-
raberinde üç kişi hakkında İskenderun Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt propagandası 
yapmak’ iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, 
görevsizlik kararı verince dosya Adana Özel 
Yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. 
Mahkeme, Adile ninenin de içinde bulundu-
ğu 5 kişiyi 10’ar ay hapis cezasına mahkûm 
etti. (fıratnews- 3 Nisan)

Başörtülülere ‘Sınavınızı İptal Ederim’ 
Tehdidi

Bitlis’in bir köyünde ikamet eden bir çocuk 
annesi Aygür Yanar’ın, sınav salonunda, 
Eskişehir’den Bitlis’e sınav görevlisi olarak 
gönderilen Prof. Dr. Altuğ İftar ile Bitlis Eren 
Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksek Okulu’nda 
görevli Yrd. Doç. Dr. Cahit Taşdemir’in haka-
retlerine maruz kaldığı ileri sürüldü. Yanar’ın, 
başörtüsünün yasak olmadığını belirtmesine 
rağmen Altuğ’un emriyle sınıf ortasında ba-
şörtüsünün çıkartıldığı iddia edildi.

(Haber 7 - 4 Nisan)

Gata’da Kobay Olarak Kullanılan As-
kerlere Elektrik Verilmiş.

Bugün gazetesinin haberine göre, GATA Nö-
roloji Anabilim Dalında görevli 6 doktorun, 
20 askeri kobay gibi kullandıklarının ortaya 
çıkmasının ardından ortaya çıkan görüntü-
lerde, kobay olarak kullanılan erlere yapılan 
deneyler sırasında elektrik verildiği ortaya 
çıktı. (Star - 4 Nisan)

Düzce’de İşçi Eylemine Müdahale

Düzce’nin Beyköy Beldesi’ndeki 1. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren MAS-
DAF Makine Sanayi’nde “grev yaptıkları,  iş 
yavaşlattıkları, fabrikaya mal giriş çıkışlarını 

engelledikleri ve fabrika malına zarar ver-
dikleri” gerekçesiyle iş akitleri sona erdirilen 
112 işçinin fabrikayı terk etmeyerek yaptık-
ları eyleme 4 Nisan 2011’de, fabrika sahip-
lerinin talebiyle müdahale eden polis ekip-
leri 112 işçiyi de gözaltına aldı. (Milliyet - 4 
Nisan)

“Bebekleri SGK’dan Para Alabilmek 
İçin Öldürdüler” İddiası

Özel Kartal Hastane’si geçici olarak kapatıldı. 
‘Hastanede tutulan sağlıklı bebeklerden ba-
zıları enfeksiyon kapıp öldüğü› iddia edildi. 
Kartal›daki özel bir hastanede, sağlıklı halde-
ki bebeklerin hasta gösterilip yoğun bakım 
ünitesinde tutularak SGK›nın dolandırılma-
sını ortaya çıkaran hemşire F.H., şok bir iddi-
ayı daha dile getirdi. Hemşire F.H., SGK›dan 
para almak için hastane ve lojmanda tutulan 
sağlıklı bebeklerden bazılarının enfeksiyon 
kaparak yaşamını yitirdiğini söyledi. Skan-
dalın ortaya çıkmasının ardından hastane 
görevlileri tarafından darp edildiğini belirten 
hemşire F.H., «Can güvenliğimden endişele-
niyorum.» dedi. (Timetürk - 4 Nisan)

Taş Atan Çocuklar Davası Sınırları 
Aştı

Polise taş atan çocuklara ağır hapis cezala-
rı veren Türkiye yargısı, çocukların TMK’dan 
yargılaması konusunda bir ilke daha imza attı. 
Yurtdışında yaşayan ve yolu hiç Türkiye’ye 
düşmeyen üç genç hakkında Fransa ve İsviç-
re’deki molotof kokteylli gösterilerden ötü-
rü Türkiye’de soruşturma açıldı. (islahhaber.
com - 4 Nisan)

KTÜ’de Başörtülü Öğrenciler Gezi 
Otobüsüne Başörtülü Alınmadılar

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon 
Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Prog-
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ramı Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Ner-
min Saral Usta ve öğretim görevlisi Nazmiye 
Aydın’ın koordinesinde düzenlenen okul ge-
zisinde başörtülü öğrencilerin otobüse bin-
meleri için başlarını açmaları istendi. Teks-
til Teknolojisi Programı, daha önce de okul 
dışında düzenlenen konferansa başörtülü 
katıldığı iddiası ile bir öğrenciye 1 ay uzaklaş-
tırma cezası verilmesi ile gündeme gelmişti. 
(Zaman - 5 Nisan)

“Zam Zulüm İşkence” pankartına 
hapis

13 Mart 2009’da “Hızlı Tren” açılışı için 
Eskişehir’e gelen Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ı “Zam zulüm işkence işte AKP” 
pankart ve sloganıyla protesto ettikleri sıra-
da yaka paça gözaltına alınan ve haklarında 
Erdoğan’ın onur şeref ve haysiyetine haka-
ret iddiasıyla dava açılan gençlerin duruş-
masında mahkeme, Gençlik Muhalefeti üye-
si gençlere 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
(Birgün - 5 Nisan )

Canan’ı Şehrin Genişlemesi Öldürmüş!

Van merkeze bağlı Kurubaş köyünde 16 ya-
şındaki Canan Saldık’ı öldüren askerlerin 
serbest bırakılmasının ardından ilginç bir ay-
rıntı ortaya çıktı. Van Askeri Mahkemesi’nin 
gerekçeli kararında Albay Ertan Yıldız “Kaza-
nın yaşanmasında asıl sebep, kişisel kusur-
dan ziyade atış alanının, şehrin genişlemesi 
yüzünden meskûn mahal içinde kalmasıdır’ 
idafedesi dikkat çekti. Bu gerekçeyle ‘ölüme 
sebebiyet vermek’ ve ‘görevi kötüye kullan-
mak’ gerekçesiyle yargılanan 5 asker beraat 
etti. (islahhaber.com - 5 Nisan)

Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde 
Baskılar

Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde bulunan 

Murat Kıran’ın 4 Nisan 2011 gecesi koğu-
şuna giren gardiyanlar tarafından dövüldü-
ğü iddia edildi. Murat Kıran Trabzon Devlet 
Hastanesi’ne sevk edilirken, cezaevi yöneti-
mi yaptığı açıklamada Murat Kıran’ın diğer 
mahkûmlarca darp edildiğini öne sürdü. 
(Günlük - 5 Nisan)

Başörtülüler Güvenlik Odasına

Devlet üniversitelerinde kısmen sona 
eren başörtüsü yasağı, Atılım üniversite-
sinde doruğa çıktı. Prof Dr. Abdurrahim 
Özgenoğlu’nun rektörlüğünü yaptığı Anka-
ra’daki Atılım Üniversitesi yönetimi, sınıfta 
başlattığı başörtüsü yasağını, önce kampüse 
sonra da okul servisleri ve özel araçlara taşı-
dı. Başörtülü öğrencileri araçlardan indirdik-
ten sonra, araç girişine izin veren görevliler, 
başörtüsünü çıkarmak istemeyen öğrencile-
ri de kendilerine tahsis edilen ‘güvenlik oda-
sına’ yönlendirdiği öğrenildi. (islahhaber.
com  - 6 Nisan)

«Yüzbaşı Beni Camdan Attı» İddiası

Van’ın Erciş ilçesinde askerlik yapan Yakup 
Yorgun’un ailesine “Oğlunuz ağaçtan düştü. 
Ayaklarında kırık var sadece” bilgisi verildi. 
Yakup Yorgunun ise yoğun bakımdan çıktık-
tan sonra işin aslının verilen bilgiler gibi ol-
madığını ve iki asker ve bir yüzbaşının ken-
disini dövdüklerinden sonra üçüncü kattan 
aşağıya attıklarını iddia etti. Bunun üzerine 
Baba Yorgun, oğlunun ağaçtan düşme değil 
dövülerek komaya sokulduğu iddiasıyla Van 
Askeri Mahkemesi’ne başvurdu. (taraf gaze-
tesi - 6 Nisan)

Kürtçe Savunma İsteğine Red

Balıkesir Üniversitesi 1. Sınıf öğrencisi Emrah 
Bana’nın, “örgüt üyeliği”nden yargılandığı 
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ifa-
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desini Kürtçe vermek istedi. Bu istek üzerine 
mahkeme, “mahkemede kürtçe konuşula-
maz” diyerek bu talebi reddetti. (islahhaber.
com - 7 Nisan)

TSK, Danıştay’a Rağmen 15 Bölgeyi 
Sivillere Yasakladı

Dersim’de geçici güvenlik bölgesi kararının 
Danıştay tarafından iptal edilmesinin ar-
dından, Genelkurmay Başkanlığı bu kez de 
Şırnak ile Hakkâri arasında bulunan 14 ayrı 
bölge ile Diyarbakır’da bir bölgeyi 3 ay sü-
reyle sivillerin girişine yasakladı. (fıratnews 
- 7 Nisan)

Cizre›de Protesto Gösterisine 
Müdahale

Hatay’ın Hassa İlçesi’nde çıkan çatışmada 
yaşamını yitiren yedi PKK’lı için, Şırnak’ın 
Cizre İlçesi’nde düzenlenen yürüyüşe polis 
ekiplerinin gaz bombası ve tazyikli suyla mü-
dahale etmesi sonucu iki kişi yaralandı, 12 
kişi de gözaltına alındı. (fıratnews - 7 Nisan)

Polis BDP’li Bengi Yıldız’a Saldırdı

Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda “Demok-
ratik Çözüm Çadırı”nı kurmak isteyen vatan-
daşlara polisin müdahalesi etmesi üzerine 
olay yerine gelen Batman Milletvekilli Bengi 
Yıldız, polisin el koymak istediği çadır demi-
rini tutarak vermeyince polisler tarafından 
on metre yerde sürüklendi. (alınteri.net- 8 
Nisan)

Başörtülü Öğrenci, Tüpraş’a Alınmadı

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği bö-
lümü öğrencisi Ahsen Akbulut, ödev için ran-
devulu olarak gittiği Tüpraş’a başörtüsünden 
dolayı alınmadı. (Zaman - 9 Nisan)

Olmayan örgüt propagandasından 10 

ay hapis

Adana’da 1972’de katledilen Mahir Çayan 
ve Arkadaşları için 30 Mart’ta anma etkinli-
ği düzenleyen bir grubu yargılayanAdana 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi (ACM), 21 gence ol-
mayan bir örgütün propagandasını yaptıkları 
iddiasıyla 10 ay hapis cezası verdi. (Birgün - 
10 Nisan)

Başörtüsünden dolayı müzeye 
alınmadılar

İstanbul Yeşilköy’de bulunan Hava Harp Oku-
lu Komutanlığı’na bağlı Havacılık Müzesi’ni 
ziyaret etmek isteyen başörtülü kişiler, ay-
rımcı bir müdahaleye maruz kaldı. Berna 
Duyar (38) ile Sümeyye Kırkan (22), önceki 
gün gittikleri Havacılık Müzesi’nde başörtü-
lü oldukları için kapıdaki güvenlik tarafından 
içeri alınmadı. (haksozhaber.net - 12 Nisan)

Yakalanan İki HPG›liye ‹Yemek› 
İşkencesi!

Şırnak’ın Cudi Dağı’na yönelik başlatılan 
operasyon kapsamında çıkan çatışmada sağ 
yakalandığı iddia edilen 2 HPG linin 4 gün 
sonra yapılan muayene sırasında 4 gün bo-
yunca aç ve susuz bırakıldığı belirtildi. (fırat-
news- 13 Nisan)  

2. Zırhlı Tugay›da İşkence İddiası!

İstanbul Cevizli’de 2. Zırhlı Tugay’da sabah 
içtiması sırasında şınav çekerken hata yapan 
bir erin çırılçıplak soyulduğunun ortaya çık-
masıyla gündeme gelen “dayak ve kötü mu-
amelenin” tugayda sık sık yaşandığı ortaya 
çıktı. (Haber 34 - 14 Nisan)

Kürtçe, Cinayette  “Tahrik” Sayıldı.

Kürtçe şarkı söylediği için özel harekât polisi 
Serkan Akbulut tarafından öldürülen Emrah 
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Gezer davasının 12. duruşmasında savcı, 
hazırladığı mütalaasını okudu. Savcı müta-
laada, Serkan Akbulut tarafından öldürülen 
Emrah Gezer’in Akbulut’u tahrik ettiğini ile-
ri sürerek, sanık Akbulut hakkında “Tahrikli 
adam öldürme” suçundan 12 ile 18 yıla va-
ran hapis cezası isteminde bulundu. (Evren-
sel - 14 Nisan)

Çöp Bidonuna Zarardan On Yıl

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ›de 
olaylı protesto gösterisine katılan 117 öğ-
renci hakkında, «Mala zarar verdikleri» ve 
«İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünün da-
ğıtılması sırasında kamu görevlisine diren-
dikleri» iddiasıyla 1 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya 
kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle 
dava açtı. (Taraf - 15 Nisan)

Darbe Dayanağı EMASYA Hortladı

Askerin kent merkezlerinde operasyon yap-
masına imkân sağlayan ve bu özelliğiyle 
darbe planlarına dayanak gösterilen Em-
niyet Asayiş Yardımlaşma (EMASYA) proto-
kolünün Gaziantep’te uygulanmaya devam 
ettiği ortaya çıktı. Vali Süleyman Kamçı’nın 
22 Mart 2011 tarihli yazısıyla, jandarmaya 
“kent merkezinde gizli izleme ve takip” izni 
verildi. Yazıyla, jandarma personeline sivil 
kıyafet ve sivil araçlarla kentte dolaşabilme, 
“şüpheli takibi” yapabilme ve istihbarat top-
lama imkânı sağlanındığı öğrenildi. Ayrıca 
yazıda görevli jandarma personelinin isim, 
rütbe ve sicil numaraları belirtilirken, şüphe-
li adı bildirilmeden iznin “yıllık” olarak verildi 
de öğrenildi. (stargazete.com – 16 Nisan)

Askerde Taciz Ve Dayak 
Elazığ’da askerliğini yaparken firar eden 
er Sercan A., birliğine döndükten sonra 
konduğu askeri cezaevinde taciz girişi-

mine maruz kaldı ve hastanelik oluncaya 
kadar dövüldü. (taraf.com – 17 Nisan)

12 Bağımsız Vekil Adayına Veto

Bağımsız milletvekili adaylarının adli 
sicil kayıtlarını inceleyen YSK, 12 ba-
ğımsız milletvekilinin sabıka kayıtları 
bulunduğunu tespit etti. Kurul, milletve-
kili seçilme yeterliliğini etkileyecek eski 
mahkûmiyetlerinin bulunduğu gerekçe-
siyle bu kişilerin milletvekili adaylıkları-
nın iptaline karar verdi. (www.gastebur-
sa.com - 18 Nisan)

Ölümcül Hastaya Bir Hafta Sonrasına 
Randevu Verildi

Çapa Tıp Fakültesi solunum güçlüğü çeken 
kas hastasına bir hafta sonrasına randevu 
verdi. Hasta bir süre sonra öldü. Hastane yö-
netimi ‘Doktor az, hasta sayısı çok’ savunma-
sında bulundu. (taraf.com – 18 Nisan)

20 Aylık Bebeğe Gaz Bombasına 
Soruşturma

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde polis ile gösterici-
ler arasında yaşanan çatışmada 20 aylık Elif 
Güngen isimli çocuğun başına gaz bombası 
isabet etmesi sonucu ağır yaralanması üze-
rine Şırnak Valiliği soruşturma başlattı. İddi-
aya göre 16 Nisan akşamı Şırnak’ın Silopi İl-
çesi Nuh Mahallesi’nde yapılan bir düğünde 
yakın mesafeden geçen polis aracını içinde 
çocukların da bulunduğu bir grubun taşla-
ması üzerine polis müdahale etmiş ve atılan 
gaz bombalarının kafasına isabet ettiği 2 ya-
şındaki Elif Güngen ağır yaralanmıştı. Kafa-
tasında kırık oluşan küçük Elif hayati tehlike 
bulunması nedeniyle Batman’a sevkedildi. 
(islahhaber.com - 18 Nisan)

KCK Davasında Savunma Hakkı 
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Engellendi

Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Songül 
Erol Abdil Kürtçe olarak hazırladığı 2 sayfa-
lık yazılı savunmasını okumak istemesi üze-
rine mahkeme başkanı mikrofonun sesini 
kapattırdı. Sanık Songül Erol Abdil’in iki say-
falık yazılı savunmasını inceleyen Mahkeme 
Başkanı Menderes Yılmaz, ’Türkçe dışında 
bir dilde savunma hazırladığı’ gerekçesiyle 
savunmayı iade etti. (haber.sol.org.tr - 19 
Nisan)

Başörtülü Öğrencileri İçeriye 
Almayacaklardı

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
özel güvenlik görevlileri ellerinde yazılı bir 
emir olmadan  ‘başörtülü öğrencileri içeri 
almayın’  sözlü talimatı ile başörtülü öğren-
cilerin okula girmelerini engellediler. Bunun 
üzerine direnen öğrencilere Memur- Sen 
Konfederasyonu’na bağlı sendika temsilci-
leri destek verince yasakçılar geri adım at-
mak zorunda kaldı. (milligazete.com.tr – 19 
Nisan)

İlköğretim Okulunda Şiddet

Manisa›da 19 Nisan 2011›de ilköğretim oku-
lunun öğrencisi O.K.›nin (14) müdür yardım-
cısı tarafından dövüldüğünü ileri süren anne 
N.K.’nın, müdür yardımcısı hakkında suç du-
yurusunda bulunduğu öğrenildi. (ntvmsnbc.
com - 19 Nisan)

Başörtülü Liseli Törende Sahneye 
Çıkarılmadı

Adana’da Polis Haftası nedeniyle düzenle-
nen şiir yarışmasında birinci olan lise ikinci 
sınıf öğrencisi Şaziyenur Erdoğan, başörtülü 
olduğu için törende sahneye çağrılmadı. Ata-
türk Parkı’nda gerçekleştirilen törenin ardın-

dan seyirciler dağıldıktan sonra öğrenciye 
ödülü verildi. (stargundem.com – 20 Nisan)

Manisa’da Öğretmen Dayağı İddiası

Manisa’da bir ilköğretim okulunun 8’inci sı-
nıf öğrencisi O.K’nın (14) velisi Nilüfer K., oğ-
luna dayak attığı gerekçesiyle okulun müdür 
yardımcısı hakkında suç duyurusunda bu-
lundu.   (ogretmenlersitesi.com – 20 Nisan)

Öğrenci Mi İnşaat İşçisi Mi?

Uşak›ta Mehmet Sadık Boz İlköğretim 
Okulu›nda inşaat işçisi gibi harç kardırılan 
öğrencilerin durumu bir veli tarafından cep 
telefonu ile görüntülendi. (cnnturk.com – 20 
Nisan)

Abdurrahman Dilipak’a “Derin 
HSYK” Başlıklı Yazısından Dolayı 
Ceza

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki 
karar duruşmasında Hakim Mehmet Cengiz 
Çifçi, davayı kısmen kabul ederek, “Derin 
HSYK” başlıklı köşe yazısı nedeniyle Dilipak 
ve gazetenin Ertosun’a yayın tarihinden iti-
baren işleyecek yasal faiziyle birlikte 4 bin 
lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. 
Abdurrahman Dilipak’ın 18 Temmuz 2009 ta-
rihli “HSYK jüristokratik darbe peşinde mi?” 
ve 24 Temmuz 2009 tarihli “Derin HSYK” 
başlıklı köşe yazılarında kişilik haklarına sal-
dırıda bulunulduğu gerekçesiyle her bir yazı 
için 20 bin lira olmak üzere 40 bin liralık ma-
nevi tazminat davası açmıştı. (haksozhaber.
net -  20 Nisan)

Bismil’de Göstericilere Orantısız Güç 
Kullanıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dün düzen-
lenen izinsiz gösterilerde polis kurşunuyla 
ölen İbrahim Oruç’un yapılan otopsisi sonu-
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cunda, göğsünün sol tarafına isabet eden ve 
tabancadan atılan bir kurşun sonucu ölümü-
nün gerçekleştiği belirlendi. (internethaber.
com – 21 Nisan)

Şiddetin Bilançosu: 90 Yaralı, 239 
Gözaltı

YSK’nin vetosuna itiraz ederek alanlara çıkan 
Kürtler, polisin şiddetiyle karşılaştı. Devlet 
güçleri şiddet kullanımında çocuk, yaşlı ve 
engelli dinlemedi. Önceki gün Van, Hakkâri, 
Diyarbakır, İstanbul, Nusaybin ve Cizre›de 90 
kişi yaralandı, 239 kişi de dövülerek gözaltı-
na alındı. Nusaybin›deki yaralılardan 3›ünün 
çocuk olması olayın vahametini daha da 
artırdı. Atılan gaz bombasıyla 10 yaşındaki 
Güler Akman›ın yüzünün yandığı öğrenildi. 
(islahhaber.com- 21 Nisan)

111 TEKEL Eylemcisine Hapis İstemi

1 Nisan 2010’da TEKEL işçilerinin 4/C statü-
süne geçirilmelerini protesto için düzenle-
nen eyleme katılan ve CHP İstanbul Millet-
vekili adayı Süleyman Çelebi ve TKP Genel 
Başkanı Erkan Baş ile çok sayıda sendikacının 
da aralarında bulunduğu 111 kişi hakkında, 
“2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasasına muhalefet ettikleri” iddiasıyla 3 yıl 
6’şar aydan 8’er yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılmaları istemiyle dava açıldı. Basın 
Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Abdulva-
hap Yaren’in hazırladığı iddianamede Sen-
dika yöneticilerinin, tüm illerden otobüsle 
Ankara’ya gösterici taşıdığı, “yasadışı” gös-
teriye valiliğin izin vermediği, Emniyet yetki-
lilerinin bunu belirtmesine rağmen sendika 
yetkililerinin gösteri yapmak konusunda ıs-
rarcı olduğunu söylediği kaydedildi. (birgun.
net - 21 Nisan)

Öğle Namazı Kaç Rekât Hocam?

YSK kararını protesto eden göstericiler ile 
polisin arasında önceki gün Van’da şiddetli 
çatışmalar yaşandı. Gözaltı operasyonuna 
çıkan polis camiiden çıkan vatandaşları tek 
tek kıyafetlerini ve ellerini kontrol etti. Po-
lisler şüphelendiği kişilere öğle namazının 
kaç rekât olduğunu sordu. Polislerin 10 rekât 
diye düşündüğü doğru cevabı bilemeyen 10 
kişi gözaltına alındı. Cami çıkışı polis bir gös-
tericiye ‘öğle namazı kaç rekât’ diye sordu. 
Gösterici ise ‘4 rekât’ cevabını verdi. Yanıtın 
yanlış olduğunu düşünen polis ‘Allah kabul 
etsin, bu arkadaşımızı gözaltına alın’ dedi. 
Gözaltına alınan genç ısrarla, ‘Ben gösterici 
değilim, namaz kılıyordum’ demesine rağ-
men gözaltına alındı. Birçok Kürt ilinde oldu-
ğu gibi Van’da yaşayanların Şafii mezhebine 
mensup olduğunu ve Şafiilerin öğle nama-
zının 4 rekât farzını kıldığına ve 4+2 rekâtlık 
sünneti es geçtiğine dikkat çeken ilahiyatçı-
lar, “O polisler muhtemelen Hanefi’ydi. Şafii 
mezhebini bilmedikleri için o genci haksız 
yere gözaltına aldı” diye konuştu. (birgun.
net – 21 Nisan)

Rektörden Skandal Emir: “Başörtüsünü 
Açın!”

Birçok üniversitede sorun olmaktan çıkan 
başörtüsü yasağı, Trakya Üniversitesi’nde 
skandala dönüştü. Rektör Prof. Dr. Enver 
Duran fakülte panolarına astırdığı talimatta, 
“Türkiye’deki tartışmalara, farklı uygulama-
lara bakmayın, yasağı uygulayın” mesajını 
verdi. 19 Nisan başlayan katı uygulama kap-
samında fakülte panolarına asılan talimat-
larda “Fakülte, enstitü, yüksekokul, konser-
vatuar ve Rektörlüğe bağlı tüm birimlere 
ayrılmış dershane, laboratuar, klinik, polik-
linik, ameliyathane, kitaplıklar, araştırma ve 
uygulama merkezleri, bürolar, yurtlar, ye-
mekhane, kantin, kafeterya ve koridorlarda, 
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toplantı ve törenlerde, çağdaş kıyafetlerle 
bulunmak zorunda olduklarını, kız ve erkek 
ayrımı yapılmaksızın, bütün bu öğrencilerin 
anılan bu mekânlarla, başları açık, çağdaş kı-
yafet ve görünümde bulunmak zorundadır” 
ifadelerine yer verildi. (www.gundemvatan.
com – 22 Nisan)

Adana’da Kiliseye Saldırı

Adana’da kendilerine misyonerlik yaptırıl-
mak istendiğini iddia eden iki kişi kiliseyi 
bastı. Zırh olarak tabir edilen kılıç ve sustalı 
bıçakla Katolik Aziz Paulus Kilisesi’ne giren iki 
arkadaş, tekbir getirerek buldukları her şeyi 
kırıp döktü. Saldırganlar, olay yerine gelen 
polis ekipleri tarafından güçlükle etkisiz hale 
getirildiler. (samanyoluhaber.com-22 Nisan)

Belgesel Yasaklandı

Yönetmen Aydın Orak’ın 30. Uluslarara-
sı İstanbul Film Festivali’nde de gösterilen 
ve 1992 yılında Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde-
ki Newroz kutlamalarında meydana gelen 
olayları konu edinen “Bir Başkaldırı Destanı: 
Bêrîvan” adlı belgeselin Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından gösteriminin yasaklandığı, 
22 Nisan 2011’de yapılan bir basın toplantı-
sıyla kamuoyuna duyuruldu. (ntvmsnbc.com 
- 22 Nisan)

23 Nisan’da ‘Rezalet’

Sakarya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı etkinliklerinde protokol men-
supları pardösüyle otururken, incecik kıya-
fetle gösteri sırasını bekleyen minik çocuklar 
dondurucu soğukta tir tir titredi. (timeturk.
com – 23 Nisan)

Başörtüsünden Dolayı Meclis’ten 
Çıkarıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı nedeniyle özel gündemle toplanan Mec-
lis Genel Kurulu’nda türban gerilimi yaşandı. 
Sayıştay Üyesi olduğu öğrenilen başörtülü 
kadın ile eşi Meclis Genel Kurulu’nda resmi 
erkâna ayrılan locaya gelerek oturdu. Çift 
Başbakan Erdoğan’ın konuşması sırasında 
görevlilerin uyarısıyla locadan çıkartıldı. (in-
ternethaber.com – 23 Nisan)

23 Nisan Töreninde Başörtüsü Krizi

Manisa’da 23 Nisan Millî Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı töreninde başörtüsü krizi ya-
şandı. 19 Mayıs Stadyumu’nda Güne Bakış 
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mevlüt Çırakoğlu ve 
başörtülü eşi Meryem Çırakoğlu, protokol-
den kaldırılarak başka bir yere oturmaları 
istendi. Çırakoğlu, gösterilen yere oturmayı 
kabul etmeyerek eşiyle birlikte stadyumdan 
ayrıldı. (zaman.com.tr – 23 Nisan)

ALES’te Başörtüsü Gerginliği

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Gi-
riş Sınavı’nda (2011-ALES) başörtüsü gergin-
liği yaşandı. Fatih’te bulunan Mahmudiye İl-
köğretim Okulu’nda sınava girmek için gelen 
başörtülü öğrenciler, sınav sorumlusunun 
talimatı üzerine bir süre okul bahçesinde 
bekletildi. Sınava alınamayacakları söylenen 
öğrenciler kısa süreli gerginlik yaşadı. Basın 
mensuplarının okula gelmesi üzerine toplu 
halde bahçede bekletilen öğrenciler, daha 
sonra sınav salonuna alındı. (www.aktifha-
ber.com – 24 Nisan)

Şanlıurfalı Asker: ‘Beni Kobay Olarak 
Kullandılar.’

Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçiliği ve sey-
yar satıcılık yapan Fevzi Alabay, 5 ay önce va-
tani görevini yapmak üzere askere gitti. Ace-
mi birliğinin ardından İstanbul Metris 47’nci 
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Motorlu Piyade Alayı’nda askerlik yapan Fev-
zi Alabay’ın 3 ay önce ellerinde şişlik oluştu. 
Şişliklerin geçmemesi üzerine Alabay, revire, 
ardından GATA’ya sevk edildi. GATA’da teda-
visine başlanan Alabay, okur- yazar olmadığı 
için önüne konulan evrakları imzaladığını ve 
ardından kobay olarak kullanılmaya başlan-
dığını iddia etti. (gundem.milliyet.com – 25 
Nisan)

Askerî Mühimmat Yüzünden Yine bir 
Çocuk Yaralandı

16 Nisan’da Ağrı’nın Patnos ilçesinde 8 ya-
şındaki Baran Özyolcu’nun hayatını kaybet-
mesine yol açan askerî mühimmat, dün de 
Muş’ta faciaya sebep oldu. 12 yaşındaki 
Abdulkadir Akarsu isimli çocuk, askerî arazi-
de bulduğu cismin elinde patlaması sonucu 
parmaklarını ve bir gözünü kaybetti. (zaman.
com – 25 Nisan)

Kutlu Doğum Haftasına katılmayan 
Alevi Gence Linç Girişimi 

Her yıl Nisan ayında Uşak Müftülüğü tara-
fından organize edilen ve “Mevlid Kandili” 
olarak bilinen Kutlu Doğum haftası, Uşak 
Belediyesi’nin şehir merkezine açılan çadır-
la kutlandı. Çadır yakınından geçen Hüseyin 
Arık ise bir grup faşist tarafından kutlama 
çadırına çağırıldı. Alevi olduğunu ve çadıra 
gitmek istemediğini söyleyen Arık’a, ülkücü-
ler “Komünist” diyerek saldırdı. (alevihabe-
rajansi.com - 25 Nisan)

Ermeni asıllı Sevag Şahin Balıkçı’nın 
Şüpheli Ölümü

Batman’ın Kozluk ilçesinde askerlik yapan 
Ermeni asıllı Er Sevag Şahin Balıkçı  “arka-
daşıyla şakalaştığı sırada tüfeğin ateş alması 
sonucu öldüğü ileri sürüldü.  (bugun.com.tr, 
25.04.2011)

Kürt ve Ermeni Askerlerin Şüpheli 
Ölümü

“İntihar etti”, “Nöbetteyken aniden fena-
laştı”, “Arkadaşıyla şakalaşırken yanlışlıkla 
kendini vurdu” gerekçeleriyle kışlada yaşa-
nan “şüpheli” asker ölümlerine iki kişi daha 
eklendi. Iğdır’da yaşamını yitiren Kürt asker 
Uğur Pamuk’ un intihar ettiği açıklanmıştı 
ancak askerin ensesinden vurulduğu ortaya 
çıktı. Batman’da ise Ermeni asıllı asker, Er-
meni soykırımının 96. yıl dönümü olan 24 
Nisan’da yaşamını yitirdi. Askerin, arkadaşı-
nın silahından çıkan kurşun yüzünden öldü-
ğü ileri sürüldü. (etha.com.tr – 26 Nisan)

12 Eylül Paşası Çeşme’de Sıkıyönetim 
Yıkımı Yaptı

İzmir’in Çeşme ilçesinin Ovacık köyünde ya-
şayan Kürt kökenli ailelerin evleri sıkıyöne-
timi aratmayan koşullarda yıkıldı ve yakıldı. 
Bilgisine başvurulan İl Genel Meclisi Üyesi 
Arif Barata ‘‘Bölge idare mahkemesine dava 
açtık. Dava henüz sonuçlanmadı. Buna rağ-
men belediye yıkım kararı aldı. Mahkeme 
sonuçlanıncaya kadar yıkımın durdurulması 
yazısını valilikten aldık. Ama belediye başka-
nı kimseyi dinlemedi ve 26 Nisan günü saba-
hı evler yıkılmaya başlandı” dedi. (evrensel.
net – 27 Nisan)

Bismil›de Gösteriye Katılan 9 Kişi 
Tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde öldürülen lise 
öğrencisi İbrahim Oruç için yapılan gösterile-
re katıldıkları gerekçesiyle 9 kişi tutuklandı. 
Bismil merkezindeki düzenlenen gösterilere 
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 
kişinin polisteki sorgulamaları tamamlan-
dı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 



75

muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. 
(ANF- 28 Nisan)

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
Baskı

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde YSK’nın 
bağımsız milletvekili adaylarına yönelik ka-
rarını protesto etmek amacıyla, açlık grevi 
yapan tutuklu ve hükümlülere üçer ay açık 
görüşe çıkarılmama cezası verildiği 28 Nisan 
2011’de öğrenildi. (Özgür Gündem - 28 Ni-
san)

Cami ve Tesettüre Hakaret

Eskişehir’de CHP’li Tepebaşı Belediyesi’nin 
galerisinde açılışını Belediye Başkanı Ahmet 
Ataç’ın yaptığı sergide cami ucubeye benze-

tilmiş, tesettürlü bir kadın da, ağzı kadın iç 
çamaşırıyla kapatılmış şekilde resmedilmişti. 
(zaman.com – 30 Nisan)

Başörtülü Öğrenciler DPY-B Sınavına 
Alınmadı

İlköğretim 5., 6., 7., 8. sınıf ve ortaöğretim 
9., 10., 11. sınıf öğrencilerinin bugün girdiği 
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk (DPY-B) 
Sınavında başörtülü öğrenciler sınav sa-
lonundan atıldı. Bu sabah yapılan sınavda 
birçok yerde başörtülü öğrencilerin sınava 
alınmadı. Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi›nde 
ise sınav salonundan çıkmayı reddeden ba-
şörtülü öğrenciler yaka paça bir şekilde sınav 
salonundan atıldı. (haksozhaber.net – 30 Ni-
san)
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‘Tuğgeneral Emretti, 40 Mülteciyi 
Taradık!’

12 yıl JİTEM’de çalıştığını söyleyen gizli tanık, 
1997 yılında İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 
40 mültecinin dönemin Tugay Komutanı’nın 
emriyle öldürüldüğünü ve daha sonra er-
keklere PKK kıyafeti giydirildiğini iddia etti. 
Şahıs, öldürülen mültecilerin arasında yaşlı 
ve çocukların da olduğunu belirtti. Ayrıca 
cesetlerin çukura atılarak üstlerinin iş maki-
nesiyle kapatıldığını belirtti. (islahhaber.com 
- 1 Mayıs)  

İşkence Ve Kötü Muamele Davasında 
Cezasızlık

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 21 Ekim 2008’de gö-
zaltına alındıktan sonra, 23 Ekim 2009’de 
hem hastaneye götürülürken, hem de ce-
zaevine nakledilmek üzere beş saat bo-
yunca bekletildikleri Beş Şehitler Polis 
Karakolu’nda işkence ve kötü muamele gö-

ren, kapatılan DTP üyesi sekiz kişiye işkence 
yapan F.A., M.K. ve D.M.S. adlı üç polis me-
muru hakkında, “işkence” suçundan açılan 
dava 29 Nisan 2011’de Midyat Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde sonuçlandı. İnsan Hakları 
Derneği (İHD) yetkililerinin girişimiyle, savcı-
nın sekiz kişiye işkence yapılırken olay yerine 
giderek işkence ve kötü muameleyi tespit 
ettiği olayın karar duruşmasında, mahkeme 
heyeti “uygulanan fiillerin hukuka uygunluk 
sınırları içinde kaldığı”na hükmederek sanık 
üç polis memurunun beraat etmesine karar 
verdi. (DHA – 1 Mayıs)

Ergani’de 3 Çocuk Tutuklandı 

Diyarbakır Ergani İlçesi’nde, Emniyet 
Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından ev-
lere yapılan baskında İ.Y., H.G. ve M.Y. isimli 
çocuklar HPG’li Aydın Baran’ın cenazesine 
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 3 
çocuk “Örgüt propagandası yapmak”, “Kamu 



77

malına zarar vermek” ve “Polise mukavemet 
etmek” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. (ANF - 1 Mayıs)

BDP’nin Seçim Otobüsünde Arama

BDP’nin Diyarbakır’da düzenlendiği yürü-
yüşün ardından polis, BDP’nin seçim oto-
büsünde arama yaptı. (islahhaber.com -  1 
Mayıs)

Hatay Ve Adana’da Ev Baskınları

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM 
polisi Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı merkez 
mahalleler ve Dörtyol İlçesi’ne bağlı Mez-
bahane Mahallesi’ndeki birçok evi ablukaya 
alarak, baskın düzenledi. Sabah saatlerine 
kadar süren ablukadan sonra; Erdal Vural, 
Fuat Vural, Sinan Korkmaz, Cahit Bavbaris, 
Ali Yazar, Mustafa Avcı, Zübeyir Tekin ve 
isimleri öğrenilemeyen çok sayıda kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan-
ların, Newroz’da “slogan attıkları, yasadışı 
gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltı-
na alındığı iddia edildi. (ANF - 2 Mayıs)

Yolu Olmayan Mezradan 5 Saatte 
Hastaneye Ulaştırıldı

Muş’un Kıyıbaşı köyü Hacı Şükrü mezrasında 
aniden rahatsızlanan Salih Alkaş (21), yolun 
bozuk olması nedeniyle 2 kilometrelik yolda 
yaklaşık 5 saat sonra hastaneye ulaştırılabil-
di. (Zaman - 2 Mayıs)

Havacı Lojmanlarında Gizli ‘Temayül 
Fişlemesi’

Eskişehir’de Hava İstihbaratçı emekli Albay 
Hakan Büyük’ün çiftliğinde ele geçirilen 
belgeler arasından askerin seçim çalışma-
ları hakkında belgeler çıktı. Oraj Harekât 
Planı’nın başarısızlığı durumunda alınacak 

tedbirlerinde belirtildiği belgelerin arasın-
dan çıkan “SEÇİM” isimli klasörde askeri per-
sonele yönelik siyasi tercih belirleme çalış-
maları yer aldığı öğrenildi. Harp Akademileri 
Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın emri 
üzerine, Hava Pilot Tuğgeneral Nejat Bilgin 
ve Tuğgeneral Mehmet Şanver,  tarafından 
hazırlanan imzalı yazılarda, personelin siyasi 
görüşleri mercek altına alınarak, bir analiz 
şeklinde kuvvet komutanlığına iletilmiş ol-
duğu iddia edildi. (Star-2 Mayıs) 

Başörtü Yasağı Zulmünde Israr!

Trakya Üniversitesi mühendislik bölümünde 
herhangi bir engelle karşılaşmayan öğren-
cilerin aynı fakültenin mimarlık bölümünde 
derslere alınmadığı öğrenildi. Ayrıca ba-
şörtülülerin, motorize güvenlik elemanları 
tarafından takip edildiği ve güvenlik yasak 
sınırına giren öğrencilerin yanına yaklaşarak 
başörtülerini çıkarmaları konusunda uyarı-
larda bulunduğu iddia edildi. (Özgün Duruş 
- 2 Mayıs)

Mardin’de Kaldırılan Tabela

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 2 Mayıs 
2011’de BDP ilçe binasına gelen polis ekiple-
ri binanın kapısına asılan Kürtçe yazılı tabe-
layı, “Siyasî Partiler Yasası’na muhalefet edil-
diği” gerekçesiyle savcılık kararıyla kaldırdı. 
(ANF - 2 Mayıs)

12 Eylül Generalinden İşkence İtirafı

12 Eylül’ün Kahramanmaraş Sıkıyönetim 
Komutan Yardımcısı emekli Tümgene-
ral Yusuf Haznedaroğlu, 23 yıllık suskun-
luğunu Radikal’e bozdu. Haznedaroğlu, 
Kahramanmaraş’ta görevli olduğu 1980 – 
1983 yılları arasında ‘tüm engelleme çabala-
rına rağmen’ işkenceli sorguların yapıldığını 
ve bir ölümün meydana geldiğini ilk kez açık-
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ladı. (islahhaber.com  - 2 Mayıs)

Yargılanan Gazeteciler

Radikal Gazetesi’nde 19 Haziran 2009’da 
yayımlanan haberler kapsamında “İrtica ile 
Mücadele Eylem Planı” soruşturmasında 
zanlı olarak gösterilen kişilere ait fotoğraf-
ların basarak “soruşturmanın gizliliğini ihlal 
ettikleri” gerekçesiyle haklarında dava açı-
lan gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu ile Timur 
Soykan’ın yargılanmasına 2 Mayıs 2011’de 
devam edildi. Bakırköy (İstanbul) 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savun-
masını yapan Ertuğrul Mavioğlu, 12 Haziran 
2009’da Taraf Gazetesi’nde yayımlanan bir 
belgeye ilişkin olarak Radikal Gazetesi’nde 
davaya konu olan analiz yazısını yazdığını be-
lirtti. Mahkeme başkanı, Taraf Gazetesi’nde 
yer alan haberin dava dosyasına eklenmesi-
ne karar vererek duruşmayı erteledi. (Cum-
huriyet-2 Mayıs).

Mersin Serbest Bölge’de İşçi Kıyımı

Mersin Serbest Bölge’de İnter Mode adlı 
tekstil fabrikasında çalışan işçiler, iki aydır 
maaş alamayınca, bu duruma tepkilerini 
göstermek için şalterleri indirdi. İşçilere kı-
zan patron ise, işçilerle görüşmek ve sorunu 
çözmek yerine, 1 Mayıs’ın ertesi gününde 
fabrikanın kapısına kilit vurarak, 150 işçiyi 
kapının önüne koydu. (Evrensel - 3 Mayıs  ) 

El Bombası Elinde Patladı

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde nöbet tutan 
askerin elinde patlayan el bombası askerin 
yaşamına mal oldu. Hakkari’nin Çukurca İlçe-
si Çağlı Köyü yakınındaki Hakkari-Şırnak Ka-
rayolu üzerinde bulunan Serbestan Jandar-
ma Karakolu’nda askerlik yapan Konya’nın 
Selçuklu İlçesi nüfusuna kayıtlı Rıdvan Adam 
isimli askerin elinde bomba patlaması sonu-

cu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. (islahha-
ber.com - 3 Mayıs) 

HPG’lilerin Cenazelerine İnsanlık Dışı 
Uygulama 

Dersim’in Pülümür ilçesi kırsalında 26 Nisan 
günü ordunun düzenlediği operasyonda ha-
yatını kaybeden 7 HPG militanın cenazeleri 
Erzurum ve Malatya’ya götürüldü. Teşhis 
için Erzurum’a giden aileler, cesetlere vahşet 
uygulandığını, gözlerin oyulduğunu, kulakla-
rın kesildiğini, cesetlerin yakılıp parçalandı-
ğını ve kafalarının ezildiğini belirtti. (ANF- 3 
Mayıs) 

Kör Eden Gaz Bombasına Soruşturma 
Yok!

Yüksekova’da 27 Kasım günü polisin attığı 
gaz bombası sonucu sağ gözünü kaybeden 
14 yaşındaki E.B.’nin amcası Hacı B., sağlık 
raporuna rağmen soruşturma açılmadığını 
belirtti. “Elimizde gaz bombası ile gözünü 
kaybettiğine dair raporlar var. Olayın sorum-
luların yargılanması için savcılığa başvurduk; 
fakat bir sonuç alamadık” dedi. (Yüksekova 
Haber - 3 Mayıs)

İşkenceciler İçin 250 Başvuru Daha 

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında Di-
yarbakır 5 Nolu Askeri Cezaevi›nde işkence-
ye uğrayan 700 kişinin savcılığa dilekçe ile 
suç duyurusu ardından, bugün de 250 kişi 
işkenceci komutanların yargılanması için 
yeni suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır 
Adliyesi önüne gelen işkence mağdurları suç 
duyurusu dilekçelerini savcılığa teslim etti. 
(islahhaber.com - 3 Mayıs) 

Demokratik Çözüm Çadırına Engel

Gaziantep’te polisin yaptığı ev baskınlarında 
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4 BDP’li gözaltına alınırken, Şahinbey ilçesin-
de polis,  Demokratik Çözüm Çadırının kurul-
masını engelledi. (Evrensel - 3 Mayıs) 

Genç Mustafa Çizgi Romanı İçin 4 Yıl 
6 Aya Kadar Hapis İstemi

“Genç Mustafa” adlı çizgi romanda, 
“Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret edildi-
ği” iddiasıyla, eseri kaleme alan Yalın Alpay 
ve çizimleri yapan Barış Keşoğlu hakkında 1 
yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis ce-
zası talebiyle dava açıldı. (Milliyet - 3 Mayıs)

Şanlıurfa’da Gözaltı

Şanlıurfa’da 3 Mayıs 2011’de düzenlenen 
operasyonla “Newroz kutlamasında yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 12 
kişi gözaltına alındı. (ANF - 3 Mayıs)

Anadilde Değil Harabede Eğitim

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik 
Beldesi’nin Gelişen Köyü’nde 150 öğrenci 
tek derslikli okulda eğitim görüyor. (Taraf - 4 
Mayıs) 

İş Kazaları Günde 3 Can Alıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi için işverenlerin iş kazalarını ma-
liyet unsuru olarak görmemeleri, işçilerin de 
sağlıklarını ve hayatlarını her şeyden daha 
fazla önemsemeleri gerektiğini belirterek, 
‘’Kendi hayatımızı ve sağlığımızı önemsesey-
dik, tüm bunları yaşamamış olacaktık. Bir 
günde 176 iş kazası, üç ölüm ve beş iş göre-
mezlik yaşanmayacaktı’’ diye konuştu. (Ha-
ber X - 4 Mayıs)

Basın Özgürlüğünde Türkiye 112. 
Sırada

Merkezi ABD’de bulunan insan hakla-
rı ve özgürlükleri izleme örgütü Freedom 
House’nun (Özgürlükler Evi), ‘Basın Özgürlü-
ğü 2011’ raporunda ülkeler, basın özgürlüğü 
açısından en iyi durumdan en kötü duruma 
doğru 0’dan (en iyi) 100’e (en kötü) kadar 
olan rakamlarla notlandırıldı. Buna göre Tür-
kiye, 196 ülkenin değerlendirildiği raporda 
54 puanla 112’nci sırada, ‘yarı özgür’ kate-
gorisinde gösterildi. (Zaman - 4 Mayıs) 

Ekşi Sözlük’ ü Kapatma Emri! 

Türkiye’nin en çok ziyaretçi toplayan forum-
larından Ekşi Sözlük’ ün kapatılması için hos-
ting firmasına Telekomünikasyon ve İletişim 
Başkanlığı’nca mektup gönderildi. Mektup-
ta, ekteki alan adlarının barındırılmasına 
derhal son verilmesi, aksi halde yasal işlem-
lere başvurulacağı belirtildi. (islahhaber.com 
- 4 Mayıs)

Mahkûm Olan Gazeteciler

“Yasadışı örgüt üyesi ve yöneticisi oldukları” 
suçlamasıyla yargılanan Ali Gülalkaya, Ha-
tice Duman, Ahmet Doğan, Gülizar Erman, 
Hasan Özcan, Necati Abay ve Sami Özbil’in 
karar duruşması 4 Mayıs 2011’de görüldü. 
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapı-
lan yargılama sonunda mahkeme heyeti, 
Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu 
sözcüsü Necati Abay’a “yasadışı örgüt yö-
neticisi olduğu” suçlamasıyla 18 yıl dokuz 
ay hapis cezası; Atılım Gazetesi eski Yazı İş-
leri Müdürü Hatice Duman’a müebbet hapis 
cezası; diğer sanıklar Ali Gülalkaya, Ahmet 
Doğan ve Gülizar Erman’a müebbet hapis 
cezası; Hasan Özcan’a ise 18 yıl dokuz ay 
hapis cezası verdi. Sami Özbil’in savunması 
alınamadığı için dosyası ayrılarak duruşma 
ertelendi. (atilim.org- 4 Mayıs).
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Ağrı’da Protesto Eylemine Müdahale

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) sa-
yısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtla-
rın verildiği iddialarıyla ilgili olarak, 4 Mayıs 
2011’de Ağrı’da protesto gösterisine müda-
hale eden polis ekipleri dokuz öğrenciyi gö-
zaltına aldı. (Zaman-4 Mayıs)

Cezaevlerinde Baskılar Ve Kötü 
Muamele Engellen(e)miyor

Ermenek (Karaman) M Tipi Kapalı 
Cezaevi’nde 28 Nisan 2011’de görüş hakkı-
nın engellenmesine itiraz eden Emrah Yay-
la, Arif Sönmez ve Mehmet Sevik’in gardi-
yanlar tarafından dövüldükleri sonra ise üç 
mahkûmun bir gün hücrede tutularak Sin-
can (Ankara) 1 ve 2 nolu cezaevlerine sevk 
edildikleri 5 Mayıs 2011’de öğrenildi. (ANF-5 
Mayıs)

Hukuksuz Bir Şekilde Gözaltına 
Alındılar

Antalya’da 5 Mayıs 2011’de düzenlenen ev 
baskınları sonucu “Demokratik Çözüm Çadırı 
etkinliğine katıldıkları” gerekçesiyle beş kişi 
gözaltına alındı. (ANF-5 Mayıs)

Yayıncıya 18 Yıl, Gazeteciye Müebbet

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Mark-
sist Leninist Komünist Partisi (MLKP) isimli 
örgütün yöneticisi olduğu iddiasıyla yayıncı 
Necati Abay’ı 18 yıl 9 ay hapse, Atılım gaze-
tesi eski sahibi ve yazı işleri müdürü Hatice 
Duman’ı da müebbet hapse mahkûm etti. 
(Birgün - 5 Mayıs  ) 

Antalya›da Ev Baskınları: 1›i Bebek 6 
Gözaltı 

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
ler, Kızılarık ve Güneş mahalleleri ile Serik ve 

Manavgat ilçelerinde evlere baskın düzen-
ledi. Baskınlar sonrasında BDP İl Yöneticisi 
Ömer Yanık, Nimetullah Sincar, Hatice Bek-
mezci, Çetin Yılmaz ve Fehim Candan gözaltı-
na alındı. Alınan bilgiye göre, polisin 5 kişiyi, 
“Demokratik Çözüm Çadırı’ndaki etkinlikleri 
katıldığı, slogan attığı ve oturma eylemi yap-
tığı” iddialarıyla gözaltına aldığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan Bekmezci’nin 2 yaşındaki 
bebeğinin de kendisiyle birlikte İl Emniyet 
Müdürlüğü Çallı Terörle Mücadele Şubesi’ne 
götürüldüğü kaydedildi. (ANF - 5 Mayıs) 

Havan Mermisi Murat’ın Canını Aldı

Van’ın Erciş ilçesinde, Yukarı Akça Gedik kö-
yünde 17 yaşındaki Murat Polat adlı çocu-
ğun, Akça Gedik Jandarma Karakolu’ndan 
atılan ve patlamamış havanın kurcalanması 
sonucu öldüğü öğrenildi. (islahhaber.com - 5 
Mayıs)

Hasta Kadını Ölü İlan Edip Yeşil 
Kart’ını İptal Ettiler

Kalp ve nefes darlığı yaşayan Hafzik Tut-
maz (77), tedavi olmak için Derik Devlet 
Hastanesi’ne gittiğinde Yeşil Kartı ve yaşlılık 
maaşının iptal edildiğini öğrendi..Durumu 
SGK’ ya sorulduğunda  Tutmaz’ın vefat etti-
ği ve bu nedenle yeşil kartının iptal edildiği 
söylendi. Derik Kaymakamlığı’na defalarca 
başvurulmasına rağmen bir sonuç alınama-
dı. (Evrensel - 5 Mayıs) 

Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
Baskı

Ermenek (Karaman) M Tipi Kapalı 
Cezaevi’nde 28 Nisan 2011’de görüş hakkı-
nın engellenmesine itiraz eden Emrah Yay-
la, Arif Sönmez ve Mehmet Sevik’in gardi-
yanlar tarafından dövüldükleri sonra ise üç 
mahkûmun bir gün hücrede tutularak Sin-
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can (Ankara) 1 ve 2 Nolu cezaevlerine sevk 
edildikleri 5 Mayıs 2011’de öğrenildi. (ANF 
- 5 Mayıs)

Bingöl’de Mezar Ziyaretinden Dönen 
66 Kişi Gözaltına Alındı 

Dersim’in Pülümür İlçesi kırsalında 26 
Nisan’da askerler tarafından düzenlenen 
operasyon sonucu çıkan çatışmada yaşamını 
yitiren 7 HPG’liden Şerefettin Can’ın Bingöl 
Solhan İlçesi Bozlan Mezarlığı’nda bulunan 
mezarını ziyaret ettikten sonra araçlarına 
binen çok sayıda kişi, Solhan çıkışında polis 
ve askerler tarafından durduruldu. Kimlik 
tespiti yaptırılmak üzere Solhan Bölge Tra-
fik Amirliği’ne götürülen 66 kişinin gözaltına 
alındığı bildirildi. 20 kadın 46 erkeğin gözaltı-
na alındığı Solhan Bölge Trafik Amirliği’nde 6 
öğrencinin kameralardaki görüntülerde slo-
gan attıkları tespit edildiği için ayrı bir oda da 
tutulduğu kaydedildi. (ANF- 6 Mayıs)

Çadır Kuran Üniversitelilere Polis 
Müdahalesi: 7 Gözaltı

Edirne’de, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ 
suçundan tutuklanan 2 arkadaşlarının ser-
best bırakılmasını ve ’parasız eğitim’ isteyen 
1’i kız 4 üniversite öğrencisi, çadır kurarak 
açlık grevi başlattı. Öğrencilerin izinsiz ey-
lemine polis müdahale etti ve 4 öğrenci gö-
zaltına alındı. Bundan 1 saat sonra 3 öğrenci 
daha yine çadır kurmak isteyince gözaltına 
alındı. (Milliyet - 6 Mayıs  ) 

Şırnak’ta Örgüt Propagandası Yapan 
10 Kişi Gözaltına Alındı

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde ya-
pılan operasyon kapsamında 10 kişi gözaltı-
na alındı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi ekipleri, PKK adına kent 
merkezinde faaliyet yürüttükleri ve örgüt 

propagandası yaptıkları iddiasıyla Kumçatı 
beldesinde birçok adrese eş zamanlı ope-
rasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 
Şırnak Belediyesi Meclis Üyesi Enes Kütler’in 
de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. (Zaman - 6 Mayıs) 

Felç Eden Polis Mermisi Ortada Yok!

İstanbul Yenibosna’da 7 Ekim 2007’de Yü-
rüyüş Dergisi satarken polis kurşunuyla vu-
rulan Ferhat Gerçek’in yaşamını tekerlekli 
sandalyede sürdürmesine neden olan mer-
mi çekirdeğinin Adli Tıp Kurumu’nda kaybol-
duğu ortaya çıktı. Bakırköy 9. Asliye Mahke-
mesi’ndeki dünkü duruşmada inceleme için 
Adli Tıp Kurumu’na gönderilen mermi çekir-
değinin kurumdan mahkemeye gönderilen 
emanet eşya arasında bulunmadığı anlaşıldı. 
Hâkim Ali Kara mermi çekirdeğinin mahke-
meye gönderildiğinin belirtilmesine rağmen 
emanet eşya torbasının içinden sadece mü-
zekkerenin çıktığını, çekirdeğin ise buluna-
madığını belirtti. (islahhaber.com - 7 Mayıs) 

Doktor Açığı Nedeniyle 45 Bin 
Nüfuslu Mahalleye Hekim Verilemiyor

İstanbul’un yeni ilçelerinden Sultangazi’de 
aile hekimi sıkıntısının yaşandığı bildirildi. 
yaşanıyor. İlçeye bağlı 45 bin nüfuslu Yunus 
Emre Mahallesi›nde bulunan tek sağlık oca-
ğına atanan doktor günlük 400-500 hastaya 
bakmak zorunda kaldı. Bu hekim de bir süre 
sonra rapor alınca sağlık merkezi doktorsuz 
kaldı. (Star - 7 Mayıs)

İlköğretim Okulunda Şiddet

İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde 5 Ma-
yıs 2011’de özel bir ilköğretim okulunda, 
A.U.’nun (14), Müdür Yardımcısı A.N.A. ta-
rafından, “yaramazlık yaptığı” gerekçesiyle 
dövüldüğü ileri sürüldü. A.U.’nun darp edil-
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diğine dair sağlık raporu alan babası, A.N.A. 
hakkında suç duyurusunda bulunurken, 
A.N.A.’nın okul yönetimi tarafından açığa 
alındığı öğrenildi. (Milliyet - 7 Mayıs) 

Başörtüsü Zulmü Devam Ediyor

Trakya Üniversitesi’nde başörtüsü zulmü 
yeniden başladı. Başörtülülerin derse alınıp 
alınmamasının hocaların keyfi tutumlarına 
bırakıldığı öğrenildi. (islahhaber.com - 7 Ma-
yıs)

Cezaevinde Ölüm

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

77 Yaşındaki Kanser Hastası 
Cezaevinde!

Dersim’in Nazimiye İlçesine bağlı Doluca 
Köyü’nde Ali Çelik adlı köylü PKK’lilere ye-
mek verdiği iddiası ile 2006 yılında gözaltına 
alındı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bı-
rakılan 77 yaşındaki kanser hastası Çelik hak-
kında, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek’ iddiası ile dava açıldı. Çelik hak-
kında mahkeme 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
Aldığı cezadan bihaber kanser hastalığı ile 
mücadele eden Çelik’in cezası Şubat ayında 
Yargıtay’ca onandı. Nisan ayında Malatya 
Turgut Özal Hastanesi’nde kemoterapi te-
davisi gören 77 yaşındaki Çelik, ailesine bile 
haber verilmeden apar topar Malatya E Tipi 
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (Evrensel - 8 
Mayıs)

Askerler Hespistan Köyünü Göçe 
Zorluyor

Köylerinde okul, içme suyu ve sağlık ocağı 
bulunmayan ancak bin 200 dönümlük ara-
zilerine piyade taburu yapılmaya başlanan 
Atlılar (Hespistan) Köyü sakinleri, Van Va-
lisi Münir Karaloğlu ile görüşerek, projenin 
geri çekilmesini istedi. Başta kadınlar olmak 
üzere köye asker girmesinden tedirgin olan 
köylüler, göçe zorlandıklarını vurguladı. Köye 
giren askerlerin kadınlar üzerinde baskı uy-
guladığını belirten Cahide Polat ise, tarlaya 
giderken askerlerin önlerini kestiğini ve tüm 
kadınların üzerini aradıklarını dile getirdi. Sü-
rekli bir tedirginlik yaşadıklarını ifade eden 
Polat, dışarı çıkamadıklarını, geceleri uyuya-
madıklarını söyledi. Polat, tarlalarına bile gi-
demediklerini bu nedenle yiyecek ekmekleri 
bile kalmadığını ifade etti. (ANF - 9 Mayıs  ) 

Sen Misin Tacizi Protesto Eden!

Mersin’de okul önündeki tacizi protesto 
eden öğrencilere izinsiz gösteriye katıldığı 
için ceza verildi. Öğrencilere disiplin kuru-
lunda daha önce başka eylemlere katılıp 
katılmadıkları ve yapılan eylemin amacı gibi 
sorular soruldu. (Radikal - 9 Mayıs ) 

“YGS Eylemine Katıldı, Okuldan 
Atıldı” İddiası

Adana’da YGS’de şifre iddiaları üzerine bir 
gün derse girmeyip boykot eden Hacı Ahmet 
Atıl Lisesi öğrencisi Ahmet Batur, bu nedenle 
okuldan uzaklaştırıldığını iddia etti. Bir grup 
okul öğrencisi 15 Nisan’da okul kapısı önün-
de bir araya geldi, bir günlüğüne dersleri 
boykot etti. Bu öğrencilerin arasında bulu-
nan Ahmet Batur, bu eylem neden gösterile-
rek okul yönetimi tarafından okuldan uzak-
laştırıldığını iddia etti. (Milliyet - 9 Mayıs )
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Temizlik İşçileri Ücretlerini Alamıyor

Avrupa’nın en büyük Adliye Sarayının yapıl-
dığı Çağlayan’da toplanan Türkmen Temizlik 
isimli taşeron şirkette çalışan işçiler, burada 
basına açıklama yaptı. İşçiler adına konu-
şan Murat Şanlı, Varyap ve Ağaoğlu’nun alt 
taşeronu olan şirketlerinde işe başladıkları 
günden itibaren ücret alamadıklarını, si-
gorta primlerinin yatırılmadığını, günde 16 
saat çalıştırıldıklarını kaydetti. Ücretlerinin 
ödenmesi için 4 Mayıs’ta Kartal’da yaptıkları 
eyleme taşeron firma yöneticilerinin müda-
hale ettiğini ve arkadaşlarının yaralandığını 
belirten Şanlı, üst işveren olan Varyap ve 
Ağaolu’nun kendilerini muhatap almaması-
na tepki gösterdi. (Evrensel - 9 Mayıs) 

İbrahim’e Ayakta Kurşun,Yerde Cop

YSK’nın BDP destekli adayları veto etmesinin 
ardından çıkan olaylar sırasında Diyarbakır’ın 
Bismil İlçesi’nde lise öğrencisi Halil İbrahim 
Oruç’un öldürülmesine ilişkin görgü tanıkları 
ilk kez konuştu. Görgü tanığı Eyüp Sar’ın ola-
yı şu şekilde anlattı: “Hemen sol tarafımda 
bulunan İbrahim yere düştü. İbrahim yere 
düştükten sonra da copla dövmeye devam 
ettiler.” (Taraf - 9 Mayıs)

Ayla Akat Ata Sakat Kalabilir

Polisin attığı gaz bombası sağ bacağına isa-
bet eden Batman Milletvekili Ayla Akat 
Ata’nın sakat kalma riski ile karşı karşıya kal-
dığı belirtildi. (islahhaber.com - 9 Mayıs)

Savcıdan Tabeladaki ve Pankarttaki 
Kürtçe’ye Dava

Mardin’in Midyat ilçesinde 12 Ocakta BDP 
ilçe binasına 4 dilde parti tabelası asıldı.10 
gün sonra tabela polis tarafından indirildi. 
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tabeladan 

dolayı 11 kişi hakkında ‘Siyasi parti faaliye-
ti çerçevesinde dil ayrımı yaratmak, propa-
gandalarında Türkçe‘den başka dilde levha 
kullanmak ve propagandayı Türkçe dili dı-
şında yapmak’ kamu davası açtı. 11 kişinin, 
27 Haziranda Midyat Asliye Ceza Mahke-
mesinde duruşmaları görülecek. Savcılık, 17 
Martta Otogar Meydanı’nda yapılan Newroz 
kutlamasında Kürtçe pankart açtıkları gerek-
çesiyle de 7 kişi hakkında dava açtı. ‘Cejna 
Newrozê pîroz be’ pankartının Midyat kav-
şak içine ve Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 
üst geçidin korkuluklarına asan 7 BDP’liye 
kamu davası açıldı. (Evrensel - 10 Mayıs)

Felçli Ferhat’a Darp Ve Kelepçe 

Aralarında Grup Yorum elemanlarının da 
bulunduğu toplam 39 kişiyi gözaltına alan 
polis ekipleri, eş zamanlı olarak Okmeyda-
nı Haklar ve Özgürlükler Derneğini, Gençlik 
Federasyonu ve İdil Kültür merkezini bastı. 
Terörle Mücadele Ekipleri ve özel timlerin 
mahallede terör estirdiği; polis kurşunuyla 
felç kalan Ferhat Gerçek ve yine tekerlekli 
sandalye ile yaşayan İrfan Yılmaz’ın yerler-
de sürüklenerek darp edildikleri ortaya çık-
tı. ANF’ye baskınla ilgili bilgi veren Gerçek, 
“tekerlikli sandalyemden alıp yere fırlattılar. 
Kıpırdayamıyordum, ellerimi arkadan kelep-
çelediler’’ dedi. (ANF - 10 Mayıs)

‘Savunmasız Dava’nın 23.Duruşması 
Yapıldı

Kürt siyasetçileri ve insan hakları savunu-
cularının da aralarında bulunduğu 104’ü 
tutuklu 152 kişi hakkında “KCK üyesi” olduk-
ları iddiasıyla açılan davanın 23. duruşması 
yapıldı. Daha önce mahkemenin aldığı grup 
grup getirme kararı doğrultusunda tutuk-
lu Kürt siyasetçilerden Nizamaettin Onar, 
Zeynel Mat, İhsan Sevitek, Abdurrahim Tan-
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rıverdi, Adnan Bayram ve Veysi Akar ceza-
evinden duruşmaya getirildi. Duruşmaya 
avukatlar ise “Tüm sanıkların hazır edilmesi” 
taleplerinin kabul edilmediği ve “Savunma 
hakkı engellendiği” gerekçesiyle katılmadı. 
(Evrensel - 10 Mayıs)

Kılıçdaroğlu’ nun Korumaları Kadın 
İşçiyi Dövdü 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettikten son-
ra dün akşam Konak’ta toplanan partililere 
hitap etti. CHP il binası önünde “sendikalı iş” 
talebiyle direnen Buca Belediyesi işçisi Batı-
gül Tunç, Kılıçdaroğlu ile konuşmak için plat-
forma doğru yöneldi. Kılıçdaroğlu’nun koru-
maları Tunç’u platformun basamaklarından 
aşağıya doğru attı. Araca çarpan kadın işçi, 
ayrıca CHP’liler tarafından da darp edildi. 
(ANF -11 Mayıs) 

“Ehmedê Xanî” İsmine Hapis Cezası

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi belediyesi park 
ve bahçeler çalışması kapsamında 2007’de 
yaptığı parka Ehmedê Xanî ismi verdiği için 
eski Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay ve 
belediyenin 23 meclis üyesi hakkında “Türk 
harflerinin kabulü kanununa aykırı davran-
dıkları” gerekçesiyle açılan ve Doğubeyazıt 
1. Asliye Ceza Mahkemesinde sonuçlanan 
davada sanıklara “x” cezası yağdı. Mahkeme 
Mukaddes Kubilay’a 6 ay hapis cezası, diğer 
23 meclis üyesine de birer ay 20’şer gün ha-
pis cezası ve ayrıca toplam 3 bin TL para ce-
zası verdi.(islahhaber.com - 11 Mayıs)

Mardin’de BDP’ye Gaz Bombası

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 11 Mayıs 
2011’de kimliği belirlenemeyen sivil plakalı 
bir araçtan BDP ilçe binasına atılan gaz bom-
bası nedeniyle binada bulunan bir kişi bay-

gınlık geçirdi. (ANF-11 Mayıs)

Batman’da HAS Parti’ye Saldırı

Batman’da 11 Mayıs 2011’de Halkın Sesi 
Partisi’ne ait seçim otobüsüne düzenlenen 
taşlı saldırı nedeniyle otobüsün camları kırıl-
dı. (Zaman-11 Mayıs)

Yüksekova Haber Yönetmeni Çapraz’a 
10 Ay Hapis

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yayın ya-
pan Yüksekova Haber gazetesinin yayın yö-
netmeni Erkan Çapraz, gazeteye ait sitede 
yayımlanan Selim Saklı’ya ait “Biz kardeş 
değiliz!” başlıklı yazı nedeniyle bir yıl hapse 
mahkum edildi. (Birgün - 11 Mayıs )

Engelli Gencin Sınavı Gerekçe 
Gösterilmeden İptal Edildi

ÖSYM’nin Diyarbakır’da YGS’ye giren beden-
sel engelli 28 yaşındaki Latif Karakaş’ın sına-
vını gerekçe göstermeden geçersiz saydığı 
öne sürüldü. Latif Karakaş, sonuçlar açık-
landığında sınavının geçersiz sayıldığını gör-
düğünü belirterek, “ÖSYM’yi aradım ancak 
sınavımın neden iptal edildiğini öğreneme-
dim. Ben de bir dilekçe ile sınavımın neden 
iptal edildiğini öğrenmek için ÖSYM’ye baş-
vurdum” dedi. (Evrensel - 11 Mayıs)

Lisede Şiddet

Balıkesir’in Burhaniye İlçesi’nde Atatürk 
Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi F.Ç.’nin okula 
başörtüyle gelmesinden ötürü öğretmeni 
B.H.’nin başörtüyü zorla çıkararak kafasını 
duvara vurduğu 11 Mayıs 2011’de öğrenildi. 
Hastaneden darp raporu alan F.Ç.’nin suç du-
yurusunda bulunması üzerine İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün soruşturma başlattığı açık-
landı. (cnnturk.com, 11 Mayıs)
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Mahkûm Olan Gazeteci

Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
22 Mart 2011’de, yuksekovahaber.com 
adlı haber sitesinin yayın yönetmeni Erkan 
Çapraz’a, söz konusu internet sitesinde 27 
Nisan 2010’da Selim Saklı tarafından “Biz 
kardeş değiliz” başlığıyla yayınlanan yazının 
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” ge-
rekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. 
maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdiği 
10 Mayıs 2011’de öğrenildi. (bianet.org, 11 
Mayıs)

Paralarının Faiziyle İhtiyaçlarını 
Karşıladılar

Mahkûmların cezaevi yönetimine emanet 
olarak bıraktığı paraların faiziyle çim biçme 
makinesi ile yönetici odalarına halı, perde 
ve koltuk alındığı belirlendi. Adalet Bakan-
lığı müfettişlerinin ceza infaz kurumlarında 
yaptıkları denetlemelerden çarpıcı sonuçlar 
çıktı.  Hükümlü ve tutukluların emanet para 
faizleri ile çim biçme makinesi, bürolara per-
de ve halı alındığını belirleyen Teftiş Kurulu 
müfettişleri ceza infaz kurumu yöneticilerine 
uyarılarda bulunuldu. (islahhaber.com - 11 
Mayıs)

Başörtüsünü Çekip Duvara Vurdu

Balıkesir Burhaniye Sağlık Meslek Lisesi’nde, 
okul çıkışında iki kız öğrencinin başörtüsü-
nün bir öğretmen tarafından zorla çıkarıldığı 
ve kafalarının duvara vurulduğu iddia edildi. 
Öğrencileri, araya giren arkadaşları ve diğer 
öğretmenler kurtardı. Zanlı öğretmen Bekir 
H. (45), velilerin şikayeti üzerine Burhaniye 
Merkez İlçe Karakolu›na götürülerek ifadesi 
alındı. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü de soruşturma başlattı. (haksozhaber.net 
- 11 Mayıs) 

Öğrencilere Yürüyüş İzni Verilmedi 

Üniversite öğrencileri arasında geçen yıl çı-
kan kavgada silahla vurulan ve tedavi gördü-
ğü hastanede ölen Muğla Üniversitesi İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 
Şerzan Kurt’a yönelik saldırıyı protesto ettik-
ten sonra taşıdıkları Şerzan Kurt fotoğrafla-
rı ile kampüs içerisinde yaklaşık 500 metre 
yürüdü. Gruptakiler daha sonra kent mer-
kezine yürümek istedi. Jandarma ekiplerinin 
uyarısına rağmen ellerinde taşıdıkları pan-
kartlarla üniversitenin çıkış kapısına doğru 
yürüyüşe geçen gruba, yaklaşık 200 kişiden 
oluşan jandarma robokop timleri barikat 
oluşturarak geçişlerine izin verilmedi. (Cum-
huriyet - 11 Mayıs)

Şanlıurfa’da Hukuksuz Gözaltı

Şanlıurfa’da 11 Mayıs 2011’de düzenlenen 
eş zamanlı ev baskınlarda “yasadışı slogan 
attıkları” iddiasıyla sekiz kişi gözaltına alındı. 
(ANF-11 Mayıs)

Ana Sınıfında Şiddet

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde 9 Mayıs 
2011’de Ahu Hetman İlköğretim Okulu Ana-
sınıfı Öğrencisi bir çocuğun, N.Ö. (45) adlı sı-
nıf öğretmeni tarafından dövüldüğünün cep 
telefonu kamerasıyla görüntülenmesi üzeri-
ne çocuğun velisi Marmaris Savcılığı’na ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda 
bulundu. Öğretmen N.Ö., hakkındaki iddia-
larla ilgili açıklama yapmadı. (Milliyet  - 11 
Mayıs)

Ersin Çelik’in Suçu Gazetecilik, Cezası 
10 Ay!

Gazeteci Ersin Çelik’e 2009 Nisan ayında po-
lis kurşunu ile yaşamını yitiren Dicle Üniver-
sitesi öğrencisi Aydın Erdem’in failleri oldu-
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ğu iddia edilen polislerle ile ilgili servis ettiği 
haber nedeniyle 10 ay hapis cezası verildi. 
(Evrensel - 12 Mayıs)

Dipçikle Öldüresiye Dövülmüş

Hakkâri’de, 23 Nisan 2009’da, kapatılan 
DTP’nin eyleminde çıkan olaylarda bir polis 
memuru tarafından o dönemde 17 yaşın-
dayken kafasına dipçikle vurularak yarala-
nan Seyfullah Turan’a ilişkin Adli Tıp Kurumu 
raporu, davanın görüldüğü Isparta 3. Asliye 
Ceza Mahkemesine ulaştı. Raporda, Turan’ın 
“yaşamsal tehlikeye düşecek şekilde yara-
landığı, ayrıca kafasında meydana gelen kı-
rıkların hayati fonksiyonları orta derecede 
etkileyecek nitelikte olduğu” belirtildi. (is-
lahhaber.com - 12 Mayıs) 

8 Mart’ta Kadınlara Saldıran 48 Polise 
Beraat! 

2005 yılında 8 Mart günü nedeniyle 
Beyazıt’ta basın açıklaması yapan grubta bu-
lunan kadınlar, göz yaşartıcı gaz ve copla mü-
dahale eden polisler tarafından tekmelenip 
saçlarından sürüklendiler. Birçok kadının ya-
ralandığı, baygınlık geçirdiği olay nedeniyle 
çevik kuvvet yöneticileri kınama cezası aldı. 
Göstericilere saldıran 54 polisten sadece 
6’sı, ‘’kasten yaralamak’’ ve ‘’aşırı şiddet kul-
lanmak’’ suçlarından 5 ay ile 1 yıl 9 ay arasın-
da değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 
(ANF - 12 Mayıs)

Polis Aşırı Güç Kullanarak Gözaltına 
Aldı

Aydın’da 11 Mayıs 2011’de araçlarını park 
etmeye çalışan iki kişi ile aracı önüne park 
ettikleri bir başka aracın sahibi arasında çı-
kan tartışmada diğer aracın sahibi olan Ay-
dın Emniyet Müdürü Tacettin Kurt’un yanın-
daki polis memurlarıyla birlikte Rahmetullah 

Güler, Tahsin Balkaya ile tartışmayı sakin-
leştirmeye çalışan Veysel Güler ve Mahzar 
Güler’i darp ederek gözaltına aldıkları öğre-
nildi. “Görevli polis memuruna mukavemet 
ettikleri” iddiasıyla gözaltına alınan dört kişi 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutukla-
narak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönde-
rildi. (ANF, 13 Mayıs)

Bitlis E Tipi Cezaevi’nde 12 Çocuk 
Açlık Grevi Başlattı

Bitlis E Tipi Cezaevi’nde “Örgüt üyesi olduk-
ları şüphesiyle” tutuklu bulunan 12 çocuk, 
cezaevinde KCK davasından tutuklu bulunan 
35 kadına verilen 2 aylık açık görüşe çıkma-
ma cezasını ve askeri, siyasi operasyonları 
protesto etmek amacıyla 3 günlük açlık grevi 
başlattıklarını duyurdu. Aileleri aracılığıy-
la açıklama yapan çocuklar, baskıların son 
bulmaması durumunda eylemlerinin devam 
edecekleri uyarısında bulundu. (Evrensel - 
13 Mayıs) 

Protestocu Öğrenciler Gözaltına 
Alındı

İstanbul Üniversitesinde Uluslararası Ana-
yasa Kongresinde yaşanan polis saldırısını 
protesto eden öğrencilere yine polis saldır-
dı. Fen Fakültesinde devam eden kongrede 
yaşananları protesto etmek için Edebiyat Fa-
kültesi Hergele Meydanı’nda bir araya gelen 
öğrencilere, fakülte içine eylemden önce ge-
len çevik kuvvet saldırdı. Polis fakülte içinde 
biber gazı kullanınca birçok öğrenci gazdan 
etkilendi. Amfilerde derste olan öğrenciler 
de gazdan etkilenirken, astım hastası olan 
bir öğrenci de fenalaştı. (Evrensel - 13 Mayıs)

BDP Bayrağı Taşıdıkları İçin 
Dövülerek Gözaltına Alındılar

Urfa’nın Yenişehir Mahallesi’nde binlerce ki-
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şinin katılımı ile Emek, Demokrasi ve Özgür-
lük Bloku Adayı İbrahim Ayhan’ın seçim bü-
rosu açılışının ardından BDP bayrağı taşıyan 
bir çocuk polisler tarafından dövüldü. Polise 
tepki gösteren çocuğun ağabeyi ve eniştesi 
de polis şiddetinden nasibini aldı. Polis aile 
fertlerini döverek gözaltına aldı. (Evrensel - 
13 Mayıs)

Öldürenler Serbest, Protestoculara 12 
Yıl

Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009›da 
2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları or-
ganize ettiği iddiasıyla tutuklanan 2 sa-
nık hakkında, 12›şer yıl hapis cezası ve-
rildi. 29 Temmuz›da Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi›nde görülen Bulanık olaylarıyla 
ilgili 3. duruşmada, 2 kişiyi öldüren Turan 
Bilen ve kardeşi Metin Bilen›in tahliyesine 
karar verilmişti. Geçici köy korucusu olan 
Bilen kardeşler savcının, «meşru savunma» 
gerekçesiyle tahliye istemi sonucunda ser-
best bırakılmıştı. (islahhaber.com - 13 Mayıs) 

Mardin’de Yargısız İnfaz

Mardin-Diyarbakır karayolunda 14 Mayıs 
2011’de “kablo hırsızlığı yaptıkları” iddia edi-
len iki kişi, “dur” ihtarına uymadıkları gerek-
çesiyle, jandarma ekibinin açtığı ateş sonucu 
öldürüldü. (Radikal, 15 Mayıs)

Mayın basılması sonucu meydana 
gelen ölüm

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Üzümlü 
Köyü’nün dağlık arazi kesiminde, 14 Mayıs 
2011’de arama-tarama faaliyeti yapan aske-
ri birliğin mayına basması sonucu meydana 
gelen patlamada bir asker öldü. (ntvmsnbc.
com, 14 Mayıs)

Şırnak’ta Askerler Okulu Taradı 

Cizre›nin Nur Mahallesi›nde bulunan Ata-
türk Lisesi›nde okuyan öğrencilere 12 HPG› 
linin yaşamını yitirmesine neden olan askeri 
operasyonları protesto etmek amacı ile oku-
lu boykot etti. Okulda bulunan bazı öğrenci-
lerin de derste sloganlar atması üzerine oku-
lun hemen yakınında bulunan Cizre Askerlik 
Şubesi›nden okula doğru ateş açıldı. Açılan 
ateş sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan 
olmazken okulun camları atılan kurşunlar ile 
kırıldı. Ayrıca okul duvarına da çok sayıda 
kurşun isabet etti. (Evrensel - 16 Mayıs )

Uludere’ye Giriş Çıkış Yasaklandı!

Şırnak’ın Uludere İlçesi kırsalında yaşamını 
yitiren HPG’lilerin cenazelerinin operasyon 
alanında bırakılmasının ardından halkın 
başlattığı yürüyüşe sivil toplum örgütleri de 
katılmak istemişti. Sabah saatlerinde MEYA-
DER üyeleri ve STK temsilcileri, 50 araçlık 
konvoy eşliğinde Şırnak’taki çatışma bölge-
sine doğru hareket etti. Batman, Mardin, 
Bingöl, Van, Siirt ve Ağrı illerinden gelen sivil 
toplum örgütü temsilcileriyle hareket eden 
konvoyun önü, Uludere İlçesi Balveren Bel-
desi Milli Karakolu’nda askerler tarafından 
kesildi. Araçların karakol önünde bekletildi-
ği sivil toplum örgütü temsilcilerine, “Üst-
lerimizden emir aldık, ikinci bir emre kadar 
Uludere’ye araçla ya da yaya giriş ve çıkış 
yasak” dediği belirtildi. (Evrensel - 16 Mayıs)

Torununu Kurtarmak İsteyen 70 
Yaşındaki Kadın Darp Edildi 

Cizre’de yaşanan çatışmaları ve HPG’li ölüm-
lerini protesto etmek için yapılan gösteriler-
de Nur Mahallesi’nde 13 yaşındaki torunu 
M.C’yi gözaltına almak isteyen polislere en-
gel olmak isteyen 70 yaşındaki Kumri Can-
duruk polis tarafından başına vurularak darp 
edildi. Kalp ve tansiyon hastası olan Candu-
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ruk Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (ANF 
- 16 Mayıs) 

DİHA Uludere Muhabiri Gözaltına 
Alındı

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde çarşı merkezine 
yürüyen DİHA muhabiri Süleyman Altürk 
polisler tarafından kimlik kontrolünün ardın-
dan gözaltına alındı. Altürk’ün HPG’lilerin ce-
nazelerini almak için sınıra yürüyen kişilerin 
görüntülerini çektiği gerekçesiyle gözaltına 
alındığı belirtilerek, kamerasına el konuldu. 
Altürk, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürül-
dü. (Evrensel - 17 Mayıs) 

Kendilerine Gaz Bombası Atılan 3 
Çocuk Yaşam Savaşı Veriyor 

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde yaşamını yiti-
ren HPG’liler için Mardin’in Nusaybin ve 
Kızıltepe ilçelerinde yapılan protestolarda, 
Nusaybin’de 2, Kızıltepe’de 1 olmak üzere 3 
çocuk gaz bombalarından ağır yaralanarak, 
hastanelerde tedavi altına alındı. Nusaybin 
27 Mayıs Caddesi’nde yola barikat kuran 
gençler ile polisler arasında çıkan çatışma 
sırasında 15 yaşındaki Muğdat Muğdatoğlu 
başına isabet edilen gaz bombasından ağır 
yaralandı. Demiryolu bölgesinde evlerinin 
önünde oynayan 3 yaşındaki Zehra Altun 
da başına aldığı gaz bombası fişeği yüzün-
den ağır yaralandı. Çatışmanın yaşandığı 
Mehmet Sincar Parkı’na kurulu bulunan De-
mokratik Çözüm Çadırı›na gaz bombasının 
atılmasıyla çadırda bulunan 12 yaşındaki 
Roni İlden yüzünden yaralandı. Yaklaşık 10 
metreden atılan gaz bombası İldem›in sağ 
gözüne çarptı. (ANF- 18 Mayıs)

Devletin Gücünü Göstermeye 
Çalışmış!

Uludere’de katledilen 12 PKK’linin cenaze-

lerinin ailelere verilmesi yerine, sınırda kır-
salda bırakılmasını olayında 23. Sınır Tümen 
Komutanı Mustafa Bakıcı’nın, Şırnak Valisi 
Vahdettin Özkan’la karşı karşıya geldiği ve 
“Teröristler devletin gücünü görmeli” diye-
rek cesetlerin Türkiye’ye getirilmesine karşı 
çıktığı belirtildi. (islahhaber.com - 18 Mayıs)

Gaz Bombası Bu Kez 6 Aylık Hamile 
Kadını Hedef Aldı 

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nden, evinin önünde 
burnuna gaz bombası isabet eden Sab-
riye Erinç, hastaneye kaldırıldı. Konak 
Mahallesi’nde evinin önünde oturan 6 aylık 
hamile Sabriye Erinç (35), hiçbir eylem ve 
gösteri olmadığı halde polisin attığı gaz bom-
basının hedefi oldu. Burnuna gaz bombası 
isabet eden Erinç ambulansla Cizre Devlet 
Hastanesi›ne kaldırıldı. Hamile olduğu için 
röntgen çekilemeyen Erinç›in burnunda kı-
rık olduğu ve yüzünün şiştiği bildirildi. (ANF- 
18 Mayıs)

Diyarbakır’da Gözaltında İşkence

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde, 17 Mayıs 
2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları 
sonucu gözaltına alınan M.G. (17), F.K. (17), 
M.B. (17) ve Ensari Sayın’ın gözaltında tu-
tuldukları süre boyunca darp edildikleri ileri 
sürüldü. 18 Mayıs 2011’de tutuklanan dört 
kişiden Ensari Sayın’ın yüzünün darp nede-
niyle morardığı ifade edildi. (ANF - 18 Mayıs)

Götürmeyin Oğlumu O Daha Çok 
Küçük

Hakkari’de, Şırnak’ta öldürülen PKK üyele-
rinden Adem Aşkan’ın cenaze töreninden 
sonra ortalık karıştı. Polise taş atan 14 yaşın-
daki B.S’yi görevliler ensesine basıp kolunu 
bükerek götürdüler o esnada çocuğun anne-
si G.S. feryat etti: Götürmeyin, O daha çok 
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küçük. (Taraf - 18 Mayıs)

Gençlere Eziyet Bayramı!

“Resmi bayramlar” adı altındaki resmi gün-
lerde yaşanan eziyet görüntüleri, 19 Mayıs 
etkinliklerinde de tekrarlandı. Öğrenciler Fa-
şist dönem törenlerini andıran etkinliklerde 
soğuk ve yağışlı havada tören adı altında ezi-
yet çektiler. (islahhaber.com - 19 Mayıs) 

Para Cezası Kesilen Gazeteciler

Kocaeli Gazeteciler Platformu üyesi gazete-
cilerin, Ahmet Şık ve Nedim Şener’e destek 
vermek amacıyla 5 Nisan 2011’de yaptıkları 
basın açıklamasıyla ilgili olarak, 12 gazeteci-
ye Kocaeli Valiliği’nin talimatıyla Kabahatler 
Kanunu uyarınca 154’er lira para cezası veril-
diği 19 Mayıs 2011’de öğrenildi. (ntvmsnbc.
com, 19 Mayıs)

Parasız Eğitim İsteyen 10 Öğrenci 
Gözaltına Alındı

Ankara Gençlik Derneği üyeleri, Parasız eği-
tim talebiyle pankart açtıkları için tutuklanan 
Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer’in serbest bıra-
kılması talebiyle Sakarya Meydanı’nda basın 
açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından 3 
günlük açlık grevi için çadır kurmak isteyen 
öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale 
sırasında, Gülşah Işıklı, Burcu Gündoğmuş, 
Bahadır Altınok ve soyadları öğrenilemeyen 
İbrahim ve Alican isimli 5 öğrenci, yerlerde 
sürüklenerek gözaltına alındı. Gençlik Der-
neği üyeleri gözaltının ardından bir kez daha 
çadır kurmak istedi, ancak polis yeniden mü-
dahale etti. İkinci müdahalede de soyadları 
öğrenilemeyen, Sevil, Ufuk, Sabri, Hüseyin 
ve Hasan isimli 5 öğrenci gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 10 öğrenci Çankaya Polis 
Merkezi’ne götürüldü. (ANF - 20 Mayıs)

Köylüleri Yaklaş Deyip Vurmuşlar

Kekik toplamaya giden 4 yaşlı köylüye ateş 
açılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasına sa-
nık askerlerin çelişkili ifadeleri damga vurdu. 
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davada sanık Uzman Çavuş Cavit Karabasan, 
“ Benim yaklaş diye bağırmam üzerine yak-
laşmaya başladılar ve üzerlerinde silah gör-
medim.” derken, Uzman Çavuş Mevlüt Kara-
koyun ise “köylülerin havaya ateş edilmesi” 
üzerine dağıldığını söyledi. (islahhaber.com 
-  21 Mayıs) 

Askerlik Şubesinde Dayak İddiası

İzmir’de evraklarını almak için gittiği Konak 
Askerlik Şubesi’nde bir astsubaydan dayak 
yediğini iddia eden asker adayı Mert Se-
vinç (20), hastaneden rapor alarak, polise 
şikâyette bulundu. (haksozhaber.net - 21 
Mayıs)

Ankara’da Engellenen Yürüyüş

Çevre tahribatına dikkat çekmek amacıy-
la, “Büyük Anadolu Yürüyüşü” adı altında 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yürüyerek 
Ankara’ya gelen ve Ankara’da miting yapmak 
isteyen grup, 21 Mayıs 2011’de Ankara’nın 
girişinde polis ekipleri tarafından durdurula-
rak Ankara’ya girişlerine izin verilmedi. (Ra-
dikal-21 Mayıs) 

Ankara’da Eylem Yapmak İsteyen 
Gruba Müdahale…

Ankara’da “parasız eğitim talebiyle pankart 
açtıkları için tutuklanan Berna Yılmaz ve Fer-
hat Tüzer’in serbest bırakılması” amacıyla 
20 Mayıs 2011’de Sakarya Meydanı’nda ça-
dır açarak oturma eylemi yapmak isteyen 
Ankara Geçlik Derneği üyesi 20 öğrenci polis 
ekiplerinin müdahalesi sonucu darp edilerek 
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gözaltına alındı. 21 Mayıs 2011’de tekrar-
lanmak istenen eyleme de müdahale eden 
polis ekipleri, dokuz öğrenciyi daha darp 
ederek gözaltına aldı. (atilim.org-20 Mayıs;  
Zaman-21 Mayıs)

Kürtçe Kur’an da Yasak! 

2009 Ağustos ayından bu yana Van F Tipi 
Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürt Yazar 
Qahir Bateyi’ye gönderilen Kürtçe mealli 
Kur’an-ı Kerim ve Kürtçe Mevlit cezaevi yö-
netimi tarafından ‘Anlaşılmayan dil ve yasak 
olduğu’ gerekçesiyle Bateyi’ye verilmedi. (is-
lahhaber.com - 22 Mayıs)

150 Öğrenciye ‘Ömer Okula Geri 
Dönüyor’ Soruşturması 

Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, geçtiğimiz yıl 
İstanbul’da okul harçlarını biriktirmek ama-
cıyla çalıştığı inşaata iş kazası sonucu hayatı-
nı kaybeden üniversite öğrencisi Ömer Çetin 
için anma etkinliği düzenleyen ve NATO’nun 
Libya operasyonunu protesto eden 150 öğ-
renci hakkında 6 ay ile bir yıl arasında okul-
dan uzaklaştırma talebi ile soruşturma baş-
lattı. (ANF - 22 Mayıs)

Antalya’da Eylem Yapan Öğrencilere 
Müdahale

YGS’de sayısal sorularda şifreleme yapılarak 
yanıtların verildiği iddialarına dikkat çekmek 
amacıyla, 22 Mayıs 2011’de Antalya’da üç 
günlük açlık grevi yapmak isteyen Liseli Öğ-
renci Birliği üyesi 10 öğrenci gözaltına alındı. 
(atilim.org - 22 Mayıs)

Ankara’da İşçi Eylemine Müdahale…

İzmir’in Buca Belediyesi’ne iş yapan taşeron 
bir firmada çalışırken sendikal faaliyetlerin-
den dolayı işten atıldığını savunan Batıgül 

Tunç’un, belediye yönetiminin Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde (CHP) olması nedeniyle 
Ankara’ya gelerek 23 Mayıs 2011’de kendisi-
ne destek olanlarla birlikte CHP Genel Mer-
kezi önünde oturma eylemi yaptıktan sonra, 
Yüksel Caddesi’nden CHP Ankara İl Başkanlı-
ğına yürümek istemesi üzerine polis ekiple-
rinin gruba müdahale etmesi sonucu 15 kişi 
gözaltına alındı. (Sabah, 24 Mayıs).

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 12 
Öğrenci Gözaltına Alındı 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Beşiktaş’taki 
yerleşkesinde Emek Özgürlük ve Demokra-
si Bloku İstanbul bağımsız milletvekili adayı 
Sırrı Süreyya Önder’in programına izin ver-
meyen polis ile öğrenciler arasında çatışma 
çıktı. Polisin kampus içinde gaz sıktığı, çok 
sayıda öğrencinin gazdan etkilendiği öğrenil-
di. Çok sayıda öğrenci biber gazından etkile-
nirken, polis 12 öğrenciyi darp ederek gözal-
tına aldı. (ANF -  23 Mayıs)

İstanbul’da Gözaltında Kayıp İddiası

İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde yaşayan İs-
mail Bakır’ın (26), sivil polis memuru oldu-
ğu iddia edilen üç kişi tarafından, 21 Mayıs 
2011’de bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı-
ğıyla ilgili iddialar devam ederken 23 Mayıs 
2011’de İsmail Bakır’ın, ağabeyi Mehmet 
Bakır’ı aradığı ve “kaçırıldım, serbest bıra-
kıldım. İki, üç güne kadar dönerim” dediği;  
ağabeyinin soru sorması üzerine telefonun 
kapandığı öğrenildi. (bianet.org, 24 Mayıs)

Vicdani Retçi Suver Hücrede 

Manisa E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 
vicdani retçi İnan Suver, hücreye konuldu. 
(ANF - 25 Mayıs) 

Muğla’da Şüpheli Asker Ölümü 
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde, Dalaman Hava 
Meydan Merkez Komutanlığı Deniz Üs Ko-
mutanlığında nöbet tutan bir askerin intihar 
ettiği iddia edildi. Dalaman Hava Meydan 
Merkez Komutanlığı Deniz Üs Komutanlığın-
da nöbet tutan er İ.Ç. (20) tüfeğini çenesinin 
altına dayayarak ateşledi. İ.Ç, olay yerinde 
hayatını kaybetti. 4 aylık asker olduğu öğre-
nilen İ.Ç’nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp 
Kurumuna gönderildi. (ANF- 26 Mayıs)

Mahkûm Olan Gazeteci

Haftalık yayımlanan Yeni Yorum Gazetesi’nin 
20-26 Aralık 2010 tarihli sayısında yer alan 
bir yazısı ile yine haftalık yayımlanan Ülke-
de Yorum Gazetesi’nin 8-14 Kasım 2010 
tarihli sayısında Kürt meselesine dair yer 
alan yazıları nedeniyle hakkında dava açı-
lan gazeteci Saadet Irmak, İstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 26 Mayıs 2011’de gö-
rülen karar duruşmasında “suçu ve suçluyu 
övdüğü” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 215. maddesi uyarınca bir ay 15 gün 
hapis cezasına; “yasadışı örgüt propagan-
dası yaptığı” iddiasıyla da Terörle Mücadele 
Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca top-
lam 20 ay hapis cezasına ve 16 660 TL adli 
para cezasına mahkûm edildi. (bianet.org-
27 Mayıs)

İstanbul’da Öğrenci Protestosuna 
Müdahale

İstanbul’da 27 Mayıs 2011’de düzenlenen 
“Uluslararası Yükseköğretim Kongresi”ni 
protesto eden öğrenci gruplarına polis ekip-
lerinin gaz bombası ve tazyikli suyla müdaha-
le etmesi sonucu 10 öğrenci gözaltına alındı. 
28 Mayıs 2011’de devam eden gösterilere 
müdahale edilmesi sonucunda 10 öğrenci 
daha gözaltına alındı. (Milliyet-27 Mayıs)

Tutuklanarak Cezalandırılan 
Protestocu Öğrenciler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 
bir toplantıda “parasız eğitim istiyoruz” pan-
kartı açan öğrenciler Berna Yılmaz ve Ferhat 
Tüzer’in 14 ay geçmesine rağmen tutukluluk 
halleri devam ettiği öğrenildi. “Yasadışı si-
lahlı terör örgütü üyesi olmak”la suçlanan ve 
haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen 
öğrencilerin iki gün önce İstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasın-
da Savcı Kasım İlimoğlu’nun anayasada dü-
şünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü ile 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hak-
kının ayrıntılı olarak ifade edildiğini vurgula-
yarak yaptığı tahliye talebi mahkeme heyeti 
tarafından reddedildi. (Taraf - 27 Mayıs)

AÖF Sınavında Başörtülüye Zorbalık!

İzmir’de Açık Öğretim Fakültesi Sınavı’na 
giren başörtülü öğrencilere bazı okullarda 
zorluk çıkarıldı. Bornova Kız Teknik ve Mes-
lek Lisesi ve Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim 
Okulu’nda öğrenciler, içeriye alınırken ba-
şörtülerini çıkarmaya zorlandı. Başını aç-
mayanlara tutanak imzalatıldı. Bornova Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi’nde bina sorumlusu 
Egemen Özdemir’in başörtüsü çıkarılması 
ısrarı, bazı öğrencileri ağlattı. Öğrencilerin 
verdiği bilgiye göre Özdemir,  sınav sırasında 
sınıfları gezerek görevlilere, başörtülülere 
tutanak imzalatmaları, aksi halde sınavdan 
çıkarmaları uyarısında bulundu. (haksozha-
ber.net - 28 Mayıs)

Suç Duyurusunu Haber Yaptı Davalık 
Oldu

Kartal’da 15 günde bir yayın yapan İlk Haber 
gazetesi 28 Eylül 2010 tarihli sayısında CHP 
Pendik İlçe Örgütü’nün AKP’li Pendik Bele-



92

diyesi yetkilileri hakkında yolsuzluk yaptık-
ları iddiasıyla savcılığa yaptığı suç duyurusu 
metnini haberleştirdiği için davalık oldu. 
Pendik 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazetenin 
İmtiyaz Sahibi ve Yazıişleri Müdürü Arslan 
Ariç hakkında TCK’nın “gizliliği ihlal” suçunu 
düzenleyen 285. Maddesi’nden dava açtı. 
(Taraf -  29 Mayıs) 

Ankara’da Protesto Gösterisinde 95 
Gözaltı 

Artvin’in Hopa ilçesinde Başbakan 
Erdoğan’ın gelişini protesto eden halka yö-
nelik polisin saldırısı Ankara’da protesto 
edildi. AKP İl Başkanlığı’na yürüyen yüzlerce 
kişi polis ile çatıştı. Polisin gaz bombaları ile 
saldırdığı olaylarda 95 kişi gözaltına alındı. 
(ANF- 31 Mayıs)

Polisin Gaz Bombası Can Aldı 

Artvin’in Hopa ilçesinde Başbakan 
Erdoğan’ın gelişini protesto eden Hopalıla-

ra karşı polisin kullandığı yoğun gaz bom-
bası, bir kişinin yaşamını yitirmesine neden 
oldu. Erdoğan’ın miting düzenleyeceği Hopa 
Meydanı’na girmek isteyen 500 kişiye, polis-
ler gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale 
etti. Polisin çok yoğun bir şekilde kullandığı 
gaz bombasından pek çok kişi etkilendi. Me-
tin Lokumcu isimli kişinin ise kalp krizi geçir-
diği öğrenildi. 54 yaşındaki emekli öğretmen 
Metin Lokumcu, Hopa Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Lokumcu’nun yaşamını yitirdiği 
bildirdi. (ANF -  31 Mayıs) 

Mardin’de Mayın Patlaması: 1 Ölü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde mayın patla-
ması sonucu yaralanan özel güvenlik şirketi 
personeli Abdulselam Akıncı yaşamını yitir-
di. Edinilen bilgiye göre, Bagok Dağı Yusuf 
Tepe bölgesinde  mayına basarak yaralanan 
özel güvenlik personeli Abdulselam Akıncı, 
Nusaybin Devlet Hastanesine götürülürken 
Yolda öldü. (Zaman-1 Mart)
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Polis Tavrına Protesto

Hopa’da Metin Lokumcu’nun polis tarafın-
dan öldürülmesinin ardından, tüm yurtta 
devam eden polis tavrı protesto edildi. Emek 
örgütlerinin çağrısıyla İstanbul’da eylem ya-
pan yüzlerce kişi polisin gaz bombalı saldı-
rısına maruz kaldı. Bir kişi yaralandı, çok sa-
yıda kişi gözaltına alındı. (Birgün-2 Haziran)

“Anadolu İnsanının Önü Gölbaşı’nda 
Kesildi”

Nisan ayında köylerinden, kasabalarından ve 
şehirlerinden çıkarak “Anadolu’yu Vermeye-
ceğiz!” çağrısıyla Ankara’ya yürümeye karar 
veren insanların önünün Ankara Gölbaşı il-
çesinde polis barikatı kurularak kesildiği öğ-
renildi. (Haber X - 2 Haziran)

Polis Şili’de Protestoculara Gaz 
Bombasıyla Müdahale Etti

Hopa’da Metin Lokumcu’nun polis tarafın-

dan öldürülmesinin ardından, polisin bu 
tavrı protesto edildi. Emek örgütlerinin çağ-
rısıyla İstanbul’da eylem yapan yüzlerce kişi 
polisin gaz bombalı saldırısına maruz kaldı. 
Bir kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına 
alındı. (Birgün – 2 Haziran)

Gözaltında Kaburgaları Kırıldı

Hopa’da Başbakan Erdoğan’ı protesto gös-
terilerinin ardından akşam saatlerinde ev-
lere baskın düzenleyen polislerin, İbrahim 
Aksu’ya uyguladıkları şiddet nedeniyle ka-
burgalarının kırıldığı öğrenildi. (Fırat News-3 
Haziran)

Aşk Destenı ‘Mem û Zîn’in Yasak Harfi 

Başbakan Tayyip Erdoğan, seçim meydanla-
rında dile getirdiği, Kültür ve Turizm Bakanı-
nın bastırıp Meclis’te dağıttığı,  ‘Mem û Zîn’in 
yazarı, Kürt şair ve filozof EhmedêXani’nin 
isminde yer alan ‘X’ harfi dava konusu oldu, 
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sorumlular hapis cezası aldı. (Haber 7 - 3 Ha-
ziran)

Maden Ocağında Kaza: 2 Ölü

Akçakent İlçesi’ne bağlı Yeniyapan Köyü ya-
kınlarındaki Kamışlı bölgesinde faaliyet gös-
teren florit madeni ocağında, işçileri yer al-
tına taşıyan asansör henüz belirlenemeyen 
bir sebeple düştü. Asansörde bulunan işçi-
ler Duran Akyol (53) ve Şahin Çalışkan (45) 
asansörle birlikte yaklaşık 60 metre yüksek-
likten maden ocağının içine düştü. (Hürri-
yet-4 Haziran)

Manisa’da Miting Talebine 3.Defa 
Yasak

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku Mani-
sa Bağımsız Milletvekili Adayı Nizamettin 
Öztürk’ün, Cumhuriyet Meydanı’nda seçim 
mitingi yapma başvurusu üçüncü kez redde-
dildi. (Evrensel-4 Haziran)

Boğaziçi Üniversitesi’ne Protesto

Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu 
(SAGİR), Sakarya’daki 299. hafta eyleminde, 
Boğaziçi Üniversitesi’nde başörtülü öğrenci-
lerin fotoğraflarının mezuniyet yıllığına alın-
maması eleştirdi. (Yeni Akit-5 Haziran)

MEB’de Başörtüsü Yasakçılığı 
Devam ediyor!                                  

Dün düzenlenen SBS kılavuzunda yer alan, 
“Öğrenciler ve görevliler, sınava temiz, dü-
zenli, aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle ve başı 
açık girecektir” ifadesi öğrencileri mağdur 
etti. Sultanbeyli’de SBS sınavına giren Erva 
Nur Arı adlı öğrencinin başörtüsü çıkarttırıl-
dı. (Yeni Akit-5 Haziran)

Yine Kışla, Yine Askerin Şüpheli 
Ölümü

Kışlada askerlerin ‘şüpheli ölümüne’ bir ye-
nisi daha eklendi. Hakkari’nin Yüksekova 
İlçesi’nde askerlik yapan Batmanlı er Zeki 
Özel’in intihar ettiği öne sürüldü. G-3 tüfeği-
ni seriye bağlayarak boğazına isabet eden 3 
kurşunla intihar ettiği ileri sürülen Özel’in ai-
lesinin çocuklarının bir cinayete kurban gitti-
ğine inandığı belirtildi. (5 Haziran-Evrensel)

Arıtma Tesisinde Suya Düşen İşçi Öldü

Hisar Mahallesi Yalova yolu üzerindeki alış-
veriş merkezindeki arıtma tesisindeki arıza-
yı gidermek isteyen Metin Helimergün (25) 
isimli işçi, dengesini kaybederek suya düştü. 
Helimergün, olay yerinde hayatını kaybetti. 
(Zaman-5 Haziran)

Gözaltılara Protestoya Müdahale: 9 
Gözaltı

ADANA’da sabah saatlerinde Halk 
Cephesi’ne yönelik operasyonda gözaltına 
alınan 11 kişinin serbest bırakılması için Em-
niyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması 
yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 
Terörle Mücadele ile Güvenlik Şube Müdür-
lüğü ekiplerinin müdahale ettiği gruptan 9 
kişi gözaltına alındı. (Hürriyet-6 Haziran)

Yozgat’ta Tren Raydan Çıktı: 5 Yaralı

Yozgat’ta, TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı 
Ankara-Kayseri demiryolu hattının Yerköy-
Şefaatli arasındaki kısmında, ray yenileme 
çalışması yapan ekibin kullandığı bakım 
treninin raydan çıkmasıyla meydana gelen 
kazada 2’si ağır 5 işçi yaralandı. (Haber X-7 
Haziran)

Bir Taşeron İşçi Daha İnşaattan Düştü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, taşeron bir şirkette 
çalışan İbrahim Konca(53)  adında ki inşaat 
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işçisi inşaattan düşerek ağır yaralandı. (Ev-
rensel-7 Haziran)

İzci Kampında 110 Öğrenci Zehirlendi

Çekmeköy’de okullar arası düzenlenen izci 
kampına katılan 110 öğrenci ile 4 öğretmen, 
yedikleri makarna, dolma ve çorbanın ardın-
dan zehirlenerek hastanelik oldu. (9 Hazi-
ran-Hürriyet)

Biyolojik Arıtma Tesisinde Ölüm

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk beldesin-
de bir sitenin biyolojik arıtma tesisi çökert-
me havuzundaki temizlik yaparken zehirle-
nen işçilerden biri olay yerinde, arkadaşını 
kurtarmak isteyen diğer işçi ise hastanede 
hayatını kaybetti. (Cumhuriyet-10 Haziran)

Göz Ameliyatında Anestezinden Öldü

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde göz merceği 
ameliyatı olmak için özel bir göz hastanesine 
giden 30 yaşındaki Volkan Yıldırım, ameliyat 
öncesi yapılan anestezi sırasında kalp krizi 
geçirerek öldü. Volkan Yıldırım’ın ağabeyi 
Vural Yıldırım, kardeşinin ölümüne hastane-
nin ihmalinin neden olduğunu iddia ederek 
savcılığa suç duyurusunda bulundu. (Milli-
yet-10 Haziran)

Niğde E Tipi Cezaevi’nde Bir Asker 
Öldü

Niğde E Tipi Cezaevi’nde görev yapan Eski-
şehir doğumlu 91/1 tertip Musa Atalay Ak-
güneş, nöbet kulübesinde ölü bulundu. (Za-
man-10 Haziran)

Okul Birincisi Başörtülü Olunca

Okul birincisi başörtülü öğrenciye, özel sek-
töre ait bir tesiste havuz başında düzenle-
nen törende, okul müdürünün talimatıyla 

“kamusal alan” olduğu gerekçesiyle diplo-
ması verilmedi. (Dünya Bülteni-11 Haziran)

Başörtülü Öğrenci Törene Alınmadı

Eskişehir’de başörtülü lise öğrencisi Mer-
yem Tuba Okumuş serbest kıyafetli olarak 
yapılacak olan okul bahçesindeki mezuni-
yet törenine başörtülü olduğu için alınmadı. 
(Dünya Bülteni-11 Haziran)

Cezaevinde tıraş Olmayan 
Cezalandırılıyor

Osmaniye T Tipi Cezaevinde  yaşanan bas-
kılara ilişkin bilgi veren tutuklu ve hüküm-
lülerin avukatlarından Tugay Bek, “Cezae-
vinde başka hiçbir cezaevinde olmayan bir 
uygulama yapılmakta, tutuklu ve hükümlü-
lere haftada en az iki defa sakal tıraşı olma 
zorunluluğu uygulanmaktadır. Tıraş olma 
zorunluluğuna uymayanlar, keyfi bir şekilde 
hiçbir etkinlikten faydalandırılmayarak, ce-
zalandırılmaktadır” dedi. (Dünya Bülteni-11 
Haziran)

Metan Gazından Zehirlenen İşçiler 
Öldü

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk beldesine 
bağlı Narlı köyünde bir sitenin arıtması için 
çalışan iki işçi, girdikleri kanaldan sızan me-
tan gazından zehirlendi. İşçilerden biri olay 
yerinde, diğeri ise hastanede yoğun bakımda 
hayatını kaybetti. (11 Haziran-Evrensel)

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde İşkence

TEKİRDAĞ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde 
PKK davasından hükümlü Haydar Duymaz’ın 
30 gardiyan ve cezaevi idaresi tarafından 
darp edildiği iddia edildi. (Evrensel-12 Hazi-
ran)

Sandık Görevlisine Başörtüsü Engeli
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İstanbul Kartal’daki Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu’nda sandık görevlisi olan kadın öğ-
retmenin başörtülü olarak görev yapmak 
istemesi, tartışmaya sebep oldu. (Zaman-12 
Haziran)

Siirt›te Polis Müdahalesiyle Yaralanan 
Kadın Beyin Kanaması Geçirdi

Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun Si-
irt’teki seçim başarısının ardından kitleye 
polisin müdahalesiyle ağır yaralanan Hali-
me Kayar Özel Batman Dünya Hastanesi’ne 
sevk edildi. Beyin kanaması geçiren Kayar’ın 
durumunun ciddi olduğu belirtildi. Gaz bom-
bası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 2 
yaşındaki Muhammet bebek ise Diyarbakır’a 
sevk edildi. (Evrensel-13 Haziran)

PKK Üyesi Tutsak İşkenceye Karşı 
Açlık Grevinde

Tekirdağ 2 Nolu F tipi Cezaevi yönetiminin 
itirafçı olmaya zorladığı Haydar Duymaz di-
rendiği için sistematik işkenceye maruz kal-
dı. Adli tıpa gidip rapor alma isteği, işkence 
açığa çıkmasın diye sonuçsuz bırakılan Hay-
dar Duymaz, 12 gündür açlık grevinde. Duy-
maz, adli tıp raporu alana kadar eylemini 
sürdürecek. (Fırat News-14 Haziran)

Yüksekova’da 4 Yaşındaki Çocuk Gaz 
Bombasıyla Yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde Abdullah 
Canan Köprüsü karşısındaki kavşakta zırhlı 
araçtan atılan gaz bombasının ağzına isabet 
etmesi sonucu 4 yaşındaki V.Ç isimli çocuğun 
yaralandığı belirtildi. (Evrensel-15 Haziran)

AzadiyaWelat Gazetesi Kapatıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kürtçe yayım-
lanın günlük AzadiyaWelat Gazetesi’nin top-

latılmasını ve 15 gün süreyle kapatılmasının 
basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu 
belirterek kararı eleştirdi.Cemiyet’in açık-
lamasında yasalardaki, yayın organlarının 
toplatılmasına ve kapatılmasına neden olan 
maddelerin acil olarak kaldırılması gerektiği 
vurgulandı. (bik.gov.tr – 16 Haziran)

Muaf Olduğu Dersten Zayıf Not 
Verildi

Mahkeme kararıyla ‘Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi’ dersinden muaf tutulan ilköğretim 
okulu 5. sınıf öğrencisi Nazlı Şirin El’e zayıf 
not verilerek sınıfta bırakıldığı iddia edildi. 
(Milliyet-17 Haziran)

Korunma Talebinin Dikkate 
Alınmaması Ölümle Sonuçlandı

Denizli’de kocasından gördüğü şiddet nede-
niyle boşanmak isteyen ve savcılık tarafın-
dan Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirilen 57 ya-
şındaki Fatma Bağcı, kendisini takip eden eşi 
54 yaşındaki Mustafa Bağcı tarafından sokak 
ortasında kısa namlulu tüfekle vurularak öl-
dürüldü. Tekstil işçisi Fatma Bağcı’nın daha 
önce kocası hakkında savcılığa iki kez dilekçe 
verdiği ve koruma talebinde bulunduğu öğ-
renildi. (18 Haziran-Milliyet)

Polise Sığındı Tecavüze Uğradı

Kendisini rahatsız eden gençlerden kurtul-
mak isteyen ve polise sığınan 16 yaşındaki 
kız çocuğu baş komiserin tecavüzüne uğradı. 
(Haber X-18 Haziran)

Kırıklar Cezaevi ‘Can Güvenliğimiz 
Yok’ Uyarısına Duyarsız

Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde adlilerin yanında 
tutulan 5 siyasi tutuklunun, ‘can güvenliği-
miz yok, siyasi tutukluların yanına gitmek 
istiyoruz’ şeklindeki talepleri cezaevi idaresi 
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tarafından görmezden geliniyor. (Fırat News-
18 Haziran)

Blokun Şölenine Yasak

Baykan İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Baykan 
Kaymakamı Murat Süzen ’in talimatı ile Siirt 
Milletvekili Gültan Kışanak için düzenlenen 
şölene katıldıkları için 3 ücretli öğretmenin 
görevden alındığı, 1 okul müdürünün mü-
dürlük sıfatının elinden alındığı ve ayrıca 1 
kadrolu öğretmen hakkında ise soruşturma 
başlatıldığı iddia edildi. (Evrensel-19 Hazi-
ran)

AİHM’den Türkiye Aleyhine Karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yasadışı 
örgüt PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tutuk-
lanmasının yıl dönümünde polisin “acıma-
sızlığına” maruz kaldıklarını ve devlet yetki-
lilerinin etkili bir soruşturma yürütmedikleri 
iddia eden iki Türk vatandaşına; işkence ve 
kötü muamele gördükleri gerekçesiyle 23 
bin 500 euro tazminat ödenmesine hükmet-
ti. (Haber X-21 Haziran)

75 Yaşındaki Halime Kayar 150 Dikişle 
Yoğun Bakımdan Çıktı

Siirt’te Emek, Demokrasi ve Özgürlük 
Bloku’nun seçim başarısını kutlayan kitleye 
polisin sert müdahalesi sonucu ağır yarala-
nan 75 yaşındaki Halime Kayar, yoğun ba-
kımdan çıktı. Kafatasında 150 dikiş olduğu 
belirtilen Kayar, “Beni 2’si üniformalı, 2’si si-
vil 4 polis dövdü” dedi. (Evrensel-21 Haziran)

Koruma Altındaki Anne Çoçuklarnın 
Gözü Önünde Öldürüldü

Bartın’da bir kadın, Cumhuriyet Savcılığınca 
koruma altına alınmasına rağmen, kendisine 
ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiy-
le boşanma davası açtığı kocası tarafından 
tabancayla öldürüldü. (Hürriyet-21 Haziran)

Nusaybin’de Polis Gazı Ağır Yaraladı

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde önceki gün 
yapılan protesto eylemine polisin gaz bom-
balarıyla müdahalesi sonucu 56 yaşındaki 
Nezir Gecidibi başından ağır yaralandı. Mar-
din Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alı-
nan Gecidibi’nin başının sol tarafına isabet 
eden gaz bombası nedeniyle 7 dikiş atıldı. 
(Evrensel-25 Haziran)

Köklü Değişim Dergisinin Konferansı’na 
Valilik Engel Çıkardı

Ankara Anadolu Gösteri Merkezinde dü-
zenleyecekleri «Ortadoğuda Neler Oluyor» 
konulu konferans, yasal tüm izinler alınmış 
olmasına ve konferans için halka ve özel da-
vetlilere davetler ve duyurular yapılmış ol-
masına rağmen «Ankara Valiliği» tarafından 
makul hiç bir gerekçe gösterilmeden ‹son 
anda› yasaklandı. (26.06.2011, kokludegi-
sim.net)

Gözaltında Darp Edildiler

İstanbul’da Sivas Katliamını anma etkinliği 
için bildiri dağıtırken gözaltına 4 kişinin darp 
edildiği belirtildi. (Evrensel-28 Haziran)
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Gaz Bombası Bir Can Daha Aldı

Şırnak’ta 12 Haziran seçim kutlamalarına 
polisin attığı gaz bombası nedeniyle fenala-
şan 54 yaşındaki Hatice İdin, tedavi gördüğü 
Batman’da yaşamını yitirdi. İdin’in cenazesi 
defnedilmek üzere Şırnak’a götürüldü. 12 
Haziran seçim gecesi Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku’nun seçim sonucu kutlama-
ları sırasında yaşanan patlamada yaralanan-
ları hastaneye götüren kişilere polisin gaz 
bombası atması soncu fenalaşan 54 yaşın-
daki Hatice İdin, Cizre Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılmıştı. Durumunun kötüye gitmesi 
üzerine Batman Özel Dünya Hastanesi’ne 
kaldırılan İdin’in 18 günlük yaşam mücade-
lesinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
(Evrensel-1 Temmuz)

Köylülerden İddia: Dağlara Kimyasal 
Atıldı

“GÜVENLİK” gerekçesiyle 1995 yılında as-

kerlerce basılan ve biri bebek üç kişinin öl-
dürülmesinden sonra yakılarak boşaltılan 
Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan 
(Tîyar) köylüleri büyük bir iddiada bulundu. 
Ekinler kaldırılırken topların saldırısına uğra-
yan köylüler, dağlara kimyasal madde serpil-
diğini ileri sürdü. (Evrensel-3 Temmuz)

Okul Müdürü, 15 Yaşındaki 
Öğrencisine Tacizden Tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı bir bel-
dede, 8. sınıf öğrencisine cinsel istismarda 
bulunduğu iddia edilen İlköğretim Okulu 
Müdürü Y.Ş. (43) çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı. 8. sınıf öğrencisi Z.Ş. (15) ailesine 
okul müdürünün kendisine cinsel istismarda 
bulunduğunu söyledi. Ailenin şikâyeti üzeri-
ne Alaşehir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma 
başlattı, Okul Müdürü Y.Ş. Kaymakamlık ta-
rafından açığa alındı.(Milliyet-4 Temmuz)

Batman Cezaevinde Yer Kalmadı, Spor 
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Salonu Koğuş Yapıldı

Polisin neredeyse her hafta gözaltı operas-
yonları düzenlediği Batman’da 450 kişi kapa-
siteli Batman M tipi cezaevi dolup taştı. Son 
günlerde hükümlü ve tutuklu sayısı artınca 
sosyal faaliyetlere son veren cezaevi yöneti-
mi, spor salonu ile atölye bölümlerini koğuşa 
çevirdi. (Fırat News-4 Temmuz)

Mardin Cezaevi Koşulları

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin şubesi 
380 kişilik Mardin Cezaevi’nin bugün itiba-
riyle, yarısı politik gerekçelerle hükümlü ve 
tutuklu 970 mahkûmu barındırdığını açıkla-
dı. ‘’Görüştüğümüz mahpusların ortak so-
runları sağlıklı gıda temini, temiz su, temiz 
ortam, sağlık hizmetleri, ağır hastaların te-
davileri, Kürtçe mektuplaşma konusunda 
ağır ihlaller hâlâ devam etmektedir.” dendi. 
(BİA Haber Merkezi-4 Temmuz)

Cezaevi Koşulları Öldürüyor

İHD Adana Şubesi, TİHV Adana Temsilciliği 
ve Adana Tabip Odası, Kürkçüler Cezaevinde 
bulunan hasta mahkum Emrah Alişan ile ilgi-
li İHD Adana Şube binasında basın açıklama-
sı düzenledi. Basın açıklamasını okuyan TİHV 
Yöneticisi Mehmet Antmen, Alişan’ın gördü-
ğü kötü muamele sonucu daha da kötüleş-
tiğini aktardı. 23 Haziran tarihinde Alişan’ın 
hastaneye sevk edildiğini ancak hastanenin 
bodrum katında bir yerde tutulduğunu ifade 
eden Antmen, hastanın, hiçbir müdahalede 
bulunulmadan tekrar cezaevine sevk edildi-
ğini söyledi. 4 Temmuz’da tekrardan hasta-
neye sevk edilen Emrah Alişan’ın mahkum 
koğuşuna alındığı ve ayaklarından kelepçeli 
olarak tutulduğunu belirten Antmen, ku-
rumlar olarak şahsın sağlık durumu ile bir 
an önce ilgilenilmesini istediklerini aktardı. 

Alişan’ın sağlık durumunun tespit edilmesi 
gerektiğinin altını çizen Antmen, cezasının 
ertelenmesi için yetkilileri duyarlı davran-
maya çağırdıklarını vurguladı. (Evrensel 5 
Temmuz)

102 Yaşındaki Nineye Örgüt 
Propagandası Soruşturması

Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde PKK’li oğlu için 
verilen mevlide katıldığı için 102 yaşındaki 
Lalihan Akbay hakkında, “Örgüt propagan-
dası yapmak” iddiasıyla soruşturma açıldı. 
Kendisine söylenen hiçbir şeyi anlamayan 
anne Akbay, her konuşmaya sadece duayla 
karşılık veriyor. Verilen mevlide katıldıkları 
için ayrıca Servin Karakoç, BDP Tatvan İlçe 
Eş Başkanı Zahide Karadaşlı’ya da soruştur-
ma açıldı. Ancak savcının soruşturma açtığı 
Servin Karakoç’un da mevlidin verildiği gün 
Antep’te olduğu ortaya çıktı. Karakoç, mev-
lidin verildiği 16 Nisan 2011’de Antep’te 
olduğunu belirterek, kendilerinin baskılara 
maruz kaldığını ve hedef haline getirildiğini 
dile getirdi. (Evrensel-5 Temmuz)

Başörtülü Kadınların Halka Açık 
Müzeyi Gezmesine İzin Verilmedi

Çanakkale şehitliklerini gezmek için 
Aydın’dan gelen çarşaflı dört kadın, halka 
açık olan Çimenlik Kalesi’nden, askerler ta-
rafından zorla çıkarıldı. (Zaman-5 Temmuz)

Cezaevinde Diyet Yemekleri…

Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve şeker has-
tası olan Ufuk Keskin’in (35) rahatsızlığının 
ilerlememesi için almasının zorunlu olduğu 
diyet yemeklerinin; Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün “talebin 
karşılanması” yönündeki direktifine rağmen, 
“iaşe bedelinin karşılanmaması” gerekçe 
gösterilerek verilmediği öğrenildi. (Radikal-5 
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Temmuz)

Gaz Bombası Yaraladı

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 3 Temmuz 
2011’de düzenlenen bir protesto gösterisine 
müdahale eden kolluk kuvvetlerinin kullan-
dığı gaz bombalarından birinin, evinin önün-
de oturan Adile Savcı’ya (73) isabet etmesi 
sonucu, Adile Savcı yaralanarak Nusaybin 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (Evrensel-5 
Temmuz)

“Yıkmadık” Dediler, “Yıkım Masrafı” 
İstediler

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Maden 
Mahallesi’nde yıkılan gecekondu için rapor 
hazırlayan Valilik, “evin zarar görmediğini” 
açıkladı. Hakkında yıkım kararı olmayan Dil-
ber Topçu’ya ait evi yıkan görevliler hakkın-
da soruşturma izni verilmezken, Belediye 
evin sahibinden “Yıkım masrafı” istedi. (BİA 
Haber Merkezi-6 Temmuz) 

YSK›yı Protesto Eden 46 Yaşındaki 
Kadına Polis Şiddeti

Kent Meclisi Delegesi Nazife Çelebi (46), 
Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle için 26 
Haziran’da yapılan eylemde çok sayıda çevik 
kuvvet polisinin kendisini bir köşede sıkıştı-
rıp tekmelediğini söyledi. Çelebi’nin, aradan 
10 gün geçmesine rağmen vücudunda polis 
şiddetinin izleri mevcut olduğu kaydedildi. 
(Fırat News-7 Temmuz)

“Basri Vardar Serbest Bırakılsın”

Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan İlik kan-
seri hastası Basri Vardar’ın serbest bırakıl-
ması için İnsan Hakları Derneği (İHD) Metris 
Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. İHD, 
yaptığı açıklamada, “hayati tehlikesi” olan 

Basri Vardar’ın cezaevi koşullarında tedavisi-
nin yapılamayacağı için serbest bırakılmasını 
istedi. Vardar’ın cezaevinin iki kere değişti-
rildiği, dosyasının kaybedildiği tüm bunların 
zaman tedavisi ve tahliye sürecinde zaman 
kaybına yol açtığı belirtildi. (BİA Haber Mer-
kezi-8 Temmuz)

“Hopa Tutukluları Hak İhlalleri 
Yaşıyor”

Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzen-
lediği seçim mitingini protesto ettikleri için 
tutuklananlardan Erzurum E Tipi ve H Tipi 
Cezaevi’nde kalan 12 kişiden Ali Aksu’nun 
kamerasız bir odada dövüldüğü; dört tu-
tuklunun kaldığı koğuşta fare bulunduğu; 
tutuklulara Özgür Gündem ve Birgün Gaze-
telerinin ve ders kitaplarının verilmediği 9 
Temmuz 2011’de açıklanan raporla öğrenildi 
(ANF-9 Temmuz).

Van’da Sivil Polis Dayağı…

Van’da 8 Temmuz 2011’de Abdullah Savur, 
iş çıkışı Cumhuriyet Caddesi’nde yürürken 
çarpıştığı sivil polis memuruyla tartışmaya 
başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sivil 
polis memurunun Abdullah Savur’u döve-
rek resmî giyimli polis memurlarının yanına 
getirdiği burada da darp edilen ve yüzüne 
biber gazı sıkılan Abdullah Savur’un başına 
aldığı telsiz darbesi nedeniyle baygınlık ge-
çirdiği öğrenildi. Başına beş dikiş atılan Ab-
dullah Savur gözaltına alındı. (yeniozgurpoli-
tika.com-9 Temmuz).

Allah Adına Yemine Hapis

Konya Çumra’da İbrahim Çelik ile Pınar Çelik 
arasında devam eden bir davada şahitlik yap-
mak üzere mahkemeye gelen Konya Selçuk 
Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi 
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Emrah Akdemir, yemin konusunda “Ben dini 
inancım gereği sadece Allah’ı şahit tutarım.” 
deyince  hâkim İsmail Akay ile aralarında tar-
tışma çıktı. Hakimin talimatıyla polisler tara-
fından gözaltına alınan Akdemir’in tutuklan-
dığı öğrenildi. (Yeni Akit-10 Temmuz)

Sebebi bilinmeyen polis dayağı

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan İstik-
lal Caddesi’ne çıkan Mis Sokak’ta 9 Temmuz 
2011’de sivil polis memurlarının belirlene-
meyen bir nedenden ötürü 15 yaşlarında bir 
çocuğu döverek gözaltına aldığı öğrenildi. 
Aldığı darbeler nedeniyle kafası kanayan ço-
cuğun hastaneye götürülmediği ileri sürül-
dü. (ANF-11 Temmuz)

Kandıra’da dayak

Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 
kalan Hanefi Kuzu’nun yaptığı bir şikâyet 
başvurusu nedeniyle gardiyanlar tarafından 
darp edildiği Hanefi Kuzu’nun gönderdiği 
mektup sonucu 11 Temmuz 2011’de öğre-
nildi. (Özgür Gündem-11 Temmuz)

Polisin Yanında Linç Girişiminde 
Tutuklu Yok

Antalya’da 11 Temmuz 2011’de bankaya 
para yatırmaya giden E. ve S. adlı iki travesti, 
çevrede bulunan esnafın sözlü tacizinin ar-
dından, 15 kişilik bir grubun linç girişimine 
maruz kaldı. Saldırıya uğrayan E. yaptığı açık-
lamada, aramalarına rağmen polis ekibinin 
gelmediğini; saldırıdan bir saat sonra gelen 
polis ekibinin yanında da darp edildiğini fa-
kat saldırganlardan gözaltına alınan olmadı-
ğını ifade etti. (bianet.org-11 Temmuz)

F tipi gerçeği!

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde kalan Osman 

Evcan’ın vejetaryen olmasına rağmen ceza-
evi yönetiminin uygun yemekler vermediği; 
uygulama nedeniyle Osman Evcan’ın yazdığı 
şikâyet dilekçelerine el konulduğu ve hastalı-
ğı nedeniyle götürüldüğü hastanede doktor 
muayenesi sırasında kelepçelerinin çıkarıl-
madığı 13 Temmuz 2011’de öğrenildi. (TİHV-
13 Temmuz)

Koruma Polisleri Hastane Önünde 
Ateş Açtığı İddia Edildi

Artvin’in Hopa ilçesinde emekli öğretmen 
Metin Lokumcu’ nun öldürülmesiyle so-
nuçlanan olaylara tanık olan Recep Demir-
ci, hastane önünde ateş açtığını iddia ettiği 
polislerden şikayetçi oldu. Hopa Cumhuriyet 
Savcılığı soruşturma dosyasına da giren şi-
kayete göre, Demirci, polislerin silahından 
çıkan boş kovanları da delil olarak götürdü. 
(BİA Haber Merkezi-14 Temmuz)

Vücudu Yanan Tutuklu ‹Yer Yok› 
Gerekçesiyle Cezaevine Gönderildi

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde Cumar-
tesi akşamı yanık vakası olarak hastaneye 
kaldırılan tutuklu Ömer Sidek, hastanede 
yer olmadığı için tekrar cezaevine gönderil-
di. (Fırat News-18 Temmuz)

Çatışmanın Olduğu Dolapdere Köyü

Diyarbakır›ın Silvan ilçesi Bayrambaşı 
(Sêdeqnê) Beldesi›ne bağlı Dolapdere Köyü 
yakınlarında çıkan çatışmayla ilgili olarak Do-
lapdere köylüleri köye ve çevresine ağır si-
lahlarla ateş edildiğini, helikopterlerden ateş 
açıldığını, mermilerin evlere de isabet ettiği-
ni söyledi. (BİA Haber Merkezi-18 Temmuz)

Karakolda kadına dayak iddiası 

İzmir Karabağlar’da 16 Temmuz Cumartesi 
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gecesi eşiyle birlikte bir müzikholde eğlen-
meye giden kadının gözaltına almak isteyen 
polise direnince dayak atıldığı iddia edildi. 
İzmir Karabağlar’da 16 Temmuz Cumartesi 
gecesi eşiyle birlikte bir müzikholde eğlen-
meye giden kadının hayatı kâbusa döndü. 
İddiaya göre olay şöyle gelişti: Tekstil firma-
sında çalışan, 8 yaşında bir kız çocuğu anne-
si Fevziye Cengiz (37), eşi Murat Cengiz (40) 
ile birlikte Karabağlar’daki bir müzikhole 
eğlenmeye gitti. Bu sırada rutin kimlik kont-
rolü yapan resmi üniformalı ve sivil polisler 
müzikhole geldi. Genç kadın, kimlik kontrolü 
yapan polise kimliğinin yanında olmadığını 
söylerken, eşi kimliği almak için otomobile 
gitti. Bu sırada polis, diğer kişilerle birlikte 
genç kadını gözaltına almak istedi. Duruma 
itiraz eden kadına iddiaya göre polis tokat 
attı ve ellerine kelepçe vurarak ekip araba-
sına bindirdi. Polislerin, eğlence yerindeki 
birkaç kişiyle birlikte kendisini Karabağlar 
Polis Karakolu’na götürdüğünü anlatan Fev-
ziye Cengiz, «Dayak karakolda da 10 dakika 
sürdü. İki polis beni yere fırlatarak tekme ve 
yumruk attı. Biri de izliyordu. Ben yapmayın 
dedikçe, ‹dayak cennetten çıkmadır› dediler 
ve vurdular» dedi. Olayın ardından pazar 
sabahı genç kadın savcılığa giderek, iki polis 
hakkında suç duyurusunda bulundu. Emni-
yet yetkilileri ise «Aşırı alkollü olan, garson 
ve konsomatris olarak çalışan Fevziye Cen-
giz, polislere ağır hakaretler ederek kimlik 
ibraz etmemiştir. Polise mukavemet etmiş 
ve saldırmıştır. Yüzündeki izler zorla götürü-
lürken oldu. Tırnaklarıyla kolundan yaraladı-
ğı iki polis arkadaşımız kendisinden şikâyetçi 
olmuştur» açıklaması yaptı. (Sabah-19 Tem-
muz)

Cenaze törenine polis engeli

Siirt’te 16 Temmuz 2011’de devriye görevi 

yapan polis aracına düzenlenen ve bir komi-
serin ölümü ile bir polis memurunun da ya-
ralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı sonra-
sı çıkan çatışmada yaşamını yitiren PKK üyesi 
Mahfuz Aykaç’ın cenaze törenine müdahale 
ederek katılanları dağıtan polis ekipleri ce-
naze namazını kıldıran imamı da darp etti. 
(ANF-19 Temmuz).

“İfademi Almadan Önce Çırılçıplak 
Soydular”

Narkotik Şube’de iki kez ifade verdikten 
sonra, gözaltında çırılçıplak soyulduğunu ve 
kötü muamele gördüğünü söyleyen ve üçün-
cü kez çağrılınca intihar eden Can’ın yaşadık-
larını anlattığı mektup mahkemeye sunuldu. 
(BİA Haber Merkezi-20 Temmuz)

Taziye Çadırına Polis Müdahalesi: 50 
Yaralı

Siirt’te hayatını kaybeden Mahfuz Aykaç için 
kurulan taziye çadırına BDP’lilerin ziyareti 
sırasında yaşanan polis müdahalesi sırasın-
da 50 kişi yaralandı. Siirt’te 16 Temmuz’da 
çıkan çatışmada yaşamını yitiren PKK üyesi 
Mahfuz Aykaç için Conkbayır Mahallesi’nde 
kurulan taziye çadırına polis müdahale etti. 
Aralarında BDP Siirt İl Başkanı Faruk Sağlam, 
Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Kurtalan 
Belediye Başkanı Necat Yılmaz’ın da bulun-
duğu 50 kişi yaralandı. (BİA Haber Merke-
zi-21 Temmuz )

Mahkemede Jandarma Dayağı!

Gençlik merkezine yapılan baskın sonrası 
geçen yıl tutuklanan 11 üniversite öğrenci-
sinin duruşmasında jandarmanın mahkeme 
heyetinin önünde kelepçeli sanıkları sopa-
larla dövdüğü iddia edildi. 27 Kasım 2010’da 
Ankara’da Gençlik Kültür Merkezi’ne yapılan 
polis baskınıyla gözaltına alınan ve PKK üyesi 
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oldukları iddiasıyla tutuklanan 11 üniversite 
öğrencisinin duruşması dün Ankara’da yapıl-
dı. Kürtçe savunma sorunu nedeniyle gergin 
başlayan duruşmada sanıkların mahkeme 
heyeti önünde jandarma tarafından dövül-
düğü, dayağın adliye nezarethanesinde ve 
cezaevi aracında da sürdüğü iddia edildi.
Sanıklardan ikisi kafatasında kırık ve yara-
lanma nedeniyle dün gece Sincan Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer sanıklar bu-
gün rapor almaları için hastaneye götürüle-
cekler. (BİA Haber Merkezi-21 Temmuz)

Hayrettin’in Bisikletini Ezenlere 
Soruşturma

Nusaybin’de 27 Haziran’da düzenlenen 
protesto gösterileri sırasında atılan gazdan 
kaçan Hayrettin adlı çocuğun bisikletini 
TOMA polis aracıyla ezen iki polis hakkında 
soruşturma başlatıldı. Mardin’in Nusaybin 
İlçesi’nde 27 Haziran’da tutuklu milletvekil-
lerinin tahliye talebinin reddedilmesi ve Ha-
tip Dicle’nin vekilliğinin düşürülmesine karşı 
düzenlenen protesto gösterilerinde bir ço-
cuğa ait bisikleti TOMA polis aracının altında 
ezen iki polis hakkında soruşturma başlatıl-
dı. 27 Haziran’da Nusaybin’in Kışla Mahallesi 
Işık Önder Caddesi’nde yapılan protesto gös-
terisi sırasında atılan gazlardan dolayı bisik-
letini olay yerinde bırakarak kaçmak zorun-
da kalan Hayrettin adlı çocuğun bisikletine 
el koyan iki polisin, bisikleti TOMA’nın altına 
koyarak ezmesi, basın mensuplarının video 
kayıtlarıyla kamuoyuna yansımıştı.(BİA Ha-
ber Merkezi-22 Temmuz)

Mardin Cezaevinde Sürgün

DİYARBAKIR E ve D Tipi cezaevlerinin ardın-
dan bu kez Mardin E Tipi Kapalı Cezaevin-
den sürgün haberi geldi. Siyasi operasyon-
ların devam ettiği bir dönemde Mardin E 

Tipi’nden 18 tutuklu, Karadeniz bölgesindeki 
cezaevlerine sürgün edilirken, aynı durumun 
Midyat M Tipi Cezaevinde de yaşandığı bildi-
rildi. (24 Temmuz 2011-Evrensel)

Uzman Çavuş 11 Yıl Sonra 
Konuştu:”Kendilerini Yakmadılar, 
Teslim Olacaklardı”

Bayrampaşa Cezaevi’ndeki Hayata Dönüş 
Operasyonu’nda görev alan asker, “Doğ-
ru bildiklerimi söylemeye mecburum. Ya-
nan koğuştaki tutuklular dışarı çıkıp teslim 
olmak istedi ama kapılar açılmadı, itfaiye 
müdahale etmedi, hatta üzerlerine yanıcı 
maddeyle kaplı battaniye attıklarını söyledi-
ler” dedi. 19 Aralık 2000’deki Hayata Dönüş 
Operasyonu’nda, Bayrampaşa Cezaevi’nde 
Uzman Jandarma Çavuş olarak görevli olan 
Altan Sabsız, yanarak hayatını kaybedenle-
rin iddia edildiği gibi kendisini yakmadığını, 
yangın çıkan koğuştakilerin teslim olmak is-
temesine rağmen kapıların açılmadığını söy-
ledi. (BİA Haber Merkezi-25 Temmuz)

Gaz bombası bir çocuğu daha öldürdü

Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki gösteriye müda-
hale eden polisin kullandığı gaz bombası bir 
çocuğun daha yaşamına mal oldu. Polisin 
gaz bombası başına isabet eden ve ağır yara-
lanan 13 yaşındaki Doğan Teyboğa, kaldırıl-
dığı hastanede yaşamını yitirdi.(Evrensel-26 
Temmuz)

Yanlışlıkla Öldürüldü; Ama 
«Kusurluymuş»

Hatay Valiliği, kekik toplarken öldürülen 
Mustafa Fil’in tazminat davası açan ailesine, 
“Olay anında örgüt mensuplarının olduğu 
bilinen kırsaldaydı” yanıtını verdi. Valilik bu 
cevabıyla Fil’in kusurlu olduğunu savundu. 
(BİA Haber Merkezi-27 Temmuz )
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Cezaevlerinde Neler Oluyor?

Cezaevlerinde yeni uygulamalara gidilmesi 
hak gasplarının yanı sıra darpların yaşan-
masına yol açtı. Kütahya’da gözaltına alı-
nıp tutuklanan Seyfettin Bal’ın cezaevinde 
hayatını kaybetmesinin ardından şimdi de 
Bal’ın arkadaşı Hikmet Ürper, Kırıkkale F Tipi 
Kapalı Cezaevinden ailesini arayarak hayatı-
nın tehlikede olduğunu ve kendisine yardım 
edilmesini istedi. Yaşanan hak ihlallerinin 
sonuncusu ise Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezae-
vinde yaşandı. Seyfettin Bal’ın tutuklandığı 
operasyonun ardından Kütahya’da tutukla-
nan ve önce Sincan F Tipi Kapalı Cezaevine 
sevk edilen ardından da Kırıkkale F Tipi Ka-
palı Cezaevine sürgün edilen Hikmet Ürper, 
ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde ağla-
yarak yardım istedi. Hikmet Ürper’in annesi 
Sabiha Ürper oğlu ile yaptığı görüşmede oğ-
lunun ağladığını ve kendilerini dövdüklerini 
söylediğini kaydetti. Anne Ürper, oğlunun 
kendilerini bir daha arayamayacağını söyle-
diğini belirterek, “2 hafta önce Kırıkkale’ye 
gönderilmişti. Seyfettin öldükten sonra bizi 
aradı ve sürekli ağladı. Tehlikede oldukları-
nı bütün kurumlara başvurmalarını söyledi. 
Oğluma ne yapıyorlarsa hayatından endişe 
duyuyorum” dedi. Kırıkkale F Tipi Kapalı Ce-
zaevinde daha önce de sürgün edilen siyasi 
tutuklular jandarma tarafından ring aracın-
da darp edilmişti. (Evrensel-27 Temmuz)

Gözaltında İşkence Ve Kötü Muamele

Futbolda şike soruşturması kapsamında 7 
Temmuz 2011’de tutuklanan eski futbolcu 
Ümit Karan, 28 Temmuz 2011’de avukatı 
aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada gözaltı-
na alındıktan sonra tutulduğu nezarethane-
de üç gün boyunca tek başına kaldığını ve üç 
günlük süre içerisinde psikolojik işkence gör-
düğünü söyledi. (Radikal-28 Temmuz)

Diyarbakır’da 20 Yaşındaki Çiftçi, 
Polis Kurşunuyla Öldü

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre 
olay şöyle gelişti: Mahallede devriye gezen 
polisler ile mahalle sakinleri arasında tar-
tışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
sonucunda polisler 20 yaşındaki Çiftçi’yi ateş 
ederek başından vurdu. Çiftçi’nin hayatı-
nı kaybettiği öğrenildi.Mahalle sakinlerinin 
tepki göstermesi üzerine ise polis gaz bom-
baları ile müdahale etti. Müdahalede ismi 
öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Olaydan 
sonra mahalleye çok sayıda çevik kuvvet po-
lisi gönderilirken, savcı da olay yerine gele-
rek inceleme yaptı. İncelemenin ardından 
hayatını kaybeden Çiftçi›nin cenazesi Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastane-
si morguna kaldırıldı. (BİA Haber Merkezi-29 
Temmuz )

Vali Ve Polis İzledi, Korucular Ateşe 
Verdi

Karlıova’da Taşlıca Köyü Korucubaşı Hacı 
Alan’ın (40) silahlı saldırı sonucu yaşamı-
nı yitirmesinin ardından BDP İlçe Başkanı 
Şemsettin Özen’in evinin ateşe verilmesi 
ardından aralarında belediye meclis üyeleri 
ile BDP’li üyelerine ait ev ve iş yerlerinin de 
bulunduğu birçok yerin ateşe verildiği bildi-
rildi. Yakma olaylarını doğrulayan Karlıova 
Belediye Meclis Üyesi Selim Yıldırım, “Yaşa-
nan olaylar bizzat valinin gözleri önünde ger-
çekleşiyor. Artık sesimizi duyun. Burada hiç 
kimsenin can güvenliği yok” dedi. Bingöl’ün 
Karlıova İlçesi’nde Taşlıca Köyü Korucubaşı 
Hacı Alan’ın (40) uğradığı silahlı saldırı sonu-
cu yaşamını yitirmesinin ardından başlayan 
gerginlik tırmanarak devam ediyor. Alan’ın 
ölümünü bahane eden korucuların başta 
BDP ilçe binası ve Karlıova Belediye hizmet 
binası olmak üzere kentte bulunan birçok 
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işyeri ve evin camını kırdığı, çevredeki yurt-
taşlara gelişi güzel hakaret ettiği bildirildi. 
Son olarak BDP Karlıova İlçe Başkanı Şem-
settin Özen’in evini ateşe veren korucuların, 
içerde Özen’in eşi ve çocukları bulunmasına 
rağmen yurttaşların yangına müdahale et-
mesine izin vermediği belirtildi. Konuya iliş-
kin bilgi aldığımız Karlıova Belediye Başkanı 
Ferit Çelik, meydana gelen olayın hemen ar-
dından korucuların çarşı merkezine gelerek 

BDP’ye yakınlığı ile bilinen birçok esnafın ca-
mını kırdığını söyledi. Yine BDP’nin binasını 
taş yağmuruna tutan korucuların ardından 
ilçe binasında bulunan eşyaları dışarı attığı-
nı duyduklarını söyleyen Çelik, belediyeye 
yönelen korucuların belediye personeline 
hakaretlerde bulunarak, belediyeyi işgal et-
mek istediklerini, personelin izin vermeme-
si üzerine belediyenin camlarını kırdıklarını 
söyledi. (Evrensel-29 Temmuz)
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“Andımız”ı Eleştiren Öğretmene Maaş 
Cezası

Öğretmen ve insan hakları aktivisti Nihat 
Aksoy, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 
öğrencilere yaptığı konuşmada ‘Andımız’ ın 
zorla okutulmasının insan haklarına aykırı 
olduğunu söyleyince, maaş kesintisiyle ceza-
landırıldı. (Haksöz Haber-1 Ağustos)

3 Aile Havaalanında Oda Hapsinde

Özbek diktatörü Kerimov’un zulmünden 
kaçarak Kazakistan’a mülteci olarak sığınan 
ancak buradan da ülkelerine geri verilme 
korkusuyla İstanbul’a gelen 3 Özbek aile bü-
yük bir şokla karşılaştı. Son bir ümit olarak 
Türkiye›nin kapısınııı çalan 3 aile, geldikleri 
yer olan Kazakistan›a zorla geri gönderilme 
ve oradan da Kerimov›un zulmüyle inlettiği 
Özbekistan›a teslim edilme korkusuyla baş-
başa bırakıldıkları öğrenildi. Ayrıca ailelerin 
halen havaalanında yabancılar polisinde 

gözaltı birimi olan İNAD (inad missible) bö-
lümünde tutuldukları, kaldıkları yerin uzun 
süre kalmaya müsait olmadığı gibi bir pen-
ceresi bile bulunmadığı, 45 günlük bebeğin 
de yetişkinlerle aynı yemeği yemek zorunda 
bırakıldığı öğrenildi. (Sabah-1 Ağustos)

Başörtülü öğrencinin ailesine ceza

Adana’’da Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan 
Orhan Çobanoğlu İlköğretim Okulu 4. Sınıf 
öğrencisi olan Maşallah Savsal okuluna ba-
şörtülü devam etmek isteyince okul idaresi 
buna izin vermedi. Bunun üzerine başı açık 
okumayı kabul etmeyen Savsal, okulu bırak-
mak zorunda kaldı. Okul idaresi de Maşallah 
Savsal’ın 83 gün okula devamsızlık yaptığı 
yönünde Seyhan Kaymakamlığına şikâyette 
bulundu. Kaymakamlık da kızları başörtülü 
okumak isteyen Savsal ailesine 01/2010-
12/2010 tarihleri arasındaki 83 gün için 15 
TL olmak üzere toplam da 1245 TL para ce-
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zası kesti. (DünyaBülteni- 1 Ağustos) 

Olmayan örgütün sloganına hapis!

5 Kasım 2011’de Ankara’da YÖK’ü protes-
to için düzenlenen eylem sırasında SSK 
İşhanı’na “YÖK’e tecrit, paralı eğitime ha-
yır” yazılı pankartı asmak isterken gözaltına 
alınan Adıgüzel, polis tutanağına göre, “Ya-
şasın Dev-Sol, insanlık onuru işkenceyi ye-
necek, baskılar bizi yıldıramaz” diye slogan 
attı. Polis tutanağı esas alınarak Adıgüzel 
hakkında soruşturma başlatıldı. Özel Yetkili 
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, so-
ruşturma sonunda Adıgüzel hakkında terör 
örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 
dava açtı. Adıgüzel’in de bu örgütün propa-
gandasını yaptığı iddia edildi. Adıgüzel, iddia 
edilen sloganları atmadığını ifade etti. Ancak 
mahkeme, 3 polisin ifadeleri doğrultusunda, 
Adıgüzel’i örgütün propagandasını yaptı-
ğı gerekçesiyle 1 yıl hapse mahkûm etti. İyi 
hali nedeniyle bu cezayı 10 ay hapse indiren 
mahkeme bu cezayı ertelemedi ve seçenek 
yaptırımlara çevirmedi. (Birgün- 1 Ağustos)

Bismil’de 4 Çocuk Gözaltina Alındı

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde evlere ya-
pılan baskınlarda 4 çocuk gözaltına alındı. 
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde bugün öğlen 
saatlerinde birçok eve baskın düzenlendi. 
Evlerde yapılan aramaların ardından isim-
leri öğrenilemeyen 4 çocuk gözaltına alındı. 
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü›ne götürü-
len çocukların gözaltına alınma gerekçeleri 
konusunda bilgi alınamadı. Evleri basılan 
vatandaşlar, polislerin ellerinde bir listeyle 
dolaştıklarını söyledi. (Evrensel – 2 Ağustos)

Kırıkkale Cezaevinde İşkence

Cezaevi’nde KCK davasından tutuklu bulu-
nan Ahmet Arslan gardiyanların işkencesine 

maruz kaldı. Anlatımlara göre Ahmet Arslan 
revire götürülme bahanesiyle yaklaşık 10 
gardiyan tarafından hücreden alınıyor. Uzun 
süre koğuşa geri dönmeyen arkadaşlarının 
nereye götürüldüğünü sormalarına rağmen 
yanıt alamadı. Bir süre sonra Ahmet Arslan 
yüzü gözü şişmiş, kan içinde, darp edilmiş 
halde koğuşa getirildi. Bir odaya götüren 10 
gardiyan tarafından darp edilen Arslan’ın re-
vire götürülmesi için diğer tutukluların ısrarlı 
kapı övme eylemi sonunda Arslan revire gö-
türüldü. Revir doktorunun ‘acile kaldırılması 
gerekir’ demesine rağmen hastaneye kaldı-
rılmadı. (ozgurradyo.com- 3 Ağustos)

Eğitim-Sen’lilere Tutuklama 

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde izinsiz yürüyüşe 
katıldıkları gerekçesiyle Eğitim-Sen temsilcisi 
ile sendika üyesi 3 kişi tutuklandı. İlçe Em-
niyet Müdürlündeki sorguları tamamlanan 
zanlılar, çıkarıldıkları Kızıltepe Asliye Ceza 
Mahkemesince ‘’yasadışı örgüt propaganda-
sı’’ yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. (Cumhu-
riyet- 3 Ağustos)

Cenaze Törenine Polis Müdahale Etti

Mardin Kızıltepe ilçesinde PKK üyesi Bedran 
Kaya’nın cenaze törenine polis müdahale 
etti. Müdahale sırasında 3 kişi yaralandı, 3 
kişi de gözaltına alındı. Polis müdahalesine 
sert tepki gösten vatandaşlar yolu trafiğe ka-
padı. ( Evrensel- 3 Ağustos)

Her Yumrukta ‘Ben Polisim’ Dedi!

ANTALYA’da bir akaryakıt istasyonunda ken-
disine öncelik tanınmasını isteyen polis me-
muru C.A., üzerine atladığı pompacı 39 yaşın-
daki Derviş Mehmet Alparslan’ı bayıltıncaya 
kadar dövdü. Polis memuru hakkında şikayet-
çi olan Alparslan, “Her vuruşunda ’Ben poli-
sim’ diye bağırıyordu» dedi. Hastanenin acil 
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servisinden 3 gün, plastik cerrahi servisinden 
de 7 gün iş göremez raporu alan Derviş Meh-
met Alparslan, «Bana saldıran C.A. ertesi gün 
karakola gitmiş. Polis memurlarından aracılık 
yapmalarını, 1 yıllık maaşını bana vereceğini 
ve şikayetçi olmamamı istemiş. Ancak ben 
şikayetimden vazgeçmedim. Ayrıca dava da 
açtım» diye konuştu. (Milliyet-4 Ağustos)

‘Atarım’ Dedi Uzaklaştırdı

Celal Bayar Üniversitesi’ne Bülent Arınç’ın 
gelmesini protesto eden ve rektörün “Sizi 
okuldan atarım” dediği iki öğrenci okuldan 
uzaklaştırıldı. (Milliyet-4 Ağustos)

BDP Malatya İl yöneticisine 8 yıl hapis

BDP Malatya İl Yöneticisi Zeki Kılıçgedik’e, 
PKK’lıların cenaze törenlerine katıldığı ve 
“Şehîd namirin” sloganı attığı gerekçesiyle 
açılan 3 ayrı davadan toplam 8 yıl hapis ce-
zası verildi. (Fıratnews-5 Ağustos)

Darp edilen tutuklular tedavi 
edilmiyor

ANKARA’da 20 Temmuz’da çıkarıldıkları mah-
keme salonu ve cezaevi ring aracında jandar-
ma tarafından darp edilen 11 tutuklu adına 
yaşadıklarını kaleme alan Emre Karataş, ka-
muoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. 11 
kişinin hâlâ tedavi edilmediğini belirten Kara-
taş, olay günü mahkeme heyetinden bir haki-
min askerlere, “bunları kameraların olmadığı 
yere sokun” diyerek, saldırı talimatını verdi-
ğini iddia etti. (Yüksekova Haber-5 Ağustos)

Bitlis’te 13 Kişiye Ait Bir Toplu Mezar 
Daha

Bitlis merkezde 13 PKK üyesine ait bir top-
lu mezar daha bulundu. İHD Bitlis Temsilcisi 
Hasan Ceylan, bölgedeki toplu mezarlar için 

savcılıkların yetersiz kaldığını, bunun için de 
bir bakanlığın oluşturulması gerektiğini söy-
ledi. (Evrensel-5 Ağustos)

Gözaltında İşkence

Van’ın Başkale İlçesi’nde 3 askerin yaşamını 
yitirmesine neden olan saldırıdan sonra gö-
zaltına alınan ve savcılıkta serbest bırakılan 
vatandaşlar, darp edildiklerini belirterek, 
sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lundu. Gözaltından kanlı giysileriyle çıkan 
ve işkenceyi hastane raporuyla belgeleyen 
Güroluk Köyü Muhtarı Ali Arslan, “İki gün bo-
yunca işkence yaptılar. Ben suçsuz olduğumu 
söyleyince köyümü basıp 75 yaşındaki anne 
ve babamı getirip gözlerimin önünde onları 
da dövdüler” dedi. (Haksöz Haber-6 Ağustos)

Kürtçe Savunmaya 24 Yıl Hapis Cezasi

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 
Delila Gençlik Kültür Merkezi yöneticisi Ser-
vet Kurt, Kürtçe savunmada ısrar ettiği için 
rekor hapis cezasına çarptırıldı. Ana dilde sa-
vunmayı “örgütsel tavır” olarak değerlendi-
ren mahkeme, ceza artırımına giderek Kurt’a 
“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 24 yıl ağır ha-
pis cezası verdi. (Evrensel-6 Ağustos)

Polisin Attığı Gaz Bombası Omuzunu 
Yaraladı

Mersin Akdeniz İlçesi Yenipazar Mahallesin-
de dün gece gençlerle polis arasında çıkan 
çatışmada Bedirhan Taş adlı kişi dükkânında 
oturduğu esnada polisin attığı gaz bomba-
sı sonucu omzundan yaralandı. (Birgün-6 
Ağustos)

Morarmalar ‘Kucaklama’ Sırasında 
Oluşmuş

Şırnak’ta gözaltında işkence gördükleri Adli 
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Tıp Kurumu raporlarıyla da kanıtlanan 5 ki-
şinin, üç polis hakkında açtığı davanın skan-
dal gerekçeli kararında işkence yine aklandı. 
Polislerin beraat ettiği davanın gerekçeli ka-
rarında, davacıların vücudunda oluşan kı-
zarma ve morarmaların polis tarafından 
‘kucaklandıkları’ sırada oluştuğu iddia edildi, 
mahkemenin ‘kucaklama’ dediği işkencenin 
de ‘hukuk sınırları içerisinde yapıldığı’ savu-
nuldu. (Evrensel-7 Ağustos)

68 Yaşındaki Kadın Adliyede Darp 
Edildi

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir 
dava sırasında 68 yaşında bir kadın “Ne bi-
çim mahkeme bu, böyle mahkeme mi olur” 
diyince mahkeme başkanının talimatıyla ad-
liye içinde polis tarafından darp edildi. Gül-
naz Ekmekçi adlı kadın başına aldığı darbeler 
nedeniyle hastaneye kaldırıldı. (Fıratnews-7 
Ağustos)

1 Mayıs’ta Slogan’a 3 yıl hapis

Dersim’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılan 
Barış Grubu Üyesi Aysel Doğan hakkında slo-
gan attığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası veril-
di. (Fıratnews-9 Ağustos)

‘Oğlumu Vurup, Kurşun İzini 
Kapatmışlar’

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Sarı-
taş Karakolu 51. Motorlu Piyade Tugay 
Komutanlığı’nda 2009 yılı Ekim ayında gö-
rev yaparken askeri makamlarca intihar et-
tiği bildirilen Piyade Er Murat Oktay Can’ın 
babası Oktay Can, oğlunun komutanı tara-
fından vurulduğunu ve başında bulunan 2 
mermi izinden birisinin hastanede estetik 
ameliyatla kapatıldığını iddia etti. (Haber 
7-11 Ağustos)

Askeri Kampta Öğrencilere İşkence

Kuleli, Maltepe ve Işıklar askeri liselerinden 
mezun öğrencilerle birlikte İzmir’in Urla 
ilçesinde, harp okullarını kazanan öğren-
cilerin intibak eğitimi aldığı Menteş Askerî 
Kampı’na katılan Tümer, Menteş Askerî 
Kampı’nda üsteğmenlerin, özellikle bazı ço-
cuklara “sindirme ve yıldırma” uygulama-
sından dolayı subay olma hayaline nokta 
koydu. Dizleri ve dirsekleri yara içinde kalan 
Turgut Selman Tümer, kampta üsteğmen-
lerin, askeri liselerden gelen ve isimlerini 
önceden belirledikleri öğrencilere işkence 
edercesinde eğitim yaptırdığını söylüyor. So-
yadını hatırlamadığı Ramazan adlı bir üsteğ-
menin, kendisiyle birlikte bazı arkadaşlarını 
harp okulundan ayrılmaya zorladığını ve 
bunda da başarılı olduğunu belirtiyor. Kule-
li Askeri Lisesi’nden 115 öğrencinin mezun 
olduğunu ve 40’a yakının, bu kampta eği-
tim öğretimine nokta koyduğunu anlatan 
Tümer, Maltepe Askeri Lisesi’ni birincilikle 
bitiren Mehmet Altan’ın da aynı gün ken-
dileriyle birlikte ayrılmak zorunda kaldığını 
kaydetti. (Islah Haber-11 Ağustos)

İmralı’da Kürtçe yasak

İmralı’da cezaları infaz edilen Öcalan ile 
Şeyhmuz Poyraz, Cumali Karsu, Hakkı Alpan, 
Hasbi Aydemir ve Bayram Kaymaz’ın ailele-
riyle ve kendi aralarında Kürtçe konuşmala-
rı engellendi, Kürtçe mektup yazmaları ve 
Kürtçe yayın okumalarına da yasak getirildi. 
(Bianet-13 Ağustos)

Polis Van›da Ramazan Şenliğini Bastı

Van’da Belediye tarafından düzenlenen Ra-
mazan şölenine polis zırhlı araçlarla baskın 
yaptı. Baskında onlarca evin camları kırılır-
ken, belediyenin kurduğu platform ve ses 
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düzeni ise tamamen kullanılamaz hale geti-
rildi. Polisin attığı gaz bombasının isabet et-
mesi sonucu 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı. 
(Evrensel-13 Ağustos)

Eruh Festivaline Yasak

Siirt’in Eruh İlçesi’nde 14-15 Ağustos 
2011’de yapılması planlanan 3. Çırav Kültür 
Sanat ve Doğa Festivali 12 Ağustos 2011’de 
Eruh Kaymakamlığı tarafından yasaklan-
dı. (Gündem-13 Ağustos)

Başörtülü Diye Soruşturma Açıldı

Aksaray’da Aile Sağlık Merkezi’nde Aile He-
kimi olarak çalışan Dr. Nihal Vurucuoğlu ile 
Hemşire Hatice Doygun’a başörtüsü ile çalış-
tıkları gerekçesi ile soruşturma açıldı. Bu iki 
personele, başörtüsü ile çalışmalarından do-
layı tutanak tutuldu. Aksaray Valiliği de söz 
konusu personeller için soruşturma açılma-
sına izin verdi. (Yeni Akit-14 Ağustos)

İçtimaya Geç Kaldığı İçin “Disko”ya 
Atıldı

Kuzey Kıbrıs’ta askerlik yapan İstanbullu 
er Uğur Kantar, içtimaya geç kaldığı için 
“disko” diye bilinen askerî disiplin koğu-
şuna atıldı ve komaya girene dek dövül-
dü. (Islah Haber-14 Ağustos)

Zabıtadan Dayak Yiyen Seyyar Satıcı 
Ölüm Orucuna Başladı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye zabı-
ta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında bir sü-
redir yaşanan gerginlik devam ediyor. Tezgah 
açmak isteyenlere zabıta ekipleri müdahale 
ederken, olayda bir seyyar satıcı yaralandı. 
Zabıta ekiplerinin müdahalesini protesto 
eden bir seyyar satıcı ölüm orucuna başladı. 
( Zaman-14 Ağustos)

Kısa Düşen Havan Mermisi 15 Askeri 
Yaraladı

İZMİR Foça Jandarma Komando Okul Komu-
tanlığı’ndaki eğitim sırasında, kısa düşen ha-
van mermisinin patlaması sonucu 15 asker 
yaralandı. (Milliyet-15 Ağustos)

‘Kürt Olduğumu Anlayınca Dövmeye 
Başladılar’

İstanbul’da 14 Ağustos 2011’de Tarlaba-
şı’ında tezgâh kurarak sigara satmaya çalı-
şan Selma Yıldırım’ın (47) Taksim Emniyet 
Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis memurları 
tarafından darp edildiği öğrenildi. Konuyla 
ilgili konuşan Selma Yıldırım “polisler kim-
liğime baktı ve memleketimden dolayı Kürt 
olduğumu anlayınca beni dövmeye başladı-
lar” dedi. (ANF-15 Ağustos)

Yolda Polis Dayağı

Ankara’da 9 Ağustos 2011’de yolda yürür-
ken üç polis memurunun bir anda kendisini 
dövmeye başladığını ardından Çankaya Polis 
Karakolu’na götürüldüğünü savunan Lok-
man Acar İnsan Hakları Derneği (İHD) An-
kara Şubesi’nden hukuki yardım talebinde 
bulundu. Aldığı darbeler nedeniyle kolu kırı-
lan Lokman Acar savcılığa suç duyurusunda 
bulundu. (ANF,-15 Ağustos)

Kürtçe Konuşmaya 5 Ay Hapis Cezası

BDP Siirt il binasının açılışında Kürtçe konu-
şunca hakkında ‘Siyasi Partiler Kanunu’na 
muhalefet’ suçundan dava açılan Siirt Ba-
ğımsız Belediye Başkanı Selim Sadak’a, 3 bin 
TL para cezası verildi. (Sabah-17 Ağustos)

Öcalan’ın Avukatları Men Edildi

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “ya-
sadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla yar-
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gılanan Abdullah Öcalan’ın avukatlarından 
Ergün Canan, Servet Demir, Cengiz Çiçek ve 
Davut Uzunköprü’nün 17 Ağustos 2011’de 
görülen duruşmasındada mahkeme heyeti 
“sanık dört avukatın bir yıl boyunca Abdullah 
Öcalan’ın avukatlığından men edilmelerine” 
karar verdi. (ntvmsnbc.com-17 Ağustos)

Uşak’ta Rastgele Ateş Sonucu Ölüm

Uşak’ta 2 Temmuz 2011’de yolda yürürken 
nereden geldiği belli olmayan kurşunun ba-
şına isabet etmesiyle 9 Temmuz 2011’de ya-
şamını yitiren İmdat Ünal’ın ölümüne neden 
olan kurşunun, olay günü düğünü olan polis 
memuru Orhan Kahraman’ın tabancasından 
çıktığı belirlendi. (Radikal-19 Ağustos)

Kadın Tutuklulara Cezaevinde Şiddet

Bakırköy Kapalı Cezaevi’nde görme engelli 
ve kanser hastası tutuklu Hediye Aksoy için 
adalet isteyen siyasi kadın tutukluların şid-
det gördüğü öğrenildi.  Konu hakkında bilgi 
veren Avukat Sevinç Sarıkaya, saldırı habe-
rini müvekkiliyle görüşmeye gitmeden önce 
öğrendiğini şiddete maruz kalan kadın tut-
sakların birçoğunun vücudunda darp izleri 
olduğunu belirtti. (Birgün-19 Ağustos) 

Hopa Olayları Nedeniyle Tutuklama

Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzen-
lediği seçim mitingini protesto eden gruba 
yapılan müdahaleyi protesto etmek amacıy-
la Ankara’da düzenlenen gösteriye katıldığı 
gerekçesiyle, gözaltına alınan Cüneyt Çakır 
19 Ağustos 2011’de tutuklandı. (Atilim.org-
19 Ağustos)

Ak Partili Meclis Üyesi Recep Kılıç’a 
Polisten Dayak

Samsun’da esnaf, aynı zamanda Tekkeköy 
Belediyesi AK Parti’li Meclis üyesi 40 yaşın-
daki Recep Kılıç, tartıştığı trafik polisleri tara-
fından işyeri önünde dövüldü.

Başına telsizle vurulan Kılıç, kanlar içinde 
kalırken polisler yaralı meclis üyesine biber 
gazı sıktı. Cadde üzerindeki bir lokantanın 
güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 
olaydan sonra polisler hakkında suç duyu-
rusunda bulunan Kılıç, “Beni öldüresiye döv-
düler” dedi. (Milliyet-21 Ağustos)

‘Uyuşturucuya hayır’a 6 ay hapis

Mersinde Sosyalist Demokrasi Partisine 
(SDP) bağlı Devrimci Liseliler’in (Dev-Lis) 
üyesi olan Çağdaş Doğan ve Hakan Serttaş 
beş yıl önce bir lise duvarına sprey boya ile 
“Uyuşturucuya hayır! / Dev-Lis” yazdı. Genç-
lere Çocuk Mahkemesi’nde ‘kamu malına 
zarar’ iddiasıyla 4’er bin TL ceza verildi. Daha 
sonra mahkemenin sorusu üzerine emniyet 
30 yıl önceki bilgilere dayanarak Dev-Lis adlı 
yasal öğrenci topluluğunun ‘terör örgütü’ 
olduğunu savundu. Gençler her ne kadar 
“Uyuşturucuya karşı duyarlılık için yazdık” 
dediyse de mahkeme, Mahkeme duvardaki 
yazıyı, “Sanıkların uyuşturucu gibi toplumun 
duyarlı olduğu konuya dikkat çekmek ama-
cıyla yazılama yaparken terör örgütünün im-
zasını atmak suretiyle toplumun örgüte yö-
nelik fikir ve kanaatlerinde müspet bir imaj 
yaratma amaçlı propagandif faaliyet” diye 
değerlendirdi ve iki genci 6 ay 20 gün hapis 
cezası verdi. ( Radikal-21 Ağustos)

Üniversitede İşçi Eylemine Polisten 
Sert Müdahale: 4 Yaralı, 25 Gözaltı

Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Bal-
calı Hastanesi’nde aylardır kadro eylemi 
yapan taşeron işçiler, yapılması planlanan 
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destek hizmetler ve temizlik ihalelerini en-
gellemeye çalışınca polisin müdahalesiyle 
karşılaştı. Disk’e bağlı Dev Sağlık İş Sendikası 
yöneticileri ve yaklaşık 300 işçinin katıldığı 
eylemde, çevik kuvvet ekipleri grubu biber 
gazı ve cop kullanarak dağıttı. Arbedede 4 
kişi yaralandı, aralarında sendikacıların da 
olduğu 25 kişi gözaltına alındı. (Milliyet-22 
Ağustos)

Çölyak Hastası Kalkan’a İlaçları 
Verilmiyor

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden iki 
hafta önce Erzurum’a sürgüne gönderilen 
çölyak hastası tutuklu Nesimi Kalkan’a son 
bir haftadır ilaçlarının verilmediği belirtildi. 
(Evrensel-22 Ağustos)

Karakolda Dayak İddiası

İzmir’de eczane çalışanı Ahmet Çıngıl, al-
kollü olarak trafik ekiplerine yakalanıp kan 
tahlili isteyince, götürüldüğü karakoldaki po-
lisler tarafından dövüldüğünü ileri sürerek 
savcılığa suç duyurusunda bulundu. 10 gün-
dür hastanede yatan Çıngıl, “Sapasağlam 
girdiğim karakoldan, imzalatmak istedikleri 
tutanağa itiraz edince dayak yiyerek çıktım. 
Görevli polislerin hepsi, gözleri dönmüş şe-
kilde üzerime saldırdı” dedi. Yetkililer ise, 
Çıngıl’ın alkollü olarak kaçmak isteyince ya-
kalandığını, kelepçe vurularak karakola gö-
türüldüğünü, burada alkolün etkisiyle trafik 
polis memurlarına yumruk attığını, etkisiz 
hale getirilirken de kafasını yere vurduğunu 
öne sürdü. (DHA-23 Ağustos)

Cenazeye katılmaya dava

BDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan hak-
kında, seçim öncesinde katıldığı 3 ayrı olay 
ve eylem nedeniyle, 23 yıl 6 aya kadar hapis 
istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 
“şüpheli Altan Tan’ın 23 Nisan 2011 tari-
hinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 
güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele 
geçirilen terör örgütü üyesinin cenaze töre-
nine katıldığı ve terör örgütü elebaşı lehine 
slogan atan grup ile beraber yürüdüğü” be-
lirtildi. (Radikal-24 Ağustos)

İTÜ’de Başörtüsü Yasağı Devam 
Ediyor 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
okullara, başörtüsü yasağını kaldırmalarıyla 
ilgili defalarca uyarı gönderilmesine rağmen 
hâlâ bazı okullarda yasak uygulaması devam 
ediyor. Son olarak İstanbul›da İstanbul Teknik 
Üniversitesi›nden (İTÜ) konuyla ilgili şikayet-
ler gelmeye başladı. İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Rektörlüğünce internet sitesinde “Kayıt 
İçin Gerekli Belgeler” başlığı altında yayımla-
nan listede ikinci madde olarak: “4 adet 4,5 
x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar 
son altı ay içinde önden, başı ve boynu açık, 
sakalsız adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde 
çekilmiş olmalıdır)” maddesine yer verilerek 
bugüne kadar hukuka aykırı olarak dayatma 
şeklinde yürütülen yasak hortlatılmak isten-
miştir.(Islah Haber-25 Ağustos)

Olmayan Örgütün Propagandasını 
Yapmak Suç

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Hazi-
ran 2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesin-
de Artvin’in Hopa İlçesi’nde yaptığı miting 
sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle 
yedi kişi hakkında 24 Ağustos 2011’de dava 
açıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
hazırlanan iddianamede, çıkan olaylar ne-
deniyle tutuklanan kişilerin “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” iddiasıyla ilgili olarak takip-
sizlik kararı verilmesine rağmen şüphelilerin 
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“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suç-
lamasıyla dört yıl altı aya kadar hapis ceza-
sına mahkûm edilmeleri istendi. (Radikal-25 
Ağustos)

Muhammet Cihat Saatçioğlu 
Tutuklandı

21 Ağustos 2011 Pazar günü Taksim’de dü-
zenlenen barış yanlısı eyleme katılmak üzere 
Taksim’e gelen Muhammed Cihad Saatçi-
oğlu, izin verilmeyen yürüyüşün iptal edil-
mesine rağmen gözaltına alındı. Çıkarıldığı 
mahkemece serbest bırakılan Saatçioğlu, 
daha sonra tekrar ve bu kez Terörle Müca-
dele (TEM) ekiplerince alındı. Şiddet karşıtı 
duruşu zaten bilinen aktivist, buradaki sor-
gusunda da, şiddet eylemleriyle asla alaka-
sının olmadığını ve barışçı olmayan hareket-
lere karşı olduğunu ifade etmesine rağmen 
PKK ile ilişkilendirilerek tutuklandı ve Metris 
Cezaevi’ne gönderildi. (Analiz Merkezi-27 
Ağustos)

‘Canlı Kalkanlara’ Sert Müdahale: 1 
Ölü

Operasyon ve çatışmaların durdurulması 
için Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) 
çağrısı üzerine Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars, 
Iğdır ve Ardahan’dan yola çıkan ve akşam 
Çukurca’ya 10 kilometre uzakta jandarma 
tarafından bekletilen ‘Canlı Kalkan’ grubuna 
jandarma ve polis ekipleri tarafından müda-
hale edildi. Müdahale sırasında ağır yara-
lanan Yıldırım Ayhan kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. (Islah Haber-28 Ağustos)

Başörtülüye Görülmedik Zulüm

28 Şubat sürecinin başörtülülere yönelik 
akıl almaz zulümleri bir bir ortaya çıkmaya 
devam ediyor. 1999’da Sakarya’da öğretmen 
olarak görev yaparken başörtüsü yasağına 

muhalefetten dolayı memuriyetine son veri-
len Şirin Çevik, yıllar sonra yeni bir sürprizle 
karşılaştı. Başörtüsü nedeniyle görevine son 
veren yasakçıların bununla da yetinmedikle-
ri, öğretmenler için “asaletin tasdiki” anlamı-
na gelen “stajı kalktı” işlemini iptal ederek, 
genç kadının bir daha göreve dönememesi 
için hukuk dışı işlem yaptıkları ortaya çıktı. 
(Yeni Akit-28 Ağustos)

TCK Mad. 301’den Gözaltı

Yazar Edip Yüksel, 26 Ağustos 2011’de 
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde iftarını açmak 
için geldiği Şehzadebaşı Camisi’nde gözal-
tına alındı. Edip Yüksel’in, sahibi olduğu, 
www.19.org internet sitesinde yazdığı yazılar 
nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 301. maddesi uyarınca açılan üç dava-
nın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle 
yapılan ihbar sonucu gözaltına alındığı öğre-
nildi. (Hürriyet-28 Ağustos)

Gözaltındaki 6 Mülteci Zehirlendi 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar 
Şubesi’nde sınırdışı edilmeyi bekleyen gözal-
tındaki 6 mülteci kendilerine verilen yemek-
ten zehirlendi. Ambulanslar ve polis araçla-
rıyla hastanelere sevk edilen göçmenlerin 
sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (Fı-
rat news-29 Ağustos)

TSK “Alnından Vurduğu Er”i Açıkladı

Genelkurmay Başkanlığı, eski Genelkurmay 
Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner’in ses 
kaydında bahsi geçen personelin 27 Aralık 
2010 tarihinde Adıyaman İl Jandarma Ko-
mutanlığında meydana gelen ve dost ateşi 
sonucunda hayatını kaybeden Jandarma Ko-
mando Er Cüneyt Kızılarslan olduğunu bildir-
di. (Islah Haber-30 Ağustos)
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Koşaner Hakkında Suç Duyurusunda Bu-
lunan Gazeteci İşinden Oldu

Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in 
internete düşen ses kaydındaki sözleri 
üzerine suç duyurusunda bulunan bir 
grup gazeteciden biri olan Kent Gazetesi 
köşe yazarı Necmi İnce, gazete yönetici-
leri tarafından işten çıkarıldı. ( Zaman-1 
Eylül)

Bursa’da 1 Eylül Yürüyüşüne Saldırı

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Bursa 
Setbaşı’nda bir araya gelen Emek, Demokrasi 
ve Özgürlük Bloku bileşenleri, yürüyüşe geç-
meye başladığı esnada, ülkücü oldukları ileri 
sürülen bir grup tarafından saldırıya uğradı. 
Emniyet güçlerinin yeterli önlemi almadıkları 
iddia edilirken, iki grup arasında çıkan kavga-
da çok sayıda yaralanan oldu. Polisle de bir 
süre çatışma yaşandı. (Evrensel-1 Eylül)

Cezaevinde Türkü’ye Görüş Yasağı

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın konuş-
ma yaptığı bir toplantıda “Parasız eğitim isti-
yoruz, alacağız” pankartı açan ve tutuklanan 
öğrencilerden Ferhat TÜZER’e, kaldığı ceza 
evinde türkü söylediği gerekçesiyle “emre 
itaatsizlik” dayanağıyla 6 ay görüş yasağı ge-
tirildi. (Cumhuriyet-2 Eylül)

Sokakta Linç Karakolda Darp

İzmir’in Selçuk ilçesinde 5 Kürt genci, deniz-
den geldikleri esnada bir grubun saldırısına 
uğradı. Öldü sanıldıkları için bırakılan genç-
ler hastaneye kaldırılıp tedavi edildikten 
sonra Jandarma karakoluna götürüldüler. 
Karakolda Jandarma komutanının“Şikâyetçi 
olmaktan vazgeçin yoksa sizin için kötü olur. 
Şikâyetinizden vazgeçerseniz sizi serbest 
bırakırım” dediği ve gençlerin buna itiraz 
etmesi üzerine darp edildikleri iddia edildi. 
Ayrıca iddia göre, gençlerin karakola gelen 
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ailelerine de hakarette bulunuldu. ( Evren-
sel-4 Eylül)

Baba ve Oğlunu Öldüren Zanlı 
Cezaevinde Ölü Bulundu

Kırıkkale’de iki kişiyi öldürmek iddiasıyla ya-
kalanan ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece 
tutuklanan Fatih DÜZYURT’un Delice Kapalı 
Cezaevinde yatak örtüsüne kendisini asarak 
intihar ettiği öne sürüldü. (Zaman-5 Eylül)

Ankara ve ODTÜ’de Başörtüsü Yasağı 
Sürüyor

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzu’nda yaptığı değişiklik 
doğrultusunda, çoğu üniversite kayıt işlem-
lerinde istenen fotoğraf için “kolaylıkla ta-
nınma” şartı dışında başka bir şart aramaz-
ken Ankara ve ODTÜ gibi bazı üniversitelerde 
yasak devam ediyor. ODTÜ’de öğrencilerden 
baş ve boyun açık fotoğraf istenirken; Anka-
ra Üniversitesi’nde ise biyometrik fotoğraf 
istendiği ve biyometrik fotoğrafın baş açık 
şekilde çekilmesi gerektiği belirtildi. (Akit-5 
Eylül)

Termik Santral İstemeyen Köylülere 
Polisten Sert Müdahale

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Yaylık köyü sa-
kinleri yapılması planlanan termik santral 
için gelen sondaj ekibini köye sokmayınca, 
polis gaz ve copla müdahale etti. Köylülere 
jandarma, polis ve panzerlerle müdahale 
edildiği, dört kişinin ağır yaralandığı ve atılan 
gazlardan ormanda yangın çıktığı da belirtil-
di. (Bianet-5 Eylül)

Tahliyesine 5 Gün Kala Cezaevinde 
İntihar Etti

4 yıl önce Ankara Etimesgut’ta askerliğini ya-

parken, saçkıran olacağı endişesiyle miğfer 
giymek istemediği için hakkında askerî mah-
kemede dava açılan ve askerliğini tamam-
ladıktan sonra bu davadan dolayı 75 gün 
hapis cezası alan Mehmet Sait PLATİN’in, sa-
lıverilmesine 5 gün kala, koğuşta nevresimle 
kendini asarak yaşamına son verdiği ailesine 
bildirildi. (Radikal-5 Eylül)

BEDAŞ’ta 70 İşçinin İşine Son Verildi

Daha önceleri BEDAŞ’ta yaşanan usulsüzlük 
ve yolsuzlukları kamuoyuna anlatmaya dö-
nük eylemleriyle gündeme gelen KESK’e bağ-
lı Enerji-Sen üyesi 70 taşeron işçisi, BEDAŞ’a 
iş yapan taşeron şirket tarafından “iş bitimi” 
gerekçesiyle işten çıkarıldı.( Evrensel-5 Eylül)

Van’da Barış Mitingi’ne Katılan 3 Kişi 
Tutuklandı

Van’da Dünya Barış Günü’nde düzenlenen 
mitingde gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü ‘Ör-
güt propagandası yapmak’ ve ‘Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ 
iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderil-
di. (Evrensel-5 Eylül)

Yeni Öğrenim Yılı Gözaltı İle Başladı

Marmara Üniversitesi’nde yeni öğrenim dö-
nemi için “Dayanışma Masası” adıyla yeni 
gelen öğrencilerle dayanışma amacıyla masa 
kuran Dev-Genç üyesi bir grup öğrenci, polis 
tarafından gözaltına alındı. Ayrıca polislerin, 
bir gün öncesinden “yarın gelirseniz size gös-
tereceğiz” sözleriyle öğrencileri tehdit ettik-
leri de iddia edildi. (6 Eylül, Evrensel)

Kürtçe Yakarış ‘Küfür’ Sayıldı

Kırıklar 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Zeynel Abidin ÇOBAN hakkında, 
cezaevi gardiyanı ile tartışmasından sonra 
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Kürtçe “Allah’ım sen bana akıl fikir ver” diye 
söylenmesinin ardından, küfür ettiği gerek-
çesiyle 5 ay kapalı 1 yılda açık görüş cezası 
verildi. ÇOBAN, cezaevinde işlenen bir cina-
yeti duyduğunu ve bundan sonra baskıların 
arttığını, bir gün de atölyeye giderken cezae-
vi gardiyanıyla tartışması sonucu Kürtçe ola-
rak yakardığını, Kürtçe bilmeyen bir gardiyan 
tarafından şikâyet edilip böyle bir cezaya 
çarptırıldığını belirtti. (Fırat News,6 Eylül)

O Kitap İmha Edilecek!

2005 yılında Sincan 1 No’lu F Tipi Cezae-
vinde hükümlü olan Halil GÜNDOĞAN’ın 
yazdığı “Metristen Munzur’a Bir Firari’nin 
Öyküsü” adlı kitabın ikinci baskısının tasla-
ğı, GÜNDOĞAN tarafından ailesine ulaştırıl-
ması için cezaevi yönetimine teslim edildi. 
Yönetim, kitabın Eski TCK’nın 142. Madde-
sine göre suç unsuru taşıdığını ve sakıncalı 
olduğu gerekçesiyle imha etme kararı aldı. 
GÜNDOĞAN’ın yaptığı itirazlar reddedildi. 
(Fırat News-6 Eylül)

BDP Kongresi’ne Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP’nin 4 
Eylül Pazar günü gerçekleştirdiği 2. Olağan 
Kongresi ile ilgili olarak, atılan sloganlar, sa-
londa açılan poster ve pankartlara ilişkin, 
“terör örgütü propagandası” suçu kapsa-
mında soruşturma başlattı. (Haber X-7 Eylül)

Tecridi Protesto Eden 75 Tutsak 
Sürgün Edildi

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 
13 PKK’lı tutuklu, koğuşlarında bulunan ya-
taklarını yakarak, PKK Lideri Abdullah ÖCA-
LAN üzerindeki tecridi protesto ettikten son-
ra 13 tutuklu ile birlikte toplam 75 tutuklu 
Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Samsun ve 
Amasya’da bulunan cezaevlerine gönderildi-

ler. (Fırat News 7 Eylül)

Kürtçe Şarkıya «Tahrik» Muamelesi

Hoşdere Caddesi’ndeki bir barda, “Kürtçe 
şarkı söylenmesi” üzerine başlayan ve Em-
rah GEZER’in ölümüyle sonuçlanan kavgayla 
ilgili sanık polis memuru Serkan AKBULUT, 
beylik tabancasıyla “tahrik altında” adam 
öldürmek ve yaralamak” suçlarından top-
lam 19 yıl 5 ay 10 gün hapse mahkûm oldu. 
Mağdur avukatları kararı temyiz edecekleri-
ni açıkladı. (Milliyet-8 Eylül)

Kürtçe Şarkıya Sivil Polis Saldırısı

Badırma 11. Yıl Mahallesi Küme Evlerinde 
açık alanda yapılan düğün töreninde, yerel 
sanatçı Şahin ÖZYILDIRIM’ a Kürtçe türkü 
söylediği için sivil polislerce müdahalede bu-
lunularak gözaltına alınmaya çalışıldı. Saat 
22.00 sularında düğün alanına gelen sivil po-
lislerin “Siz çok fazla oldunuz artık” dedikleri 
iddia edildi. ( Evrensel-9 Eylül)

Erzurum E Tipi Cezaevi’nde ‘İnce 
Arama’ İşkencesi

Erzurum E Tipi Cezaevi’nde her ayın ilk hafta-
sında yapılan açık görüşlerde, tutuklu yakını 
kadınlara gardiyanın eliyle üstten yaptığı ara-
manın yanı sıra, iç çamaşırlarının çıkarılmasını 
istediği iddia edildi. Ayrıca böyle bir aramayı 
kabul etmeyen yakınların ise görüşe alınma-
dığı da iddia ediliyor. (Fırat News-9 Eylül)

Halkın Günlüğü Gazetesi Kapatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın 
Günlüğü Gazetesinde yer alan, Maoist Ko-
münist Partisi (MKP) ve Halk Kurtuluş Ordusu 
(HKO) ile ilgili haber ve açıklamaları gerekçe 
göstererek, ‘Yasadışı silahlı terör örgütü pro-
pagandası’ yapıldığı iddiası ile gazetenin 1 ay 
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boyunca kapatılmasına ve ayrıca 10-20 Eylül 
2011 tarihli tüm nüshalara el konulması ve 
dağıtımının engellenmesine karar verdi. (Fı-
rat News-11 Eylül)

Polis Darp Ettiği Kişinin Raporlarına 
Da El Koydu

Diyarbakır’da sokakta yürürken “şüpheli” 
olduğu iddiasıyla gözaltına alınan psikiyatrik 
rahatsızlığı olan Metin Arslan’ın polis kara-
kolunda şiddete maruz kaldığı iddia edildi. 
Aldığı darbelerden fenalaşan Metin Arslan, 
Çınar Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 
tedavi edilen ve darp raporu verilen Arslan, 
tedavisinin daha sağlıklı şekilde yapılma-
sı için Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne sevk 
edildi ancak polisler Arslan’ın raporlarına 
el koyarak sevk edildiği Diyarbakır Devlet 
Hastanesi’ne gitmesine izin vermedi. Metin 
Arslan polislerin kendisini tehdit ettiğini de 
söyledi. (Bianet-12 Eylül)

Askerin Şüpheli Ölümüne ‘Silah 
Kazası’ Açıklaması

12 Eylül günü Sarıkamış’ta operasyonel faa-
liyet yürüten Kars İl Jandarma Komutanlığı 
Dağpınar Jandarma Asayiş Komando Bölük 
Komutanlığında görevli Jandarma Koman-
do Er Celal Kızılkan’ ın kaza kurşunuyla ha-
yatını kaybettiği açıklandı. Bu ölüm Bitlis’te 
askerlik yapan Sedat Durgun’ un 7 Eylül‘de 
kaza kurşunuyla, Maraş’ta askerlik yapan 
Eren Özel’in 8 Eylül‘de intihar ederek haya-
tını kaybetmesinin ardından beş gün için-
deki üçüncü şüpheli ölüm vakası oldu. Celal 
Kızılkan’ın ölümüyle ilgili olarak Sarıkamış 
Askeri Savcılığı, adli ve idari soruşturma baş-
lattı. (Bianet-12 Eylül)

Ölümle Tehdit Edilen Eşe Koruma 
Yok!

Tokat’ta eşi tarafından arabadan atılan ve 
ölümle tehdit edilen Hatice ERDEMLİ, savcı-
lığa dilekçe vermesine rağmen koruma altı-
na alınmadı. ERDEMLİ, açıklamasında sürekli 
ölüm tehditleri aldığını, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma vakfı memurları tarafından 
‘döven eşinden boşanmadığı için kendisine 
yardım edilemediğini’ söylediklerini bildirdi. 
(Cumhuriyet-13 Eylül)

Tutuksuz Yargılanıyordu, Kürtçe 
Savunma Talep Edince Tutuklandı

Nevruz Kutlamalarında, ‘slogan atma ve ör-
güt üyeliği’ gerekçesiyle hakkında dava açı-
lan ve tutuksuz yargılanan Gülizar ÖZDEMİR 
duruşmada savunmasını Kürtçe yapmayı ta-
lep edince önce Kabahatler Kanunu’nun 40. 
Maddesinde 75 TL para cezasına çarptırıldı, 
sonrada tutuklandı. (Fırat News-13 Eylül)

17 Yaşındaki Leyla’ya ‘Pes’ Dedirten 
Ceza

Erzurum’un Tortum İlçesine Bağlı Bağbaşı 
Beldesi’nde yaptırılacak HES’e tepki için 6 
eylül günü düzenlenen oturma eylemine 
katılarak ‘görevi yaptırmamakta direnme’ 
suçu işledikleri ileri sürülen 14 kişiye 250’şer 
lira para cezası ile birlikte adli kontrol cezası 
verildi. Tortum Sulh Ceza Mahkemesi ayrıca, 
eylemcilerden 17 yaşındaki Leyla Y.’nin CMK 
109/3-b maddesi gereğince HES’in çalışma 
alanlarına girmesini ve HES’lere karşı eylem-
lerde bulunan kişilerle ilişki kurmasını yasak-
ladı. (Milliyet-14 Eylül)

Taktığı Puşiden 20 Aydır İçeride

İstanbul’da 20 Şubat 2011 akşamı yüzleri pu-
şili bir grubun boş bir markete molotofkok-
teyli atması üzerine gözaltına alınan ve olay 
yerine yakın bir yerde puşi taktığı gerekçe-
siyle gözaltına alınıp, gizli tanık ifadesiyle 20 
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aydır tutuklu bulunan Galatasaray Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi 
Cihan Kırmızıgül, beşini kez hakim karşısına 
çıktı. Duruşmada savcı tahliye ve beraat is-
tedi ancak mahkeme oy birliği ile verdiği ka-
rarında Cihan Kırmızıgül hakkındaki mevcut 
suç şüphesinin devam ettiğini belirterek ta-
lebi reddetti. (haber X-14 Eylül)

Şemdinli İlçesinde Zorla Göç Ettirme

Operasyon yapılan Şemdinli ilçesine bağlı Yi-
ğitler Mezrasında yaşayan halkın göç etme-
ye başladığı bildirildi. Gülyazı Köyü Muhtarı, 
askerlerin köyden çıkmalarını istediğini ve 
günlerdir köylerinin çevresini bombaladığını 
söyledi. (Fırat News-14 Eylül)

Hatay’da Şüpheli Asker Ölümü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 1. Hudut Tabur 
Komutanlığı’nda askerlik yapan 21 yaşında-
ki Gökhan Sakça’nın, nöbet değişimi sırasın-
da bir askerin yere düşürdüğü silahın ateş 
alması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. 
Sakça, son altı gün içinde şüpheli şekilde 
ölen dördüncü asker oldu. (Bianet-14 Eylül)                         

Protestoya 10 Yıl Hapis İstemi

5 Ocak’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
üniversite rektörleri ile yaptığı toplantılar 
kapsamında gerçekleştirdiği ODTÜ ziyare-
ti sırasında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 
hükümeti proresto eden 117 öğrenciye açı-
lan davanın ilk duruşması görüldü. Öğrenci-
lere, bir yıl dokuz aydan 10 yıl 6 aya kadar 
hapis cezası isteniyor. (Bianet-14 Eylül)

Zabıtalardan Gençlere Saldırı

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi tara-
fından 17 Eylül’de düzenlenecek olan “İs-
mail Beşikçi ve Türkiye’de İfade Özgürlüğü 

Sempozyumu’nun” afişini Konur Sokak’ta 
asmak isteyen Tamer MARKOÇ ve Burhan 
ÇOBAN adlı gençlerin Çankaya Belediyesi’ne 
bağlı zabıta ekiplerince darp edildiği öğren-
dildi. (Evrensel-15 Eylül)

Cezaevi aracında Yangın: 5 Mahkûm 
Öldü

Van’dan İstanbul’a gitmekte olan cezaevi 
nakil aracı, 06.00’da seyir halinde iken alev 
aldı. Askerler, yanan aracın kapısını açmaya 
çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangında ceza-
evi nakil aracında bulunan 5 mahkum öldü. 
(Cumhuriyet-16 Eylül)

Kürtçe Konuşan Gence Polis Dayağı

Serdil DEMİR isimli genç, Diyarbakır 
Havaalanı’nda Kürtçe konuştuğu için önce 
sivil bir polisin ağır hakaretine maruz kaldığı-
nı, ardından darp edildiğini söyledi. DEMİR, 
başvuruda bulunduğu Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığı’ndan da yanıt alamadığı-
nı belirterek, suç duyurusunda bulunacağını 
söyledi. (Fırat News-17 Eylül)

Polisten Yürüyüşe Engel

Gazeteci Nedim ŞENER ve Ahmet ŞIK’ın 
tutuklanışının 200. Günü nedeniyle 
Galatasaray’la Taksim arasında “Adalet’in 
200’ü” yürüyüşü gerçekleştirildi. Grubun 
Taksim’e çıkmasına emniyet güçlerince izin 
verilmedi. (Radikal-18 Eylül)

Eylem Başlamadan Bitti: 122 Gözaltı

Taksim’den Galatasaray’a doğru yürüyüş 
yapmak isteyen ve PKK ile lideri Abdullah 
ÖCALAN lehine sloganlar atan gruba, polis, 
Tarlabaşı’nda tazyikli su ve biber gazıyla mü-
dahalede bulundu. Yaşanan çatışma sonun-
da 122 kişi gözaltına alındı. (Star-18 Eylül)
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Silopi’de Başına Gaz Bombası İsabet 
Eden Bir Çocuk Ağır Yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde gözaltıları protesto 
eden gruba polisin gaz bombalarıyla müda-
hale etmesi sonucu 17 yaşındaki E.K. ağır 
yaralandı. Gaz bombasının başına isabet 
etmesi sonucu ağır yaralanan E.K. ilk müda-
hale ardından Batman’a sevk edildi. (Fırat 
News-18 Eylül)

Okulların Açılmasıyla Başörtüsü 
Zulmü Start Verdi 

Osmaniye Yavuz Selim İlköğretim Okulu’nda 
başörtüsüyle derse girmek isteyen Sedanur 
Uçar adlı öğrencinin başörtüsü çıkarıldı. 
Okul müdürü Adil Çimen’in, kızının verdiği 
karara saygı duyulması gerektiğini söyleyen 
öğrenci velisi Sedat Uçar’a hakaret ettiği öğ-
renildi. (İLKHA-19 Eylül)

‘Zorunlu Din Dersi Kaldırılsın’ Diyene 
Dayak

Okullarda zorunlu din derslerinin kaldırıl-
masını isteyen bir gruba polis müdahalede 
bulundu. Eti Lisesi önünde basın açıklaması 
yapmak isteyen Çorum Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği Başkanı Halil TOP ve 4 dernek 
üyesi gözaltına alındı. (Cumhuriyet-20 Eylül)

Kışlada ‘Kedi’ Dayağı

Şırnak’taki 2ç Komando Tugayı’nda askerlik 
yapan Şanlıurfa’lı er Murat KILIÇ, Nöbet tut-
tuğu çadırdaki kedinin kaybolduğu gerekçe-
siyle bölük komutanı Binbaşı İhsan GÖKOĞ-
LAN tarafından demir sopayla dövüldü ve 
ağır hakarete maruz kaldı. Erin ailesi, TBMM 
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na dilek-
çe ile başvurdu. (Milliyet 20 Eylül)

Akdeniz Üniversitesi’nde Başörtüsü 

Yasağı Devam Ediyor

Üniversitelerde başörtüsü yasağının uygu-
lanmayacağına ilişkin YÖK’ten gelen açıkla-
malara rağmen Akdeniz Üniversitesi’nde ya-
sak devam ediyor. Üniversitenin Tıp Fakültesi 
ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu kısımlarında 
başörtülü öğrenciler derslere alınmazken; 
bir grup öğretim üyesi tarafından da tehdit 
edildikleri öğrenildi. (Haksöz Haber-21 Eylül)

PKK Lehine Gösteriye Katılanlara 8’er 
Yıl

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi Adana’da 
PKK lehine yapılan gösteriye katılan biri ka-
dın 6 kişiyi “terör örgütü adına suç işlemek”, 
“terör örgütünün propagandasını yapmak” 
ve “polise direnerek görevini yaptırmama” 
suçlarından 8’er yıl hapse mahkûm etti. 
(Cumhuriyet-22 Eylül)

Köylülere Çok Sert Müdahale: 7 Yaralı

Trabzon’un Çaykara İlçesinde köylüler, mah-
keme kararına rağmen yapımına başlanan 
HES şantiyesinin çalışmasını engellemek is-
tedi. Jandarmanın köylülere müdahalesi ile 
çıkan arbedede 7 köylü yaralandı. Trabzon 
İdare Mahkemesi, 3 ay önce bölgede yapımı 
planlanan projenin yürütmesini durdurmuş-
tu. (Cumhuriyet-22 Eylül)

Başörtülü Öğrenciler Okula Alınmadı

Gaziantep Şahinbey Pakize Kemal Öğücü İl-
köğretim okulunda okuyan Zeynep, Zehra 
Kütükçü, Sümeyra Andaç, Şuheda ve Selva 
Arslan isimli 5 kız öğrenci, başörtülü olduk-
ları gerekçesi ile okullarına alınmadı. Velileri 
ile okula giden öğrenciler önce sınıflara alın-
dı, veliler eve gönderilince sınıflardan topla-
tılıp kütüphaneye kapatıldı. Okul müdürü-
nün öğrencileri başlarını açmazlarsa anne 
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babalarının hapse gireceğini söylerek tehdit 
ettiği öğrenildi. (Haksöz Haber-23 Eylül)

Sincan Cezaevi’nde Tutuklulara 
İşkence

Ankara Sincan Kapalı Cezaevinde gardiyan-
ların idarecilerin gözü önünde 5 tutukluyu 
dövdükleri iddia edildi. Dayak atılan kadın-
lara ertesi gün yiyecek ve su verilmediği be-
lirtilirken, adli tıpta muayene olmak isteyen 
kadınlar, götürüldükleri devlet hastanesin-
de sadece gözle muayene edildiler. (Evren-
sel-25 Eylül)

Savcılıktan ‘İmam Nikahı Var, 
Korumayız’ Yanıtı!

Bir süre önce geçimini sağlamak için garson-
luk yapmaya başlayan 30 yaşındaki Aysel A. 
“imam nikahlı” olarak yaşadığı Emin K. tara-
fından, maaşını vermediği gerekçesiyle dö-
vülerek hastanelik oldu. Çocuğunu da alarak 
semt karakoluna başvuran kadın, buradan 
adliyeye gönderildi ve savcılığa şikayette bu-
lundu. Ancak savcılık, “imam nikahlı” olması 
nedeniyle 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına 
Dair Kanun” kapsamında mahkemece ted-
bir kararı verilemeyeceğini bildirdi. (Haber-
türk-26 Eylül)

Ders Kitabında Süryanilere Hakaret

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Kurulu’nun ders kitabı olarak okutulmasına 
izin verdiği ortaöğretim 10. Sınıf Tarih kita-
bında Süryani tarifi “Osmanlı’ya ayaklandı-
lar, refah için Batı’nın çıkarlarına alet oldu-
lar...” şeklinde yapıldı. Süryaniler tarihlerinin 
yanlış anlatıldığını söyleyerek duruma tepki 
gösterdi. (Radikal-26 Eylül)

Genç-Sen Kapatıldı

İstanbul Valiliğinin İstanbul 3. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne yaptığı kapatma başvuru-
su karara bağlandı. Mahkeme “2821 Sayılı 
Sendikalar Kanunu”nda yer aldığı şekliyle 
sendikanın işçiler tarafından değil, öğrenci-
ler tarafından kurulduğu” gerekçesiyle, sen-
dikanın kapatılması kararına vardı. (Evren-
sel-29 Eylül)

Polis, Karlıova’da Sara Hastası Kadını 
Vurdu

Bingöl’ün Karlıova İlçesinde akşam saatle-
rinde Emniyet Lojmanları’nın arka kısmında 
bulunan TOKİ konutları’ndan ilçe merkezine 
gelmeye çalışan 30 yaşında ve sara hastası 
olan Gülistan TOSUN, polisler tarafından açı-
lan ateş sonucu yaralandı. Türkçe bilmeyen 
TOSUN’un, polisin ‘DUR’ ihtarını anlamaya-
rak duymadığı için polis tarafından vuruldu-
ğu belirtildi. (Evrensel-29 Eylül)

Protestocu Öğrencilere Gözaltı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yeni akademik 
yılın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ı protesto eden 16 öğrenci gö-
zaltına alındı. (Ntvmsnbc-29 Eylül)

Öğretim Üyesinden Tehdit: Özel 
Yurtta Kalan, Sonucuna Katlanır

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Yeşim Yalçın Mendi›nin, özel yurt-
larda kalan öğrencileri ‹sonuçlarına katlanır-
sınız› diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Hakkın-
daki iddiaları doğrulayan Mendi, başörtülü 
öğrencileri de dersine almayacağını söyledi. 
(Zaman-29 Eylül)

Fabrikada Namaz Yasağı

Sakarya Akyazı’da üretim yapan Toyota oto-
mobil fabrikasında namaz kılmak isteyen 
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işçilerin mescit bulunmadığı için seccade ni-
yetine kullandıkları kartonlar toplatıldı. Ça-
lışanlardan namaz kılanları fişleyen fabrika 
yönetimi, işe alımlarda uyguladığı mülakat-
larda ise namaz kılıp kılmadığını sorarken, 
namaz kıldığını açıkça beyan edenleri işe al-
mıyor. Fabrika çalışanlarından alınan bilgile-
re göre; namaz kılan çalışanların, müdürleri 
tarafından çağırılıp ‘Kötü örnek oluyorsunuz’ 
şeklinde uyarıldığı ve “İşinizden olursunuz” 
şeklinde tehdit edildiği ifade edildi. (Yeni 
Akit-29 Eylül)

Grup Yorum’un Şarkı Sözlerne 10 Ay!

Grup Yorum’un şarkı sözleri ‘terör örgütü 
propagandası’ kapsamında değerlendirildi. 
İşyeri bilgisayarında Grup Yorum’un Kürtçe 
ve Türkçe şarkıların sözleri bulunan Berivan 
DOĞAN’a, ‘terör örgütü propagandası’ yap-
tığı gerekçesiyle yargılandığı 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 10 ay hapis cezası verildi. 
(Fırat News-30 Eylül)
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Tonlarca Mıcırın Altında Kalıp Öldü

Kocaeli’nin Körfez İlçesi’ne bağlı Hereke 
bölgesindeki bir maden ocağınının mıcır 
yükleme silosunda kaynak yaparken içine 
düşen 48 yaşındaki İsmet Yaman adlı işçi, 
aynı anda dökülmekte olan tonlarca mıcırın 
altında kalarak hayatını kaybetti.  Olay saat 
09.00 sıralarında meydana geldi. Hereke’de 
kurulu bir firmaya ait taşocağında, kayaların 
kırılmasıyla elde edilen ve yollarda kullanı-
lar mıcırların yüklemesinin yapıldığı siloda 
kaynak yapmakta olan İsmet Yaman, silonun 
içine düştü. Aynı anda silonun içine de mıcır 
doldurulmakta olduğundan İsmet Yaman bir 
anda tonlarca mıcırın altında kaldı. Taşocağı 
çalışanları önce onu kendi imkanlarıyla çı-
karmak istedi. Ancak başaramayınca bir süre 
sonra yardım istenmesi üzerine olay yerine 
itfaiye ve kurtarma ekipleri geldi. Ekipler 
gelene kadar da çalışanlar yükleme silosu-
nun duvarını kırdı. Ekipler yaklaşık iki saatlik 

çalışma sonucu mıcırları boşaltarak İsmet 
Yaman’ı dışarı çıkardı. (Hürriyet-1 Ekim)

Antalya’da Gözaltında Ölüm

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

Hastanede Darp Edildi

Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan 
Yasemin Karadağ’ın geçirdiği beyin kana-
ması nedeniyle olduğu ameliyatın ardından 
kontrol amacıyla götürüldüğü hastanede ya-
nında bulunan subayın kendisini yumrukla 
darp ettiği öğrenildi. (halkinsesi.tv-3 Ekim)

Hakkari’de Şüpheli Asker Ölümü
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Hakkari›nin Çukurca ilçesinde askerlik ya-
parken hayatını kaybeden Adem Tarhan›ın 
kendi silahı ile kafasına ateş ederek intihar 
ettiği ileri sürüldü.Olay, sabah saatlerinde 
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi Işıklı Jandarma 
Karakolu›na bağlı Gazitepe üs bölgesinde 
meydana geldi. Sabah nöbeti için mevziye 
giden piyade er Adem Tarhan›ın, belirlene-
meyen bir nedenden dolayı bunalıma girdiği 
ve silahla kafasına bir el ateş ettiği iddia edil-
di. ( Evrensel-3 Ekim)

Lüfi Kırdar’dan 40 İşçi Atıldı

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinde taşeron firma bünyesinde çalışan 
40 işçi işten atıldı. Taşeron işçilerin ücret ve 
fazla mesai haklarını istedikleri için işten atıl-
dığı öğrenildi. Taşeron firmanın işçilere ‘Tüm 
haklarımı aldım’ yazılı kağıtlar imzalatmak 
istemesi üzerine bazı işçiler buna karşı çıktı. 
Bunun üzerine 40 işçi işten atıldı. İşçiler adı-
na açıklama yapan Hüseyin Bolat, taşeron 
firmanın keyfi bir şekilde kendilerini işten 
attığını dile getirdi. İnsanlık dışı çalışma ko-
şullarına karşı çıktıklarını, bu nedenle işten 
atıldıklarını belirten Bolat, sendikal hakla-
rı da dahil, işten atılan arkadaşları işe geri 
alınana kadar mücadele edeceklerini ifade 
etti. Bolat, işe alınana kadar her gün hastane 
bahçesinde olacaklarını dile getirdi. (Evren-
sel-3 Ekim)

Özel Güvenlik Biriminin Uyguladığı 
Şiddet

Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi’nin giri-
şinde kadına yönelik erkek şiddetin önlen-
mesi için imza kampanyası başlatmak ama-
cıyla stant açan Sosyalist Gençlik Dernekleri 
Federasyonu üyesi 10 üniversite öğrencisi 
üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafın-
dan darp edildi. (Vatan-3 Ekim)

Cezaevinde Baskı

Kandıra (Kocaeli) 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 
kalan Sami Özbil’in crohn hastası olmasına 
rağmen cezaevi yönetiminin hastalığa uygun 
diyet yemekler vermediği; bu nedenle Sami 
Özbil’in sindirim kanallarının iltihaplandığı 
öğrenildi. (Cumhuriyet-5 Ekim)

Van’da Yargısız İnfaz Girişimi

Başkale İlçesi’nden Van’a gelen ve sigara ka-
çakçılığı yaptığı ileri sürülen Nurullah Işık’ın 
kullandığı araca, yol kontrolü yapan askeri 
ekibin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
açtığı ateş sonucu Nurullah Işık’ın yaralan-
dığı 5 Ekim 2011’de öğrenildi. (Özgür Gün-
dem-5 Ekim)

Hukuka Aykırı Erişim Engellemesi 
Kararı

 Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) “org” uzantılı 
internet sitesine erişim Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin kararıyla yasaklandı. (Fırat 
News-6 Ekim)

Cezaevinde Şüpheli İntihar

İzmit T Tipi Cezaevi’nde kalan hükümlü Ha-
san Özer’in (21) cesedinin iple asılmış halde 
bulunduğu öğrenildi. Cezaevi yönetimi olayı 
“intihar” olarak açıklarken tahliye olmasına 
40 gün kalan Hasan Özer’in babası, oğlunun 
telefonla görüştüklerinde kendisini öldür-
mek istediklerini söylediğini öne sürdü. (Ra-
dikal-6 Ekim)

Kolluk Kuvvetlerinin Aşırı Güç 
Kullanımı Sonucu Meydana Gelen 
İhlaller 

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 6 Ekim 2011’de 
zırhlı bir polis aracının Süleyman Demirel İl-
köğretim Okulu’nun önünden geçişi sırasın-
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da bir öğrencinin araca taş attığı ileri sürüldü. 
Bunun üzerine araçta bulunan polis memur-
larının da okulun bahçesine gaz bombası 
atması üzerine gazdan etkilenen yedi çocuk 
hastaneye kaldırıldı. (ANF-6 Ekim)

“Parasız Eğitim” Pankartına Savcıdan 
gelen Geç Beraat Talebi

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

Vicdani Redde Beraat Kararı

Vicdani retçi Enver Aydemir’in tutuklu bu-
lunduğu askeri cezaevinde işkence ve kötü 
muamele görmesini Ankara’da 3 Ocak 
2010’da bir basın açıklamasıyla protesto 
eden MAZLUMDER’in açıklamasına katılan 
14 kişi hakkında “halkı askerlikten soğut-
tukları” iddiasıyla TCK’nin 318. maddesi 
uyarınca ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikle-
ri” suçlamasıyla açılan davanın Ankara 18. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında mahkeme başkanı, sanıkla-

rın beraat etmesine karar verdi. (ntvmsnbc.
com-6 Ekim)

Kalkan Eylemine Kelepçe

Sosyalist Gençlik Derneği üyesi bir grup, 
Füze kalkanı projesini protesto için AK Parti 
Kadıköy İlçe Teşkilatına pankart asmak iste-
di. Gruba polis müdahale etti, direnen genç-
ler, yaka paça gözaltına alındı.Binanın önüne 
saat 13.00 sıralarında elindeki poşetle gelen 
iki eylemci, polisler tarafından durdurulup 
üzerleri arandı. Poşetin içini açan polis, ey-
lem için hazırlanan bez bir afiş buldu. Polis 
üzerinde füze kalkanı projesine tepki için ha-
zırlanmış yazı bulunan pankarta el koydu. Bu 
sırada AK Parti İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu 
binaya iki eylemci gencin daha girdiği anla-
şıldı. Polis biri kadın toplam 4 eylemciyi gö-
zaltına almak istedi. Ancak gençler direnince 
polisler de güç kullandı. (Radikal-6 Ekim)

Vicdani Retçilerden Davaya Jinekolog 
Bilirkişi Talebi

Vicdani retçi Enver Aydemir’in Eskişehir 
Askeri Mahkemesi’nde tutuklu yargılan-
dığı duruşmaya gidenler hakkında Eskişe-
hir Cumhuriyet Savcılığı tarafından Türk 
Ceza Kanunu’nun (TCK) 318. maddesi uya-
rınca açılan davaya Eskişehir 4. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 6 Ekim 2011’de devam edil-
di. “Herkes bebek doğar kimse asker doğ-
maz” diye slogan atarak “halkı askerlikten 
soğuttukları” iddiasıyla yargılanan Ahmet 
Aydemir, Davut Erkan, Fatih Tezcan, Halil 
Savda ve Mehmet Atak’ın avukatı Senem 
Doğanoğlu, sanıkların attığı sloganın suç ol-
madığının ispat edilmesi için bir jinekologun 
bilirkişi olarak atanmasını talep etti. Mah-
keme başkanı talebi değerlendirmek üzere 
duruşmayı 14 Aralık 2011’e erteledi. (bianet.
org-7 Ekim)
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ETHA Muhabiri ve 19 Öğrenci 
Gözaltına Alındı

Gülsuyu Ertuğrul Gazi Lisesi’nde öğrenci-
lerin Che Guevera için yaptıkları anmayı iz-
leyen ETHA muhabiri Çağdaş Küçükbattal 
ve anma yapan 19 öğrenci polisler tarafın-
dan gözaltına alındı. Gülsuyu Ertuğrul Gazi 
Lisesi’nde öğrencilerin Che Guevera için 
yaptıkları anmaya polisin biber gazı ile yap-
tığı müdahalesinin ardından polis müdaha-
lesini protesto etmek amacıyla yapılan basın 
açıklamasını takip eden Etkin Haber Ajansı 
(ETHA) muhabiri Çağdaş Küçükbattal po-
lis tarafından gözaltına alındı. Öğrencilerin 
yaptığı basın açıklamasına polis müdahalesi 
sonrası Küçükbattal’ın da içinde bulundu-
ğu 20 kişi gözaltına alınarak, Esenkent Polis 
Karakolu’na götürüldü. (Fırat News-7 Ekim)

Mahkuma Cezaevinde Geç Kalan 
Tedavi

Mardin’in Midyat İlçesi’nde 1991 yılında gö-
zaltına alınarak tutuklanan ve müebbet ha-
pis cezasına mahkûm edilen Latif Badur’un 
(50) kaldığı cezaevlerinin koşulları nedeniy-
le önce siroz, ardından tüberküloz ve son 
olarak da kanser hastalığına yakalandığı 
öğrenildi. Latif Badur’un durumunun ağır-
laşması üzerine önce Midyat M Tipi Kapalı 
Cezaevi’nden Diyarbakır Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne ardın-
dan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Bal-
calı Hastanesi’ne sevk edildiği fakat tedavi-
nin geç başlaması nedeniyle durumunun 
kötüye gittiği belirtildi. (Evrensel-9 Ekim)

Yasaklanan ve Engellenen Yürüyüş

Bursa Valisi Şahabettin Harput 7 Ekim 
2011’de yaptığı açıklamada, Abdullah 
Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine iki ayı 

geçen bir süredir izin verilmediği için Tutuk-
lu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Dernek-
leri Federasyonu (TUHADFED) öncülüğünde 
9 Ekim 2011’de Gemlik İlçesi’nde yapılması 
planlanan yürüyüşün yasaklandığını söy-
ledi. Karar uyarınca Gemlik’e ulaşan tüm 
yollarda kolluk kuvvetleri arama yaptı ve 
şüpheli gördükleri kişileri ilçeye sokmadı. 
Türkiye’nin ve bölgenin çeşitli illerinden ka-
rara rağmen Gemlik’e gitmek isteyen grup-
ların bulundukları şehirden çıkmalarına izin 
verilmezken Gemlik’e gitmek için yola çıkan 
otobüsler mühürlendi. Diyarbakır’dan ha-
reket etmek isteyen otobüsleri engelleyen 
polis ekipleri bir aracı Diyarbakır Milletvekili 
Gültan Kışanak’ın üzerine sürerken; Bingöl 
Milletvekili İdris Baluken’in de darp edilmesi 
nedeniyle gözlüğünün kırıldığı; üç kişini ise 
gözaltına alındığı öğrenildi. (Hürriyet ; ANF 
-8 Ekim, 9 Ekim)

Batman’da 3 Çocuk Tutuklandı

Batman’da gözaltına alınan 11 kişi arasında 
yer alan 3 çocuk, “Örgüt üyesi olmak” id-
diasıyla tutuklandı. Batman’da 3 gün önce 
birçok eve düzenlenen baskında 3’ü çocuk 
11 kişi gözaltına alınmıştı. Demokratik Yurt-
sever Gençlik (DYG) yapılanmasında yer al-
dıkları gerekçesi ile gözaltına alınan Ç.Y., A.T. 
ve S.B. isimli çocuklar, emniyetteki işlem-
leri ardından sabah saatlerinde Cumhuri-
yet Savcılığı’na sevk edildi. Burada ifadeleri 
alınan 3 çocuk, tutuklanma talebiyle mah-
kemeye gönderildi. 3 çocuk, “örgüt üyesi” 
oldukları iddiasıyla tutuklanarak Batman M 
Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Gözaltında tu-
tulan Adnan Öner, Aziz Taşkın, M. Şafi Toy, 
Fırat Boral, Abdurhaman Akçil, Süleyman 
Öztoprak, Vedat Aken ve M. Şerif Uğran’ın 
da savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. (Fırat 
News-11 Ekim)



126

Kot Kumlamada 47. Ölüm

Kot kumlama, bir işçinin daha yaşamını yitir-
mesine neden oldu. Kot kumlama işi yapan 
işçilerde görülen silikozis hastalığına yakala-
nan Ali Rıza Eldemir, dün hayatını kaybetti.

2000 ile 2005 yılları arasında Esenyurt ve 
Gaziosmanpaşa’daki merdiven altı atölyeler-
de kumlama işi yapan Eldemir, 2009 yılında 
silikozis hastalığına yakalandığını öğrendi. El-
demir, 2 yıldır Muş, Diyarbakır, Elazığ ve son 
olarak da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hasta-
nesinde tedavi görüyordu. Eldemir, kot kum-
lama işine başladıktan sonra akrabası Ömer 
Sevinç ve Mehmet Eser ile sekiz kadar köylü-
süne de bu sektörde iş ayarladı.  Eldemir’in 
amcası Baki Eldemir, köylerinde 10-12 kadar 
silikozis hastasının bulunduğunu ifade etti. 
(Evrensel-12 Ekim) 

İstanbul’da Protesto Gösterisine 
Müdahale

12 Ekim 2011’de İstanbul Üniversitesi’nin 
akademik yılı açılışına katılan Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı “parasız eğitim istiyo-
ruz” talebiyle protesto etmek isteyen öğ-
renci grubuna müdahale eden polis ekipleri 
37 öğrenciyi gözaltına aldı. (ntvmsnbc.com; 
Milliyet-12 Ekim)

Tutuklu Sanık Geç Tahliye Sonucu 
Vefat Etti

İstanbul’da 28 Ağustos 2009’da düzenle-
nen operasyon sonucu “yasadışı örgüt üye-
si olduğu” iddiasıyla tutuklanan, İşçi Köylü 
Gazetesi’nin Kartal Bürosu çalışanı Suzan 
Zengin’in (52) tutuklu yargılandığı süre bo-
yunca yaptığı tahliye başvuruları reddedilmiş 
ve Suzan Zengin’in rahatsızlığı Bakırköy Ka-
dın Cezaevi’nde kaldığı süre boyunca ilerle-
mişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

14 Haziran 2011’de görülen duruşmada ta-
lebi kabul edilen Suzan Zengin tahliye edil-
mişti. Suzan Zengin’in sağlık durumu tahliye 
olduktan sonra da iyileşme göstermemiş ve 
iki hafta önce açık kalp ameliyatı olmuştu. 
Ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda 
kalan Suzan Zengin 12 Ekim 2011’de tedavi 
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Suzan 
Zengin eğer yaşasaydı 3 Kasım 2011’de tah-
liye edildiği davadan yargılanmaya devam 
edecekti. (bianet.org-13 Ekim)

Tutuklulara işkence iddiası

Samsun Bafra T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bu-
lunan Mahsum Oruç’un eşi Muhteber Oruç, 
eşinin kendisini telefonla aradığını belirte-
rek, eşinin, sayım sırasında tutuklulara kaba 
şiddet uygulandığını söylediğini belirtti. Şid-
dete maruz kalan tutukluların hastaneden 
rapor aldığını ifade eden Oruç, “Göğsünden, 
kolundan ve kasık bölgesinden yaralandığını 
söyledi. Bir arkadaşlarının da göz kapağının 
yırtıldığını belirtti. Muhteber Oruç, “Koğuş-
ta 15 kişilermiş hepsi de dayak yemiş.Gar-
diyanlar ve hapishane müdürleri hepsi bir-
likte bunları dövmüşler. Gardiyanların sayısı 
da çokmuş” şeklinde konuştu. (Evrensel-15 
Ekim)

Yol İsteyen Vatandaşa Polisten Dayak 
İddiası

Şanlıurfa’da, 9 çocuk babası 53 yaşındaki 
Ahmet Aslan, eşini hastaneye götürmek is-
terken, önünde giden polis aracından korna 
çalarak yol istediği gerekçesiyle önce durdu-
rulduğunu, ardından olay yerinden geçen ve 
kendisini korumak isteyen 2 kişi ile birlikte 
dövüldüğünü iddia etti. Şiddete maruz kal-
dığını ileri süren 3 kişi ile, çıkan arbede sı-
rasında görev yapmalarının engellendiğini 
ve saldırıya uğradıklarını iddia eden polisler 
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karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. 
(Radikal-16 Ekim)

“Poliste işkence gördük”

Başbakan Erdoğan İstanbul Üniversite-
si’ndeyken parasız eğitim talepleri için ey-
lem yapmak isterken karga tulumba gözal-
tına alınan 12 öğrenci, emniyette işkence 
gördüklerini iddia etti. Öğrenciler silah 
kabzasıyla bayıltıldıklarını, kafalarının suya 
sokulduğunu öne sürdü. Vatan gazetesin-
den Çağdaş Ulus’un haberine göre, İstanbul 
Üniversitesi’nin akademik yıl açılış töreni-
ne katılan Başbakan Erdoğan’ın üniversite-
ye gelişi sırasında gösteri yapmak isterken 
gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 
öğrenciden altısı savcılık tarafından serbest 
bırakılırken, mahkemeye çıkarılan altısı için 
adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar ve-
rildi. Mahkeme öğrencilerin her hafta Cu-
martesi günü karakola giderek imza atması-
na karar verdi. ‘Gençlik Federasyonu’ üyesi 
12 öğrenci, gözaltına alındıktan sonra Çevik 
Kuvvet otobüsünde kafalarına silah kabza-
sıyla vurularak bayıltıldıklarını, Terörle Şube 
Müdürlüğü’nde ise çırılçıplak soyulduktan 
sonra kafalarının suya sokularak işkenceden 
geçirildiklerini öne sürdü. (Radikal-16 Ekim)

“Disko”dan Dehşet Hikayesi

Uğur Kantar’ın askerde ‘disko’ denilen disip-
lin koğuşunda ölümünün ardından Tekirdağ 
Malkara’da 95. Zırhlı Tugay’da 2009-2010 
yılları arasında askerlik hizmeti yapan G.H. 
dehşet verici iddialarda bulundu.Meclis İn-
san Hakları Komisyonu’na dilekçe yazarak 
‘disko’da yaşadıklarını anlatan G.H., ihtiyaç 
duyulması halinde komisyona detaylı bilgi 
verebileceğini belirtti.Asker Hakları İnsiyatifi 
aracılığıyla meclise gönderilen şikâyet dilek-
çesindeki iddialara göre G.H. askerlik yaptı-

ğı süre içinde içtimaya yetişememek, başka 
bir bölüğün komutanıyla konuşmak ve cep 
telefonu bulundurmak gerekçeleriyle disip-
lin koğuşuna gönderildi. Gardiyanlık yapan 
erler copla dövdükleri G.H.’yi içi lağım dolu 
bir kuyuya soktu. 10 dakika lağım fareleriyle 
birlikte kuyuda bekletilen G.H.’nin üzerine 
hortumla su tuttular.  (Milliyet-16 Ekim )

İşkenceyle Öldürülen Asker Kanat’ın 
Ailesine Saldırı

Askerlik yaptığı Kıbrıs›ta terhisine 5 gün kala 
«disko» denilen disiplin koğuşunda gördü-
ğü işkence sonucu yaşamını yiterin er Uğur 
Kantar›ın taziyesine katılan aralarında de-
desi ve dayısının da bulunduğu yakınları, 
Üsküdar›daki taziye evi önünde bir grubun 
saldırısına uğradı. Saldırıda Kantar›ın dedesi 
yaralandı.Kuzey Kıbrıs’ta askerlik yaparken 
içtimaya geç kaldığı için “disko” diye tabir 
edilen disiplin koğuşunda gardiyan olarak 
görev yapan askerlerin işkencesine maruz 
kalması sonucu iç organları hasar gören ve 
beyin fonksiyonları kaybolan er Uğur Kantar, 
2,5 ay tedavi gördüğü GATA›da 4 gün önce 
hayatını kaybetti. İstanbul›da defnedilen 
Kantar için Üsküdar Emniyet Mahallesi›nde 
taziye kuruldu. Aralarında Kantar›ın dedesi 
Salih Günaytaş ve dayısının da bulunduğu 
bir grup yakını, yaptıkları ziyaretin ardından 
evlerine dönmek üzere dün gece saatlerinde 
taziye evinden dışarı çıktı. Katar›ın yakınları, 
tam araçlarına binmek üzereyken eli sopalı 
7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. (Fırat 
News-16 Ekim)

Metrobüste Sivil Polis Terörü

Biri bayan iki genç, Cuma günü sabah saat-
lerinde İncirli’den Metrobüs’e bindi. Türki-
ye’deki adalet sistemini tartışmaya başlayan 
gençlere kulak misafiri olan sivil giyimli bir 
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kadın polis, tartışmanın içeriğinden mem-
nun olmayınca, müdahale edebilmek için 
genç erkeğin kendisine taciz ettiği bahane-
sini uydurdu. Amacına ulaşamayınca, bu kez 
de “oynaşıyorsunuz” diyerek gençlere yanın-
daki eşi ve kız kardeşiyle birlikte tekme tokat 
saldırdı. Aldığı darbeler ile genç erkeğin yüzü 
tanınmaz hale gelirken, genç kadının da vü-
cudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. 
Bu da yetmiyormuş gibi, polis dayak yiyen 
gençlerden “darp edildik” diyerek şikayetçi 
oldu. (Birgün-17 Ekim)

Taş Atan Çocukların Sembolü Berivan 
2 Aydır Kayıp

Güvenlik güçlerine taş attığı gerekçesiyle 
Diyarbakır Cezaevi’nde 10 ay tutuklu kalan 
ve Cumhurbaşkanı ile TBMM Başkanlığı’na 
yazdığı mektupla kamuoyunun gündemi-
ne gelen Batmanlı 16 yaşındaki Berivan 
Sayaca’nın, 2 aydır kayıp olduğu belirtildi.
Batman’da meydana gelen yasadışı bir gös-
teri sırasında polise taş attığı gerekçesiyle tu-
tuklanan Berivan Sayaca, 10 ay tutuklu kaldı-
ğı Diyarbakır Cezaevi’nden, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ve TBMM Başkanlığı’na yazdığı 
mektupta “Özgürlüğüme kavuşacağım gün-
leri iple çekiyorum” demesiyle kamuoyunun 
gündemine gelmişti. ( Milliyet-17 Ekim)

Kürtçe Afiş Hakkında Toplama Kararı

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır 
İl Başkanlığı’nın 22 Ekim 2011’de yapılacak 
olan il kongresi billboardlara astığı Türkçe 
ve Kürtçe afişler hakkında “Siyasi Partiler 
Yasası’na muhalefet edildiği”  gerekçesiy-
le 19 Ekim 2011’de toplatma kararı verildi. 
(ANF-19 Ekim)

Kışladan Firar Eden Asker 
Kurşunlanmış Halde Bulundu

Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde vatani görevini 
yapan ve geçen hafta kışladan firar eden 
bir asker, Yolalan beldesinde karayolu ke-
narında ölü bulundu.Tatvan İlçesi’nde 
bulunan 10’ncu Motorlu Piyade Tugay 
Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Piya-
de er Ali Önal, geçen hafta üzerine zimmetli 
silahı ile birlikte firar ettiği belirtildi. Aradan 
geçen bir haftaya rağmen firari er Önal, tüm 
aramalara rağmen bulunamadı. Bitlis’ e 30 
kilometre uzaklıkta bulunan Hizan İlçesinin 
Yolalan beldesi yakınlarındaki karayolu ke-
narında bu akşam saatlerinde ceset gören 
köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Cum-
huriyet Savcılığı ve jandarma ekiplerinin olay 
yerinde yaptığı incelemede Önal, ölü bulun-
du. Yanında silahı, üzerinde askeri kamuflajı 
bulunan er Önal’ın vucudunun çeşitli yerle-
rinde kurşun izleri olduğu belirtildi. (Milli-
yet-20 Ekim)

Zabıta Ekiplerinin Aşırı Güç 
Kullanımı Sonucu Meydana Gelen 
İhlal

İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi’nin üç ay 
önce başlattığı sokakta masa ve sandalye 
yasağı uygulaması ile ilgili olarak 2 Ekim 
2011’de bir bara gelen zabıta ekibinin masa 
ve sandalyeleri toplamak isterken kendile-
rine karşı koyan işletmeci Adem Bayram’ı 
darp ettikleri; Adem Bayram’a bir hafta “iş 
göremez raporu” verildiği öğrenildi. (Ta-
raf-21 Ekim)

Kocasının Vurduğu Nurhan Yaşam 
Savaşını Kaybetti

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde kendisini aldat-
tığını öğrendiği eşi Cemal Çadırcı tarafından, 
boşanma kararı alınca pompalı tüfekle vuru-
lup ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hasta-
nede hayatını kaybeden 24 yaşındaki Nur-
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han Çadırcı için cenaze töreni düzenlendi. 
150 kadar kadın Türk bayrağı açıp tabutun 
arkasında yürüyüp protesto gösterisi yaptı. 
Kadınlar, ’Kadına kalkan eller kırılsın’ sloga-
nı attı. Şiddet kurbanı olan Nurhan Çadırcı, 
Hanım Camii’nde öğlen vakti kılınan cena-
ze namazının ardından gözyaşları arasında 
Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
(Milliyet-21 Ekim)

İÜ’de yürüyüş yapan öğrencilere 
polisten müdahale

İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’ta bulunan 
Merkez Kampüsü’nden sloganlar eşliğinde 
Aksaray yönüne doğru yürüyüşe geçen bir 
grup sol görüşlü öğrencinin önünü kesen po-
lisler,  gruptan yürüyüşe son vermelerini is-
tedi. Öğrencilerin toplu bir şekilde yürüyüş-
lerine devam etmek istemesi üzerine polis 
öğrencilere biber gazı sıkarak müdahalede 
bulundu. Polisle öğrenciler arasındaki olay-
lar Yenikapı’ya kadar devam etti. Polisin gaz 
bombaları kullandığı ve bir saat devam eden 
olaylar öğrencilerin ara sokaklara dağılma-
sıyla sona erdi. Olaylarda en az 5 öğrencinin 
gözaltına alındığı ve yaralı öğrencilerin de ol-
duğu bildirildi. (Evrensel-22 Ekim)

Kadını Koruyana Hapis Cezası

Eşini döven kocayı engellemek isterken da-
yak yiyen iki asistan 4’er ay hapse mahkûm 
edildi. Hem eşini hem asistanları döven ko-
canın 1.5 yıllık cezası 5 aya indirilip ertelendi.
Ankara’da, sokak ortasında eşine dayak atan 
kocaya müdahale ettikleri için dayak yiyen 
insan hakları alanında çok sayıda çalışmaya 
imza atmış iki asistana yargıdan da kötü ha-
ber geldi. Mahkeme, asistanları akrabaları 
ve esnafla birlikte döven kocaya verdiği ce-
zada “tahrik” indirimi yaparken, kendilerini 
savunan asistanları “müessir fiilde” bulun-

dukları iddiasıyla 3 ay 10 gün hapse mahkûm 
etti. (Radikal-23 Ekim)

Kürtçe müzik suç delili olarak 
gösterildi

PKK’ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber 
Ajansı’nı takip ettiği gerekçesiyle gazete-
ci Recep Okuyucu hakkında beş yıla kadar 
hapis cezası istendi.Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Batman Medya Gazetesi Yazı-
işleri Müdürü ve Taraf muhabiri Recep Oku-
yucu hakkında “terör örgütü propagandası” 
yapmak suçlamasıyla dava açtı. İddianame-
de Recep Okucuyu’nun beş yıl hapisle ceza-
landırılmasını istedi. Savcı, PKK’ya yakınlığıy-
la bilinen Fırat Haber Ajansı’na girmesi ve 
bilgisayarında bulunan mp3 Kürtçe müzikle-
ri suç delili olarak gösterdi. (İhlassondakika.
com-23 Ekim)

«Kuvöz Yokluğundan Bebek Öldü” 
İddiası

Adıyaman’da, 29 yaşındaki Ali Tercan, zehir-
lenen ve sezaryen ile doğum yapması gere-
ken eşinin kuvöz yokluğundan dolayı hasta-
ne hastane dolaştığını, bu nedenle bebeğin 
öldüğünü, 7 aylık hamile eşinin de yoğun 
bakımda yaşam savaşı verdiğini söyledi. Ter-
can, ihmali bulunduğunu iddia ettiği sağlık 
görevlileri hakkında suç duyurusunda bulu-
nacağını söyledi. (Milliyet-24 Ekim)

Nöbette Şüpheli Ölüm

Kars’ta askerlik görevini yaparken yaşamını 
yitiren 20 yaşındaki er Muhammet Mustafa 
Durmuş’un nöbet sırasında piyade tüfeğiyle 
başına ateş ederek intihar ettiği iddia edil-
di. İddiaya göre, Kars’ta 14’üncü Mekanize 
Piyade Tugayı’nda vatani görevini yapan er 
Muhammet Mustafa Durmuş, nöbet tuttu-
ğu kulübede saat 05.00 sıralarında piyade 
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tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti. Si-
lah sesi üzerine olay yerine giden askerler 
tarafından bulunan Durmuş’un cesedi, in-
celemenin ardından Kars Devlet Hastanesi 
Morgu’na kaldırıldı. (Radikal-24 Ekim)

Diyarbakır’da Faili Meçhul Cinayet

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı İslamköy 
Köyü’nde yaşayan Murat Şeker (35), 23 Ekim 
2011’de Kulp-Narlı yolu kavşağında karnın-
dan tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. 
Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırılan Mu-
rat Şeker hastanede yaşamını yitirdi. Murat 
Şeker’in de aralarında bulunduğu bir grup 
geçici köy korucusunun üç hafta önce askeri 
operasyonlara çıkmayı reddederek silahları-
nı Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı’na bırak-
tıkları fakat taleplerinin kabul edilmediği öğ-
renildi. (ANF-24 Ekim)

8 Yaşındaki Çocuğa İşkence

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yürüyüş yap-
mak isteyen gençlere yapılan polis müdaha-
lesi sonrasında çocuklara, polisin gözaltında 
işkence yaptığı iddia edildi. 8 yaşındaki il-
köğretim öğrencisi M.E.İ, okul çıkışında po-
lisler tarafından karakola götürülerek önce 
“ajanlık” teklif edildiğini, ardından ise işken-
ce gördüğünü iddia etti. 12 Ekim günü okul 
çıkışında sivil polisler tarafından “Bize neden 
taş atıyorsun?” denildikten sonra gözaltına 
alındığını belirten ilköğretim öğrencisi M.E.İ. 
okul kapısı önünde sivil polisler tarafından 
sivil plakalı bir araca bindirilerek karakola 
götürüldüğünü söyledi. M.E.İ., “Bana silah-
larını gösterdiler. Birçok soru sordular taş 
attığımı söylediler” dedi. Kendisini karakola 
götüren polislerin, yalnızca soru sormadı-
ğını “ajanlık” da teklif ettiklerini iddia eden 
M.E.İ., arkadaşlarının isimlerini söylemesi 
karşılığında kendisine dokunmayacakları 

vaatlerinde bulunduklarını aktardı. (Evren-
sel-26 Ekim) 

Yargılanan Gazeteci

Kandil Dağı’na giderek Murat Karayılan ile 
yaptığı söyleşinin Radikal Gazetesi’nde 28-
30 Ekim 2010 tarihleri arasında yayımlan-
ması üzerine Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu 
hakkında, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla açılan davaya 26 Ekim 
2011’de devam edildi.İstanbul 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas 
hakkındaki mütalaasını hazırlayamaması 
nedeniyle mahkeme heyeti savcıya ek süre 
vererek duruşmayı 9 Aralık 2011’e erteledi. 
(bianet.org-26 Ekim)

Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı 
Tutuklandı

KCK operasyonunda gözaltına alınan Nusay-
bin Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Do-
ğan tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, bir süre 
önce Mardin ve ilçelerinde KCK’ya yönelik eş 
zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına 
alınan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılan Nusaybin Belediye 
Başkan Yardımcısı Ayhan Doğan, Mardin 
Cumhuriyet Savcısının karara itiraz etme-
si üzerine tekrar gözaltına alındı. ( Star-27 
Ekim)

Kadın Tutuklulara Şiddet Örtbas 
Edildi

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde hasta tu-
tuklu Hediye Aksoy’un koşullarının düzeltil-
mesini isteyen 7 tutuklu kadını darp eden 
cezaevi yönetimi aklandı. Saldırıda yarala-
nan Serpin Kablan’ın suç duyurusunda bu-
lunması üzerine soruşturma açan savcılık 
saldırı anının cezaevi kamerasının kayıtların-
da bulunmasına rağmen, iddianın somut de-
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lilerden yoksun olduğu gerekçesiyle kovuş-
turmaya yer olmadığına karar verdi. (Fırat 
News-27 Ekim)

Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etmek 
Suç Sayıldı

Mersin Akdeniz Belediyesi’nin BDP’li ka-
dın meclis üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde kadınlara yönelik şiddeti eleştiren 
afişler astıkları gerekçesiyle haklarında “suçu 
ve suçluyu övmek”ten dava açıldı.Mersin’de 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamala-
rı kapsamında kadınlar, etkinlik, yürüyüş 
ve afişlerle kadına şiddeti protesto etmişti. 
Ancak Mersin’de, Akdeniz Belediyesi’nin 
BDP’li kadın meclis üyeleri hakkında, Mersin 
Cumhuriyet Savcılığı’nca, “Suçu ve suçlu-
yu övmek” iddiasıyla dava açıldı. BDP’li ka-
dın meclis üyeleri, dün Adana 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin çağrısı üzerine adliye gide-
rek ifade verdi. (Evrensel-28 Ekim)

Diyarbakır’da 6 Alan ‘Güvenlik 
Bölgesi’ İlan Edildi

Genelkurmay, Diyarbakır’da altı bölgenin 
koordinatlarını vererek “geçici güvenlik böl-
gesi” ilan edildiklerini duyurdu. Genelkur-
may internet sitesinde yer alan açıklamaya 
göre koordinatları verilen altı bölge Mayıs 
2012’ye kadar çeşitli tarih aralıklarında “gü-
venlik bölgesi” ilan edildi. Buna göre 30 
Ekim-1 Kasım, 14 Kasım-21 Kasım, 19 Ara-
lık-23 Aralık, 12 Mart 2012-16 Mart 2012, 
11 Nisan 2012-2 Mayıs 2012 arasında söz 
konusu bölgelere giriş yasağı uygulanacağı 
görüldü. (Fırat News-28 Ekim)

Hopa Olayları Nedeniyle Tutuklama

Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de dü-
zenlediği seçim mitingini protesto ettikle-

ri gerekçesiyle, 27 Ekim 2011’de gözaltına 
alınan Müslüm Karabulut, 28 Ekim 2011’de 
çıkarıldığı mahkeme tarafından “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettiği” gerekçesiyle tutuklana-
rak Arhavi Cezaevi’ne gönderildi. (Vatan-28 
Ekim)

Cani Koca Karısının Boğazını Kesti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kişi, tar-
tıştığı karısının boğazını kesti. Ağır yarala-
nan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Sunguroğlu Mahallesi›nde oturan Nafiye 
Özkanat (40) ve Halil Özkanat (42) çifti ara-
sında henüz belirlenemeyen nedenle kavga 
çıktı. Halil Özkanat tartışması sırasında  mut-
faktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin boğazı-
nı kesti. Kavgayı duyan komşuların durumu 
emniyet ekiplerine haber vermesi üzerine 
olay yerine giden polis ekipleri, yaralı halde-
ki Nafiye Özkanat›ı yerde ve boğazı kesilmiş 
olarak buldu.  Ambulansla Sungurlu Devlet 
Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki ilk 
müdahalenin ardından Çorum Devlet Hasta-
nesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Na-
fiye Özkanat›ın durumu ciddiyetini koruyor. 
(Star-29 Ekim)

Terörle Mücadele Yasası Uygulamaları

Şanlıurfa’da ve ilçelerinde 28 Ekim 2011’de 
polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev 
baskınları sonucu 4 Nisan 2011’de Abdullah 
Öcalan’ın doğum gününü kutlamak amacıyla 
Halfeti İlçesi’nin Ömerli Köyü’ne yürüyüş ya-
pan grupta yer alan 24 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan 19’u “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 30 
Ekim 2011’de tutuklandı. (Cumhuriyet-30 
Ekim)

Diyarbakır’da Gösteriye Müdahale
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Malatya Adli Tıp Kurumu’nda bir süredir 
bekletilen ve PKK üyesi oldukları iddia edi-
len 23 cenazenin kimliklerinin tespit edilme-
si ve ailelerine teslim edilmesi için 29 Ekim 
2011’de Diyarbakır’da protesto gösterisine 
müdahale eden kolluk kuvvetleri BDP Muş 
Milletvekilli Demir Çelik ile Batman Millet-
vekilli Ayla Akat Ata’yı coplarla darp etti. 
Müdahale sonrasında ikisi çocuk 15 kişi gö-
zaltına alındı. (ANF-30 Ekim)

Yargıtay’dan Utandıran Karar

 Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Mardin’de 13 ya-
şındaki N.Ç’ye tecavüz edilmesi ile ilgili 32 

sanıklı davada, yerel mahkemenin “N.Ç’nin 
sanıklarla rızasıyla birlikte olduğu” yönün-
deki kararını onadı. Daire bu nedenle, yerel 
mahkemenin sanıklara en az 10 yıl ceza ve-
rilmesini öngören tecavüz suçundan değil, 
en az 5 yıl ceza öngören “15 yaşından küçük 
biriyle rızasıyla birlikte olmak” suçundan 
ceza verilmesini yeterli buldu. Daire aynı ge-
rekçeyle sanıklar hakkındaki “rızasını alarak 
alıkoymak” suçunun zamanaşımından düş-
mesi kararlarını da onadı ve böylece ‘zorla 
alıkoymak’ suçundan alacakları 5-10 yıl arası 
hapisten de kurtardı. (Cumhuriyet-31 Ekim)
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İlköğretim Okulunda Şiddet

Diyarbakır’da Eczacılar İlköğretim Okulu öğ-
rencisi H.B.’nin, Hıristiyan olmasından ötürü 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf 
tutulma talebinin reddedildiği ve H.B.’nin 
aynı dersin öğretmeni A.D. tarafından dua 
okuyamadığı gerekçesiyle darp edildiği öğ-
renildi. (Cumhuriyet-1 Kasım)

Kürtçe Konuşmaya Ceza

KCK/TM soruşturması kapsamında 24 Ara-
lık 2009’da tutuklanan Mardin’in Kızıltepe 
İlçesi’nin belediye başkanı Ferhat Türk’ün 
29 Mart 2009’daki Yerel Seçimleri nede-
niyle 4 Mart 2009’da yaptığı seçim çalış-
masında yaptığı Kürtçe konuşma nedeniyle 
yargılandığı davanın Kızıltepe 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 3 Kasım 2011’de görülen 
karar duruşmasında mahkeme başkanı, Fer-
hat Türk’e “Siyasi Partiler Yasası’na muhale-
fet ettiği” suçlamasıyla beş ay hapis cezası 

ve 3 bin Lira para cezası verdi. (Evrensel-3 
Kasım)

Gözaltında Ölüm Davasında 
Cezasızlık

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan Firuz-
köy Polis Merkezi’nde 18 Aralık 2009’da bo-
tunun bağcıklarıyla intihar ettiği iddia edilen 
Osman Aslı’nın (20) ölümüyle ilgili başlatı-
lan soruşturma kapsamında polis memuru 
M.G. hakkında açılan dava sonuçlandı. Kü-
çükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada mahkeme başkanı, sanık polis 
memuru M.G.’ye “görevi ihmal” suçundan 
6 bin Lira para cezası verdi. Osman Aslı’nın 
gözaltına alındığı karakolda nezarethanenin 
anahtarı bulunamadığı için kamera olma-
yan avukat bekleme odasında tutulduğu ve 
ayakkabı bağcığıyla intihar ettiği iddia edil-
mişti. (Sabah-4 Kasım).

Yargılanan Gazeteciler
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Batman İl Jandarma Komutanlığı’nın 15 Ni-
san 2011’de düzenlediği operasyonda gö-
zaltına alınan ve 19 Nisan 2011’de “yasadı-
şı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı 
örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamala-
rıyla tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) 
Diyarbakır Temsilcisi Kadri Kaya, DİHA Bat-
man muhabiri Erdoğan Altan, Mehmet Ka-
rabaş, İhsan Dilyak, Mehmet Kaya’nın ve 
tutuksuz üç sanığın yargılanmasına 2 Kasım 
2011’de başlandı.Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık-
ların Kürtçe savunma taleplerini reddeden 
mahkeme heyeti, Mehmet Karabaş’ın tah-
liye edilmesine karar vererek duruşmayı 28 
Kasım 2011’e erteledi. (bianet.org-3 Kasım).

İstanbul’da YÖK Protestosuna 
Müdahale

İstanbul’da 3 Kasım 2011’de Yükseköğre-
tim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümü-
nü (6 Kasım) protesto etmek için Taksim 
Meydanı’nda bulunan anıta pankart asmak 
isteyen Gençlik Federasyonu üyesi Cemray 
Baş ve Mahir Bektaş adlı iki öğrenci polis 
ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. (atilim.org-3 Kasım)

Askerlikte İşkence ve Kötü Muamele

Askeri eğitim sırasında ayağında sorun ol-
ması nedeniyle yatakhanede uyuduğu ge-
rekçesiyle nöbetçi çavuş tarafından tuvalete 
kilitlenen üç gün boyunca sopalarla sürekli 
dövülen; iki gün boyunca aç ve susuz bıra-
kılan Emrah Başta’nın akli dengesini yitirdiği 
öğrenildi.Emrah Başta  Ankara’da bulunan 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) te-
davi altına alındı. Emrah’ın ailesi oğullarının 
üniformalı asker gördüğünde masanın altına 
saklandığını belirtti. (Vatan; Radikal-4 Kasım)

Nagehan Alçı’ya ‘Diktatör’ 
Soruşturması

CNN Türk’te yayınlanan “Dört Bir Taraf” adlı 
programda Mustafa Kemal’e “diktatör” de-
diği için “Atatürk’ü Koruma Kanunu”na mu-
halefet ettiği gerekçesiyle gazeteci Nagehan 
Alçı hakkında soruşturma açıldı. (Cnn Türk-4 
Kasım)

İHD Heyeti’ne Rize’deki Cezaevinde 
Kötü Muamele 

Tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlalle-
riyle gündeme gelen Rize Kalkandere L Tipi 
Cezaevi’nde incelemede bulunmak isteyen 
İHD heyetine, gardiyanlar tarafından kötü 
muamelede bulunuldu. Rencide edici yakla-
şıma maruz kalan heyet, bu durumu protes-
to etmek amacıyla Cezaevi Müdürü ile ya-
pacakları görüşmeyi iptal etti. (Fırat News-4 
Kasım 2011)

Trabzon’da HES Karşıtı Eyleme 
Müdahale

Trabzon’un Of İlçesi’ndeki Solaklı Vadisi’nde 
bulunan derelere Hidroelektrik Enerji Sant-
rali (HES) yapılmasını engellemek için sant-
rali yapacak şirkete karşı oturma eylemi 
yapan köylülere müdahale eden jandarma 
ekipleri altı köylüyü gözaltına aldı. (atilim.
org-4 Kasım)

Protestoculara 13 Yıl Hapis

Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de, 
Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilişi-
nin yıldönümünü protesto etmek amacıyla 
düzenlenen gösteride “yasadışı slogan at-
tıkları” iddiasıyla tutuklanan Kadri Akdemir 
(50) ve Mehmet Arbuz (26) hakkında açılan 
davada sanıklarayasadışı örgüt adına eylem 
yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası 
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yaptıkları” suçlamalarıyla 13’er yıl hapis ce-
zası verildi. (ANF-4 Kasım).

Basın Toplantısına Yargılama

Diyarbakır’da 4 Aralık 2009’da toplanarak 
Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarına dik-
kat çekmek amacıyla basın toplantısı düzen-
leyen kapatılan DTP’nin 98 belediye başkanı 
ve 8 il genel meclis başkanı hakkında Diyar-
bakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte ya-
sadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla 
hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin 
ardından 106 kişinin yargılanmasına başlan-
dı. (Evrensel-4 Kasım)

Cezaevinde Baskı

4 Kasım 2011’de basın açıklaması yapan İHD 
İstanbul Şubesi, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde 
“doğalgaza geçileceği” iddiasıyla kaloriferle-
rin yakılmadığını; koğuşlara haftada bir gün 
bir saat süreyle temizlik amacıyla su verildi-
ğini; iki aydır sıcak su verilmediğini ileri sür-
dü. (Evrensel-5 Kasım)

Cezaevinde Ölüm

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Adana) 
Balcalı Hastanesi’nin hakkında hazırladığı ön 
raporda “hasta hastalığının son evresinde, 
cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremez” 
dediği Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde kalan ve 
siroz ile tüberküloz hastalığı nedeniyle has-
tanenin mahkûm odasında tedavi edilen La-
tif Badur, 7 Kasım 2011’de yaşamını yitirdi. 
(kizilbayrak.net-8 Kasım)

3 Aylık Bebeğe 2 yıl Sonraya MR 
Randevusu Verildi

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde Asfiksi (Oksijen 

yetersizliğinden ileri gelen boğulma) has-
talığı olan ve burnundan beslenen 3 aylık 
Sudenaz Akgül için tüm vücut MR’ı istendi. 
Ancak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde Sudenaz’a 24 Ekim 
2013’e randevu verildiği öne sürüldü. (Mil-
liyet-8 Kasım)

Cizre’de polisin Attığı Gaz Bombası 
Sonucu Bir Çocuk Ağır Yaralandı 

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 9 Kasım 2011’de 
BDP’ye yönelik operasyonları protesto et-
mek için düzenlenen gösteriye müdahale 
eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bomba-
larından birinin kapsülünün isabet ettiği Adil 
Aslan (11) ağır yaralandı. (DİHA-9 Kasım).

Gözaltına Alınan Ramazan Alacak Ölü 
Bulundu 

Diyarbakır’da 28 Ekim’den bu yana kendisin-
den haber alınamayan Ramazan Alaca (50) 
adlı yurttaş, Adıyaman’ın Kahta İlçesi kırsa-
lında ağaçta asılı halde bulundu. Alaca’nın 
Malatya Emniyeti tarafından 3 gün gözaltına 
alındığı ve gözaltının ailesine bildirilmediği 
öğrenildi.Gözaltına alındığı emniyet ve has-
tane kayıtlarına da geçen Alaca’nın gözaltı-
na alınma gerekçesi ise öğrenilmedi. (Fırat 
News-9 Kasım) 

Depremzedelere Polis Tarafından 
Coplarla Ve Biber Gazıyla Müdahale 
Edildi

Son depremde meydana gelen ölümlerin so-
rumlusu olarak gösterilen hükümeti ve valiyi 
protesto etmek için 10 Kasım 2011’de Van 
Valiliği önüne gelen depremzedeler, bölgede 
incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay’ı protesto ettiler ve Van Valisi’ni 
de istifaya çağırdılar. Beşir Atalay’ın Van 
Valiliği’nden ayrılmasının ardından protesto-
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cu depremzedelere polis ekiplerinin coplarla 
ve biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 
iki kişi yaralandı; üç kişi de gözaltına alındı. 
Polis ekiplerinin yoğun bir şekilde biber gazı 
kullanması nedeniyle yardım ekipleri arama 
kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda 
kaldı. (Radikal-10 Kasım)

İnsan Hakları Savunucusu Tutuklandı

Hakkâri’de 6 Kasım 2011’de kontrol noktasın-
da durdurulan araçta bulunan İHD Hakkâri 
Şubesi Başkanı İsmail Akbulut, Hakkâri Be-
lediye Meclis Üyesi Nusret Kurt ile Mehmet 
Demiralp ve Cezmi Çiftçi adlı iki sivil gözal-
tına alınmıştı. Dört gündür sorgulanan dört 
kişiden İHD Hakkâri Şubesi Başkanı İsmail 
Akbulut sevk edildiği mahkeme tarafından 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 
tutuklandı. (Fırat News-10 Kasım).

Hakkâri’de Gösteriye Müdahale

Malatya Adli Tıp Kurumu’nda bir süredir 
bekletilen ve Hakkâri’deki Kazan Vadisi’nde 
yapılan askeri operasyon sonucu yaşamını 
yitiren PKK üyelerine ait olduğu iddia edi-
len cenazelerin kimliklerinin tespit edilmesi 
ve ailelerine teslim edilmesi için 10 Kasım 
2011’de Hakkâri’de protesto gösterisi ya-
pan gruba gaz bombalarıyla müdahale eden 
kolluk kuvvetleri bir çocuğu gözaltına aldı. 
(DİHA-10 Kasım).

“Yasadışı Gösteri” Gerekçesiyle 
Tutuklama

İstanbul’da 7 Kasım 2011’de Terörle Müca-
dele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzen-
lediği eşzamanlı ev baskınları sonucu gözal-
tına alınan 20 kişiden 12’si “çeşitli yasadışı 
gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 11 Ka-
sım 2011’de tutuklandı. (Sabah-11 Kasım).

Deniz Otobüsünde Yargısız İnfaz

Kocaeli’nde 11 Kasım 2011’de 18 yolcu, 4 
mürettebat ve 2 stajyerle Gölcük seferini 
yapan Kartepe adlı deniz otobüsünü kaçıran 
silahsız Mensur Güzel (27), 12 Kasım 2011 
sabahı deniz otobüsünün yakıtının bitmesi 
nedeniyle İstanbul’da Selimpaşa açıklarında 
SAT komandolarının deniz otobüsüne düzen-
lediği operasyon sonucu başına ve vücuduna 
isabet eden üçer kurşunla öldürüldü. Yetkili-
ler tarafından yapılan ilk açıklamada Mensur 
Güzel’in üzerinde bomba düzeneği olduğu 
iddia edilirken daha sonra yapılan açıklama-
larda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı 
ifade edildi. (ntvmsnbc.com; ANF-12 Kasım).

Diyarbakır’da Cenaze Törenine Polis 
Müdahalesi

Hakkâri’deki Kazan Vadisi’nde ve 
Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’ndeki operasyon 
ve çatışmada yaşamlarını yitiren PKK üyeleri 
Mizbah Ezer ve Ömer Erdoğan’ın 12 Kasım 
2011’de Diyarbakır’da düzenlenen cenaze 
töreni için toplananlara polis ekiplerinin gaz 
bombalarıyla ve basınçlı suyla müdahale et-
mesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı. (Evren-
sel-12 Kasım).

Çoçuk Cezaevinde Kötü Muamele

Maltepe (İstanbul) Çocuk Cezaevi’nde “PKK 
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla ka-
lan dokuz çocuk, kendi yaptıkları resimlerin 
bulunduğu panoya el konulmasını protesto 
ettikleri için 14 Kasım 2011’de gardiyanlar 
ve jandarma erleri tarafından darp edildi. ( 
Fırat News-15 Kasım).

Kürtçe Konuşma Yapan Belediye 
Başkanı’na Hapis Cezası

Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 29 Mart 2009 Ye-
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rel Seçimleri dolayısıyla düzenlenen bir et-
kinlikte Kürtçe konuşma yapan Siirt Belediye 
Başkanı Selim Sadak hakkında Kurtalan As-
liye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 14 
Kasım 2011’de görülen  duruşmasında “Si-
yasi Partiler Yasası’na muhalefet ettiği” suç-
lamasıyla Selim Sadak’a altı ay hapis cezası 
verildi. (Özgür Gündem-15 Kasım)

Protestoya Polis Müdahalesi

Samsun’da “Füze Kalkanı Değil Demokratik 
Lise İstiyoruz” talebiyle açılan imza standına 
müdahale eden polis ekipleri, Demet Büyük-
tanır ve İlhan Cibelik adlı iki öğrenciyi gözal-
tına aldı. (halkinsesi.tv-15 Kasım)

Cezaevindeki Tutuklunun Tedavisi 
Yapılmıyor

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutu-
lan BDP Silopi (Şırnak) İlçe Başkanı Bahattin 
Alkış’ın kalp-damar rahatsızlığı bulunduğu 
ve ‘damar daralması’ teşhisi konulmasına 
rağmen tedavisinin yapılmadığı ileri sürül-
dü. 5 Kasım’da Alkış’ın acil olarak revire gö-
türülmesinin ardından  Diyarbakır Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümüne 
kaldırıldığı fakat bölümde mahkûm koğuşu 
bulunmadığı gerekçesiyle Şanlıurfa’ya sevk 
edildiği; Şanlıurfa’dan da aynı gerekçeyle 
Gaziantep’e sevk edildiği; burada da teda-
visi yapılmayan Alkış’ın Diyarbakır D Tipi 
Cezaevi’ne geri getirildiği öğrenildi.(Evren-
sel-16 Kasım).

Seçim Konuşmalarına Hapis Cezası 

Haziran seçimlerinde Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloğu’nun Erzurum Milletvekili 
Adayı olan Sabahattin Yılmaz ile BDP çalışan-
ları Zekeriya Pekgöz, Necati Bozkır ve Emrah 
Yaprak hakkında Tekman İlçesi’nde düzenle-
nen mitingde yaptığı konuşmalar nedeniy-

le açılan davanın ilk duruşması Erzurum 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde Bozkır ve Emrah 
Yaprak’a “örgüt propagandası” yaptıkları 
iddiasıyla 10’ar ay hapis cezası verdi. (Fırat 
News-16 Kasım)

Davada Sahtekarlık Yapıldı Diyen Acılı 
Babaya 11 Ay 20 Gün Hapis Cezası

İzmir’de “Dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla 
kullandığı araca açılan ateş sonucu yaşamı-
nı yitiren Baran Tursun’un babası Mehmet 
Tursun’un “davada sahtekârlıklar yapıldı” 
demesi nedeniyle hakkında açılan davanın 
Karşıyaka 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 16 
Kasım 2011’de görülen karar duruşmasında 
mahkeme başkanı “hakaret” suçunu dü-
zenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. 
maddesi uyarınca Mehmet Tursun’a 11 ay 
20 gün hapis cezası verdi. (TİHV-16 Kasım)

«İzinsiz Gösteri”ye Tutuklama

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Kasım 
2011’de düzenlenen ev baskınlarında 12 
Haziran 2011 Genel Seçimleri öncesinde 
düzenlenen bir mitingde çıkan olaylara ka-
rıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan 
Özkan, Halil Kolay, Halil Ercan ve Ramazan 
Yağmurlu “izinsiz gösteriye katıldıkları” ve 
“polis memuruna mukavemet ettikleri” ge-
rekçeleriyle tutuklandılar. (ANF-16 Kasım)

Festus Okey Davasında Müdahil 
İsteğine Ret

Festus Okey davasında mahkeme heyeti, 
Festus Okey’in kardeşinin müdahillik talebi-
ni reddetti. Heyet, müdahillik başvurusunda 
bulunan ve başvurularını reddettiği avukat-
lar Burcu Özaydın, Ömer Kavili, Muhammet 
Buhari Çetinkaya ile Prof. Dr. Gençay Gürsoy 
hakkında da, “yargı sürecinin adalete olan 
inancı zedeleyecek şekilde uzadığı ve temel 
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nokta olan yaşam hakkı ihlalinin usule ilişkin 
tartışmalar dolasıyla ile göz ardı edildiğini 
gözlemledik” ifadelerinden dolayı heyete 
hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyuru-
sunda bulundu. (Ntvmsnbc.com; Milliyet-17 
Kasım)

‘Puşi’ye 45 yıl hapis istendi!

Puşi taktığı için “Şüpheli” olduğu iddiasıyla 
22 aydır tutuklu bulunan üniversite öğrenci-
si Cihan Kırmızıgül’ e 6.duruşmada da tahliye 
çıkmazken, cumhuriyet savcısı Hikmet Usta, 
Kırmızıgül hakkında 15 yıldan 45 yıla kadar 
hapis cezası istedi. (Fırat News-17 Kasım)

Başına Gaz Bombası İsabet Eden 
Çocuk Yaralandı 

Cizre’de Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talima-
tıyla harekete geçen polisler, zırhlı araçlarla 
DEDAŞ ekipleriyle birlikte BDP İlçe Binası’na 
baskın yaptı. Baskına tepki gösterenlere 
gaz bombası ile karşılık veren polisler Yusuf 
Ögen adlı bir çocuğun yaralanmasına neden 
oldu. (Fırat News-17 Kasım)

BDP Mitinginde Şarkı Söyleyen 
Sanatçıya 10 Ay Hapis

BDP mitingde söylediği ‘Yollarında direndik’ 
ve ‘Oremar’ şarkılarından dolayı hakkında 
‘Örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla Er-
zurum Ağır Ceza Mahkemesinde açılan da-
vada Sanatçı Halit Bilgiç’e 10 ay hapis cezası 
verildi. Sanatçı ‘Yollarında direndik’ parça-
sının Kültür Bakanlığından onaylı ‘Özgürlük 
Çiçeğimsin’ adlı albümde yer aldığını belirte-
rek, şarkılarının barışı destekleyici sözlerine 
dikkat çekti. ( Evrensel-17 Kasım)

Hükümet Yetkilisini Protesto 
Gösterisine Müdahale

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (Isparta) 
17 Kasım 2011’de düzenlenen akademik yıl 
açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ı protesto etmek isteyen 6 öğ-
renci gözaltına alındı. (Milliyet-17 Kasım)

Öğretmene Dini Kitap Bulundurduğu 
İddiasıyla Ceza Verildi

Altınova İlköğretim Okulu›nun eski anaokulu 
öğretmeni Münevver Melek Işık hakkında, 
derslere perukla girdiği iddiasıyla Antalya 
Milli Eğitim Müdürü›nün oluruyla soruştur-
ma açıldı. Soruşturma sonunda ‹kınama› 
cezası verilen anaokulu öğretmeni Işık, bu 
sefer de sınıf kitaplığında dini içerikli yayın 
bulundurduğu gerekçesiyle ‹uyarı› cezasına 
maruz kaldı. Uyarı cezasına gerekçe olarak 
gösterilen evrakın da sahte olduğu öne sü-
rüldü. (Zaman-17 Kasım)

Mardin’de Devam Eden KCK 
Davası’nda Kürtçe Savunmaya Ret

17 Kasım 2011’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam eden “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla 22 kişinin yar-
gılandığı davanın duruşmasında “sanıklar-
dan Mardin Milletvekili Gülseren Yıldırım’ın 
Kürtçe savunma yapma talebini reddeden 
mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hal-
lerinin devam etmesine ve bir sonraki duruş-
mada savcının esas hakkındaki mütalaasını 
hazırlamasına karar vererek duruşmayı 26 
Ocak 2012’ye erteledi. (Radikal-18 Kasım)

‘Demokratik çözüm’ çağrısına 10 ay 
hapis

Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü 
ve operasyonların durdurulması talebiyle 
basın açıklaması yapan İnsan Hakları Der-
neği Ankara Şube Başkanı Gökçe Otlu’ya ve-
rilen 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından 
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onandı. (Radikal-18 Kasım)

Şüpheli Asker Ölümü

İstanbul’un Çatalca İlçesi Orduevinde jan-
darma olarak görev yapan 20 yaşındaki Za-
fer Kaplan nöbet kulübesinde ölü bulundu. 
Cenazesi Erzurum›un Karaçoban İlçesi Kopal 
Beldesine getirilen Kaplan defnedilirken, 
ailesi çocuklarının herhangi bir sorununun 
olmadığını belirtti. Zafer Kaplan›ın amca-
sı Mehmet Nuri Kaplan, Zaferin Annesiyle 
saat 7’ de görüşerek herhangi bir sorunu-
nun olmadığını söylediğine, ölüm haberinin 
de saat 8’de verildiğine dikkat çekti. Kaplan, 
Adli Tıp Kurumu›nun otopsi raporlarının 
ise kendilerine verilmediğini söyledi. (Fırat 
News-19 kasım)

Ekmek Parası Olmayan Kadına 60 lira 
Ceza

Tekirdağ’da zabıta ekiplerinin kağıt mendil 
sattığı için 60 lira ceza yazdığı 45 yaşındaki 
Yosma Oluklu, ekmek alabilecek parayı zor 
kazandığını söyleyerek gözyaşlarına boğul-
du.İşsiz olduğunu belirten Oluklu, «Belediye 
dahil birçok yere gittim ancak iş bulamadım. 
Parasızlık nedeniyle geçimimi mendil sata-
rak yapıyorum. Ama belediye zabıtaları beni 
rahat bırakmadılar ve ceza kesiyorlar. Neden 
böyle yapıyorlar anlam veremiyorum. Ben 
karnımı zor doyuruyorum. 60 lira cezayı nasıl 
ödeyebilirim» dedi. (Hürriyet-19 Kasım)

Çocuklara Tutuklama

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Kasım 
2011’de düzenlenen ev baskınlarında 12 
Haziran 2011 Genel Seçimleri öncesinde dü-
zenlenen bir mitingde çıkan olaylara karıştık-
ları iddiasıyla gözaltına alınan Ercan Ergün, 
Fehmi Zorlu, Hüseyin Erkan, İsa Gökmen ve 
Mazlum Nergis ile M.Ş. ve M.T. adlı iki çocuk 

“yasadışı örgüt üyesi oldukları” tutuklandı-
lar. (Milliyet-19 Kasım)

Van’da Bir Ölüm Daha

Van’daki depremin ardından kurulan çadırda 
çıkan yangınında 3 kardeşin hayatını kaybet-
mesinin ardından, 1 çocuk da yetersiz bes-
lenme, aşırı sıvı kaybı ve soğuk algınlığından 
hayatını kaybetti. Hiçbir geliri olmayan baba 
Cemil Örgün, “Çaresiziz. Gidecek yerimiz 
yok. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bugüne 
kadar bize sahip çıkan olmadı. Kendi imkan-
larımızla kurduğumuz bu naylon barakanın 
altına sığındık. Ama böyle devam ederse he-
pimiz burada öleceğiz” diye konuştu. (Cnn 
Türk, 21 Kasım)

Yayını Durdurulan Dergi

Haftalık yayımlanan Yeni Demokratik Top-
lum Gazetesi’nin 14-20 Kasım 2011 tarihli 
sayısında yer alan haberlerde “basın yoluyla 
yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” suçla-
masıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
talebiyle gazetenin yayınının bir ay sürey-
le durdurulduğu ve gazetenin son sayısının 
tüm nüshalarına toplatma kararı verildiği 
öğrenildi. (Özgür Gündem-20 Kasım)

Tekirdağ Cezaevinde Kötü Muamele

KCK operasyonundan tutuklanan Lütfi Bal-
bal, Cüneyt Özil ve Recep Karagül’ün 3 
Kasım’da götürüldükleri Tekirdağ 2 Nolu 
F Tipi Cezaevi’nde çıplak soyundurularak 
yapılmak istenen üst aramasına tepki gös-
terdikleri için gardiyanlar tarafından darp 
edildi. Darp edildikleri sırada çeşitli hakaret-
lere de maruz kalan Balbal, Özil ve Karagül, 
uygulamaya tepki gösterdikleri için ayrıca 
10’ar günlük hücre cezasına çarptırıldı. (Fırat 
News-21 Kasım)



140

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele

İstanbul’da 20 Kasım 2011’de Kazlıçeşme 
Meydanı’nda düzenlenen “İrademe Do-
kunma” mitinginin ardından Küçükçek-
mece İlçesi’nde sivil polis ekibi tarafından 
“puşi taktıkları” gerekçesiyle gözaltına alı-
nan D.C. (15) ile M.S.’nin (12) Kanarya Po-
lis Karakolu’nda darp edildikleri öğrenildi. 
(TİHV-22 Kasım)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele

İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde yolda seyir 
halindeyken kendilerini kimlik kontrolü ge-
rekçesiyle durduran polis ekibine kimliklerini 
sordukları gerekçesiyle gözaltına alınan Mu-
hammed Şah Taşkesen ile Arda Muammer 
Akyüz’ün götürüldükleri polis karakolunda 
darp edildikleri öğrenildi. (TİHV-22 Kasım)

Protestocu Darp Edildi

‘Roman Açılımı’ toplantısında ‘Parasız eğitim 
istiyoruz’ pankartı açan ve örgüt üyeliğinden 
18 ay tutuklu yargılanarak geçen ay tahliye 
edilen Berna Yılmaz, 17 Kasım Cuma günü 
Halkalı’da bir protesto eylemi sırasında gö-
zaltına alındı. Yılmaz, ‘Bir polis memuru eli-
nin tersiyle yüzüme vurdu. ‘Daha yeni çıktın, 
rahat durmuyorsun. Böyle yaparsan daha 
çok işkence görürsün’ dediler. Burnum kırık, 
yüzümde, omuzlarımda, dizlerimde morluk-
lar var’ dedi. (Milliyet-22 Kasım)

İlköğretim Okulunda Şiddet

İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 21 Kasım 2011’de 
Çapa Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi 
B.İ.’nin (12) ödevini yapmadığı gerekçesiyle 
İngilizce Öğretmeni S.Y. tarafından darp edil-
diği öğrenildi. (TİHV-22 Kasım)

Gözaltına Alınan Çocuklar

Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 22 Kasım 
2011’de bir lokantada yemek yiyen O.B. ve 
M.K. adlı iki çocuk polis ekipleri tarafından 
gerekçe göstermeksizin gözaltına alındı. 
(ANF-22 Kasım).

70’i Avukat 100’ü Aşkın Gözaltı

KCK soruşturması kapsamında  16 ilde yapı-
lan baskınlarda 70’i avukat ve biri gazeteci 
olmak üzere 100’ü aşkın kişi gözaltına alındı.  
Gözaltına alınanlar arasında Avukat Ayşe Ba-
tumlu ile “Öcalan’ın İmralı Günleri” adlı ki-
tabın da yazarı olan Cengiz Kapmaz ve Asrın 
Hukuk Bürosu›nun şoförü Hüseyin Karasu, 
eski milletvekili Mahmut Alınak, Barış ve De-
mokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Eşbaşkanı 
Ömer Önen, Bağlar Belediye Başkan Yar-
dımcısı Derya Tamriş, Bağlar Belediye Mec-
lis üyesi Kadri Gökdemir, avukatlar Baran 
Pamuk, Fuat Coşacak, Nuri Çelik, Mehmet 
Nuri Deniz, BDP Bağlar İlçe Başkanı Ali Yüce, 
Fatma Kızılkaya, Şafi Hayme ile Hakkâri’nin 
Yüksekova İlçesi’nde dört avukatın bulun-
duğu öğrenildi. (bianet.org; ntvmsnbc.com; 
Radikal; ANF-22 Kasım)

Anma Etkinliğine Hapis Cezası

Ankara’da 11 Nisan 2008’de Ankara Sanat 
Tiyatrosu’nda düzenlenen bir etkinlikte 
“Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi Ör-
gütünün liderlerine yönelik anma etkinliği 
düzenlendiği” gerekçesiyle açılan davanın 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görü-
len duruşmasında mahkeme heyeti, “yasa-
dışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla iki sa-
nığa 11’er yıl 6’şar ay hapis cezası; bir sanığa 
aynı suçlamalardan 10 yıl 6 ay hapis cezası; 
iki sanığa aynı suçlamalardan 8’er yıl 9’ar ay 
hapis cezası; üç sanığa yine aynı suçlamalar-
dan 7’şer yıl 11’er ay hapis cezası; üç sanığa 
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ise “yasadışı örgüt propagandası yaptıkla-
rı” suçlamasıyla 10’ar ay hapis cezası verdi. 
(ANF- 22 Kasım)

Sınırı Geçen Suriyeli Mültecilere Ateş 
açıldı: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi yakınlarında 
Suriye’ye geçmek isteyen iki Suriyeli mülte-
ci, Türk askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır 
yaralandı. Yaralı iki kişi Nusaybin Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. (Fırat News-23 Ka-
sım) 

Cezaevinde Baskı: Nedim Şener’e Saz 
Yasağı

Odatv Davası kapsamında tutuklu yargılanan 
Gazeteci Nedim Şener’in cezaevinde vakit 
geçirmek için saz kursuna katılma isteği, ce-
zaevi yönetimi tarafından güvenlik gerekçe-
siyle reddedildi. (Radikal-23 Kasım)

Polis Bir Genci Darp Ettikten Sonra 
Bırakıp Gitti

Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde 21 Kasım 
2011’de bir grup arasında çıkan kavganın 
ardından yapılan şikâyet üzerine olay ye-
rine gelen polis ekibinin Yalçın Acıbal (18) 
ve arkadaşını darp ederek gözaltına almak 
istediği; bunun üzerine olay yerinden kaç-
mak isteyen Yalçın Acıbal’a polis memuru 
Z.K.’nin ateş etmesi sonucu Yalçın Acıbal’ın 
bilek kemiğinden yaralanarak Hendek Dev-
let Hastanesi’ne kaldırıldığı, polis memuru-
nun Yaşar Acıbal’ı yaraladıktan sonra olay 
yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi. (CNNTÜRK; 
Milliyet-24 Kasım)

PAÜ’de Sudan Bahanelerle 100’den 
Fazla Öğrenci Soruşturmalık 

PAMUKKALE Üniversitesi’nde (PAÜ) öğren-
cilere yönelik soruşturmalar rekor seviyeye 

ulaştı. Üniversitede eğitim gören 35 öğrenci 
hakkında birden fazla soruşturma açılırken, 
dönem başından bu yana ‘Çay içip, soh-
bet ettiği’, ‘Oturma eylemi yaptığı’, ‘Kadı-
na yönelik şiddete karşı imza topladığı’ için 
100’den fazla öğrenci soruşturmalık oldu. 
(Evrensel-25 Kasım)

Kürtçe Şarkının Cezası 9 Yıl 6 Ay 
Hapis 

Koma Gimgim’ın solisti Seyithan Kaya hak-
kında, 12 Haziran 2011’de yapılan millet-
vekili seçimlerinde Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku’nun Erzurum’da düzenledi-
ği mitinglerde ve yine Erzurum’da yapılan 
Newroz kutlamalarında söylediği şarkılar 
nedeniyle ‘örgüt üyesi olduğu’ ve ‘örgüt pro-
pagandası yaptığı’ iddiaları ile açılan davada  
9 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. (Evren-
sel-25 Kasım)

Cezaevinde Ölüm

Ümraniye (İstanbul) E Tipi Cezaevi’nde kalan 
ve 18 Kasım 2011’de “iki gündür kan kustu-
ğu” gerekçesiyle kaldırıldığı hastaneden “du-
rumu acil değil” denilerek cezaevine gönde-
rilen Avni Karabulut’un (74) aynı gece, kan 
kusarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. (ANF-27 
Kasım)

Vicdani Retçiye Gözaltı

Savunduğu İslam inancı gereği eline silah al-
mak istemeyerek askerlik yapmayı reddeden 
Vicdani Retçi Muhammed Serdar Delice, İs-
tanbul Gaziosmanpaşa’da gözaltına alındı. 
Avukatı Davut Erkan’ dan alınan bilgiye göre, 
Delice gözaltına alındıktan sonra Karadeniz 
Polis Merkezi’ne götürüldü. (Evrensel-28 Ka-
sım)

Dargeçit’te Polis Gerçek Mermi 
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Kullandı: 1 Kişi Ağır Yaralı

Dargeçit’te “PKK’nin 33. kuruluş yıldönümü” 
gösterileri sırasında polis tarafından vatan-
daşların üzerine gerçek mermilerle ateş açıl-
dı. Açılan ateş sonucu dershane öğrencisi 
Mehmet Şirin Aslan ağır yaralandı. (Evren-
sel-28 Kasım)

Bitlis’te Yangın Tatbikatında 11 
Öğrenci Yandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir lisenin bahçe-
sinde yapılan yangın tatbikatı sırasında 
yakılan ateşin sönmesi üzerine yeniden 
alevlendirmek için üzerine tiner dökülünce 
patlama meydana geldi. Olayda 2’si ağır 11 
öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler Bitlis ve 
Diyarbakır’a sevk edildi. (Fırat News-28 Ka-
sım)

Hakkâri’de Rastgele Ateş Sonucu 
Yaralanma

Hakkâri’de 27 Kasım 2011’de, Abdullah 
Öcalan’ın üç ayı aşkın bir süredir avukatlarıy-
la görüştürülmemesini ve Asrın Hukuk Bü-
rosu üyesi avukatların “KCK Soruşturması” 
kapsamında tutuklanmasını protesto etmek 
isteyen gruba karşı polis ekiplerinin yoğun 
bir şekilde gaz bombası kullandığı sırada yol-
dan geçen Kezban Erol (17), bacağına isabet 
eden gaz bombası kapsülü sonucu yaralandı. 
(Hürriyet-29 Kasım)

Hakkâri’de Protesto Gösterisine 
Müdahale

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 28 Kasım 
2011’de, Abdullah Öcalan’ın üç ayı aşkın bir 
süredir avukatlarıyla görüştürülmemesini ve 
Asrın Hukuk Bürosu üyesi avukatların “KCK 
Soruşturması” kapsamında tutuklanmasını 
protesto etmek isteyen gruba gaz bombası 

ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekip-
leri 15 kişiyi gözaltına aldı. (ANF-28 Kasım).

Kocaeli’nde Protesto Gösterisine Müdaha-
le. Kocaeli’nde 29 Kasım 2011’de “Füze Kal-
kanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiy-
le kurulan “açlık grevi çadırı”na müdahale 
eden polis ekipleri Kocaeli Gençlik Derneği 
üyesi 16 kişiyi gözaltına aldı. (halkinsesi.tv-
29 Kasım)

Mersin’de Protesto Gösterisine 
Müdahale

Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 27 Kasım 
2011’de “PKK’nin 33.kuruluş yıldönümü” 
dolayısıyla yapılan etkinliğe müdahale eden 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı Abdulmenaf 
Cengiz ile M.S.A. (15) ve S.K. (17) “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” ve “kamu 
malına zarar verdikleri” gerekçeleriyle 29 
Kasım 2011’de tutuklandı. (DİHA-29 Kasım)

Öcalan’la Görüşmek İsteyen 
Avukatlara 126 gündür Engel Çıkıyor

27 Temmuz 2011’den beri 126 günlük süre 
içinde avukatlarıyla görüştürülmeyen PKK li-
deri Abdullah Öcalan’la görüşmek için Gem-
lik (Bursa) İlçe Jandarma Komutanlığı’na 
gelen Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar 
Mazlum Dinç, Azize Deniz Taşdemir ve Baran 
Doğan’ın İmralı Adası’na gidişlerine, İmralı 
Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne ulaşımı 
sağlayan kosterin bozuk olduğu gerekçesiy-
le izin verilmedi. Öcalan, 27 Temmuz›dan 
bu yana avukatlarıyla «hava muhalefeti» ve 
«koster bozuk» gibi gerekçelerle görüştürül-
müyor. (atilim.org-30 Kasım)

Samsun’da Protesto Gösterisine 
Müdahale

Samsun’da 30 Kasım 2011’de “Füze Kalkanı 
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Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle 
kurulan imza masasına müdahale eden polis 
ekipleri Demet Büyüktanır ve İlhan Cibelik 
adlı iki öğrenciyi gözaltına aldı. (halkinsesi.
tv-30 Kasım)

Kocaeli’nde Protesto Gösterisine 
Müdahale

Kocaeli’nde 29 Kasım 2011’de “Füze Kalka-
nı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle 
kurulan “açlık grevi çadırı”na polis ekipleri-
nin müdahale etmesi sonucu Kocaeli Gençlik 
Derneği üyesi 16 kişinin gözaltına alınmasını 
30 Kasım 2011’de protesto etmek isteyen 
Kocaeli Gençlik Derneği üyesi 11 öğrenci de 
darp edilerek gözaltına alındı. (Radikal, 30 
Kasım)

İstanbul-Sultanahmet’te Yargısız İnfaz

30 Kasım 2011’de İstanbul Sultanahmet 
Meydanı’nda elindeki silahla etrafa rasgele 
ateş ettikten sonra Topkapı Sarayı’nda nöbet 
tutan bir askerle bir özel güvenlik görevlisini 
yaralayarak saraya giren ve hangi nedenle 
silahlı eylem yaptığı belirlenemeyen Libya 
uyruklu Samir Salem Ali Elmadhavri (36), sa-
raya giren özel harekât ekipleri tarafından iki 
saat süren çatışmanın ardından yaralı halde 
ele geçirilebilecekken başından vurularak öl-

dürüldü. (Vatanİ bianet.org-30 Kasım)

Belediye Başkanına 2 Yıl 11 Ay Hapis 
Cezası

Erzurum’un Tekman İlçesi’nin Belediye Baş-
kanı Metin Bingöl, Tekman’da gerçekleştiri-
len bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniy-
le hakkında açılan davanın Erzurum 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 30 Kasım 2011’de 
görülen karar duruşmasında “halkı kin ve 
düşmanlığa sevk ettiği” gerekçesiyle TCK’nin 
216. maddesi uyarınca iki yıl on bir ay hapis 
cezasına mahkûm oldu. Kararın ardından 
Metin Bingöl tutuklanarak Erzurum H Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi. (DİHA-30 Kasım)

Kürtçe Şarkı Söyleyen Yerel Sanatçıya 
Tutuklama Kararı

Diyarbakır’da bir etkinlikte söylediği Kürtçe 
şarkı nedeniyle hakkında dava açılan yerel 
sanatçı Çetin Oraner’in yargılanmasına 30 
Kasım 2011’de başlandı. Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
duruşmaya katılmadığı için Çetin Oraner’in 
ifadesini alamayan mahkeme heyeti, Çetin 
Oraner hakkında tutuklama kararı çıkararak 
duruşmayı 6 Şubat 2012’ye erteledi. (ANF, 
30 Kasım)
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Kürtçe Konuşan Belediye Başkanına 2 
yıl Hapis Cezası

Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt’in 
Eruh İlçesi’nde 22-23 Ağustos 2010’da dü-
zenlenen 2. Çırav Kültür Sanat ve Doğa 
Festivali’nde yaptığı Kürtçe konuşma nede-
niyle hakkında açılan davanın Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Kasım 2011’de 
görülen karar duruşmasında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” gerekçesiyle iki yıl ha-
pis cezasına mahkûm oldu. (yeniozgurpoliti-
ka.com-1 Aralık)

İlköğretim Okulunda Şiddet

Batman’da 1 Aralık 2011’de Ziya Gökalp İl-
köğretim Okulu öğrencisi İ.Ş.’nin (15) sınıfa 
geç girdiği gerekçesiyle nöbetçi öğretmen 
M.A.O. tarafından darp edildiği öğrenildi. 
(ANF-2 Aralık)

Nakil Sırasında Çıplak Arama 

Uygulamasına İtiraz Eden Mahkuma 
Darp

2011 yılının Ocak ayından beridir tutuklu bu-
lunan ve Van’da meydana gelen deprem ne-
deniyle Kalkandere (Rize) L Tipi Cezaevi’ne 
nakledilen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçi-
leri Sendikası (SES) Bitlis Şubesi eski Başkanı 
Sedat Güler’in nakil sırasında yapılmak iste-
nen çıplak arama uygulamasına itiraz ettiği 
gerekçesiyle darp edildiği 1 Aralık 2011’de 
öğrenildi. (ETHA-1 Aralık)

Şırnak’ta Kolluk Kuvvetleri Lise 
Öğrencilerine Karşı Aşırı Güç 
Kullandı

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2 Aralık 2011’de 
bir lisede iki aşirete mensup lise öğrencileri 
arasında çıkan kavgaya polis ekiplerinin yo-
ğun biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 
35 öğrenci biber gazından etkilenerek Silopi 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (ntvmsnbc.
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com-2 Aralık)

%85 Oranında Fiziksel Engelli 
Mahkumun Tahliye Talebi Reddedildi

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 
Gülnaz Akkurt’un görme yetisini kaybettiği; 
tedavi olsa dahi görme şansının %1 olduğu, 
kendi işlerini yapabilmesinin önündeki fizik-
sel engelinin %85 olduğu doktor raporlarıyla 
ortaya çıkmasına rağmen yapılan başvuru-
ların sonuçsuz kaldığı ve Gülnaz Akkurt’un 
tahliye talebinin reddedildiği aynı cezaevin-
de kalan Eser Akbal’ın gönderdiği mektup 
sonucu 2 Aralık 2011’de öğrenildi. (TİHV-2 
Aralık)

Cezaevlerinde Kötü Koşullar

Bakırköy (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde kalan 
Pınar Çevrim’in cezaevi koşulları nedeniyle 
kalp romatizması ve kalp kapakçığı sorunu 
yaşadığı; geç teşhis konulması nedeniyle 
rahatsızlığının hemen geçmediği ve ilaçları 
bittiğinde günlerce yeni ilacın Pınar Çevrim’e 
verilmediği ayrıca tedavisinin dışarıda ya-
pılması için Pınar Çevrim’in yaptığı tahliye 
talebinin reddedildiği Pınar Çevrim’in gön-
derdiği mektup sonucu 2 Aralık 2011’de öğ-
renildi. Adana F Tipi Cezaevi’nden talepleri 
olmaksızın Antakya E Tipi Cezaevi’nde sevk 
edilen yedi mahkûmun aynı davadan yargı-
lanmalarına rağmen aynı koğuşta kalama-
dıkları; sevk edildikten sonra bir ay boyunca 
yedi mahkûma yastık verilmediği; sıcak su 
kullanımının haftada iki defa 20’şer dakika 
ile soğuk su kullanımının ise günün belirli 
saatlerinde sınırlı olarak verilmesi nedeniy-
le temizlik sorunu yaşandığı mahkûmların 
gönderdiği mektup sonucu 2 Aralık 2011’de 
öğrenildi. (TİHV-2 Aralık)

Vicdani Retçi Muhammed Serdar 

Delice Tutuklandı

Zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Malatya 2. 
Ordu İstihkam Alayı Köprücü Taburu Köprü-
cü Yüzücü Bölüğü’nde dini inançları nede-
niyle vicdani reddini açıklayan Muhammed 
Serdar Delice (28) İstanbul, Kasımpaşa sem-
tinde 27 Kasım 2011’de gözaltına alındıktan 
sonra “emre itaatsizlik ettiği” gerekçesiyle 
tutuklanarak Kasımpaşa Askeri Cezaevi’ne 
gönderildi. (demokrathaber.net-2 Aralık)

Kürtçe Yazılı Afişe Yasak

BDP’nin başlattığı “Buradayım, BDP’ye üye 
oluyorum-ez li virim” temalı kampanyanın 
afişleri, üzerinde Kürtçe yazı olduğu için Iğdır 
ve Kars Valilikleri tarafından “Siyasi Partiler 
Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle 2 
Aralık 2011’de yasaklandı. (bianet.org-2 Ara-
lık)

Diyarbakır’da Faili Meçhul Cinayet

BDP’nin Diyarbakır’da 3 Aralık 2011’de dü-
zenlediği “Buradayım. İrademe sahip çıkıyo-
rum” mitingi sonrası yapılan yürüyüşe polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan 
arbedede Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Tıbbi 
Dokümantasyon Yüksekokulu öğrencisi Mu-
rat Elibol (21), kimin ateşlediği belirleneme-
yen bir silahtan çıkan kurşunun sırtına isabet 
etmesi sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi. Murat Elibol’un 
yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri ta-
rafından öldürüldüğü iddia edilirken konuya 
ilişkin açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü, 
kendilerinin bu türde bir silah kullanmadık-
larını belirtti. (Evrensel-4 Aralık)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 
Davasında Cezasızlık

Çorum’da 27 Eylül 2002’de “yasadışı örgüte 
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yardım ve yataklık yaptığı” gerekçesiyle Mer-
kez Seydim Jandarma Karakolu’nda gözal-
tında tutulan ve gözaltında tutulduğu süre 
içerisinde işkence ve kötü muamele gören 
Feride Kaya’nın yaptığı suç duyurusu üzeri-
ne açılan davanın 2011 yılının Kasım ayının 
son haftasında sonuçlandığı ve mahkeme 
heyetinin, Feride Kaya’nın işkence gördüğü-
ne hükmettiği ancak dokuz yıldır yargılanan 
iki askerin işkenceyi yapmadığına kanaat ge-
tirerek sanık askerlerin beraat etmesine ka-
rar verdiği 5 Aralık 2011’de öğrenildi. Çorum 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan yargı-
lama sonunda Feride Kaya’ya “darp ve cebiz 
izine rastlanmamıştır” raporu veren F.S. ve 
M.A. adlı iki doktor hakkındaki suçlamalar 
ise 7,5 yıllık zamanaşımına uğraması nede-
niyle düştü. (Milliyet-5 Aralık)

Cezaevlerinde Tehdit, İşkence ve Kötü 
Muamele

Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Adem Erden 
adlı mahkûmun, gördüğü işkence ve kötü 
muamele nedeniyle cezaevi müdürü ve psi-
kologunu şikayet edince, cezaevi yönetimi 
tarafından hücresine sokulan bir hükümlü 
tarafından, önce şikayetinden vazgeçmesi 
için tehdit edildiği, daha sonra saç derisin-
den boynuna kadar tüm yüzünün jilet ve 
bıçakla kesilerek ağır yaralandığı 5 Aralık 
2011’de ileri sürüldü. (alinteri.net-5 Aralık)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 5 Aralık 
2011’de yapılan ev baskınları sonucu gözal-
tına alınan Tarkan Çamlı’nın gözaltında gör-
düğü işkence ve kötü muamele nedeniyle 
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı 
iddia edildi. (ANF- 6 Aralık) 

Yeni Demokratik Yaşam Gazetesi’nin 

Yayını 1 Ay Süreyle Durduruldu

Haftalık olarak yayımlanan Yeni Demokratik 
Yaşam Gazetesi’nin 5.11 Aralık 2011 tarihli 
3. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı 
örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 7 
Aralık 2011’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mah-
kemesi gazetenin yayınının bir ay süreyle 
durdurulmasına ve tüm nüshalarına el ko-
nulmasına karar verdi. (ANF-7 Aralık)

Diyarbakır’da Mezar Ziyaretine 
Müdahale ve Tutuklama

BDP’nin 3 Aralık 2011’de Diyarbakır’da dü-
zenlediği miting sonrasındaki yürüyüşte 
faili meçhul bir şekilde öldürülen Murat 
Elibol’un Çınar İlçesi’ndeki mezarını ziyaret 
etmek isteyen gruba polis ekiplerinin mü-
dahale etmesi sonucu 6 Aralık 2011’de gö-
zaltına alına yedi kişiden Ruhi Demirtaş, Agit 
Demirtaş, Kenan Öztürk ve Mazlum Ekinci 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 7 
Aralık 2011’de tutuklandı. (ANF-7 Aralık)

Azerbaycanlı Avukata Darp ve 
Gözaltında Kötü Muamele

İnsan hakları ve düşünce özgürlüğü alanın-
da çalışmalar yürüten Azerbaycanlı Avu-
kat İntikam Aliyev’in (49), AGİT tarafından 
Litvanya’da gerçekleştirilen bir toplantıya 
katıldıktan sonra, 6 Aralık 2011’de ülkesine 
gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nda 
(İstanbul), pasaport kontrol kapısında ken-
disini küçümseyici ifadeler kullanan polis 
memurlarıyla yaptığı tartışmanın sonunda 
darp edilerek gözaltına alındığı ve dört saat 
penceresiz bir odada tutulduğu öğrenildi. 
(Radikal-9 Aralık) 

İzmir’de Gözaltında İşkence ve Kötü 
Muamele
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İzmir’de 2011 yılının Temmuz ayında ailesiy-
le birlikte eğlenmeye gittiği müzikhole gelen 
polis ekipleri tarafından “kimliği üzerinde 
bulunmadığı” gerekçesiyle darp edilerek gö-
zaltına alınan F.C.’nin (37) Karabağlar Polis 
Karakolu’nda iki sivil polis memuru tarafın-
dan dakikalarca dövüldüğü ve cinsel tacize 
maruz kaldığı; olaya tanık olan diğer polis 
memurlarının da olaya müdahale etmediği 
ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri sonu-
cu 9 Aralık 2011’de öğrenildi. Olaydan sonra 
F.C. hakkında kendilerine direndiği ve küf-
rettiği iddiasıyla polis memurlarının suç du-
yurusunda bulunması üzerine F.C. hakkında 
“görevli polis memurunu yaraladığı ve polis 
memuruna hakaret ettiği” iddialarıyla 6,5 
yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Ortaya çıkan kamera görüntüleri sonucu ise 
işkencenin tespit edilmesine rağmen polis 
memurları H.Y. ve B.S. hakkında ise “zor kul-
lanma yetkisine ilişkin sınırın aşılarak basit 
yaralama” suçunu işledikleri iddiasıyla 6 ay-
dan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 28 
Kasım 2011’de dava açıldı. (Vatan-9 Aralık)

22 Aydır Tutuklu Olan Öğrenci Cihan 
Kırmızıgül Yine Tahliye Edimedi

İstanbul’da 20 Şubat 2010’da yüzleri puşili 
bir grubun boş bir markete molotofkoktey-
li atması nedeniyle çıkan olaylar esnasında 
olay yerine yakın bir yerde puşi taktığı gerek-
çesiyle gözaltına alınıp, gizli tanık ifadesiyle 
22 aydır tutuklu bulunan Galatasaray Üni-
versitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül’ün yar-
gılanmasına 9 Aralık 2011’de devam edildi. 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görü-
len duruşmada Cihan Kırmızıgül’ün avukatı-
nın taleplerini ve esas hakkındaki savunma 
için yaptığı ek süre isteğini reddeden mah-
keme heyeti, Cihan Kırmızıgül’ün tutukluluk 
halinin devam etmesine karar vererek du-

ruşmayı 23 Mart 2012’ye erteledi. (bianet.
org-9 Aralık)

Diyarbakır’da İnsan Hakları Haftası 
Etkinliği Engellendi

Diyarbakır Valiliği’nin, İnsan Hakları Derne-
ği (İHD) Diyarbakır Şubesi, İnsan Hakları ve 
Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZ-
LUMDER) Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Temsilciliği, 
Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır Tabip Odası 
tarafından 10-17 Aralık İnsan Hakları Hafta-
sı etkinlikleri kapsamında açmayı planladığı 
İnsan Hakları ve Özgürlük Çadırı’nın kurul-
masını yasakladığı ve yapılması düşünülen 
İnsan Hakları yürüyüşüne izin vermediği 9 
Aralık 2011’de öğrenildi. (TİHV-9 Aralık)

Basın Açıklamasına 7 Yıl 1 Ay Hapis 
Cezası 

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde katıldığı 
bir basın açıklaması nedeniyle hakkında dava 
açılan BDP İlçe Başkanı Şükrü Kahraman’ın 
yargılandığı davanın 9 Aralık 2011’de Diyar-
bakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyeti, “ya-
sadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasa-
dışı örgüt adına eylem yaptığı” suçlamasıyla 
Şükrü Kahraman’a yedi yıl bir ay hapis cezası 
verdi. (ANF-9 Aralık)

Gözaltı ve Tutuklamalar

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 8 Aralık 2011’de dü-
zenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu 
“çeşitli tarihlerde düzenlenen yasadışı gös-
terilere katıldıkları” gerekçesiyle onu çocuk 
o beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan-
lardan beşi çocuk onu tutuklandı. (ANF-11 
Aralık)

Çocuk Polis Memuru Tarafından Darp 
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Edildi

İstanbul Eminönü’nde 11 Aralık 2011’de sivil 
giyimli bir polis memuru tarafından telsizle 
vurularak darp edilen, sokakta yaşayan Ka-
dir Atakurt adlı çocuğun sol gözünün görme 
yetisini kaybedebileceği ileri sürüldü. Has-
taneden aldığı darp raporuyla Sirkeci Gar 
Karakolu’na giden Kadir Atakurt’un yapmak 
istediği suç duyurusunun ise kabul edilmedi-
ği öğrenildi. (adilmedya.com-12 Aralık)

Gözaltında Darp ve Kötü Muamele

İstanbul’un Başakşehir İlçesi’ne bağlı Bay-
ramtepe Mahallesi’nde “yüksek sesle müzik 
dinledikleri” gerekçesiyle polis ekipleri tara-
fından darp edilerek gözaltında alınan Maz-
lum Çimen ve Aykut Budak’ın götürüldükleri 
Güvercintepe Polis Karakolu’nda da darp 
edildikleri; sevk edildikleri mahkeme tara-
fından ise “görevli polis ekibine direndikleri” 
iddiasıyla tutuklandıkları 13 Aralık 2011’de 
öğrenildi. (Evrensel-13 Aralık)

Islık ve Zılgıta 7 Yıl 1 Ay Hapis

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Şubat 
2011’de Abdullah Öcalan’ın Türkiye’te tes-
lim edilmesinin yıldönümü nedeniyle dü-
zenlenen protesto gösterileri sırasında 
göstericileri alkış ve zılgıtla desteklediği iddi-
asıyla hakkında dava açılan Anzelha Çelik’e 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 
Aralık 2011’de görülen karar duruşmasın-
da mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına ey-
lem yaptığı” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” suçlamalarıyla yedi yıl bir ay hapis 
cezası verdi. (Evrensel-15 Aralık)

Muhabir Yaptığı Röportaj Nedeniyle 
Mahkûm Oldu

Birgün Gazetesi Muhabiri İlkem Ezgi Aşam 
hakkında, toplu mezarlarla ilgili Birgün 
Gazetesi’nde yayımlanan bir haberinde İn-
san Hakları Derneği (İHD) Bitlis Şubesi adına 
Hasan Ceylan’dan aldığı dört cümlelik görüş 
nedeniyle açılan davanın 14 Aralık 2011’deki 
karar duruşmasında Ezgi Aşam’a “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle bir 
yıl hapis cezası verdi. (Birgün-14 Aralık)

İzmir’de Gözaltında İşkence ve Kötü 
Muamele

Fas’tan Seyahat amaçlı geldikleri İzmir- 
Urla’da 4 Eylül 2011’de bir eğlence merke-
zinde yapılan kimlik kontrolünün ardından 
gözaltına alınan Faslı üç kişiden ikisinin gö-
türüldükleri Urla İlçe Karakolu’nda “fuhuş 
yaptıkları”na dair ifadeyi imzalamadıkları 
gerekçesiyle dövüldüklerini öne sürdükleri 
ve polis memurları hakkında şikâyetçi olduk-
ları 16 Aralık 2011’de öğrenildi. (Sabah-16 
Aralık)

İnternet Sitesine Sansür

Sosyal medya sitesi olan inci.sozlukspot.com 
internet adresine erişimin 15 Aralık 2011’de 
mahkeme kararıyla engellendiği öğrenildi. 
(cnnturk.com-15 Aralık)

Film Festivalinde Gösterime Girmesi 
Beklenen Yılmaz Güney Filmine 
Yasaklama

Batman’da düzenlenen Yılmaz Güney Film 
Festivali’nde gösterime girmesi beklenen, 
“Bir Başkaldırı Destanı: Berivan” adlı bel-
gesel filmin gösteriminin “filmde yasadışı 
örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 
Batman Valiliği tarafından yasaklandığı 15 
Aralık 2011’de öğrenildi. (Milliyet-15 Aralık)

Kanser Hastası Hükümlü Cezaevinde 
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Öldü

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

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele

İstanbul’un Silivri İlçesi’nde “esrar sattığı” 
gerekçesiyle yargılanan oğlunun 16 Ağus-
tos 2011’deki duruşmasının çıkışında polis 
memurlarına “oğluma tuzak kurdunuz” diye 
bağıran Veysel Atabey’in (45) çağrıldığı İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nde yedi polis memu-
ru tarafından bayılıncaya kadar saatlerce 
dövüldüğü; Veysel Atabey’in yaptığı suç du-
yurusu üzerine Silivri Kaymakamlığı’nın Ko-
miser Yardımcısı H.B. ve polis memuru C.G. 
hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. 
(Yeni Şafak-18 Aralık)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele

İstanbul’un Silivri İlçesi’nde 1 Ağustos 
2011’de trafik kontrolü sırasında tartıştığı 
polis memurları tarafından gözaltına alınan 
Serkan Aksu’nun (27) götürüldüğü İlçe Emni-
yet Müdürlüğü’nde 20 kadar polis memuru 
tarafından saatlerce dövüldüğü; bayılmama-
sı için sürekli soğuk su döküldüğü; götürül-
düğü hastanede ise kendisine “darp ve cebir 
izine rastlanmamıştır” raporu verildiği 20 
Aralık 2011’de öğrenildi. (Yeni Şafak-20 Ara-
lık)

Gözaltında Taciz Davasında Cezasızlık

Tekirdağ-Çorlu’da kocasından şiddet gören 
ve şikâyette bulunmak amacıyla gittiği Cum-
huriyet Polis Karakolu’nda ifadesini alan po-

lis memuru Gizlihan Barutçu’nun cinsel taci-
zine uğrayan T.A.’nın suç duyurusu üzerine 
sanık polis memuru hakkında Çorlu 2. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, 16 Aralık 
2011’de Gizlihan Barutçu’ya “duruşmalarda-
ki iyi hali” nedeniyle alt sınırdan verilen 125 
günlük hapis cezasının beş taksitte ödenmek 
üzere 2500 TL para cezasına çevrilmesi ile 
sonuçlandı. (atilim.org-16 Aralık)

Çıplak Arama Uygulamasına Karşı 
Çıkan Tutukluya Darp ve Tek Kişilik 
Hücre Cezası

“Devrimci Karargâh Örgütü Soruşturması” 
kapsamında 10 Aralık 2011’de tutuklanan 
Türkiye Gerçeği Dergisi yazarı ve Halkla-
rın Demokratik Kongresi delegesi Mehmet 
Güneş’in, 12 Aralık 2011’de sevk edildiği 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nin girişinde 
“ince arama” adı altında çıplak arama uygu-
lamasına karşı çıktığı için gardiyanlar tarafın-
dan darp edildiği ve tek kişilik bir hücreye 
konulduğu öğrenildi. (ANF-17 Aralık)

Cezaevinde Kötü Muamele

“KCK Soruşturması” kapsamında Halkın Hu-
kuk Bürosu’na düzenlenen operasyon sonu-
cu 28 Kasım 2011’de tutuklanarak Kandıra 
2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen avu-
katlardan Serkan Akbaş, Mehmet Bayraktar 
ve Mehmet Nuri Deniz’in “ince arama” adı 
altında çıplak arama uygulamasına karşı çık-
tıkları için gardiyanlar tarafından darp edil-
dikleri öğrenildi. (ANF-19 Aralık)

Dink Ailesinin Avukatına 1 Yıl Hapis 
Cezası

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakır-
cı hakkında, Hrant Dink’in öldürülmesiyle 
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ilgili olarak, elde ettikleri istihbarat bilgile-
rini değerlendirmeyerek “görevi ihmal et-
tikleri” gerekçesiyle Trabzon 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 257/2. maddesi uyarınca yargılanan 
sanıklardan dönemin Trabzon Jandarma 
Alay Komutanı Albay Ali Öz’ün avukatı Ali 
Sürmen’e duruşma sırasında “Siz de insan 
öldürmeyi iyi bilirsiniz değil mi?” dediği id-
diasıyla açılan hakaret davası sonucunda 
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görü-
len karar duruşmasında mahkeme heyeti, 
Hakan Bakırcıoğlu’na TCK’nin 125. madde-
si uyarınca bir yıl hapis cezası verdi. (Milli-
yet-19 Aralık)

Şarkı ve Marş söyleyen Üniversite 
Öğrencisine 14 yıl 7 ay Hapis

Diyarbakır’da 2007-2011 yılları arasında dü-
zenlenen dokuz ayrı miting ve etkinliklerde 
çalınan şarkı ve marşlara eşlik ettiği gerek-
çesiyle tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi 
öğrencisi Rıdvan Çelik hakkında “yasadışı ör-
güt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açı-
lan dava sonucunda Rıdvan Çelik’e “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı ör-
güt adına eylem yaptığı; “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettiği” suçlamalarıyla 14 yıl 7 ay hapis cezası 
verildi. (cnnturk.com-16 Aralık)

Mitinge Katılan Üniversite 
Öğrencisine 13 Yıl 6 Ay Hapis

Diyarbakır’da 2011 yılında düzenlenen bazı 
miting ve etkinliklere katıldığı gerekçesiyle 
tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi öğren-
cisi Ubeyd Şen hakkında açılan dava Ubeyd 
Şen’e “yasadışı örgüt üyesi olmamakla bir-
likte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı; 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve 

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettiği” gerekçeleriyle 
13 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi ile sonuç-
landı. (Özgür Gündem-19 Aralık)

Cezaevine Sevk Sırasında Darp ve 
Haraç 

Van M Tipi Cezaevi’nden Erzurum H Tipi 
Cezaevi’ne sevk edilen mahkûmların gardi-
yanlar tarafından darp edildikleri ve gardi-
yanlara haraç vermeye zorlandıkları 20 Ara-
lık 2011’de öğrenildi. (TİHV-20 Aralık)

Cezaevinde Darp ve Kötü Muamele

İsrail’in Filistin’e yönelik uygulamalarını pro-
testo etmek için Adana’da 2009 yılında ka-
tıldıkları bir yürüyüş nedeniyle tutuklanan 
Çukurova Üniversitesi öğrencisi dört kişinin, 
Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nden sevk edildikle-
ri Osmaniye T Tipi Cezaevi’nin girişinde “ince 
arama” adı altında çıplak arama uygulaması-
na karşı çıktıkları için gardiyanlar tarafından 
darp edildikleri ve elbiselerinin zorla çıkarıl-
dığı öğrenildi. (Özgür Gündem-20 Aralık)

Savcı Dayak ve İşkencenin İnsanlık 
Onuru ile Bağdaştığı Yönünde 
Mütalaa Verdi

10 Ağustos 2007’de İstanbul- Beyoğlu’nda 
kimlik kontrolü amacıyla polis memurlarının 
yolda durdurduğu; “kimlik göstermediği” ve 
“görevli polis memuruna direndiği” iddiasıy-
la arkadaşı Arif Kılınç’la birlikte gözaltına alı-
narak 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 iste-
miyle açılan davanın İstanbul 20. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam eden duruşmasında 
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcının 
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“sanık polislerin iki gence gaz sıktığını, cop-
la vurup yerde tekmelediğini, dayak sonucu 
bir gencin dalağının alındığını belirtip, bu 
davranışların insan onuru ile bağdaşmayan, 
kişilerin aşağılanmasına yönelik davranışlar 
içermediğinden suçun işkence sayılamaya-
cağı” yönünde görüş ifade ettiği öğrenildi. 
(Radikal-21 Aralık)

Mardin’de Yargısız İnfaz Neticesinde 1 
Köylü Öldü, 1 Köylü  Ağır Yaralandı 

Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu 
Beldesi’nin Heybeli Köyü’nün kırsal kesimin-
de 20 Aralık 2011’de operasyona çıkan asker 
birliğin, “HPG militanı oldukları” şüphesiyle 
su tesisatı yapan iki köylüye ateş açması so-
nucu ağır yaralanan Yusuf Akın (38) Mardin 
Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Açılan 
ateş sonucu ağır yaralanan Mehmet Eren’in 
(48) ise Mardin Devlet Hastanesi’nde teda-
visinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin 
açıklama yapan Mardin Valisi, askerlerin köy-
lülerin elindeki üçgen şeklindeki boru aleti-
ni, uzun namlulu silah zannettiklerini iddia 
etti. Konuyla ilgili ön inceleme raporu hazır-
layan İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şu-
besi ise, olaya tanıklık eden köylülerin, “dur” 
ihtarı veya benzeri bir ses duymadıklarını, 
silah sesini duyduklarında yaralılara müda-
hale etmek için gittiklerini ancak askerlerin 
kendilerine de ateş açtığını ve evlerinde hala 
bunların izlerinin olduğunu söylediklerini; 
yaralılara en yakın müdahalenin olaydan 1,5 
saat sonra gerçekleştiğinin tespit edildiğini 
açıkladı. (ntvmsnbc.com; TİHV-21 Aralık)

Tuttuğu Notları Polise Vermeyi 
Reddeden Avukat Emniyet 
Müdürlüğünde Darp Edildi

“KCK Soruşturması” adı altında düzenle-
nen operasyonlar kapsamında 20 Aralık 

2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı 
polis ekiplerinin sekiz ilde, başta Dicle Haber 
Ajansı’nın (DİHA) büroları olmak üzere ha-
ber ajanslarına baskın düzenleyerek el koy-
duğu dokümanları belgelemek üzere 21 Ara-
lık 2011’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 
giden avukat Azize Deniz Taşdemir’in tuttu-
ğu notları vermek istememesi üzerine polis 
memurları tarafından darp edildiği öğrenil-
di. (ANF-21 Aralık)

Gilbert Sendromu Hastası Tutuklunun 
Cezaevi Koşullarının Düzeltilmesi 
Talebi Cevapsız Kaldı

25 Kasım 2011’de “çeşitli tarihlerdeki mi-
tinglerde yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” gerekçesiyle tutuklanan 12 kişiden 
biri olan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi İzzet 
Necati Henden’in (19) karaciğerdeki kalıtsal 
bozukluğa bağlı Gilbert Sendromu rahatsız-
lığının bulunduğu; ailesinin cezaevi koşulla-
rının düzeltilmesi ve İzzet Necati Henden’in 
düzenli doktor muayenesinin başlaması için 
Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetimine 
yazdığı dilekçenin yanıtsız kaldığı öğrenildi. 
(Radikal-22 Aralık)

Gözaltında Kayıp Soruşturma 
Başvurusu Zamanaşımına Uğradığı 
Gerekçesiyle Reddedildi

İstanbul’da 6 Ekim 1992’de gözaltına alına-
rak bir daha kendisinden haber alınama-
yan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ayhan 
Efeoğlu ile yine İstanbul’da 5 Ocak 1994’te 
gözaltına alınarak bir daha kendisinden ha-
ber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi 
öğrencisi Ali Efeoğlu’nun akıbetini öğren-
mek için, Efeoğlu ailesinin avukatı olan İnsan 
Hakları Derneği (İHD) Bursa Şubesi Başkanı 
Mustafa Yağcı’nın yaptığı soruşturma baş-
vurusu, olayların eski Türk Ceza Kanunu’nun 
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(TCK) 102/2. maddesi uyarınca “15 yıllık 
zamanaşımı süresine uğraması” nedeniyle 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 14 
Aralık 2011’de reddedilerek “kovuşturmaya 
yer olmadığına” karar verildi. 1990›lı yıllar-
da işlenen meydana gelen faili meçhul cina-
yetlerle yaptığı itiraf sonucu tutuklanan eski 
özel harekât polisi Ayhan Çarkın ise Ayhan 
Efeoğlu’nun gözaltında işkenceyle öldürül-
düğünü söylemiş ve cenazesini kendisinin 
gömdüğünü ifade etmişti. (bianet.org-22 
Aralık)

Şanlıurfa’da Irkçı Şiddet İddiası

Şanlıurfa’da 19 Aralık 2011’de Kadın Has-
talıkları ve Doğum Hastanesi’nde doğum 
yapan Halime Erkut (27) doğum sırasında 
hemşire ve ebeler tarafından dövüldüğü-
nü ve hakarete uğradığını iddia etti. Halime 
Erkut, Kürt olduğu için doğumhanede ken-
disine tokat atıldığını ve sağ işaret parma-
ğının aldığı darbeler sonucu kırıldığını ifade 
ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
(ntvmsnbc.com-22 Aralık)

14 Yaşındaki S.T.’ye Dipçikle Vuran 
Özel Harekât Polisine Cezasızlık

Hakkâri’de 23 Nisan 2009’da düzenlenen bir 
protesto gösterisinde, yakaladığı S.T.’ye (14) 
silahının dipçiğiyle vurarak S.T.’yi ağır yarala-
yan özel harekât timine bağlı polis memuru 
B.T. hakkında “kasten insan yaralamak” su-
çundan açılan davada mahkeme başkanı 
B.T.’ye “taksirle (istemeden) insan yaraladı-
ğı” gerekçesiyle verdiği altı ay yedi günlük 
hapis cezasını sadece bir duruşmaya katılan 
B.T.’nin duruşmalardaki iyi halini dikkate ala-
rak hükmün açıklanmasının geriye bırakıl-
masına karar verdi. (Milliyet-24 Aralık)

Cezaevlerinde Baskı ve engelleme

Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu Cezaevi’nde kalan 
Murat Kaymaz’ın Birgün Gazetesi’ne gön-
derdiği mektup sonucu cezaevi yönetiminin, 
tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde yaşa-
dıkları sorunları anlatmak için bazı gazeteci 
ve yazarlara yazdıkları mektuplara izin ver-
mediği öğrenildi. (Vatan-25 Aralık)

Horon Çeken Eylemcilere 11 Ay 20 
Gün Hapis Cezası

Ankara’da 78 gün süren TEKEL işçilerinin ey-
lemine destek vermek için Eskişehir’de Kent 
Muhalefeti tarafından 19-21 Şubat 2010 
tarihleri arasında yapılan eylemde horon 
çeken 22 kişi hakkında “Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren sloganlar 
attıkları” gerekçesiyle açılan davada sanıklar 
Mutlukan Muti, Derya Altundağ, Ali Emre 
Mazlumoğlu, Emre Soyaslan, Gülşah Öztürk, 
Handan Ustabaş ve Mustafa Şahin’e Türk 
Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uya-
rınca 11’er ay 20’şer gün hapis cezası; Özgür 
Mısırlıoğlu’na da 7500 lira adli para cezası 
verildi. (ANF-23 Aralık)

Cezaevlerinde Baskı ve Engelleme

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sami 
Özbil’in yeni romanını yazmak için Adalet 
Bakanlığı’na bilgisayar satın almak için baş-
vurduğu; Adalet Bakanlığı’nın talebi kabul 
etmesine rağmen cezaevi yönetiminin çeşitli 
gerekçeler ileri sürerek Sami Özbil’in bilgi-
sayarını kullanmasını engellediği öğrenildi. 
(ANF-26 Aralık)

Adıyaman’da Bir Kadın Polis 
Gözetiminde Ailesi Tarafından 
Bıçaklanarak Öldürüldü

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

Cezaevinde Baskı

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde 
kalan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi 
koşullarının düzeltilmesi talebiyle Bakırköy 
(İstanbul) Kadın Cezaevi’nde açlık grevi ey-
lemi yapan 67 tutuklu ve hükümlüye bir ay 
açık görüş yasağı ve sosyal etkinliklerden 
men cezası verildiği 28 Aralık 2011’de öğre-
nildi. (ANF-28 Aralık)

KCK/TM Ana Davasında Kürtçe 
“Bilinmeyen Dil” olarak Nitelendirildi 

“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Toplu-
luklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı 
yasadışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu 
oluşum kapsamında faaliyet yürüttükleri” 
iddiasıyla yargılanan 104’ü tutuklu, 19’u 
firarî, 152 kişi ile ilgili 28 Aralık 2011’de de-
vam edilen 31. duruşmada sanıkların Kürtçe 
savunma yapma ve Kürtçe dilekçe verme ta-
leplerini reddeden mahkeme heyeti, sanık-
ların sözlerini tutanaklara “bilinmeyen dil” 
olarak kaydettirdi. Sanık avukatları ise “bi-
linmeyen dil”in tespit edilmesini talep etti. 
(bianet.org-28 Aralık)

Şırnak’ın Uludere İlçesinde Çoğunluğu 
Çocuk 36 Köylü TSK’ya ait Savaş 
Uçakları Tarafından Bombalanarak 
Katledildi!

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde bağlı Ortasu 
Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak sınırına tica-
ret yapmak için giden ve askerler tarafından 

belirli bir bölgeye yönlendirilen çoğunluğu 
lise öğrencisi çocuklardan oluşan köylüler-
den 34’ü TSK’ya ait savaş uçakları tarafın-
dan bombalanarak öldürüldü. Yaralı halde 
kurtulan Servet Encü, “Geri döndüğümüz 
sırada jetler bizi bombardımana tuttu. Bom-
bardıman sırasında acı bir koku etrafı sardı. 
Birden insanlar yanarak can verdi. 5-6 kişi 
bombardımandan kaçarak kayalıkların ara-
sına saklandı. Uçaklar orayı da bombaladı. 
Hepsi kayalıkların altında parçalanarak can 
verdi” dedi. (haber7.com; radikal.com; ANF-
29 Aralık)

Gözaltında Ölüm Davasında 
Cezasızlık ve Zamanaşımı

İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 6 Ağustos 
2002’de “hırsızlık yaptığı” suçlamasıyla 
gözaltına alınan ve götürüldüğü İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubede elleri 
arkadan kelepçeli olduğu halde 5. kattan 
atlayarak intihar ettiği iddia edilen İlkay 
Taşdemir’in (20) ölümüyle ilgili açılan da-
vanın Yargıtay’da sonuçlandığı 29 Aralık 
2011’de öğrenildi. İlkay Taşdemir’in ailesi-
nin “”işkence sonucu insan öldürdükleri” 
suçlamasıyla iki polis memuru hakkında suç 
duyurusunda bulunmasına rağmen savcının 
“görevi ihmal ettikleri” iddiasıyla dava açtığı 
polis memurları İ.A. ve M.D. İstanbul 12. As-
liye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama 
sonucu 25 Nisan 2005’te beraat etmişlerdi. 
Kararın Taşdemir ailesinin avukatları Gülizar 
Tuncer ve Kadriye Doğru tarafından temyiz 
edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay’ın 
dosyanın “zamanaşımı”na uğramasını ge-
rekçe göstererek dosyayı kapattığı öğrenildi. 
(ETHA-29 Aralık)

Diyarbakır’da Yargısız İnfaz İddiası
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Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’ne bağlı Hu-
zurevleri Semti’nde 31 Aralık 2011’de HPG 
militanlarının kaldığı iddia edilen bir eve 
baskın düzenleyen polis ekipleriyle evde bu-
lunanlar arasında çıkan çatışmanın ardından 
evde bulunan iki kişinin balkondan atlayarak 
intihar ettiği; çatışmada ise bir polis memu-
runun yaralandığı Diyarbakır Valiliği tarafın-
dan iddia edildi. Görgü tanıkları ise baskın 
sırasında herhangi bir çatışmanın yaşanma-
dığını; balkondan atlayan iki kişinin sokak 
ortasında başlarından birer kurşunla vurula-
rak öldürüldüğünü; yargısız infazın ardından 
sokağın yıkandığını ve kurşunların yerlerinin 
değiştirildiğini ileri sürdüler. (ANF-31 Aralık)

Zabıta Görevlilerinin Aşırı Güç 
Kullanımı

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 30 Aralık 
2011’de Galatasaray Lisesi’nin önünde mid-
ye satan F.T.’nin on kişilik bir zabıta ekibi 
tarafından dövüldüğü öğrenildi. (Cumhuri-
yet-31 Aralık)

Cezaevinde Baskı, Engelleme ve Cinsel 
Taciz İddiası

Hatay E Tipi Cezaevi’nde kalan Güler Bilen’in 
tek kişilik hücrede tutulduğu; kaldığı koşulla-
rı anlatmak için bir akrabasına yazdığı faksın 
sakıncalı bulunarak kendisi hakkında soruş-
turma açıldığı; bir gardiyan tarafından cinsel 
tacize uğradığı İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Adana Şubesi’ne gönderilen mektup sonucu 
31 Aralık 2011’de öğrenildi. (ANF-31 Aralık)


