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KISALTMALAR 
AA                     :         Anadolu Ajansı 
AKP  :         Adalet ve Kalkınma Partisi 
BBP                   :         Büyük Birlik Partisi 
BDP  :         Barış ve Demokrasi Partisi 
BDSP  :         Bağımsız Devrimci Sınıf Platf ormu 
BTS  :         Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası  
CHP  :         Cumhuriyet Halk Partisi 
ÇED                  :         Çevresel Etki Değerlendirilmesi     
DAKAD              :        Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği 
DEHAP  :         Demokratik Halk Partisi 
DEP  :         Demokrasi Partisi 
DEV-LİS :         Devrimci Liseliler 
DEV SAĞLIK-İŞ         Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası          
DHF                  :         Demokratik Haklar Federasyonu  
DHKP/C :         Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi 
DİHA                 :         Dicle Haber Ajansı 
DİSK  :         Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
DÖKH               :         Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
DSP  :         Demokratik Sol Parti 
DSİP                 :         Devrimci Sosyalist İşçi Partisi   
DTP  :         Demokratik Toplum Partisi 
DTK                  :          Demokratik Toplum Kongresi 
DYG  :         Demokratik Yurtsever Gençlik 
EĞİTİM-SEN :         Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 
EKD  :         Emekçi Kadınlar Derneği 
EMEP   :         Emek Partisi  
ESP   :         Ezilenlerin Sosyalist Platformu 
GATA                :         Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
GENÇ-SEN :         Öğrenci Gençlik Sendikası 
HADEP  :         Halkın Demokrasi Partisi 
HDK                  :         Hakların Demokratik Kongresi 
HEPAR             :         Hak ve Eşitlik Partisi  
HES                  :         Hidroelektrik santralleri 
HPG  :         Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Güçleri) 
IMF   :         Uluslararası Para Fonu  
İHD  :         İnsan Hakları Derneği 
İMKANDER  :         İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği 
JİTEM               :         Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele 
KAMU-SEN :         Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 
KCK/TM            :         Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi  
KCK   :         Koma Ciwaken Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği) 
KESK  :         Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
KURDİ-DER     :         Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği 
LİMTER-İŞ  :         Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası 
MEYA_DER      :        Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği 
MHP  :         Milliyetçi Hareket Partisi 
MKM-DER :         Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği 
MKP- HKO :         Maoist Komünist Partisi - Halk Kurtuluş Ordusu 
MLKP   :         Marksist Leninist Komünist Partisi 
NAKLİYAT-İŞ :         Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası 
ÖDP  :         Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
ODTÜ                :        Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
ÖZGÜR-DER    :        Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği 
PKK  :         Partiya Karkerên Kurdistan (Kürdistan İşçi Partisi) 
SDP   :         Sosyalist Demokrasi Partisi 
SES  :         Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  
SGD   :         Sosyalist Gençlik Derneği 
SHÇEK             :         Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
TAYAD  :         Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
TBMM  :         Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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TCK  :          Türk Ceza Kanunu 
TEKEL  :          Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
TEM / TMŞ :          Terörle Mücadele Şubesi 
TİHV  :          Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
TİT                    :          Türk İntikam Tugayı 
TKEP/L              :         Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist 
TİKKO               :          Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu 
TKP  :          Türkiye Komünist Partisi 
TKP/ML             :          Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist 
TMŞ  :          Terörle Mücadele Şubesi 
TMY  :          Terörle Mücadele Yasası 
TÖP  :          Toplumsal Özgürlük Platformu 
TPAO  :          Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
TTB   :          Türk Tabipleri Birliği 
TUHAD-FED     :          Tutuklu ve Hükümlü Ailelerin Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu  
TUS  :          Türk Ulaşım Sendikası 
TUYAD-DER  :          Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
TÜMTİS  :          Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası 
YAKAY-DER     :          Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
YDG  :          Yurtsever Demokratik Gençlik 
YDG-M  :          Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi 
YGS                  :          Yükseköğretime Geçis Sınavı 
YÖDER             :          Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği 
YÖK   :          Yükseköğretim Kurulu 
YSK   :          Yüksek Seçim Kurulu 
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2011 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 
 
YAŞAM HAKKI İHLALLERİ 
 

 ÖLÜ YARALI 

YARGISIZ İNFAZ 

Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri 
Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma 
Yetkisinin İhlali 

57 130 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar   3   48 

Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 16   12 

TOPLAM 76 190 

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER 36   11 

GÖZALTINDA ÖLÜMLER 5  

FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR                                                                                        

Erkek 45 118 

Kadın 1     3 

Çocuk      2 

TOPLAM 87 134 

RESMİ HATA VE İHMAL 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 31 96 

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 43   3 

TOPLAM 74 99 

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi  65 

Gazeteci  2 

Öğretmen / Öğretim Üyesi  4 

Öğrenci 1 43 

Yerel Yönetici 1  

İşçi 3 34 

Diğer 35 76 

TOPLAM 40 224 

SİLAHLI ÇATIŞMALAR 

Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu 154 285 

Silahlı Militan 184   19 

TOPLAM 338 304 

YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ ve YARALANMALAR 12 26 

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 

Erkek 8 38 

Kadın   

Çocuk 5 25 

TOPLAM 13 63 

KUŞKULU ÖLÜMLER 

Erkek 43  

Kadın 11  

Çocuk    2  

TOPLAM 55  

  



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | 2011 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 9 

 

NAMUS CİNAYETLERİ 

Erkek 1  

Kadın 9 4 

Çocuk 1 1 

TOPLAM 11 5 

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Kadın İntiharları 56 20 

Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar 117 117 

Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz 2 176 

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar                                              9 

TOPLAM 175                                   322 

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Çocuk İntiharları 30   17 

Ev İçi ve Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Çocuklar  158 

Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz 33     2 

Fuhuşa Zorlanan Çocuklar                                        :  14   

TOPLAM 63                               :      191 

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

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 310 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 517 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele 15 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele
1
 724 

Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler 102 

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 
Yaralananlar 

1425 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 58 

Okulda Şiddet 119 

TOPLAM 3252 

 
KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

2
 

 

Gözaltına Alınanlar 12685 

Tutuklananlar  2922 

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler  4400 

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler  14 

 
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Yasaklanan Etkinlikler 26 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın 
Organları 

7 gazete toplam 11 kez, 9 dergi ise toplam 16 
kez toplatıldı.  
9 afiş, 2 pankart, 3 kitap ve yasaklandı veya 
toplatıldı, 1 kitap hakkında inceleme başlatıldı. 
33 televizyona toplam 41 kez, 1 radyoya toplam 
3 kez uyarı cezası verildi. (RTÜK 2011 yılında 
20’si radyo, 480 TV kanalı olmak üzere 89 tl 
para cezası, 383 uyarı, 27 program durdurma ve 
1 tebliğ cezası verdi./Bianet 2011 Medya 
Gözlem Raporu) 

Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 
16 (1 Dergi Bürosu, 10 Gazete temsilciliği, 1 
Gazete Genel Merkezi, 3 Tv Kanalı,  1 Kitap) 

Engellenen İnternet Siteleri 6504  

                                                      
1 Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele verileri “İHD 2011 Yılı Cezaevleri Raporu”ndan alınmıştır. 
2 Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaşanan 
ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir. 
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2011 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR 
 

2011 Yılında açılan soruşturma sayısı …26.., kişi sayısı ….61.. 

 
 

2011 YILINDA AÇILAN DAVALAR 
2011 YILINDA DEVAM EDEN 
DAVALAR 

2011 YILINDA SONUÇLANAN 
DAVALAR 

2011 yılında …205.. kişi hakkında 
35….. dava açıldı. 

2011 yılında devam eden dava 
sayısı 38, yargılanan kişi sayısı 
107. 

2011 yılında 300 kişinin 
yargılandığı 113 dava sonuçlandı. 
Yargılanan 37 kişi beraat etti. 262 
kişi toplam 921 yıl hapis ve 205.948 
tl. para cezasına çarptırıldı. 

 
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve 
Gösteriler 

   
312 (228 gösteri ve miting, 61 yürüyüş, 15 basın 
açıklaması, 1 imza standı ve 2 anma etkinliği, 5 
festival)  
 

2011 Yılında Açılan Soruşturmalar 

                                                                         
2011 yılında 795 kişi hakkında 43 soruşturma 
açıldı. 
 

2011 Yılında Açılan Davalar 
 2011 yılında 1031 kişi hakkında 139 dava 
açıldı. 

2011 Yılı veya Öncesi Açılan ve Devam Eden Davalar 
2011 yılı veya öncesinde açılan 43 dava devam 
ediyor. 

2011 Yılında Sonuçlanan Davalar 
Sonuçlanan 87 davada 491 kişiye toplam1561 
yıl hapis cezası verildi. 1 Kişiye 1 yıl denetimli 
serbeslik cezası verildi. 32 kişi beraat etti. 

 
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve 
Dernekler 

173 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler, Sendika ve 
Dernekler 

6 (YARGI-SEN, Genç-Sen, Siirt ili ile Kurtalan 
İlçesinde bulunan Orhan Doğan Eğitime Destek 
Evleri, Batman Orhan Doğan Eğitime Destek Evi 
Kapatıldı, Halkevleri’nin “Kamu Yararı Statüsü” 
kaldırıldı.) 
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YAŞAM HAKKI 

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

I.1. Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 
 
8 Ocak 2011’de Batman ili Beşiri ilçesinde, askeri lojman da nöbet tutan askerin açtığı ateş sonucu dükkan 
kepengine çarpan kurşundan saçan parçalar 14 yaşındaki Y.Z.B. gözüne isabet ederek yaralanmasına neden oldu.    
 
8 Ocak 2011’de, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bir kavga sırasında yoldan geçerken vurularak yaşamını yitiren Aziz 
Şenel’in, olaya müdahale eden bir polis memurunun silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
22 Şubat 2011’de Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde hastanede sıra beklendiği esnada uzman çavuş ile sırada 
bekleyenler arasında çıkan tartışmada uzman çavuş Tacettin’in silahı ile etrafa rastgele ateş açtığı bildirildi. Uzman 
çavuşun silahından çıkan mermilerin, henüz isimleri öğrenilemeyen yaşlı 1 erkeğin ayağından ve 1kız çocuğun ise 
kolundan yaralanmasına neden olduğu öğrenildi. 
 
3 Mart 2011’de Çaldıran'ın Üçgözler (Kaşım) Köyü yakınlarında mazot kaçakçılığı yaptığı iddia edilen evli ve bir 
çocuk babası Cihat Yılmaz (25), askerler tarafından açılan ateşle yaralandı, 
21 Mart 2011’de Van'ın Başkale İlçesi'nde  Böğrüpek (Xanîk) Köyü yakınlarında amcasının ahırındaki koyunlara 
yem vermek için evinden çıkan Nesim Aydın, köy etrafından pusu atan askerler tarafından tarandığı iddia edildi. 
Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aydın, kendisini askerlerin vurduğunu söyledi.   
 
21 Mart 2011’de Van'ın Erciş İlçesi 10. Piyade Tugay Komutanlığı'nda askerliğini yapan Diyarbakırlı er Yakup 
Yorgun'un akşamı uzman çavuş olduğu öne sürülen bir rütbeli tarafından darp edildiği öğrenildi. Aldığı darbeler 
sonucunda revire kaldırılan Yorgun, burada da bir yüzbaşının şiddetine maruz kaldı. Aldığı ağır darbeler sonucu iç 
kanama geçiren ve kafasında kırık tespit edilen Yorgun, daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Eğitim Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Servisi'nde tedavi altına alındı. Yorgun'un ailesi konuyla ilgili 
İHD'ye başvurarak, hukuki yardım talebinde bulundu.  
  
  
15 Nisan 2011’de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi Koçyiğit (Geli) Köyü civarında 
operasyona çıkan özel harekat timlerinin yabani ot toplayan Yusuf Çetinkaya adlı köylüyü (45) silahla yaraladığı 
iddia edildi.    
 
16 Nisan 2011'de Şırnak'ın Silopi İlçesi Nuh Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde, sokakta polise ait akrep tipi 
zırhlı aracın geçişi sırasında küçük çocukların taş attığı iddiası ile polis gaz bombası kullandı. Polisin attığı gaz 
bombasının bakkalda bulunan 2 yaşındaki Elif Güngen'in kafasına isabet etmesi sonucu  ağır yaralandı. Güngen'i 
yerden kaldırmak isteyen Mervan Demirtaş (20) isimli gencin de ayağına isabet eden bir başka gaz bombası ile 
yaralandığı bildirildi.   
  
20 Nisan 2011'de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde YSK'nin veto kararını protesto etmek için yürüyen kitleye polis sert 
bir şekilde müdahale etti.  Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki İbrahim Oruç, kalbine saplanan 
kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayrıca 2 kişinin daha polis kurşunu nedeniyle yaralandığı öğrenilirken, yaralılar 
Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.   
 
21 Nisan 2011 tarihinde O.A tarafından İHD Adana şubemize yapılan başvuruda sağır ve dilsiz olan babası M.A 
evlerinin önünde oturduğu bir sırada göstericileri kovalayan polis aracı (Akrep) ile çarpma sonucu yaralanmış. Kaza 
yaparak çarpan polis aracı olay yerinden uzaklaşarak, yaralıyı hastaneye kaldırmadığı gibi, bu olaydan dolayı bir 
soruşturma da açılmamıştır, diyerek yardım talebinde bulunmuştur.   
 
 
21 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kamile Koçağa, “18.04.2011 tarihinde ben, eşim, 6 çocuğum 
ve evli olan kızım Zehra bir de 2 çocuğu evde iken akşam saat 22.30’da aniden çok büyük bir gürültü ve patlama 
sesi duyduk. Eşim ile birlikte ne oluyor diye bakmak için balkona çıktık, cadde de polis arabaları ile kaçışan 
insanları gördük. O an nereden geldiğini görmediğimiz bir cisim çocuk odamızın camını kırarak evimizin içine 
girmesi ile evimizin her tarafını gaz kokusu sardı. Çocuk odasında yatan 2 torunumu ve çocuğumu kucağıma 
aldım. Çocuklar baygın vaziyetteydiler.   Çocukları iki ambulansla çocuk hastanesine gönderdik. Bizlerde devlet 
hastanesine gittik. Çocuklarıma oksijen gazı verdiler. Hastaneden ancak sabah saat 03.30–04.00 gibi ayrılabildik. 
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Doktorlardan rapor istedim, raporu savcılığa göndereceklerini söylediler. Evimizin her tarafını gaz kokusu 
kaplamıştı. Bu nedenle evin içerisine girmek mümkün değildi. Zira evin içerisine girdiğimiz vakit nefes almakta 
güçlük çekiyorduk. Bu nedenle 2 gün komşularımızda kaldık. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.”Demiştir.            
 
22 Nisan 2011’de İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sabri Teyfur: “20 Nisan günü yeğeni Mehmet 
Çelik’in (1991) iş çıkışı Taksim’de arkadaşlarıyla görüşmek için gittiğini, gece saat 03.00 sıralarında 
Küçükparmakkapı Sokak’ta dolaşırken,  boynunda takılı bulunan (sarı,kırmızı, yeşil) puşusunun iki kişi tarafından 
çekilerek “ Bu ne lan, siz Kürtler hep bununla mı gezersiniz?” dediklerini, bu esnada yeğeninin de buna karşı 
çıkarak, “ne yapmaya çalışıyorsunuz?” dediğinde, Ahmet Edip Yaman (polis) adındaki şahıs, bıçakla yeğeninin 
boğazını keserek öldürdüğünü söyledi.  
 
24 Nisan 2011'de Şırnak ili Cizre ilçesi'nin Nuh Mahallesi'nde annesi ile beraber yolda yürüyen 12 yaşındaki N.A 
polisin attığı gaz bombasıyla yaralandı.   
 
25 Nisan 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan A.G. abisinin oğlunu A.O.’nun top sahasından 
dönerken hava alanı askerlerince açılan ateş sonucunda ayağından yaralandığını belirtmiştir.  
 
25 Nisan 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Y.U. 20 Nisan 2011 tarihinde saat 17.00 sularında 
yeğeni D.B.’nin küçük kız kardeşini Gülbahçesi İlköğretim Okulu’ndan almak için dışarı çıktığını, okula giderken 
göstericiler ve kolluk kuvvetlerinin arasında kalan D.B. hava alanında askerlerce silahla ateş açılması sonucunda 
bacağından yaralandığını ve kaldırıldığı Adana Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındığını belirtmiş. D.B.’nin 
bacağına 39 dikiş atıldığını söyleyen Y.D. yeğenin tam olarak iyileşmemesine rağmen Çocuk Şubeye 
götürüldüğünü, şubede tutulduğunda bacağından kanlar aktığını aktardı. Yaşanan bu olay sonrasında Adana Valisi 
İlhan Atış’ın, çocukların hava alanına zorla girmek istediklerini ve bunu gören askerlerin havaya ateş etmesi 
sonucunda 3 çocuğun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirten açıklamasına karşın, çocuklarının kuş olmadığını 
söyleyen Y.D. Adana valisinin açıklamasına tepki göstermiştir.   
 
25 Nisan 2011'de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Sabri Akar,  “19.04.2011 tarihinde çalıştığım 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden dışarı çıktım. O gün KCK duruşması olduğu için belediyenin önünde 
kalabalık bir grup bulunmaktaydı. Ben dışarı çıkar çıkmaz kalabalık arasında kargaşa başladı. Ben ne olduğunu 
anlamadan yüzüme bir şeyin çarptığını hissettim. O an da yere düştüm. Elimi yüzüme attığımda yüzümden kanlar 
geliyordu. Beni hastaneye götürmeye çalıştılar. Ancak polisler tüm yolları kapattığı ve kitleye müdahale etmeye 
devam ettiği için yaklaşık bir saat oralarda kaldım. Daha sonra tekrar belediyenin içine girip arkadan döndük. 
Tiyatro salonunun oradan adliye tarafındaki çıkıştan Alman Hastanesine getirildim. Benim yüzüme polisin attığı gaz 
bombası isabet etti. Bana gaz bombası isabet ettiğinde belediye kapısına 5–10 metre mesafe uzaklıktaydım. 
Benim bulunduğum yerde bir şeyde olmuyordu. Polisler bilinçli bir şekilde hedef gözeterek atmıştır. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum. Bana yardımcı olmanızı istiyorum.”Demiştir.        
 
27 Nisan 2011’de, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ndeki gösterilere polis ekiplerinin ateşli silahlarla müdahale etmesi 
sonucu yaşamını yitiren İbrahim Oruç’un (17) faillerinin bulunması talebiyle yapılan yürüyüşe polis ekiplerinin gaz 
bombalarıyla müdahale etmesi nedeniyle atılan gaz bombalarından etkilenen Kazım Şeker (60), yaşamını yitirdi. 
 
14 Mayıs 2011’de, Mardin-Diyarbakır karayolunda “kablo hırsızlığı yaptıkları” iddia edilen 2 kişi, “dur” ihtarına 
uymadıkları gerekçesiyle, jandarma ekibinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.   
 
18 Mayıs 2011’de Cizre’de polisin her hangi bir eylem yada etkinlik yokken rastgele attığı gaz bombası evine isabet 
eden 95 yaşındaki Mehmet Arslan ağır yaralandı, evinin önünde oturan 6 aylık hamile Sabriye Erinç (35), te polisin 
attığı gaz bombasıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.   
 
22 Mayıs 2011'de Şanlıurfa’da 22 Mayıs 2011’de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği seçim 
mitingi öncesinde Şanlıurfa’ya gelen AKP konvoyuna düzenlenen saldırı nedeniyle çıkan olaylar sonucu yedisi polis 
memuru 17 kişi yaralandı.   
  
14 Haziran 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde Abdullah Canan Köprüsü karşısındaki kavşakta zırhlı 
araçtan, çocukların zırhlı araca taş attıkları gerekçesiyle atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu 4 
yaşındaki V.Ç isimli çocuğun yaralandığı belirtildi.   
 
16 Haziran 2011’de Erzincan’da geçirdiği sinir krizi nedeniyle evinin balkonundan havaya rastgele ateş açan polis 
memuru Muhammed Demir’in (27) silahından çıkan kurşunların isabet ettiği olay yerine gelen polis memurlarından 
Yusuf Arslan (36) yaşamını yitirdi, Hikmet Çakıcı adlı komiser de yaralandı.   
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Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Aşağı Koçkıran Köyü’ne 13 Eylül 2007’de düzenlenen baskında Ejder Demir’in açılan 
ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili, Özalp İlçe Jandarma Karakolu’nun komutanı ve 10 asker hakkında açılan davanın 
19 Nisan 2011’de sonuçlandığı 21 Haziran 2011’de öğrenildi. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında tanık ifadelerine ve otopsi raporuna rağmen mahkeme heyeti “meşru müdafaada bulundukları” 
gerekçesiyle sanıklar hakkında beraat kararı verdi   

 
 
6 Temmuz 2011’de Kırıkkale’de Yavuzhan Şahin ve Aydın Özaydın adlı 2 kişiyle “alacak meselesi” nedeniyle 
tartışan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru O.A. beylik tabancasıyla ateş ederek Yavuzhan 
Şahin ve Aydın Özaydın’ın yaralanmasına neden oldu. 
 
15 Temmuz 2011’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde vapur iskelesinin bulunduğu yerde devriye görevi yapan polis 
ekibine ateş atiği iddia edilen Orhan D. (28) adlı kişi vurularak öldürüldü. 
 
19 Temmuz 2011’de Samsun’un Havza İlçesi’nde kolluk kuvvetlerinin HPG militanı oldukları iddiasıyla ve “dur” 
ihtarına uymadıkları gerekçesiyle 2 kişiye açtıkları ateş sonucu Gökhan Çetintaş (16) yaşamını yitirdi. Olay da 
Habip Çetintaş (18) ise yaralanmadan gözaltına alındı. 
 
25 Temmuz 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 24 Temmuz 2011’de son dönemde Kürtlere yönelik ırkçı saldırıları 
protesto etmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombalarından birinin kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Doğan Teyboğa (13) tedavi 
gördüğü Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
29 Temmuz 2011’de Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'ne bağlı Cemal Yılmaz Mahallesi'nde, kapısının önünde 
bekleyen Mehmet Şirin Çiftçi, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre; M. 
Şirin Çiftçi, kardeşinin mahalle girişinde polis tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösterdi. Daha sonra olay 
yerinden ayrılan Çiftçi'yi sivil polis evinin önüne kadar takip etti. Ve Çiftçi kapısının önünde polis tarafından 
kafasından vurularak öldürüldü. Mahalle sakinleri mahalleye gelen polislerin sokağa girişine izin vermedi. Polis ve 
mahalleli arasında çıkan çatışmada 19 yaşındaki Süleyman Özner simli kişinin polisin attığı gaz bombasıyla 
yaralandığı öğrenildi.   
 
31 Temmuz 2011’de Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Soğuksu (Sarıksoy) Köyü'nün Uzunyol (Kevrêşemya) 
mezrasında askerlerin açtığı ateş sonucu dün hayatını kaybeden Ercan Uca'nın ardından gecede 12 yaşındaki 
Sami İştenyılmaz adlı çocukta askerlerin ateş açması nedeniyle yaşamını yitirdi. Çaldıran İlçesi'ne bağlı Sarıçimen 
(Navrî) Köyü'nde sınırda gelen bir grup atlıya, İran ve Türkiye tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu attan 
düşen Sami İştenyılmaz isimli çocuğun ayağı atın üzerindeki ipe takılı kaldı ve İstenyılmaz, köye kadar atın 
arkasında sürüklendi. Köylüler tarafından ağır yaralı hastaneye kaldırılmak istenen İştenyılmaz, hayatını kaybetti.    
 
31 Temmuz 2011’de Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Soğuksu Köyü’nün Uzunyol Mezrası’nda hayvanlarını otlatan 
köylülere, “sınırdan yasadışı yollarla geçtikleri” gerekçesiyle, askerlerin, köylülerin “dur” ihtarına uymadıklarını ileri 
sürerek açtığı ateş sonucu Ercan Uca (29) yaşamını yitirirken; İbrahim Ecevet (24) ve Nejdet Çiftçi (23) de 
yaralandı. 
 
8 Ağustos 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan D.B. 07.08.2011 tarihinde,  Şakirpaşa Ova 
Mahallesi’nde yapılan gösteri esnasında evlerinin önünde oynayan çocuklarına polislerin saldırısı sonucunda 
yaralandıklarını, atılan gaz bombasının birinin evinin içerisine düştüğünü, evde bulunan eşi, küçük çocuğu ve 
misafirlerinin çok kötü şekilde etkilendiğini belirtmiştir.  
 
18 Ağustos 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan İ.G. saat 8.30 sularında Adana Yeni Sanayisi 
civarında kıdem tazminatı ile ilgili bildiri dağıttıkları esnada, resmi polislerin kendilerini gözaltına almak istediklerini, 
10 dk. önce sivil polislerin gelerek kimlik bilgilerini aldığını anlatan İ.G. resmi polisin kafasına telsizle vurulup 
yaralanmasına sebebiyet verildiğini ve gözaltına alınıp Şakirpaşa karakoluna götürüldüğünü, karakolda polislerin 
sözlü tacizine ve hakaretlerine maruz kaldığını belirtmiştir.   
 
19 Ağustos 2011’de, 2 Temmuz 2011’de Uşak’ta yolda yürürken nereden geldiği belli olmayan kurşunun başına 
isabet etmesiyle 9 Temmuz 2011’de yaşamını yitiren İmdat Ünal’ın (24) ölümüne neden olan kurşunun, olay günü 
düğünü olan polis memuru Orhan Kahraman’ın (28) tabancasından çıktığı belirlendi. 
 
28 Ağustos 2011’de Denizli’de hakkında arama kararı bulunan ve “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen İ.Ş. açılan 
ateş sonucu vurularak ağır yaralandı. 
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2 Eylül 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan S.G. Dağlıoğlu Karakolu önünden geçtikleri sırada 
polislerin kendilerine plastik mermi sıktıklarını ve sıkılan plastik mermi ile yaralanan arkadaşı A.E.’nin kaldırıldığı 
Adana Devlet Hastanesi’nde tedavi edilerek ayağına 3 dikiş atlılığını belirtmiştir. . 
 
5 Eylül 2011’de Suriye’deki iç karışıklık yüzünden Türkiye’ye Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne bağlı Güveççi Köyü’nden 
geçmek isteyen bir grup Suriyeliye askerlerin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı iddia 
edildi. 
 
6 Eylül 2011’de Şırnak’ta bulunan 2. Komando Tugayı’nda zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren Şanlıurfa 
nüfusuna kayıtlı er Murat Kılıç’ın nöbet tuttuğu çadırdaki kedinin kaybolması nedeniyle bölük komutanı Binbaşı 
İhsan Gökoğlan tarafından demir sopayla dövülerek yaralandığı öğrenildi.   
 
19 Eylül 2011’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bir apartmanda kapıcılık yapan Aydın Eriş, otomobilini park ettiği 
yerden çekmek isteyen trafik polisleri ile tartışınca   darp edildi. Vücudunda darp nedeniyle ezilme olduğu öğrenilen 
Aydın Eriş’in ailesi olay nedeniyle suç duyurusunda bulundu   
 
21 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Koşuyolu semtinde dün gece arkadaşları ile gezmek için 
evinden çıkan Mehmet Özkan Çiftçi isimli gencin polisler tarafından vurulduğu iddia edildi. Dicle Üniversitesi 
Hastanesi'nde tedavisi süren Mehmet Özkan Çiftçi'nin amcası Adil Çiftçi'nin anlatımına göre, olay şu şekilde 
meydana geldi: "Mehmet arkadaşları ile birlikteyken 01.00'de Koşuyolu Parkı yakınında polisler tarafından 
durdurulmuşlar. Yeğenim ve iki arkadaşı araçtan iner inmez polisler hepsini hırpalamaya ve hakaret etmeye 
başlamış. Polis 'Ellerinizi kaldırın' dedikten sonra yeğenim kollarını kaldırmış ve arkadan da ateş etmişler." Amca 
Çiftçi, yeğeninin vurulup yere düştükten sonra da polisler tarafından şiddet gördüğünü, 2 saat kadar yerde 
dövüldüğünü iddia ederek, şunları aktardı: "Polisler hem yeğenimi vurmuş hem de tekmeler atmışlar. Vurulduktan 
sonra da ölmesini beklemiş, hastaneye geç götürmüşler" dedi. Amca Çiftçi, "Yeğenim vurulmuş hastaneye 
getirilmiş, fakat bize dün öğle saatlerinde haber verdiler. Üstelik polisler bize 'trafik kazası' demişti, ama hastaneye 
gelip gördüğümüzde onlar tarafından vurulduğunu gördük" diye belirtti. Çiftçi, yeğeninin yaralanmasına ilişkin 
olarak, "Hukuki süreci takip edip hesabını soracağız, yeğenimi vuran polislerden davacı olacağız" dedi.   
 
29 Eylül 2011’de, Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde akşam saatlerinde Emniyet Lojmanları'nın arka kısmında bulunan 
TOKİ Konutları'ndan ilçe merkezine gelmeye çalışan 30 yaşında ve sara hastası olan Gülistan Tosun, polisler 
tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Göğsünden kurşun yarası alan Tosun, Karlıova'da yapılan ilk 
müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tosun'un hastanedeki tedavisi sürerken Karlıova 
Belediye Başkanı Ferit Çelik, söz konusu olayın akşam saatlerinde yaşandığını söyledi. Olayın nasıl 
gerçekleştiğine dair net bilgi alamadıklarını belirten Çelik, "Gülistan Tosun, Emniyet Lojmanları'nın arkasındaki 
konutlardan ilçe merkezine doğru geliyor. Bu sırada polisler tarafından kendisine ateş ediliyor. Karlıova'da 
müdahale eden doktorlar, göğsünden bir kurşun yarasının olduğunu ve hayati tehlikesini atlattığını söylediler. 
Tosun merkez köylerimizden olan Toklular'da ikamet ediyor" dedi.   
 
29 Eylül 2011’de, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Nimettulah Tokay, şu beyanlarda bulundu:  “Ağabeyim 
Fettullah Tokay evli ve 3 çocuk babası, 26.09.2011 tarihinde köydeki evin cam çerçevelerini almak üzere Batman 
iline gitti, çerçeveleri alıp köye göndermiş, sonraki araçla döneceğini söylemiş, ancak şimdiye kadar eve gelmedi, 
telefonu çaldığı halde cevap verilmiyor. Dün basında yer alan haberlere göre 26 Eylül 2011 tarihinde Batman ilinde 
bir çatışmanın olduğu ve bir inşaat işçisinin de yaşamını yitirdiğidir. Hem bu haberler hem de kendisine ulaşamıyor 
olmasından kaynaklı kaygılanıyoruz. Şubenizden hukuki destek sunmasını talep ediyoruz.”  ( 26 Eylül günü polis 
kurşunuyla yaşamını yitiren kişinin Fetullah Tokay olduğu öğrenildi).  
 
4 Ekim 2011’de, Van’ın Başkale İlçesi'ne bağlı Zernek Köyü yakınlarında yol kontrolü yapan korucu ve sivil 
askerler, sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Nurullah Işık yönetimindeki aracı, durmadığı gerekçesiyle silahla 
taradı. 2 çocuk babası Işık ameliyata alındı. 
 
6 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap (Elkê) İlçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Hisarkapı (Setkar) Köyü'ne 
gece saat 00.00 sıralarında Beytüşşebap Alay Komutanlığı tarafından havan topları atıldı.   Edinilen bilgilere göre; 
çok sayıda koyun telef olurken, koyunları otlatan 2 çobandan biri de hafif yaralandı.    
 
6 Ekim 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde zırhlı bir polis aracının Süleyman Demirel İlköğretim Okulu’nun önünden 
geçişi sırada 1 öğrencinin araca taş attığı ve polis memurlarının da karşılık olarak okulun bahçesine gaz bombası 
atması üzerine gazdan etkilenen 7 çocuk hastaneye kaldırıldı.  
 
13 Ekim 2011’de, Zorunlu askerlik hizmetini TSK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kışlasında yapan Uğur 
Kantar’ın 25 Temmuz 2011’de “disko” olarak tabir edilen disiplin koğuşunda üç boyunca yemek ve su verilmeden 
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gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle komaya girerek Ankara’da bulunan Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nde tedavi altına alındı, süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.  
 
31 Ekim 2011’de, Mardin'in Derik İlçesi Küçükpınar Mahallesi'nde önceki akşam arkadaşları ile gezen M.A.O. (17) 
adlı çocuk, "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından ayağından vurulduktan sonra gözaltına alındı. Gözaltı 
sırasında fenalaşan M.A.O., hastanede yarasında dikiş atılıp pansuman yapıldıktan sonra tekrar emniyete 
götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Derik Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan M.A.O. buradaki ifadesinin 
ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Derik Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan M.A.O. 
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
7 Kasım 2011’de, Diyarbakır'ın Dicle (Piran) İlçesi'nde bulunan Ziyaret Tepesi'ndeki özel harekât noktasına önceki 
gün düzenlenen roketatarlı saldırının ardından bir HPG'linin çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği, Murat Geneş'in 
isimli 1 sivil bir yurttaşın ise yaralandığı açıklandı. Görgü tanıkları ise yaralı yakalanan HPG'linin kafasına üç el ateş 
edilerek infaz edildiğini ileri sürdü. Kurşunlardan birinin kafasının sol tarafından parça kopardığı, bir kurşunun 
kalçasına ve bir kurşunun da ayak bileğine denk geldiği belirtilen Murat Geneş'in durumunun ağır olduğu ve hayati 
tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.   
 
11 Kasım 2011’de Kocaeli’nde 18 yolcu, 4 mürettebat ve 2 stajyerle Gölcük seferini yapan Kartepe adlı deniz 
otobüsünü kaçıran silahsız HPG militanı Mensur Güzel (27), 12 Kasım 2011 sabahı deniz otobüsünün yakıtının 
bitmesi nedeniyle İstanbul’da Selimpaşa açıklarında SAT komandolarının deniz otobüsüne düzenlediği operasyon 
sonucu başına ve vücuduna isabet eden üçer kurşunla öldürüldü.  
 
21 Kasım 2011’de Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde bir grup arasında çıkan kavganın ardından yapılan şikâyet 
üzerine olay yerine gelen polis ekibinin Yalçın Acıbal (18) ve arkadaşını darp ederek gözaltına almak istediği; 
bunun üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Yalçın Acıbal’a polis memuru Z.K.’nin ateş etmesi sonucu Yalçın 
Acıbal’ın bilek kemiğinden yaralanarak Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Çevredeki bir işyerinin 
güvenlik kamerasında polis memurlarından birinin Yalçın Acıbal’ın boğazından tutup yere yatırdığı ve Yalçın 
Acıbal’ın kaçması üzerine Z.K.’nin kovaladığı görüldü. 
 
30 Kasım 2011’de İstanbul’un Fatih İlçesi’nde Sultanahmet Meydanı’na gelen Libya uyruklu Samir Salem Ali 
Elmadhavri (36) elindeki silahla etrafa rasgele ateş etmeye başladıktan sonra Topkapı Sarayı’nda nöbet tutan bir 
askerle bir özel güvenlik görevlisini yaralayarak saraya girdi. 27 Kasım 2011’de Türkiye’ye giriş yapan ve hangi 
nedenle silahlı eylem yaptığı belirlenemeyen Samir Salem Ali Elmadhavri, saraya giren özel harekât ekipleri 
tarafından iki saat süren çatışmanın ardından yaralı halde ele geçirilebilecekken başından vurularak öldürüldü   
 
7 Aralık 2011’de, Silopi Lisesi’nde ilçenin önde gelen ’Tayan’ ile ’İsperti’ aşiretlerine mensup öğrenciler arasında 
bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, okul yönetimi polis çağırdı. Polis 
kavgaya ayırmakta güçlük çekince, olaya göz yaşartıcı bomba ile müdahalede bulundu. Çok sayıda ambulansın da 
çağırıldığı okulda atılan gaz bombasından etkilenen 35’i kız 60 öğrenci fenalaşarak baygınlık geçirdi. Öğrencilerin 
ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine götürüldüklerini belirtti. Polisin attığı gaz bombaları nedeniyle 
dersliklerdeki öğrencilerin de etkilenmesi sonucu okul tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi.   
 
20 Aralık 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu Beldesi’nin Heybeli Köyü’nün kırsal kesiminde 
operasyona çıkan asker birliğin, “HPG militanı oldukları” şüphesiyle su tesisatı yapan iki köylüye ateş açması 
sonucu ağır yaralanan Yusuf Akın (38) Mardin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Açılan ateş sonucu ağır 
yaralanan Mehmet Eren’in (48) ise Mardin Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.   
 
28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortası) Köyü’nde Irak sınırına kaçakçılık 
yapmak için giden ve askerler tarafından belirli bir bölgeye yönlendirilen çoğunluğu lise öğrencisi çocuklardan 
oluşan köylülerden 34’ü Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürüldü.    
  
29 Aralık 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Burhan Kan, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim olan Kerem 
Kan, 30.12.2011 tarihinde Uludere’de yaşanan olay nedeniyle saat 01.00’da sokakta yapılan eylemlerden dolayı iş 
çıkışı eve gitmek üzereyken o sırada polis ve eylemciler arasında çıkan çatışma sonucu çenesinden yara aldı. 
Çenesinin kırılması nedeni polislerin attığı gaz bombasından kaynaklanmaktadır. Çenesinin kırılması ve yırtılması 
nedeniyle ameliyat edildi. Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünde tedavisi devam etmektedir. Ailesi maddi olarak çok zor 
durumdadır. Olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Maddi ve manevi olarak mağdur edildiler. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”       
 
31 Aralık 2011’de Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’ne bağlı Huzurevleri Semti’nde bir eve baskın düzenleyen polis 
ekipleriyle evde bulunanlar arasında çıkan çatışmanın ardından evde bulunan 2 kişinin balkondan atlayarak intihar 
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ettiği; çatışmada ise 1 polis memurunun yaralandığı Diyarbakır Valiliği tarafından iddia edildi. Görgü tanıkları, 
baskın sırasında herhangi bir çatışmanın yaşanmadığını; balkondan atlayan 2 kişinin sokak ortasında başlarından 
birer kurşunla vurularak öldürüldüğünü söylediler. HPG militanı oldukları öğrenilen iki kişinin infaz edilmesini 
Diyarbakır’da protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 54 kişi gözaltına alındı.    
 

I.2. Köy Korucuları Tarafından Öldürülen-Yaralananlar  
 
19 Mart 2011’de Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Dala Köyü'nde bir araya gelerek Newroz ateşini yakan gençlere 
köy korucuları saldırdı. Köy meydanında yakılan ateş etrafında söyledikleri şarkılar eşliğinde halay çeken gençlere 
aralarında Korucubaşı Mehmet Sait Ay'ın da bulunduğu bir grup korucu silah dipçikleriyle saldırdı. Gençlere ağır 
hakaretlerde bulunan korucular Ahmet Bulun adlı gencin burnunu silah dipçiği ile kırdı. Gençler dağılırken, 
Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Bulun burada ilk tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.    
 
28 Mart 2011’de Alınan bilgiye göre, yıllar önce Ergani'ye bağlı Hor mezrasında yaşanan bir husumet nedeniyle 
çıkan bir kavgadan dolayı gıyabında yargılanıp 2 yıl hüküm ceza alan ve firari olan Hasip Karakoç adlı yurttaş, 
bugün sabahın erken saatlerinde mezraya baskın düzenleyen jandarma ve korucular tarafından gözaltına alınmak 
istendi. Bu sırada Hasip Karakoç’un gözaltına alınmasına yeğeni Tarık Karakoç engel olmak istediği bildirildi. Tarık 
Karakoç ile jandarma ve korucular arasında çıkan arbede de karakol komutanı ile iki köy korucusunun Tarık 
Karakoç'u darp ettiği iddia öğrenildi.   
 
18 Nisan 2011’de Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde, Baloğlu Köyü'ne bağlı Çiftlik Köyü Mezrası'nda 18 yıl önce korucular 
tarafından el konulan arazilerini geri almak için Kulp Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunan Yaşar ailesinin fertleri, 50 korucunun saldırısına uğradı. Saldırıda Diyadin, İhsan ve Hayrettin Yaşar 
aldıkları darbeler sonucu ağır yaralanarak, çevre hastanelerine kaldırılırken, saldırı sonrası hafif şekilde yaralanan 
Burhan Yaşar ise İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.    
 
21 Nisan 2011’de Elazığ'ın Maden İlçesi Aslantaşı Köyü'nde geçici köy koruculuğu yapan ve aralarında daha 
önceden husumet bulunan İrfan Gün ile Cuma Doğan arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İrfan Gün, 
tabancayla Cuma Doğan'a ateş ederek öldürdü, oğlu lise öğrencisi Yasin Doğan'ı ise yaraladı. 
 
7 Mayıs 2011’de Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Tepeönü (Batil) Köyü'nde çocuklar arasında başlayan tartışma kısa 
sürede iki ailenin kavgasına dönüştü. Kavgada Korucubaşı Zahir Yıldız ve oğlu Mustafa Yıldız beraberindeki 
yakınları ile aynı köyde ikamet eden İzzettin Alp'in ailesine kalas ve taşlar ile saldırdı. Korucuların saldırısında 
İzzettin Alp'ın eşi Halime Alp ve oğlu Ramazan Alp vücutlarına aldıkları kalas ve taş darbeleri ile yaralandı. Yaralılar 
Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
1 Haziran 2011’de Tutuklu Kürt siyasetçi Şırnak Bağımsız Milletvekili Adayı Selma Irmak'ın seçim çalışmasını 
yürüten BDP'liler, Uludere'ye bağlı Şenoba beldesinde korucu olan Babat Ailesi'nin saldırısına uğradı. Babat Petrol 
yanında BDP'lilere taş, sopa ve demir çubuklarla saldıranlar arasında Sefer Babat, Mesut Babat, Cahit Babat, 
Recep Babat, Osman Babat'ında yer aldığı bildirildi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Çeşitli yerlerinde yaralanan Ciger 
Babat, Şivan Babat ve BDP Belde Başkanı Faysal Babat, Uludere'ye getirildi. 
 
8 Haziran 2011’de Tutuklu Kürt kadın siyasetçi Şırnak Bağımsız Milletvekili Adayı Selma Irmak için seçim gezisi 
yapan BDP konvoyu Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra beldesinde korucuların saldırısına uğradı. Taşlarla yapılan 
saldırının AKP'li Belde Belediye Başkanı Hüsnü Timur'un yakınları tarafından yapıldığı bildirildi. Araçların tahrip 
edildiği saldırıda, Beytüşşebap Belediye Başkanı Yusuf Temel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Konvoy 
beldeden çıkarak yaralıların tedavisi için Beytüşşebap'a döndü.   
 
30 Temmuz 2011’de Şırnak Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'ndeki korucuların BDP üyesi Yusuf Babat isimli 
yurttaşı darp ettiği bildirildi. Aynı zamanda yakınları olan Recep Babat, Süleyman Babat ve Ender Babat adlı 
korucular tarafından darp edilen Yusuf Babat, Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 5 dikiş atılan ve 
yüzünde şişlikler ve morluklar bulunan Babat, yapılan müdahalenin ardından hastaneden taburcu edildi.     
 
23 Ağustos 2011’de Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde 16 Ağustos'ta Koçer aileleri arasında çıkan silahlı kavga 
sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından, korucu olduğu belirtin tarafın husumetli olduğu Deyenkaç 
ailesine ve yakınlarına ait Bitlis'in Hizan İlçesi'ndeki üç köyü ateşe verdiği iddia edildi. Meydana gelen olayda abisini 
kaybeden Ümran Deyenkaç adındaki yurttaş, yaşanan silahlı kavganın ardından kavga ettikleri ve geçici köy 
korucusu olduklarını iddia ettiği kişilerin gelip köylerini ateşe verdiğini öne sürdü. Bahçesaray İlçesi'nde 
konakladıkları yayla nedeniyle kavga ettikleri geçici köy korucularının, ağabeyi Rasim Deyenkaç'ın önce kulağını 
kestiğini sonra da silahla ateş ederek öldürdüğünü belirten Deyenkaç, karşı taraftan birisinin öldürülmesinden sonra 
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korucuların kendilerine göç etmek için büyük bir baskı yaptığını belirtti. Yaşanan olaylardan sonra korucuların 
Hizan'daki Meydan (Mêydan) Köyü'nde yaşayan diğer korucu akrabalarını da yanına alarak, kendi köyleri olan 
Sapkaya (Mice) ile akrabalarının yaşadığı Erenus ve Hovîs köylerini silahlarla tarayıp ateşe verdiğini iddia eden 
Deyenkaç, canlarını zor kurtardıklarını söyledi. 
 
26 Ağustos 2011’de Siirt'te korucu olan Bayram ailesi ile korucu olmayan Arzak ailesi arasında yaşanan 
tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu korucular Arzak ailesine ateş açtı. Açılan ateş sonunda 2'si ağır 8 kişi 
yaralandı.  Korucu Bayram ailesi Kalaşnikof tüfeklerle Arzak ailesi fertlerinin üzerine ateş açması sonucu Muhittin, 
Ramazan, Hüseyin, Murat, Rıza ve Hamit Azrak ile adları öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. 
Yaralılardan Muhittin ve Hüseyin Arzak'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kavgaya karışan birçok kişi polis 
tarafından gözaltına alındı.  
 
27 Ağustos 2011’de İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan Mahmut KARTAL: “25 Ağustos 2011 tarihinde Aydar 
ailesinden 14 yaşlarında bir çocuk, özürlü torunumu  kuytu bir yere götürerek taciz etmeye çalıştı. Oğlum bu olayı 
gördü. Çocuk kaçtı. Aileye çocuklarının yaptığı kötülüğe binaen çocuğun buradan uzaklaştırılmasını talep ettik. 
‘Böyle bir olay yalandır, iftiradır.” dedi. Sonra kapımıza gelip bize neden iftira ediyorsunuz deyip silahla evimizi 
taradılar ve bizi taciz ettiler. Emniyeti aradım, geldi. Karşı evin etrafında tedbir aldı. Ben emniyete gittim. Karşı aileyi 
değil, bizi güvene alın dedim. Bizden dört kişiyi, karşıdan iki kişiyi o gece emniyete götürdüler. Silah sıkan korucu 
idi. Ertesi gün salıverildiler. Korucu Kadri AYDAR’dır. Ertesi gün savcılığa gittim, savcı ile görüşemedim. Olayın 
büyümemesi için, kapanması için çaba sarfettim. Bugün diğer aileden ne kadar korucu varsa buraya geldiler. 
İşyerimizin karşısında ve sokakta taciz etmeye çalıştılar. Benim oğlum Taha karşıdan taciz eden çocuğun tahrik 
etmesi sonucu dövdü. Onların bize saldırması sonucu olay çıktı. Emniyet geldi, onlara ‘Can güvenliğimizi sağlayın’ 
dedik. Dediler ki, ‘Biz sizin can simidiniz değiliz, kavga ederken bize mi sordunuz?’ Emniyet güçleri, işyerimizin 
kapısındayken korucu gelip (Küçük Aydar) tabancayla üç el ateş etti. Vahyeddin KARTAL’ a bir kurşun isabet etti. 
Bacağından yaralandı. Can güvenliğimiz yoktur. Sürekli tacize uğruyoruz. Bu konuda hukuki olarak yardımınız için 
derneğinizden talepte bulunuyorum.” Demiştir. 
 
15 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde korucu olan Tayan ve Kıçan aşiretine bağlı aileler arasında çıkan taşlı-
silahlı kavgada biri polis 9 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Cizre'de Tayan ve Keçan aşiretleri arasında 
bilinmeyen bir nedenden dolayı Silopi yolu üzerinde kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olaya polis 
ve özel harekat timleri müdahale ederken, bu sırada açılan ateş sonucu biri polis 3 kişi yaralandı. Toplam 9 kişinin 
yaralandığı olay sonrasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.   
 
4 Ekim 2011’de, Van’ın Başkale İlçesi'ne bağlı Zernek Köyü yakınlarında yol kontrolü yapan korucu ve sivil 
askerler, sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Nurullah Işık yönetimindeki aracı, durmadığı gerekçesiyle silahla 
taradı. 2 çocuk babası Işık ameliyata alındı.   
 
17 Ekim 2011’de, Van'ı Muradiye İlçesi'ne bağlı Beydağı (Ut) Köyü'nde yapılan düğünden 65 LD 783 plakalı araçla 
misafirleri alarak dönen Ömer Çelik yönetimindeki araç korucu oldukları iddia edilen 3 kişi tarafından tarandı. 
Taramada yaralanan Çelik, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın görgü 
tanıkları, araçla geri döndükleri sırada köyün çıkışında yolun taşlarla kapatıldığını gördüklerini belirterek, "Biz 
yoldaki taşları kaldırmaya çalıştığımız sırada silahlı ve maskeli 3 kişi tarafından aracımız tarandı. Tarama sırasında 
Ömer aldığı kurşunlarla yaralandı. Saldırganlarda karanlıktan faydalanarak kaçtı. Ama bunu yapanların korucu 
olduğunu biliyoruz. Olaydan sonra askere haber verdik. Ancak asker de gelip öyle etrafa bakıp geri döndü. 
Operasyon dahi başlatmadı" diye konuştu.   
 
26 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, geçtiğimiz hafta Beytüşşebap Lisesi öğrencileri arasında çıkan 
kavganın ardından AKP'li Mezra Belediye Başkanı Hüsnü Timur'un oğlu, kardeşleri ile aralarında korucuların da 
bulunduğu bir grup, Beytüşşebap Lisesi'ni bastı. Saldırganlar 5 öğrenciyi darp ederken, araya girmek isteyen 2 
öğretmen de darp edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı duyan veliler, okulu basan grup ile kavga etti. 
Kavgada gruptan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis kavgayı ayırdı. Öte yandan, 
okulu basan grubun bir araca da hasar verdikleri ve aracın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 

I.3. Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 
 
10 Ocak 2011’de, Alınan bilgilere Güney Kürdistan’ın Diyana’ya bağlı Xakurke alanında bulunan Geliyê Reş’teki 
Bermizê köyünde otomobili ile hareket eden Nizar İsmail, pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Türk askerlerinin 
aracı taraması sonucu ağır yaralanan İsmail, çevre köylerde yaşayanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. İsmail’in 
durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. 
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29 Ocak 20112de, Van'ın Özalp İlçesi Yukarı Tulgalı (Axurka Jorî) Köyü'nde İran'dan mazot getirmeye giden 
köylüler saldırıya uğradı. 253 ve 254'üncü sınır taşları arasında İran askerlerinin açtığı ateş sonucu Recep 
Dağgezen (15) isimli çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, Cumali Altun (18) kolundan  yaralandı.   
 
3 Şubat 2011’de Türkiye-İran sınırını akaryakıt kaçakçılığı yapmak amacıyla yasadışı yollarla geçtiği iddia edilen  
Ömer Pay (15) ve Suat Baykara  isimli 2 çocuk, İran askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirirken, Hüsnü 
Baykara  yaralandı.   
 
23 Mart 2011’de, Van'ın Saray İlçesi'ne bağlı Korucan (Kurcan) Köyü'nde İran'a mazot getirmeye giden Yaşar Vural 
(15) ile Turgay Vural (17) dönüşte saat 01.00 sıralarında İran askerlerince tarandı. Karnından yaralanan ve 2 saat 
olay yerinde kalan Yaşar Vural yaşamını yitirdi. Arkadaşının yardımına koşan Turgay Vural (17) de, yakın 
mesafeden askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı.     
 
12 Nisan 2011’de, Van ili Özalp İlçesi Aşağı Koçkıran Köyü'nde ikamet eden Eyüp Talayman (55) ile Adil Parkel'e 
(51) kaçak yollarla İran'a geçtikleri ve sınır ihlali yaptıkları iddiasıyla İran askerlerince ateş açıldı. Gece 23.45 
sıralarında meydana gelen olayda, Eyüp Talayman olay yerinde yaşamını yitirirken, Adil Pakel de yaralı olarak 
götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.    
 
15 Mayıs 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Alan Karakolu'ndan İran'ın Zive kentine bağlı Helece Köyü'nden 
pancar toplamak için 502 ve 503 rakamlı sınır taşları yakınlarında bulunan bir gruba top atışı yapıldı. Top atışında 
İran'ın Zive kentine bağlı Helece Köyü nüfusuna kayıtlı Kadriye İslami isimli kadın hayatını kaybetti. İsmi 
öğrenilemeyen 3 kişi ise yaralandı.   
 
27 Haziran 20112de, Türkiye-İran sınırında Geliyê Gohi alanında Türkiye'ye getirdiği mazotu bıraktıktan sonra 
İran'a geçen Şîrzat (22) adlı kişi İran askerlerince öldürüldü.   
 
31 Temmuz 2011’de Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Soğuksu Köyü’nün Uzunyol Mezrası’nda hayvanlarını otlatan 
köylülere, “sınırdan yasadışı yollarla geçtikleri” gerekçesiyle, askerlerin, köylülerin “dur” ihtarına uymadıklarını ileri 
sürerek açtığı ateş sonucu Ercan Uca (29) yaşamını yitirirken; İbrahim Ecevet (24) ve Nejdet Çiftçi (23) de 
yaralandı. 
  
21 Ağustos 2011’de Türkiye'nin Kandil'e yönelik hava saldırılarında TSK jetlerinin hava saldırısından kaçmaya 
çalışan sivil bir araçta bulunan 1’i kadın, 4’ü çocuk 7 kişi öldü. 
 
23 Kasım 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde sınırı geçmek isteyen Suriye vatandaşı 2 kişi, açılan ateş sonucu 
ağır yaralandı. Yaralı 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.   
 
23 Kasım 2011’de, Federal Kürdistan Bölgesi'nde yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırısında çoban Mehmet 
Bayiz'in yaralandığı ve 48 küçük baş hayvanın da telef olduğu bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 
savaş uçaklarının Süleymaniye'nin Ranya İlçesi'ne bağlı Soregulê, Deregulê, Şêredê ve Meredo köylerini dün 
akşam bombaladı. Meredo köyünde Mehmet Bayiz adlı çobanın ağır yaralandığı, 48 küçük baş hayvanın ise telef 
olduğu bildirildi. Mehmet Bayiz, köyler tarafından Süleymaniye'ye götürülerek hastanede tedavi altına alındığı 
kaydedildi.  
 

I.4. Yargısız İnfaz Davaları  
 
21 Nisan 2011’de, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 19 Kasım 2009’da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis 
ekibinin açtığı ateş sonucu öldürülen Alaattin Karadağ’ın ölümüyle ilgili olarak polis memuru Oğuzhan Vural 
hakkında açılan davaya, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada sanık polis memurunun 
duruşmalardan vareste tutulması talebini reddeden mahkeme heyeti, tanıkların ifadesini aldı. Duruşma öncesinde 
olay yerinde keşif yapılmaması nedeniyle keşif yapılması yönünde yeniden talepte bulunan müdahil avukatlarının 
talebi reddedildi.  
 
  

II. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER 
 

31 Ocak 2011’de,  Aldığı hapis cezası nedeniyle 25 Eylül 2008’den beri Maltepe (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde kalan 
ve cezaevinde kanser hastalığına yakalanan; yapılan tüm çağrılara rağmen ancak 25 Ocak 2011’de tahliye edilen 
Osman Kezlere (50) yaşamını yitirdi. 
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1 Ocak 2011’de,  Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’nin müşahede bölümünde yatağını yakması sonucu çıkan yangında 
yaralanan ve Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ömer Aydın 
(23), 6 Ocak 2011’de yaşamını yitirdi.  Aynı olayda dumandan etkilendikleri için tedavi altına alınan diğer 
mahkûmlar Oktay Mücahit Akyıldız, Recep Akkaya, Ahmet Sencer, Mehmet Sıddık Seyit, Necmi Temizel ve Ümit 
Erginyürek ise taburcu edildi. 
 
4 Ocak 2011’de Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde bağlı Kertê (Bilge) Köyü’nde 4 Mayıs 2009’da 8 akrabasıyla birlikte 
gerçekleştirdiği katliamla 44 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Süleyman Çelebi, tutulduğu Sincan 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde ölü bulundu. Çelebi’nin intihar ettiği iddia edildi. 
 
6 Ocak 2011’de İskenderun (Hatay) M Tipi Cezaevi’nde kalan Zakir Karaca’nın, aşırı kilo kaybı nedeniyle 
kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nin mahkûm koğuşunda yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine 
gönderildiği; şikâyetlerinin geçmemesi nedeniyle 5 Ocak 2011’de tekrar Balcalı Hastanesi’ne getirilen fakat yine 
mahkûm koğuşunda yer olmadığı gerekçesiyle hastaneye kabul edilmeyen Zakir Karaca’nın İskenderun Devlet 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
11 Ocak 2011’de, Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Nusret Akmercan, birlikte kaldığı koğuş arkadaşı 
Salih Seyhan’ı öldürdüğü iddia edildi.  
 
16 Ocak 2011’de, Isparta E Tipi Cezaevi’nde kalan N.Ç.’nin pencere parmaklıklarında asılı bulundu. Gömlek 
parçalarını birbirine bağlayarak intihar ettiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.     
 
21 Şubat 2011’de,İzmit C Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Necati Sarı, siroz nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi.  
 
27 Şubat 2011’de İki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Baştürk’ün (30), 
tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde, tek kişilik koğuşunun pencere demirlerine bağladığı iple kendini 
astığı öğrenildi. 
 
8 Mayıs günü, Düzce B Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan A.Y.’nin (17) yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 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.   
 
11 Mayıs 2011’de Elazığ E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan A.K.’nin (26) kaldığı koğuşta bileklerini kestikten sonra 
ayakkabı bağıyla kendisini astığı iddia edildi.  
 
26 Haziran 2011’de Konya’nın Ereğli Belediyesi’ne 25 Mart 2011’de düzenlenen operasyon sonucu “ihaleye fesat 
karıştırdığı” iddiasıyla tutuklanan İhale Raportörü İbrahim Ekici’nin (44), Ereğli B Tipi Cezaevi’nde kaldığı koğuşta 
kireç çözücü içerek intihar ettiği iddia edildi.   
 
29 Haziran 2011’de Mersin’in Silifke İlçesi’nde bulunan M Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan kalan Mustafa 
Bacaksız’ın kaldığı koğuşta kendisini astığı öğrenildi. 
 
21 Temmuz 2011’de Kütahya’da 9 Aralık 201’da Dumlupınar Üniversitesi’nde bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan 
olaylar nedeniyle tutuklanarak Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’ne konulan Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi 
Seyfettin Bal’ın cezaevinde intihar ettiği ileri sürüldü.    
 
2 Ağustos 2011’de, Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde bulunan ve 12 gün önce bedenini ateşe verdiği belirtilen 
Rahmi Özen (20) isimli siyasi mahkûmun tedavi edildiği Trabzon Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
6 Ağustos 2011’de Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’nde kalan epilepsi hastası Şeyhmus Yalçın adlı 
mahkûmunkoğuşunda beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. 
 
9 Ağustos 2011’de Antalya F Tipi Cezaevi’nde kaldığı sürede mide ve yumurtalık kanserine yakalanan Gülay 
Çetin’in (48) hastalığı nedeniyle Temmuz ayında yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
3 Eylül 2011’de Batman M Tipi Cezaevi’nde zorunlu askerlik hizmetini yaparken miğfer giymediği gerekçesiyle 
hakkında verilen 75 günlük hapis cezası nedeniyle kalan Mehmet Sait Platin’in (27) tahliyesine beş gün kala 
cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. 
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5 Eylül 2011’de Delice (Kırıkkale) Kapalı Cezaevi’nde kalan Fatih Düzyurt’un (19) koğuşunda ranza demirine 
bağladığı yatak örtüsüyle intihar ettiği iddia edildi. 
 
16 Eylül 2011’de, Cezaevi aracında çıkan yangında 5 tutuklu feci şekilde yanarak can verdi. Tutukluların Van'dan 
İstanbul'a nakledildikleri belirtildi. Alınan bilgilere göre olay, Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi ile Sivas'a bağlı Gürün İlçe 
yolu arasında, sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Van'dan İstanbul'a tutuklu ve hükümlü sevkiyatı yapan 
cezaevi aracının motor kısmında yangın çıktığı iddia edildi. Çıkan yangında tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu 
bölümün kapısının açılmadığı ve içeride bulunan Medeni Demir, Akif Kırınlı, İsmet Evim, Sinan Aşka ve 
Abdulseddar Ölmez adlı tutuklu ya da hükümlüler feci şekilde yanarak can verdi. Cezaevi aracında bulunan 
askerlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. . 
 
18 Eylül 2011’de, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde eşini döverek öldürdüğü iddia edilen  
Mehmet.Çamlı’nın tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar  ettiği iddia edildi.   
 
19 Eylül 2011’de Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde kalan Musa Şengün’ün kalp spazmı geçirerek yaşamını 
yitirdiği ileri sürüldü    
 
2 Ekim 20112de, Sağlık kurulunun `İnfaz Durdurma Raporu`na rağmen tahliye edilmeyen 62 yaşındaki Duran 
Doğan isimli çiftçi, 9 ay kaldığı Metris Cezaevi`nde hayatını kaybetti. 
 
6 Ekim 2011’de İzmit T Tipi Cezaevi’nde kalan hükümlü Hasan 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 öldürmek istediklerini söylediğini öne sürdü. 
   
18 Ekim 2011’de, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Irak nüfusuna kayıtlı Azat Cevher isimli tutuklunun intihar ettiği 
ileri sürüldü. Cevher'in neden intihar ettiğine yönelik herhangi bir bilgi alınmazken, Cevher'in cenazesinin Mardin 
Devlet Hastanesi morgunda tutulduğu belirtildi. 
 
4 Kasım 2011’de Bahçecik (Trabzon) E Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan ve tahliye edilmesine dört ay 
kalan Necip Kadıoğlu’nun (37) kendini çarşafla su borusuna asarak intihar ettiği açıklandı.    
 
7 Kasım 2011’de 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 hastanenin mahkûm odasında tedavi edilen Latif 
Badur yaşamını yitirdi.   

18 Kasım 2011’de Ümraniye (İstanbul) E Tipi Cezaevi’nde kalan ve “iki gündür kan kustuğu” gerekçesiyle 

kaldırıldığı hastaneden “durumu acil değil” denilerek cezaevine gönderilen Avni Karabulut’un (74) aynı gece, kan 

kusarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.             

22 Kasım 2011’de Ergenekon Davası’nın Oda TV Soruşturması kapsamında 3 Mart 2011’den bu yana Silivri 
(İstanbul) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve ilk duruşmasına tutuklandıktan 8,5 ay sonra çıkacak olan 
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu (56) ağır spora bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.    
 
7 Aralık 2011’de Antalya L Tipi Cezaevi’nde aynı koğuşta kalan dört mahkûm arasında çıkan kavga sonucu Metin 
M.’nin (21) kavga ettiği kişilerce önce jiletle yaralanarak, daha sonra eşofman bağcığıyla boğularak öldürüldüğü 
öğrenildi. 
 
12 Aralık 20112de,  eşi F.Ö'yü (77)  öldürdüğü iddasıyla tutuklanarak Çanakkale Kapalı Cezaevine  konulan Y.Ö 
(86) cezaevinde yaşamını yitirdi. Y.Ö'nün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi. . 
 
18 Aralık 2011’de Erzurum H Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatı ile 
tahliye işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen fakat burada raporları çıkmadığı için serbest bırakılmayan 
kanser hastası Mehmet Aras (60) yaşamını yitirdi.     
 
25 Aralık 2011’de, Erzurum H tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Zahir Ersoy, henüz belirlenemeyen nedenle çarşafla 
kendini asarak intihar etti. Mardin nüfusuna kayıtlı olan Ersoy'un cesedi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   
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Sivas E Tipi Cezaevi’nde kalan ve akciğer kanseri olması nedeniyle tedavisinin düzenli olarak devam etmesi için 
tahliye talebinde bulunan Naci Akyol’un 2011 yılının Aralık ayında yaşamını yitirdi.   
 

Cezaevinde Ölüm Davaları 

III. GÖZALTINDA ÖLÜMLER 
 
  
24 Ocak 2011’de, İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde  bir gün önce  tartıştığı babası Mehmet Bayoğlu’nu (76) baltayla 
öldüren ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Fuat Bayoğlu’nun (32), götürüldüğü Dudullu Şehit 
İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği’nin nezarethanesinde, kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.   
 
24 Ocak 2011’de, Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi’ne bağlı Ihlara Beldesi’nde 18 Ocak 2011’de, üç kişinin 
öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Eyüp Işıktan’ın (55), gecesi keşif için götürüldüğü olay yerinde “bu 
azapla daha fazla yaşayamam” diyerek uçurumdan atladığı iddia edildi.   
 

14 Mart 2011’de, İstanbul’da gasp suçlamasıyla gözaltına alınan Murat Konuş’un (1976) götürüldüğü Asayiş Şube 

Müdürlüğü’nde, nezarethaneye konmak için üst araması yapılırken kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Olayla ilgili 

soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı Murat Konuş’un ölümünü “şüpheli ölüm” olarak değerlendirerek 

tamamladığı soruşturmanın sonucunda, Adlî Tıp Kurumu Murat Konuş’un “işkence nedeniyle öldüğü”ne dair rapor 

verdi.  

30 Temmuz 2011’de Türkiye’ye kaçak olarak gelen ve Edirne’de yakalandıktan sonra sınırdışı edilmek üzere 
Mersin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne gönderilen Kongo vatandaşı Hamedu Loufa Sayıd (26), tutulduğu 
Yumuktepe Polis Karakolu’nda ölü bulundu. Hamedu Loufa Sayıd’ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi.    
 
2 Ekim 2011’de Antalya’nın Manavgat İlçesi’de “taşkınlık yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alınan İngiltere vatandaşı 
Willem Tyas’ın (64), götürüldüğü polis merkezinde belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldığı ve yapılan 
müdahaleye rağmen öldüğü iddia edildi.    
 
 

Davalar 
 
 
İstanbul’da 20 Ağustos 2007’de polis ekibinin şüphe üzerine gözaltına aldığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürdüğü Festus Okey’in Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru C.Y.’nin silahından çıkan kurşunla 
öldürülmesine ilişkin açılan davaya 26 Nisan 2011’de Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 
14. duruşmasında mahkeme heyeti davaya müdahil olmak isteyenlerin dilekçelerinde “mahkeme heyetine hakaret 
içerdiği” gerekçesiyle dilekçe veren 70 kişi hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Mahkeme heyeti Festus 
Okey’in kimliğinin tespit edilmesi için Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek yazının beklenmesine karar vererek 
duruşmayı 12 Temmuz 2011’e erteledi. 

 

IV. FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 
 
28 Ocak 2011’de, İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde, Küçükkköy Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesine atılan 
ses bombasının patlaması sonucu  3 öğrenci yaralandı.    
 
29 Ocak 2011 ve 3 Şubat 2011 tarihlerinde Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde kimliği belirsiz 2 erkek cesedi 
bulundu.   
 
15 Nisan 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Yeniışık Köyü'ne bağlı Alacık (Şatax) Mezrası'nda hayvanlarını 
otlatan ve "Kurtlar sürüye saldıracak" sözleri üzerine eve gidip silah getiren Muhsin Dilce (23), dönüş yolunda 
kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.   
 
5 Mayıs 2011’de Diyarbakır Hava Kuvvetleri Alay Komutanlığı'nın yanında bulunan evinin önünde oynayan 6 
yaşındaki Sakine Güler, kafasına isabet eden ve nereden geldiği belli olmayan kurşun nedeniyle yaralandı. 
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13 Mayıs 2011’de,  Kovancılar ilçesine bağlı İsaağa köyünde  Ağit Yılmaz (57), otlattığı koyunların köye dönmesine 
rağmen kendisi gelmedi. Haraba mevkiinde cesedi bulunan Yılmaz’a yapılan otopside başından av tüfeğiyle 
vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
23 Mart 2011’de, Batman’ın Hasankeyf İlçesi’nde devriye görevi yapan polis otosuna açılan ateş sonucu,  2 polis 
memuru ve 1 sivil yaralandı. 
 
1 Nisan 2011’de, Emekli MİT mensubu Tahsin Haluk Akter (63), Muğla’nın Bodrum İlçesi’ndeki evinde başından üç 
kurşunla vurulmuş halde, ölü olarak bulundu. Tahsin Haluk Akter’in MİT adına çalıştığı dönemde Şırnak’ın Cizre 
İlçesi’nde de faaliyet yürüttüğü öğrenildi. 
 
3 Nisan günü,  İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde devriye gezen bir polis aracına ses bombası atılması sonucu iki polis 
memuru yaralandı.  
 
6 Nisan 2011’de, Sinop’un Boyabat İlçesi’nde devriye görevi yapan polis aracına uzun namlulu silahlarla yapılan 
saldırı sonucu 3 polis memuru yaralandı   
 
17 Nisan  2011’de, Aydın’nın Söke İlçesi’nde Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu’nun desteklediği bağımsız 
milletvekili adayı Mehmet Bayraktar’ın konvoyuna Ağaçlı Köyü’nde düzenlenen saldırı nedeniyle 3 kişi yaralandı;  2 
araçla  6 işyerinde de maddî hasar meydana geldi. 
 
22 Nisan 2011’de, İstanbul’un Tuzla İlçesi’ndeki bir parkta meydana gelen patlama sonucu, patlamaya neden olan 
ses bombasını yerleştirdikleri iddia edilen iki kişi yaralandı. 
 
24 Nisan 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde, Cengiz Topel Caddesi üzerinde düzenlenen silahlı saldırı 
sonucu Uzman Çavuş Durdu Çapar yaşamını yitirdi; Uzman Çavuş Yalçın Bozok da ağır yaralandı   
 
23 Nisan 2011’de, Sivas’ta evi polis kıyafetli ve kar maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından basılıp darp edilen Muş 
nüfusuna kayıtlı, Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Fuat Köybaşı ağır yaralandı. 
 
28 Nisan 2011’de, Hatay’ın Samandağ İlçesi’ne bağlı Tekebaşı Beldesi’nde, CHP milletvekili adayı Refik Eryılmaz, 
bir kahvehanede seçim konuşması yaptığı sırada kahvehaneye, pompalı tüfekle düzenlenen saldırı nedeniyle 27 
kişi yaralandı. 
 
5 Mayıs 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterisine katılan grupla Mustazaf-Der 
üyeleri arasında çıkan arbede sırasında faili belirsiz açılan bir ateş sonucu Mustazaf Der üyesi Ubeyt Durna (30), 
dernek binasının balkonundan yere düşerek yaşamını yitirdi. 
 
13 Mayıs 2011’de, Iğdır’da bağımsız milletvekili adayı Pervin Buldan’ın Aralık İlçesi’nde seçim bürosunun açılışı 
dolayısıyla yaptığı konuşmayı dinleyen grubun üzerine kimliği belirsiz bir kişinin aracını sürmesi nedeniyle 2 kişi 
yaralandı. 
 
15 Mayıs 2011’de, Bingöl’de devriye görevi yapan polis ekibinin kullandığı araca açılan ateş nedeniyle 1 polis 
memuru yaralandı. 
 
22 Mayıs 2011’de, Şanlıurfa’da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği seçim mitingi öncesinde 
Şanlıurfa’ya gelen AKP konvoyuna düzenlenen saldırı nedeniyle çıkan olaylar sonucu 7 si polis memuru 17 kişi  
yaralandı. 
 
5 Haziran 2011’de, Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi’ne BDP bayrağı asmak isteyen 2 kişiye düzenlenen bıçaklı 
saldırı nedeniyle 1 kişi yaralandı. 
 
12 Haziran 2011’de Şırnak merkezde milletvekil seçimlerini adaylarının kazanması üzerine kutlama yapılan alanda 
meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. 
 
22 Haziran 2011’de Mersin’de Siteler Polis Karakolu’na atılan ses bombasının patlaması sonucu 1 polis memuru 
yaralandı. 
 
26 Haziran 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde bir banka şubesinin önünde nöbet tutan polis ekibine düzenlenen 
ses bombalı saldırıda,  3 polis memuru yaralandı.  
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29 Haziran 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Van-Yüksekova Karayolu Yüksekova Devlet Hastanesi 
Kavşağı'nda BDP eski ilçe yöneticisi Naif Yılmaz'ın da içinde bulunduğu Alaadin Tekşen yönetimindeki 36 DC 1059 
plakalı araç, mavi bir Borodwey ve beyaz bir Toros içinden kimliği belirsiz saldırganlarca tarandı. Otomobilde 
bulunan Naif Yılmaz, Alaaddin Tekşen ve Sinan Kaya adlı kişiler yaralandı. Saldırı sırasında olay yerinde geçmekte 
olan ve Ergin Eren yönetimindeki 30 M 1013 plakalı Yüksekova Devlet Hastanesi'nin personel servisi de saldırının 
hedefi oldu. Serviste bulunan Nurdan Caferoğlu, Ali Can Durmazer, Nazife Oğuz yaralandı. Saldırının ardından 
saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda otomobilde bulunan Sinan Kaya ve Nurdan Caferoğlu ağır yaralandı.    
 
1 Temmuz 2011’de Bitlis'in Tatvan ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hamelma ile Tokaçlı köyleri arasında 
bulunan ormanlık alanda sabah Toyota marka bir otomobilin içinde bulunan 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 
Güroymak ilçesinin Gölbaşı Beldesi'nin Gültepe Mahallesi Muhtarı 45 yaşındaki Mehmet Alp ile 34 yaşındaki 
Hakan Taşdemir'e ait olduğu belirledi. Yapılan incelemede vücutlarında birçok kurşun tespite edilen 2 kişinin neden 
öldürüldüğüyle ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
3 Temmuz 2011’de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silahla öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin, 
ilçe nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Abdurrahman Camiye’ye ait olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 
Abdurrahman Camiye'nin cesedi, Şemdinli ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Günyazı köyü (Qelaşk) Sure 
Mahallesi'ndeki evinin yakınında bulundu. Silahla öldürülen Camiye'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şemdinli 
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Camiye'nin neden öldürüldüğüne dair bir 
bilgi edinilemedi. 
 
14 Temmuz 2011’de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gece saat 23.00 sularında ilçe merkezinde bulunan Muminağa 
Camii'nin önüne iki ayrı cenaze torbasına konulmuş cesetler bırakıldı. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine 
gelen savcılık incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede cesetlerin çürümüş olduğu ve büyük oranda kemiklerin 
kaldığı öğrenildi. Cenazelerin daha önce yaşamını yitirdiği belirtilen 2 HPG’liye ait olduğu iddia edildi.   
 
19 Temmuz 2011’de Mardin Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde kesik kol ve ayak bulundu. Bir erkeğe ait olduğu 
sanılan vücut parçalarına ilişkin soruşturma başlatıldı.   25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu sanılan sağ el ve 
ayak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk etapta kısa süre önce kesildiği sanılan vücut parçalarının 
kime ait olduğunu öğrenmek için parmak izi taraması yapan emniyet yetkilileri, sabıka kayıtlarında bir şey 
bulamadı.   
 
21 Temmuz 2011’de Gaziantep’te bir dönem müzisyenlere vokalistlik yapan Mustafa Ural, işyerinde ölü bulundu. 
Meyyet Ural, eşinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine kızı Müge'yi de yanına alarak işyerine gitti.  Yakın 
mesafeden şakağına isabet eden bilye atar tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği öne sürülen müzisyenin 
elinde sadece çakmak olduğu belirtildi.   
 
25 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Hani İlçesi’ne bağlı Gömeç Köyü’nün kırsal kesiminde hint keneviri ekildiği iddia 
edilen tarlalara baskın düzenleyen askeri ekibe operasyon dönüşü sırasında açılan ateş sonucu 4 asker ile 3 sivil 
yaralandı. 
 
26 Temmuz 2011’de Diyarbakır’da Sanayi Sitesi’nin içindeki Motosikletli Timler Amirliği’ne atılan ses bombası 
sonucu 5 polis memuru yaralandı. Olayın ardından düzenlenen operasyonda ise 8 kişi gözaltına alındı. 
 
28 Temmuz 2011’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde Taşlıçay Köyü Korucubaşı Hacı Alan kimliği belirsiz bir kişi 
tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.    
 
30 Temmuz 2011’de Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesi’nin kırsal kesiminde, jandarma trafik timine düzenlenen 
saldırı soncu 1 asker öldü; 2 asker de yaralandı. 
 
1 Ağustos 2011’de Gaziantep'te bacağındaki şişlik nedeniyle hastaneye götürülen 8 yaşındaki çocuğun, silahla 
vurulması sonucu yaralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle ailesiyle birlikte damda yatan 8 
yaşındaki M.M.A., henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın rast gele havaya ateş etmesi sonucu sol ayağından 
yaralandı. Gece olayın farkına varmayan çocuk, sabah kalktığı zaman ayağının şiş olduğunu görünce babasına 
haber verdi. Babası tarafından Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne getirilen M.M.A., burada tedavi altına 
alındı. Doktorlar, çocuğun bacağındaki şişliği anlamak için röntgen filmi çekti. Röntgen sonucuna bakan doktorlar, 
çocuğun ayağına mermi isabet ettiğini gördü.   
 
6 Ağustos 2011’de Muş’un Hasköy İlçesi’ne bağlı Ortanca Köyü’nde yaşayan kardeşini ziyarete gelen geçici köy 
korucusu İzettin Ö. kendisini kaçıran kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. 
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8 Ağustos 2011’de Hakkâri’de Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya mağazasına giren Bayram Göde 
adlı polis kafasından tabancayla vuruldu. Ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis, tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
8 Ağustos 2011’de Hakkâri’de şehir merkezinde yürüyen sivil giyimli polis memuru Bayram Göde, kimliği belirsiz bir 
kişi tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. 
 
9 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Yönlü Köyü’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir akaryakıt 
istasyonuna düzenlediği silahlı saldırı sonucu istasyon sahibi Bilal Çelikten ve kardeşi Deyyan Çelikten yaşamını 
yitirdi.    
 
9 Ağustos 2011’de Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 21 yaşındaki Cafer Yıldız, uzun namlulu silahla başından vurulmuş 
halde bulundu. 
 
10 Ağustos 2011’de Urfa'nın Suruç İlçesi'nde, 8 Ağustos günü çocuklar arasındaki tartışmanın büyüyüp akraba iki 
aile arasında silahlı çatışmaya dönüştüğü ve 3'ü kadın 5 yurttaşın ölümü ile sonuçlandığı olayın ardından dün gece 
de Bilal ve Deyyen Çelikten isimli 2 kardeş, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.    
 
12 Ağustos 2011’de Dersim’ in Nazimiye ilçe merkezinde oturan ve geçici köy korucusu kadrosunda 15 yıldır 
Hükümet Konağı'nda bekçilik yaptığı belirtilen Mustafa Akçiçek'in Nazımiye'ye 15 kilometre mesafedeki köye giden 
Akçiçek'in içinde bulunduğu otomobilin önü, köye 4 kilometre mesafedeki Doğantaş Köyü yol ayrımında bir grup 
tarafından kesildi. Grubun, 56 yaşındaki korucu Akçiçek'i silahla öldürüldüğü belirtildi.  
 
20 Ağustos 2011’de AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi’nde maskeli 2 kişi, 60 yaşındaki Zeytun Salman’ı cadde ortasında 
tabanca ile ateş ederek öldürdü.   
 
22 Ağustos 2011’de Elazığ’ın Alacakaya İlçesi’nde emniyet müdürlüğü binası ve lojmanı ile kaymakamlık lojmanına 
düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu 2 si polis memuru 3 kişi yaralandı. 
 
22 Ağustos 2011’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde sınır ötesi hava operasyonunu protesto eden gruptan açıldığı iddia 
edilen ateş sonucu 4 polis memuru yaralandı. İlçenin girişinde ise bir çöp konteynırına bırakılan ses bombasının 
patlaması sonucu ise 2 polis memuru yaralandı. 
 
29 Ağustos 2011’de Yenişehir İlçesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı Demiray ailesinin evine açılan ateş sonucu 
Sevgül Demiray (23) yaşamını yitirdi, 11 yaşındaki kardeşi Y.D ise yaralandı. 
 
30 Ağustos 2011’de Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde arkadaşları ile birlikte ilçe merkezinin yakınlarındaki Aksu 
Deresi’nde piknik yapan taksi şoförü İbrahim Ergil (42), silahlı bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra 31 Ağustos 
2011’de öldürülmüş olarak bulundu. 
 
 5 Eylül 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca (Oremar) Köyü'nün Yeşiltaş (İştazın) Mezrası'nda 3 
Eylül gecesi öldürülen Seyhan Çoruh ve Resul Çoruh adlı koruculara ait cenazelerin Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki 
otopsi işlemleri tamamlandı. Korucuların cenazeleri daha sonra toprağa verilmek üzere köye gönderildi. Hakkari 
Valiliği, saldırıyı PKK'ye mal ederken, köylüler ise, bunun tersini söylüyor. 12 Haziran seçimlerinde Oramar 
Köyü'ndeki tüm oyların Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu adayına verildiğini kaydeden köylüler, korucuların 5 
yıldır operasyonlara katılmadığı ve çatışmalara girmediğini, bu nedenle askerlerle korucular arasında sık sık sözlü 
tartışmaların yaşandığını hatırlattı. Köylüler, "Taburun 20-30 metre uzağında her tarafta özel birliklerin 
konumlandığı alanda HPG'liler nasıl da oluyor gelip adamlarımızı vuruyor ve askerin arasında geçiyor. 
Korucularımız taranırken, askerin tepki göstermemesi, ateş dahi açmamasının anlamı nedir. Askerler, 
korucularımızı vuranlara karşılık verseydi, vuran kişi yarım metre dahi uzaklaşamazdı" dedi.   
 
27 Eylül 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonucu Vali Erdoğan 
Gürbüz İlköğretim Okulu’nda rehber öğretmen olarak görev yaptığı Kimya Mühendisi Engin Yıldırım yaşamını 
yitirdi, Hülya Kutlar ise yaralandı. 
  
2 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye zabıtası olarak görev yapan Şerif Güven, bugün uğradığı silahlı 
saldırıda yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Cizre Belediyesi'nde görevli zabıta Şerif Güven, 73 DY 765 plakalı 
özel otomobille evine doğru giderken, Hz. Nuh Camii yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya 
uğradı. Aracına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güven yaşamını yitirdi. 
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15 Ekim 2011’de Tunceli’nin Hozat İlçesi’ne bağlı Yenibaş Köyü’nde jandarma karakoluna ekmek götüren aracı 
kullanan Veli Sarısaltık (28) kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu. 
 
19 Ekim 2011’de Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Ilıcak Köyü’nün Belliyurt Mezrası’nda yaşayan Halil Ürgün’ün (30) 
kamyonu ile seyir halindeyken kontrol noktasında jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. “Dur” ihtarına 
uymadığı iddia edilen Halil Ürgün, aracı ile kontrol noktasından uzaklaştıktan sonra dağlık alanda ölmüş olarak 
bulundu. 
 
4 Kasım 2011’de, Hakkari ili, Yüksekova İlçesi Güngör Caddesi civarında Serter Gönen (28) isimli polis memuru 
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memuru Gönen ile Abucet Yakut (35) 
isimli bir yurttaş yaralandı. 
 
9 Kasım 2011’de,  Diyarbakır’da 28 Ekim günü evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan mesleği 
saatçilik olan Ramazan Alaca (50) adlı yurttaş, Adıyaman’ın Kahta İlçesi kırsalında bir ağaçta asılı bulundu. 28 
Ekim’den bu yana ailesi tarafından aranan Alaca’nın Malatya’da gözaltına alındığı ve 3 gün gözaltında tutulduğu 
öğrenildi. Gözaltına alındığı emniyet ve hastane kayıtlarına da geçen Alaca’nın gözaltına alınma gerekçesi ise, 
ailesinin ısrarına rağmen söylenmediği bildirildi.    
 
15 Kasım 2011’de, Van'ın Erciş İlçesi'ne bağlı Çelebibağı Beldesi'nde İran plakalı araca silahlı saldırı 
düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Erciş İlçesi'ne bağlı Çelebibağı Beldesi yakınlarında geçen İran plakalı yolcu 
otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan silahlı saldırıda 25 yaşındaki Fatime Vahadi isimli kadın göğsünden 
yaralanırken, otobüste bulunan 40 yolcudan 6'sı ise kırılan otobüs camlarından dolayı çeşitli yerlerinden yaralandı.   
 
22 Kasım 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde özel bir araca düzenlen silahlı saldırıda İlçe Jandarma Karakol 
Komutanı Astsubay Oktay Aydoğan yaşamını yitirirken, yanındaki sivil memur Rıfat Un da ağır yaralandı.    
 
23 Kasım 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin M. Sait Karay (30) isimli yurttaş uğradığı silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitirdi.  Akşam saatlerinde Yüksekova'nın Yenimahalle Mahallesi Dağlıca yolu üzerinde Mehmet Sait 
Karay isimli yurttaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan Karay'ın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.  
 
24 Kasım 2011’de, Batman'a 40 kilometre mesafede bulunan Kozluk İlçesi yakınlarındaki Şelmo petrol sahasına 
saat 00.00 sıralarında bir grup tarafından yakın mesafeden silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. ABD ye ait bir firma 
tarafından işletilen sahada çalışan işçi Şeref Çağalan ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 özel güvenlik görevlisi yakın 
mesafeden açılan ateşle yaşamını yitirdi.    
 
3 Aralık 2011’de BDP’nin Diyarbakır’da düzenlediği “Buradayım. İrademe sahip çıkıyorum” mitingi sonrası yapılan 
yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan arbedede Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Tıbbi 
Dokümantasyon Yüksekokulu öğrencisi Murat Elibol (21), kimin ateşlediği belirlenemeyen bir silahtan çıkan 
kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Murat Elibol’un 
yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri tarafından öldürüldüğü iddia edilirken konuya ilişkin açıklama yapan 
Emniyet Müdürlüğü, kendilerinin bu türde bir silah kullanmadıklarını belirtti. Bazı görgü tanıkları ise Murat Elibol’un, 
Hizbullah üyesi olabileceğini düşündükleri sakallı biri tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 
 
 

(08/077) 1990’lı Yıllarda İşlenen Faili Cinayetlerle İlgili Gelişmeler… 
1990'lı yıllarda işlenen meydana gelen faili meçhul cinayetlerle yaptığı itiraf sonucu tutuklanan eski özel harekât 
polisi Ayhan Çarkın’ın savcıya yeni itiraflarda bulunduğu 19 Ağustos 2011’de öğrenildi. Ayhan Çarkın’ın verdiği 
ifadede işledikleri cinayetlerde kullanılan “Uzi” marka silahları Korkut Eken’in verdiğini; yapılan infazların 
tamamından Korkut Eken, İbrahim Şahin ve Mehmet Ağar’ın haberdar olduğunu söyledi.Ayhan Çarkın ifadesinde 
Altındağ (Ankara) Nüfus Müdürü Mecit Baskın’ın öldürülmesinin ardından Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu ile 
yaptığı konuşmada kendisine Mecit Baskın’ın bir numaralı hedef olduğunun söylendiğini aktardı. Ayhan Çarkın 
ifadesinde ayrıca 1994 yılında Kırıkkale’de öldürülen Anavatan Partisi (ANAP) milletvekili Alparslan Pehlivanlı’nın 
katil zanlılarından Hacı Vural’ın ağabeyi ANAP Keskin İlçe Başkanı olan Metin Vural’ın da özel harekatçılar 
tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.11 Ağustos 2011’de ise Ayhan Çarkın’ın itirafları doğrultusunda gözaltına alınan 
sekiz eski özel harekâtçıdan Ayhan Akça, Uğur Şahin, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Enver Ulu, Yusuf Yüksel ve 
Ahmet Demirel, 1994’te Sağlık Bakanlığı Müfettişi Namık Erdoğan, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın, DEP 
Ankara İl Başkanı Faik Candan ve Avukat Yusuf Ekinci’nin öldürülmeleriyle ilgili olarak tutuklanmışlardı . 
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Faili Meçhul Saldırı Davaları 
 

5 Haziran günü, Radikal Gazetesi’nde 22 Şubat 2011’de yayımlanan bir röportaj nedeniyle 1994 yılında faili meçhul 
bir cinayete kurban giden Avukat Yusuf Ekinci’nin yakınlarının yaptığı suç duyurusu üzerine, 3 Haziran 2011’de 
İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen eski özel harekât mensubu Ayhan Çarkın, savcılığa verdiği 
ifadesinde Yusuf Ekinci’nin yanı sıra faili meçhul cinayet kurbanları Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Namık 
Erdoğan’ın, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın’ın ve eski Demokrasi Partisi (DEP) İl Başkanı Avukat Faik 
Candan’ın, kendisinin de içinde bulunduğu ekipte yer alan Oğuz Yorulmaz tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. 
Cinayetlerle ilgili keşif yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ayhan Çarkın “adalet için 
herkes yardımcı olsun. Müdahiller bana gelsin. Bütün dosyalar açılacak, bütün gerçekler ortaya çıkacak” dedi. 
 

 
 

V. RESMİ HATA ve İHMAL 
 

 16 Ağustos 2011’de Hakkâri’de Çukurca İlçesi’ne giden Vali Yardımcısı Edip Çakıcı’nın konvoyunun geçişi 
sırasında yola döşenen mayının patlatılması ölen ya da yaralanan olmadı.  

 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 
 
26 Ocak 2011’de, Elazığ`ın Alacakaya ilçesinde krom ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi Natik Erol (38) 
öldü.    
 
8 Mart 2011’de Ağrı'nın Tutak İlçesi'ne bağlı İpekkuşak (Çoxbela) Köyü'nde doğum sancıları çeken Senem Pursak 
yolların kapalı olmasından dolayı saatlerce köye gelecek olan paletli ambulansı bekledi. Ambulansın köye 
ulaşmasıyla hastaneye götürülmeye çalışılan Pursak, yolda doğum yaptı. Ancak doğum sırasında karnı delinen 
çocuğun bağırsakları dışarı taştı. Ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocuğa burada ilk 
müdahale yapıldı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu için anne ve çocuk daha sonra Van'a sevk edildi. Van Devlet 
Hastanesi'nde yer olmadığı gerekçesiyle kabul edilemeyen bebek için Erzurum Devlet Hastanesi'ne telefonla 
başvuruldu. Ancak Erzurum da yer gerekçesini göstererek, hastayı kabul etmedi. Olaya isyan eden aile kendi 
imkânlarıyla minik bebeği özel bir hastaneye götürerek tedavi altına aldı.   
 
15 Nisan 2011’de, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Koçyiğit Köyü’nün yakınlarında operasyona çıkan askerî 
birliğin açtığı ateş sonucu yabanî ot toplayan Yusuf Çetinkaya (45) ağır yaralandı. 

17 Nisan 2011’de, Çapa Tıp Fakültesi, solunum güçlüğü çeken kas hastasına bir hafta sonrasına randevu verdi. 
Hasta bir süre sonra öldü. Hastane yönetimi 'Doktor az, hasta sayısı çok' dedi.  
 
17 Mayıs 2011’de, Şırnak ili Uludere ilçesin'de HPG'lilerin yaşamını yitirmesinin ardından çıkan olaylarda Kamil 
Karaca (12) adlı çocuğa polis aracı çarptı. Çarpma sonucu başından yaralanan Karaca, Çınar Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.    
 
2 Haziran 2011’de Kütahya’da  protesto gösterisi düzenleyen bir grubun yaptığı yürüyüş sırasında AKP seçim 
bürosunda bekleyenlerle grup arasında çıkan çatışma sonucu 1 kişi yaralandı.     
 
7 Haziran 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde bir dershanenin girişine bırakılan ses bombasının patlaması 
sonucu 2 kişi yaralandı.    
 
8 Haziran 2011’de, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesine bağlı Mezra Beldesi’nde seçim çalışması yürüten Emek, 
Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun konvoyuna geçici köy korucularının taşlarla saldırması sonucu 10 kişi yaralandı. 
 
14 Haziran 2011’de, Tunceli’de operasyona çıkan Aşağıtorunoba Jandarma Karakolu’na bağlı askerî birlikte yer 
alan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karslı, bulunduğu yeri değiştirdiği esnada kendisine parolayı soran askerî 
görevlilere yanıt verememesi nedeniyle vurulmuştu. Hastanede tedavi gören Samet Karslı yaşamını yitirdi. 
 
20 Haziran 2011’de, Küçükçekmece’de Lys-4 Sosyal Bilimler sınavı sonrası kuzeniyle birlikte eğlenmek için 
lunaparka giden Hatice Ataman (1993) ’Discovery’ adlı oyun aletinden düşerek ağır yaralandı. Ataman kaldırıldığı 
Sefaköy Özel Doğan Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göl kenarında bulunan 
Kavaklı Lunaparkı’nda  17.00 sıralarında meydana gelen feci kaza iddialara göre şöyle gelişti: Yapılan LYS-4 
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Sosyal Bilimler sınavına giren Hatice Ataman teyzesinin kızı ile birlikte lunaparka gitti. Lunaparkta bir süre gezerek 
sınav stresini atan Hatice Ataman daha sonra kuzeni ile birlikte ’discovery’ adlı oyun aletinin yanına geldi. İki kuzen 
daha sonra ’discovery’ adlı oyun aletine bindi. Oyun aletine binen Hatice Ataman’ın yükseldikten sonra henüz 
belirlenemeyen nedenle emniyet kemeri açıldı. Bir anda dengesini kaybeden Hatice Ataman demirlere 
tutunamayınca yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Ataman’ın yanında bulunanlar ise tutunarak düşmekten 
son anda kurtuldular. Kanlar içinde yerde kalan Hatice Ataman olay yerine çağrılan ambulansla Sefaköy Özel 
Doğan Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Hatice Ataman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Kavaklı lunaparkında ‘discovery’ oyun aletinde 20 Mayıs’ta yine bir kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Cihazın hareketi 
esnasında emniyet kemerinin açılması sonucu Bihlun K.(1994) ve Aykut G. (1994) yere düşerek yaralanmışlar. 
Lunapark yetkilileri, bu kazanın ardından ‘discovery’ isimli oyun konsolunu değiştirdikleri ve yeni bir konsol 
aldıklarını iddia ettiler. 
 
27 Temmuz 2011’de Siirt’in Meşelidere köyünde yaşayan Ali Demir'in,  Botan Çayı kenarında kepçe operatörlüğü 
yaparken, baraj kapaklarının açılması sonucu, yükselen su seviyesi nedeniyle Botan Çayı’nda boğulduğu ileri 
sürüldü. Kontrolsüz bir şekilde baraj kapaklarının açıldığı Botan Çayı’nda daha önce de bir ailenin tamamen yok 
olmaktan zor kurtulduğu öğrenildi. Vatandaşlar baraj yetkililerinin baraj kapaklarını halka uyarı yapmadan açmasına 
tepki gösterdi.   
 
1 Ağustos 2011’de Adıyaman merkeze bağlı Hasancık beldesinde petrol sondaj kuyusundaki mekanizmaya 
vücudunu kaptıran 12 yaşındaki Mehmet Gazi T. yaşamını yitirdi.    
 
8 Ağustos 2011’de Diyarbakır'da 28 Temmuz tarihinde yüksek ateş şikâyeti ile Diyarbakır Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi'ne götürülen, tedavi sırasında kendisine verilen seruma enjekte edilen ilaç sonrası sağlık durumu kötüye 
giden ve önceki gün yaşamını yitiren Halime Bağrıyanık'ın (12) cenazesi ailesi tarafından Diyarbakır Mardin Kapı 
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Bağrıyanık'ın yanlış 
tedavi sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. 
 
25 Ağustos 2011’de Hakkâri’de Dağ ve Komanda Tugayı’na asker taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen 
patlamada 15 asker yaralandı. 
 
28 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Öveç Köyü’nün yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında 
meydana gelen mayın patlaması sonucu 3 asker öldü; 3 asker de yaralandı. 
 
3 Eylül 2011’de Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi'nde sık sık kazaların yaşandığı Seyrantepe Köprülü Kavşak 
Viyadüğü'nde bir kaza daha meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, viyadüğe hızla giren bir araç, karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan 2 yurttaşa çarparak olay yerinden kaçtı. İsimleri öğrenilemeyen 2 yurttaştan biri yaşamını 
yitirirken, bir yurttaşın da ağır yaralı olarak Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine 
gelen yüzlerce yurttaş, yaşananları protesto etmek için oturma eylemi başlattı. Olay yerine gelen çevik kuvvet 
polisleri, yurttaşlara coplu müdahalede bulundu. Müdahale sırasında birçok yurttaşın yaralandığı belirtilirken, 
yurttaşların oturma eylemi sürüyor. Aynı kavşakta önceki gün de bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 
Ramazan Akgün adlı yurttaşın ölümüne neden olmuş, yurttaşlar yolu trafiğe kapatarak tepki göstermişti.   
 
4 Eylül 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde Van'a gelen ve içinde 16 yolcu bulunan, Sinan Şervan Canan 
yönetimindeki 30 YC 437 plakalı minibüs Güzelsu Beldesi mevkiinde jandarmaya ait akrep tipi zırhlı araç 
tarafından, önü kesilerek durdurulmak istenince yoldan çıktı. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, bazı yolcular 
da hafif şekilde yaralandı. Kazadan sonra yolucular Gülezsu Jandarma Karakolu'na götürülerek, ifadeleri alındı. 
Zırhlı aracın herhangi bir işaret vermeden aniden kendilerini durdurmaya çalıştığını belirten araç sürücüsü Sinan 
Şervan Canan, "Aniden bir zırhlı araç önümü kesmeye çalıştı. Araca çarpmamak için arabamı içindeki 16 yolcu ile 
şarampole atmak zorunda kaldım. Aracımın takla atmaması için büyük çaba sarf ettim. Az daha araçtaki 16 kişi ile 
birlikte ölüme gidiyorduk. Bu kaza ile ilgili bir an önce inceleme başlatılması ve buna sebep olanların 
cezalandırılmasını istiyorum" dedi. 
 
4 Eylül 2011’de, 2010 yılı sonunda su tutulmaya başlanan ve 2011 yılı başlarında elektrik üretimine geçen Siirt'tin 
Aydınlar İlçesi'ne bağlı Taşbalta (Sewe) Köyü yakınlarda bulunan Alkumru Barajı kapaklarının uyarı yapılmadan 
açılıp kapanması, can kayıplarına neden oluyor. Bugün de baraj kapaklarının uyarı yapılmadan açılması sonucu 
Botan Çayı'nın suları aniden yükselince, serinlemek için suya giren aynı aileden 3 kişi boğuldu. Alınan bilgilere 
göre; sabah saatlerinde 3 çocuğu ile birlikte Kutmiz ve Billoris köyleri arasında pikniğe giden Fehim Özbey (39), 
öğlen saatlerinde sıcakların artmasıyla serinlemek için çocuklarıyla Botan Çayı'na girdi. Bu sırada Alkumuru 
Barajı'nın kapakları uyarı yapılmadan açılınca, sular aniden yükseldi. Suyun yükseldiğini gören Fehim Özbey 
çocuklarını sudan çıkarmak için büyük bir caba sarf etti. Ancak tüm çabalarına rağmen, çocukları Serdar Özbey 
(18), İbrahim Özbey (11) ve Kader Özbey (13) ile birlikte sulara kapıldı. Kader Özbey daha sonra çay kenarında 
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bulunan yurttaşlar tarafından kurtarılarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Fehmi Özbay ile çocukları Serdar 
ve İbrahim Özbey sulara kapılarak kayboldu.   
 
7 Eylül 2011’de, VAN'ın Düzyol Mahallesi'nde oyun oynamak üzere evden çıkan 8 yaşındaki Şirin Dalga, bir 
rögarda ölü bulundu. Yakınları duruma isyan ederek, çocuklarının ihmal sonucu öldüğünü belirtti. Olay, dün akşam 
saatlerinde Düzyol Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynamak üzere evden çıkan Şirin Dalga'dan uzun süre 
haber alınamayınca yakınları aramaya çıktı. Çocuklarını bulamayan aile, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine 
mahallede kapsamlı bir arama başlatıldı. Yapılan aramalarda, Şirin'in yaşadığı evin yaklaşık 200 metre uzağında 
bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait kömür dağıtım merkezine ait alanın içerisinde bulunan 
üstü açık kanalizasyon rögarına da bakıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin 4 metre derinliğindeki rögarda fenerle 
yaptıkları aramada küçük Şirin, burada çamura saplanmış halde bulundu.  
 
11 Eylül 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na 
roketatarlarla ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 asker ile 1 polis memuru öldü; 7 asker de 
yaralandı. Saldırının ardından ilçe merkezinde çıkan çatışma nedeniyle ise Necdet Güreli, Tayyar Güreli ve Osman 
Ertaş (14)  Resul çetin (25) adlı 4 sivil ölürken; 2 sivil de yaralandı.   
 
16 Eylül 2011’de Van’dan İstanbul’a mahkûm götüren cezaevi ring aracında Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nin 
yakınlarında araç seyir halindeyken çıktığı iddia edilen yangın sonucu kapıların kilitli ve mahkûmların ellerinin 
kelepçeli olması nedeniyle araçta bulunan Abdülsetter Ölmez (35), Sinan Aşka (18), İsmet Evin (33), Akif Karabalı 
(24) ve Medeni Demir (47) yanarak yaşamını yitirdi.   
 
26 Eylül 2011’de, Batman'da gece saat 23.30 sularında Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı mevkiinde 
çatışma meydana geldi. Olayda, araçta bulunan 8 aylık hamile Mizgin Doğrul ve 4 yaşındaki kızı Sultan Doğrul 
yaşamını yitirirken, eşi Talat Doğrul ve 4 çocuğu yaralandı. Batman Valiliği'nin açıklamasına göre, HPG'liler ile 
polisler arasında çatışma çıktı ve sivil yurttaşların aracı, çatışma ortasında kaldı. Valilik yaptığı açıklamada 3 kişinin 
polis ekiplerini hedef alarak ateş açtığı ve sivillerin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Valilik saldırıyı 
gerçekleştiren 3 kişinin de olay ardından çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini 2 polisin de hafif yaralandığını bildirdi. 
Çatışmada yaralanan Batman Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 
Adem İlkkılıç  ambulans helikopterle getirildiği Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde 
yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.    
 
3 Ekim 2011’de, Van’ın Çatak İlçesi'ne bağlı Kaçit Köyü'nde dün ağaçtan düşen Refik Ağman ağır yaralandı. 
Ağman'ın yaralanmasından sonra akrabaları 112 Acil Servisi arayarak ambulans talebinde bulundu. Ancak 
askeriyenin onay vermemesi üzerine "güvenlik" gerekçesiyle köye ambulans gönderilmedi. Köylülerin kendi 
imkanlarıyla hastaneye getirdiği Ağman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.     
 
6 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap (Elkê) İlçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Hisarkapı (Setkar) Köyü'ne 
gece saat 00.00 sıralarında Beytüşşebap Alay Komutanlığı tarafından havan topları atıldı. Atılan çok sayıda havan 
topunun bir kısmı 500 koyunluk sürüye isabet etti. Edinilen bilgilere göre; çok sayıda koyun telef olurken, koyunları 
otlatan 2 çobandan biri de hafif yaralandı. 
 
9 Ekim 2011’de Hakkâri’de devriye görevi yapan bir polis aracının geçişi sırasında çöp yığınına konulan 
patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. 
 
15 Ekim 2011’de, Van’ ın Özalp İlçesi Damlacık (Reşkan) Köyü sınırında İran'a mazot almaya giden köylüler, 
dönüş yolunda İran askeriyle karşılaştı. Köylüler kaçmaya çalışırken, Erdal Yılmaz (22) askerlerin açtığı ateş 
sonucu sağ bacağından iki ayrı yerden vurularak olay yerinde kaldı. Köy sakinlerinin olayı duyması ile olay yerine 
gitmek istediği, ancak İran askerlerinin buna izin vermemesi üzerine Damlacık Jandarma Karakolu'na giderek yaralı 
Yılmaz'ın alınmasını istedi. Fakat, karakol yetkililerinin "Gidin kendiniz alın, biz gitmeyiz" cevabını verdiği iddia 
edildi. Yılmaz'ın sabah saatlerine kadar olay yerinde bekletildiği ve müdahale edilmediği için kan kaybından 
yaşamını yitirdiği belirtildi. 
 
16 Ekim 2011’de Adana’da polis ekipleri bir gösteriye müdahale ederken çöp konteynırına bırakılan patlayıcının 
infilak etmesi sonucu 3 polis memuru ile 2 sivil yaralandı, 1 polis memuru yaşamını yitirdi. 
 
20 Ekim 2011’de, Van’ın Başkale İlçesine bağlı Ilıcak Köyü Belliyurt Mezrası'nda ikamet eden Halil Ürgün isimli 
şahıs, kamyonuyla mülteci geçişi yapmak isterken, askerler tarafından durdurulmak istendi. Ancak dur ihtarına 
uymayan şahsın belli bir süre aracı ile kaçtıktan sonra aracını bırakarak dağlık alana kaçtığı iddia edildi. Geceyi 
dağlık alanda geçirmek isteyen Ürgün'ün donarak yaşamını yitirdiği iddia edildi.    
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12 Kasım 2011’de, Mardin'in Midyat İlçesi'ne bağlı Gülveren (Bahvar) Köyü'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'a 
uygulanan tecridi protesto etmek için evlerinin damında bedenini ateşe veren lise öğrencisi Fırat İzgin'in (15) 
hastanede jandarma tarafından sorgulandığı belirtildi. Ağabey Mesut İzgin, sorgu sırasında kardeşinin PKK lehine 
slogan attığını ve Öcalan için kendini yaktığını söylediğini kaydetti. İzgin, gerekli müdahalenin yapılmasının bu 
nedenle engellendiğini belirterek, "Devlet bilinçli olarak ölüme terk etti kardeşimi." dedi. Midyat Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Fırat'ın burada yaklaşık 2 saat boyunca bekletildiğini belirten ağabey, doktorlarının dahi kendilerine 
Fırat'ın hastanede çok bekletildiği yönünde bilgi verdiğini söyledi. Ağabey İzgin, "Zaten kardeşim hastaneye 
gittikten bir süre sonra İlçe Jandarma Komutanı hastaneye gitmiş ve kardeşimi sorgulamış" diye konuştu. Sorgu 
öncesinde jandarmanın kendilerine helikopter sözü verdiğini belirten İzgin, "O helikopter gelmedi bir türlü" diyerek 
tepki gösterdi, Fırat'ın Midyat'tan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını belirten İzgin, "Hastane burada 
koşullarının yetersiz olduğunu bahane ederek kardeşimi kabul etmedi. 7 saat boyunca da Özel Mardin Park 
Hastanesi'nde tutuldu, ancak orada da yüzde 80 yanmış birine ancak serum verdiler" diye konuştu. Kardeşinin bile 
bile "Ölüme terk edildiğini" iddia eden ağabey, "Türkiye'nin 81 ilinde yanık ünitesi bulunan hastaneleri aradık ama 
hepsi doluydu!" ifadesinde bulundu. "Mardin Devlet Hastanesi'ne yaşarken kabul edilmeyen kardeşimin cenazesi 
otopsi için oraya götürüldü. Yaşatmak için elinden gelen çabayı göstermeyen hastane, otopsi için ölümü ile kabul 
ediyor" diyen ağabey İzgin, kardeşini yitirmenin üzüntüsünü dile getiremeyeceğini belirterek, "Gerekli itirazları 
yapacağız. Kardeşimizi yitirdik, 15 yaşındaki bir fidan gitti, bizim için kolay değil. Ciddi bir müdahale yapılmış 
olsaydı şu anda yaşıyor olabilirdi. Son ana kadar da bilinci yerindeydi. Devlet bilinçli olarak ölüme terk etti 
kardeşimi." Dedi. 
 
1 Aralık 2011’de, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri, toplumsal olaylara hazırlık amacıyla 
Kocasinan Mahallesi'ndeki Bölge Trafik Müdürlüğü arkasındaki boş alanda, biber gazlarının da kullanıldığı tatbikat 
gerçekleştirdi. Tatbikat gerçeğe dönüşünce 30 vatandaş patlayan biber gazından dolayı yaralandı. Vatandaşlar 
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.  
 
28 Aralık 2011’de, Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde bir süre önce evden kaçan ancak bulunarak ailesine teslim edilen 
Hacer.A. (21), darp edildiği gerekçesiyle başvurduğu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 3 polis memuruyla birlikte 
eşyalarını almak üzere gittiği evinde babası Osman A. ve kardeşleri Üzeyir A. (23) ve Mehmet A. (16) tarafından 
polis memurlarının arasında bıçaklanarak öldürüldü.     
 
 
 

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 
 
1 Ocak 2011’de Hakkâri’de bir polis memurunun beylik tabancasıyla ilk önce eşini daha sonra da kendisini vurduğu 
belirtildi.   
 
17 Ocak 2011’de Tekirdağ'da vatani görevini yapan Beşiri'li Ercan Özcan'ın nöbet esnasında bulanıma girerek 
kendi silahıyla kendisini vurduğu ailesine bildirildi.   
 
24 Ocak 2011’de Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde görev yapan bir askerin sabah saatlerinde zimmetine verilen silahla 
intihar ettiği iddia edildi. İntihar girişiminde bulunan ve ismi öğrenilemeyen asker, kaldırıldığı Diyarbakır Asker 
Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 
 
26 Ocak 2011’de Diyarbakır'da, Akkoyunlu Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında isminin Mehmet Şimşek olduğu 
belirtilen ve Pirinçlik Jandarma Komutanlığı'nda asker olduğu iddia edilen bir kişi henüz sebebi belirlenemeyen bir 
nedenden dolayı kendini ateşe verdi, uzun süre hastanede tedavisi yapılan Mehmet Şimşek 5 Mart günü yaşamını 
yitirdi. 
 
12 Şubat 2011’de, ASELSAN'da görev yapan ve askerlik görevini yerine getirirken şüpheli bir şekilde yaşamını 
yitiren genç mühendis Burhaneddin Volkan'ın Ergenekon'la ilgili ailesine önemli bilgiler verdiği ve sürekli takip 
edildiği iddia edildi. Mühendis Volkan'ın babası, emekli Başçavuş Mahmut Volkan'ın, 'Casusluk' soruşturmasını 
yürüten Özel Yetkili Savcı Fikret Seçen'e ulaştırdığı dilekçesinde, oğlunun psikolojisinin kimyasal maddelerle 
bozulduğunu öne sürüyor. 
  
15 Şubat 2011’de Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde 1. Hudut Tabur Komutanlığı'nda onbaşı olarak askerlik görevini 
yapan ve tezkeresine 2 aydan az kalan İsa Akdoğan, 15 Şubat'ta 'intihar etti' denilerek cenazesi ailesine teslim 
edildi. Aile, alnının ortasından girerek, başının arka kısmından çıkan tek kurşunla hayatına son verdiği iddia edilen 
ölüme inanmadığını ifade etti.   
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16 Şubat 2011’de,   Kocaeli'de MİT görevlisi Tevfik Ataseven evinde asılı halde bulundu. MİT, Taraf Gazetesi’nin 
“Bilgi Edinme Kanunu” kapsamında şüpheli ölümlerle ilgili başvurusuna, "Adli soruşturmaya ve kovuşturmaya ilişkin 
bilgi veya belgeler bilgi edinme kapsamı dışında tutulmuştur" cevabını verdi. 
 
27 Şubat 2011’de Sivas’ın Şarkışla nüfusuna kayıtlı 1990 doğumlu Jandarma Er Cemal Karakurt’un Sorgun 
Jandarma Karakolunda nöbet esnasında kendini vurduğu iddia edildi. Asker hayatını kaybetti.      
 
28 Şubat 2011’de Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de görevli polis memuru 50 yaşındaki Ali Uzun 
emniyet müdürlüğündeki odasında kafasına ateş ederek yaralandı, hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan 
bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
9 Mart 2011’de Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Piyade Bölüğü'nde askerlik yapan 
Doğubayazıt'ın Bardaklı Köyü nüfusuna kayıtlı Nesim Tarhan’ın intihar ettiği iddia edildi. Sabah saatlerinde askeri 
yetkililer, Tarhan'ın ailesini arayarak oğullarının intihar ettiği haberini verdi. Nesim Tarhan'ın babası Mehmet Salih 
Tarhan, "Biz kesinlikle oğlumuzun intihar ettiğine inanmıyoruz. Biz gece oğlumuzla konuştuk. Gayet normal bir hali 
vardı. Herhangi bir sorunu yoktu biz çocuğumuzun öldürüldüğünü düşüyoruz" dedi. 
 
19 Mart 2011’de, zorunlu askerlik hizmetini yaparken firar ettiği gerekçesiyle Kızılcahamam Askerî Cezaevi’nde 
tutuklu bulunan er Gökhan Çitil’in intihar ettiği açıklandı. Çocuklarının intihar ettiğine inanmadıklarını belirten 
Gökhan Çitil’in ailesi, bileğinde kelepçe izleri ve vücudunun değişik yerlerindeki darp izleri olduğunu iddia eti.    
 
21 Mart 2011’de, Van’ın Erciş İlçesi’nde bulunan 10. Piyade Tugay Komutanlığı Hava Savunma Taburu Karargâh 
Bölüğü’nde zorunlu askerlik hizmetini yaparken “intihar ettiği” öne sürülerek hastaneye kaldırılan Diyarbakır 
nüfusuna kayıtlı er Yakup Yorgun (20), “Newroz kutlamalarını izlediği” gerekçesiyle komutanları tarafından 
dövüldükten sonra binadan atıldığını söyledi. Baba Ahmet Yorgun ise sorumlular hakkında suç duyurusunda 
bulunacaklarını belirtti. 
 
03 Nisan 2011’de  Özgür Göl isimli genç, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde Deniz İstihkam Bölüğünde er olarak görev 
yaptığı sırada intihar ettiği ileri sürüldü. 
 
11 Nisan 2011’de Afyon'da askerliğini yapan Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Kaşkol Köyü nüfusuna kayıtlı Cahit 
Yılmaz adlı askerin intihar ettiği iddia edildi. Sabah saatlerinde Gelenler Köyü Tabur Komutanı tarafından Yılmaz 
ailesine oğullarının nöbet sırasında intihar ettiği haberi verildi. Afyon'da 9 aylık asker olan Yılmaz'ın dün akşam 
ailesiyle görüştüğünü ve hiç bir sorununun olmadığına işaret eden Yılmaz'ın amcası Şahabettin Yılmaz, "Biz intihar 
iddiasına inanmıyoruz. Bize nasıl kendini öldürdüğü de söylenmedi. Ayrıca askeri yetkililerin alel acele defnetmek 
istemesi de bizi kuşkulandırıyor” dedi. 
 
12 Nisan 2011’de, Mardin'in Midyat İlçesi'ndeki 70. Mekanize Piyade Tugayı'nda askerlik yapan Hakkari nüfusuna 
kayıtlı 20 yaşındaki Nejdet Aşkan, 11 Nisan günü Şırnak yolu üzerinde bulunan boş bir akaryakıt istasyonunda 
vücudunun yüzde 85'i yanmış halde bulundu. Midyat Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır Askeri Cezaevi'ne 
en sonunda Ankara GATA'ya sevk edilen Aşkan hayatını kaybetti. Askeri yetkililer, Aşkan'ın ölüm nedenini 
"bunalıma dayalı intihar" olarak bildirdi.  
 
23 Nisan 2011’de Iğdır’da askerlik yapan Uğur Pamuk’un askerliğinin bitimine 40 gün kala nöbet kulübesinde kendi 
silahıyla intihar ettiği ve cenazesinin ailesine gösterilmediği öğrenildi. 
 
24 Nisan 2011’de Batman'ın Kozluk İlçesi'nde bağlı Gümüşörgü Karakolu'nda görev yapan ermeni asıllı asker 
Sevak Şahin Balıkçı'nın (25) arkadaşıyla şakalaşırken vurularak yaşamını yitirdiği iddia edildi.  
 
06 Mayıs 2011’de Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda Mardin doğumlu 20 yaşındaki Mehmet 
Mübarek Yılmaz adlı er, kaldığı bölüğün tuvaletinde tavana asılı halde bulundu. Yılmaz'ın intihar ettiği iddia edildi.   
 
07 Mayıs 2011’de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru 
Selçuk Akıncı (22), geçici görevle geldiği Diyarbakır'da polis evinde intihar ettiği iddia edildi  
 
7 Mayıs 2011’de Malatya 2.Ordu Komutanlığı İnönü Kışlası'nda saat 18.00 sıralarında Adana nüfusuna kayıtlı er 
Hasan Karataş çenesine dayadığı G3 piyade tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. 
 
8 Mayıs 2011’de Ağrı'nın Patnos ilçesinde geçici görevle Doğubayazıt ilçesindeki Jandarma Komando Bölüğü'ne 
gelen Kars nüfusuna kayıtlı Jandarma er Emrah Mama'nın G3 piyade tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi.   
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25 Mayıs 2011’de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan bir askerin nöbet 
dönüşümü esnasında bacağından kendini vurarak yaralandığı iddia edildi.  
 
25 Mayıs 2011’de Dalaman'da Hava Meydan Merkez Komutanlığı Deniz Üs Komutanlığı'nda 4 aylık asker olduğu 
belirtilen İdris Çimen'in öğlen saatlerinde nöbet esnasında, silahını çenesine dayayıp ateşleyerek intihar ettiği iddia 
edildi.  
 
5 Haziran 2011’de Hakkari nin Yüksekova İlçesi'nde bulunan Harunlu Jandarma Karakolu'nda asker olan Zeki 
Özel'in cenazesi "intihar etti" denilerek ailesine teslim edildi.   
 
8 Haziran 2011’de Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda astsubay olan Fikret 
Kaymak'ın intihar ettiğini açıkladı.   
 
10 Haziran 2011’de Balıkesir'in Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan Van'ın Erciş İlçesi'ne bağlı 
Hocaali (Xocalî) Köyü nüfusuna bağlı Erhan Mete'nin intihar ettiği iddia edildi.    
 
27 Haziran 2011’de Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde Timur Sönmez(26) isimli polis memurunun gece 23.00 sıralarında 
Yenişehir'de kaldığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tabancasıyla kafasına bir el ateş ederek 
intihar ettiği iddia edildi.    
 
6 Temmuz 2011’de Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nden askerlik yapmak üzere Kilis'e giden 21 yaşındaki Piyade Er 
Ramazan Bulut,  askerlik yaptığı birliği olan Şerif Kaya Hudut Karakolunda kulübede nöbet tuttuğu sırada kendisine 
zimmetli tüfekle başına ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü.    
 
24 Temmuz 2011’de Ağrı’nın Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askerlik yapan Sivas 
Kangal doğumlu Gökten T. (21), birliğinde iple asılı halde bulundu. Arkadaşları tarafından nöbetçi subaya haber 
verilmesi üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan asker, daha sonra ambulansla Doğubayazıt Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gökten T. kurtarılamadı.   
 
27 Ağustos 2011’de Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay Karakolu'nda görev yapan Uzman Çavuş Sami Çatkın, 
karakolda ölü bulundu. Uzman Çavuş'un intihar ettiği ileri sürüldü. Cenazesi Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 
Uzman Çavuş'un intihar ettiği ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
7 Eylül 2011’de, Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde askerlik yapan Sedat Durgun isimli bir Kürt gencinin intihar ettiği ileri 
sürüldü. Terhisine 4 ay kalmasına rağmen intihar ettiği iddia edilen Sedat Durgun’un ailesi oğullarının intihar 
ettiğine inanmadıklarını belirtti.   
 
28 Eylül 2011’de, Bitlis’in Tatvan İlçesi 10'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda askerliğini yapan, Ordu’nun 
Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı er Selim Alıcı, 25 Eylül günü öğlen saatlerinde kışlada kendini tavana bağladığı ipe 
asarak intihar etmek istediği iddia edildi. Arkadaşları tarafından ipten alınan er Alıcı, götürüldüğü Bitlis Devlet 
Hastanesi de yaşamını yitirdi. 
 
4 Ekim 2011’de, Erzincan’da 8 aydır askerlik yapan Ardahan Göle nüfusuna kayıtlı Murat Durak' ın intihar ettiği öne 
sürüldü.   
 
6 Ekim 2011’de Kayseri Komando Taburu'nda yemekhanede görevli olan ve geçici görevle Şırnak'a gönderilen 
1990 Diyarbakır'ın Hazro İlçesi Dadaş Köyü doğumlu Recep Can'ın 4 Ekim günü gece saat 01.00 sularında silahla 
intihar ettiği iddia edildi. 9 aylık asker olan Can'ın cenazesini alan ailesi Hazro'ya bağlı Dadaş Köyü'nde dün akşam 
toprağa verdi. Çocuklarının yaşamını yitirmesinden şüphelenen ve intihar ettiğine inanmayan ailesinin İHD 
Diyarbakır Şubesi'ne başvuracağı öğrenildi. 
 
11 Ekim 2011’de, Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Gökçekent Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan ve Ağrı 
nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Jandarma er Âdem Çalışan' ın karakolda kendi silahıyla kendisini vurduğu iddia 
edildi. Sol omzundan yaralanan Çalışkan, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırıldı. Çalışan' ın yaklaşık 3 ay önce askere gittiği belirtilirken, olay ile ilgili olarak idari ve adli 
soruşturma başlatıldığı belirtildi. 
 
14 Ekim 2011’de, (AA) nın haberine göre, Gevaş Kaymakamı Yusuf Güni, “polis memuru E.A.'nın, ilçeye bağlı 
Yuva Köyü yakınlarında, yol kenarında ölü bulunduğunu” belirterek, "Yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarındaki 
arazide bir insanın cansız yattığını görünce, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak ihbarda bulunmuş. Ekiplerimiz 
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olay yerine gittiklerinde sivil kıyafetli polis memurunu, elinde beylik tabancasıyla cansız bir şekilde buldu. Şu an 
bilgiler kesin değil. Ancak ekipler, olayın intihar olabileceği yönünde görüş bildirdi" dedi.   
 
21 Ekim 2011’de, Şırnak merkez Atatürk Mahallesi Karayolu Kavşağı'nın karşısındaki apartmanın 2. katında oturan 
Maraş nüfusuna kayıtlı Mehmet Kısayürek'in (29) intihar ettiği ileri sürüldü. Silah sesinin duyulmasıyla olay yerine 
gelen çok sayıda polis ve yurttaş, olayın saldırı mı yoksa intihar mı olduğunu ilk başta anlayamadı. Eve girilmesiyle 
polisin kanlar içinde yerde yattığını gören polisler olay yerine gelen ambulansla meslektaşlarını Şırnak Devlet 
Hastanesi'ne kaldırdı. Şakağından vurulduğu tespit edilen polisin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybettiği bildirildi. 
 
24 Ekim 2011’de, Kars'ta 14'üncü Mekanize Piyade Tugayı'nda askerlik yapan Muhammet Mustafa Durmuş isimli 
askerin, sabah saatlerinde nöbet tuttuğu kulübede piyade tüfeğiyle başına ateş ederek intihar ettiği öne sürüldü. 
İddiaya göre, Durmuş'un bulunduğu nöbet kulübesinden silah sesi gelmesi üzerine kulübeye koşan askerler, 
Durmuş'un cesedi ile karşılaştı. Burada askeri savcılıkça yapılan incelemenin ardından Durmuş'un cesedi Kars 
Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Durmuş'un cenazesi işlemler tamamlandıktan sonra memleketi 
Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde toprağa verilecek.   
 
22 Kasım 2011’de, Silopi İlçesi Tank Taburu'nda askerlik yapan ve adı öğrenilemeyen Aydın nüfusuna kayıtlı 
olduğu belirtilen askerin, nöbet tuttuğu kulübede piyade tüfeğiyle karnına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Dün 
gece Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan askerin cenazesinin otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Asker 
Hastanesi'ne götürüleceği öğrenildi.   
 
25 Kasım 2011’de, Manisa'da er olarak 7 aydır askerlik yapan Batmanlı Sinan Tirki isimli gencin, 20 günlük iznin 
ardından döndüğü birliğinde çenesine silah dayayarak intihar ettiği ileri sürüldü. Memleketi Batman'a ailesinin 
yanına gelerek 20 gün kalıp birliğine dönen Tirki'nin babası Nezir Tirki, "Sinan birliğine teslim olduktan sonra bizleri 
aradı. Sohbet ettik. İzin dönüşünden bir gün sonra telefon açan bir askeri yetkili 'oğlunuz nöbet sırasında çenesine 
tüfek dayayarak intihar etti' dedi" diye konuştu. Baba Tirki, oğlunun intihar ettiğine inanmadıklarını söyledi.    
 
29 Kasım 2011’de, Hakkari’ de görev yapan polis memuru Muharrem Oğul (29), Validebağ Korusu'nda kendisine 
ait tabancayla intihar etti. Komiser Yardımcılığı Kursu'na devam ettiği öğrenilen polis memurunun izinli olarak 
İstanbul'a geldiği öğrenildi. Hakkari'de görev yapan Muharrem Oğul'un Komiser Yardımcılığı Kursu için 
Diyarbakır'da bulunduğu, izin alarak Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Muharrem Oğul'un kendisine ait 9 
milimetre kalibrelik silahla başına ateş ettiği ifade edildi.   
 
18 Aralık 2011’de,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı Adası ile irtibatı sağlayan Mudanya İmralı 
İrtibat İskelesi’nde görevli 1 asker, saat 03.00 sularında bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Askerin cep telefonu 
ile yaptığı görüşmenin ardından denize atladığı ileri sürüldü.  
 
30 Aralık 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi 34’üncü Piyade Tugay Komutanlığı’nda askerliğini yapan 21 
yaşındaki er Ahmet Sezgin ve ismi henüz öğrenilemeyen bir asker kurşun yarasıyla yaşamını yitirdi. Olay, ailelere 
iki askerin yanlışlıkla silah kazası sonucu birbirlerini vurduğu şeklinde açıklanırken, aslen Batman'lı olan Sezgin 
ailesi oğullarının ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle İHD’den hukuki yardım talebinde bulundu.   
 
31 Aralık 2011’de Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Jandarma Komutanlığı’nda askerlik yapan 22 yaşındaki 
Doğukan Kahyaoğlu’nun nöbet tutan arkadaşının tüfeğini alarak intihar ettiği iddia edildi. Malatya doğumlu olan 
Kahyaoğlu’nun ailesi de olayın soruşturulmasını istedi. 
 
31 Aralık 2011’de Antep Islahiye’de askerlik yapan Urfa’nın Siverek ilçesi nüfusuna kayıtlı Semih Çiftçi’nin nin 
yılbaşı gecesi intihar ettiği iddia edildi.   
 
31 Aralık 2011’de Elazığ Poyraz Köyü Jandarma Karakolu’nda askerlik yapan, Van Muradiye Ünseli Beldesi 
nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Lütfü Esmer isimli askerin de nöbet esnasında bilinmeyen bir nedenle intihar ettiği 
ileri sürüldü.    
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 6 Ocak 2011’de, İHD İStanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Yunus Keleş: “Okula gitmek için 
Nişantaşı’ndan geçerken okulun bulunduğu sokakta 10 kişilik bir ülkücü grubun saldırısına uğradım. Elimden, 
bileğimden ve kafamdan yaralandım. Döner bıçağı ile saldırdılar. Elimde tendon kopması nedeniyle ameliyat 
oldum. Kafama dikiş atıldı. Vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım. Şişli Başsavcılığı’na başvurdum. 
2010/46855 sayılı soruşturma evrakı savcılıkta bulunuyor. 6 Ocak 2011 günü ifade verdim. Etnik kimliğimden 
dolayı okuldaki ülkücüler, dışarıdan gruplar getirtip bana saldırıyorlar. Hocalar ve polis ırkçılık faaliyeti yürütenlerin 
arkasında duruyor. 4. sınıfta olmama rağmen böyle giderse okulu bırakmayı düşünüyorum.”  diye belirtti.  
 
8 Ocak 2011’de,    İHD İStanbul şubemize  gelerek başvuruda bulunan Önder Aydoğdu (1987); “ 3 Ocak’ta 
arkadaşım Emel Gören’le Beşiktaş sahiline doğru yürürken İTÜ Elektrik Mühendisliği öğrencisi Resul Küçükdemir 
ve bir grup arkadaşının saldırısına uğradık. Başımdan kanlar gelince panikleyip kaçtılar. İlk Yardım Hastanesi’ne 
gidip darp raporu aldım.” dedi. 
 
14 Ocak 2011’de Gabar ve Çırav bölgesindeki Görmek askeri üs bölgesine malzeme taşıyan Nezir Bertan 
yönetimindeki aracın üs bölgesine 500 metre kala geçişi sırasında meydana gelen patlamada Nezir Berdat 
yaralandı. 
 
17 Ocak 2011’de İstanbul Esenyurt’ta çıkan Alternatif Doğuş gazetesinin imtiyaz sahibi Çetin Yılmaz, Belediye 
Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun korumalarınca darp edildiğini iddia etti. Yılmaz, “Başkan beni çete lideri diye hedef 
gösterince koruma ve yandaşları Ekin TV'ye ait kameramanın kasetini zorla aldılar; beni tartakladılar. Devlet 
Hastanesi'nden darp raporu aldım ve şikayette bulundum” dedi.  
 
23 Ocak 2011’de, Elazığ`da bir kişi, eski eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Sürsürü Mahallesi Eski Bağlar 
Sokak`ta karşılıklı apartmanlarda oturan, aralarında husumet bulunan H.E. (55) ve M.Ü. (61) binalarının kapısının 
önünde başladıkları tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.E, M.Ü`yü av tüfeğiyle vurarak öldürdü.  
 
28 Ocak 2011’de, sabah saat 11:00 sularında İstanbul Gaziosmanpaşa’da Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi'nin 
bahçesine atılan ses bombasının patlaması sonucu öğrenciler 3 öğrenci yaralandı.  
 
31 Ocak 2011’de Bakırköy Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sonrasında bindikleri taksi içerisinde 
silahlı saldırıya uğrayan Eylem Göndoğdu ve babası Ali Haydar Koçintar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Olayın Niyazi Çiğdem'in oğlu Özer Çiğdem'in Mehmet Gündoğdu tarafından öldürülmesinin ardından intikam almak 
için yaptığı iddia edildi.   
 
12 Şubat’ 2011’de İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Songül Alıcı: “ Oğlum Aykut Alıcı (1990), 
abisi ile beraber bir grupla kavga ettikten sonar, Küçükçekmece İkitelli Karakolu’ndan yardım istemelerine rağmen, 
polisler onları geri göndermişler. Olaydan 5 saat sonra da oğlum Aykut evimizin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Şu 
ana kadar hiçbir dava açılmadı. Şu an 2 kişi içeride; fakat onlar da susma hakkını kullanıyor’’ dedi. Soruşturmanın 
hala K.Çekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.  
 
2 Mart 2011’de İstanbul'da görev yapan Hakim E.A.'nın otomobiline G-3 mermisi ile ateş edilmesinin ardından aynı 
bölgede Ergenekon ve Balyoz gibi kritik davalara da bakan hâkim ve savcıların oturduğu lojmanların çevresinde de 
benzer olaylar yaşandı. Bu kez, kurşunlardan biri 4. Etap 2. Kısım'da oturan bir ailenin çocuk odasına geldi. 
Nereden geldiği belli olmayan kurşun, odanın camını kırdı. Diğer kurşun ise 5. Etap'ta benzinlikte yıkama yapan 
Cemil Bodur'un aracına isabet etti 

9 Mart 2011’de Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Beşiktaş Bulvarı'nda bulunan kampüsünde, Türkiye Komünist Partisi 
üyeleri ile Demokratik Yurtsever Gençlik üyeleri arasında afiş kavgası çıktı. Yaşanan kavgada yaralanan 11 
öğrenciden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İddialara göre, TKP'li bir grup öğrenci tarafından "Komünizm 
iktidara gelirse, Kürtler ayrılıkçı politikalarından vazgeçer" yazılı afişinin asılmasına, DYG üyeleri tepki gösterdi ve 
afişin kaldırılmasını istedi. Kaldırılmayınca DYG'li öğrenciler ile TKP'li öğrenciler arasında yaşanan tartışma daha 
sonra kavgaya dönüştü. Şişe ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki gruptan 11 öğrenci çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Kavga sonrası üniversiteye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, yaralanan 
öğrencilerden 6'sı Okmeydanı SSK Hastanesine, 4'ü Taksim İlkyardım Hastanesi, 1'i ise Şişli Etfal Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 2'sinin aldığı darbeler nedeniyle durumlarının ağır olduğu bilgisine 
ulaşıldı.  
 
9 Mart 2011'de Van'ın Saray İlçesi'nde sabah saatlerinde Kürt öğrenciler ile MHP'li oldukları belirtilen öğrenciler 
arasında kavga çıktı. MHP'li öğrenci grubunun Kürtleri aşağılayıcı ifadeler kullanması üzerine köylerden taşımalı 
eğitim sistemiyle ilçeye gelen Kürt öğrenciler tepki gösterdi. Bunun üzerine sınıflarda başlayan kavga, daha sonra 
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okul bahçesine taşındı. Öğretmenlerin ve polisin araya girmesi ile sonlanan kavgada 3 öğrencinin yaralandığı 
öğrenildi.  
 
10 Mart 2011’de Van’ın Başkale ilçesi eski Belediye Başkanı AKP'li Ejder Yağızer'in kardeşi Çetin Yağızer ve oğlu 
Lokman Yağızer, BDP İlçe binasını basarak içeride bulunan BDP ilçe yöneticileri Nurettin Güler, Senar Yeşilırmak 
ve Salih Tayfun'u darp etti. 
 
18 Mart 2011’de okula gitmek için evlerinden çıkan Ardahan Üniversitesi öğrencilerinden Mehmet Bayık ve 
Hayrettin Dimeç, MHP ve AKP'li oldukları belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Üniversite yakınlarında yapılan 
saldırıda 2 öğrenci bıçaklandı. Saldırı esnasında AKP'li Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü Barış Yıldız'ın da Kürt 
öğrencilere silahla ateş ettiği ileri sürüldü.   
 
19 Mart 2011’de Ardahan Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (AÜÖD), akşam saatlerinde Ardahan Ülkü Ocağı'na üye 
olduğu belirtilen 1 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Aynı saatlerde Vali Hurşit Caddesi'nden derneğe doğru 
gelen dernek üyesi Hakan Sural'ın da başka bir ülkücü grup tarafından saldırıya uğradı ve kafasından yaralandığı 
belirtildi.     
 
21 Mart 2011’de Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde DYG’li öğrencilere ülkücü öğrencilerin saldırdığı ve 
sonrasında ise kavga çıktığı bildirildi. Çıkan kavgada yaralanan 4 öğrenciden 3'ünün Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 
tedavi edildiği öğrenildi. Malatya Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen ve DYG’li olduğu bildirilen Mehmet İnat adlı 
öğrencinin ise, tedavisi bitmeden polis tarafından ifadesi alınacağı gerekçesiyle, gözaltına alındı.   
 
6 Nisan 2011'de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Ülkücü olduğu belirtilen bir grubun Kürt öğrencilere sopa, cop, ve 
bıçaklarla saldırısı sonucu yaralanan Nesim Özbahçeci, Atilla Şahin ve Feyat Öner adlı öğrenciler tedavi olmak için 
gittikleri Bölge Hastanesi Acil Servisi çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıya maruz kalan Hüseyin 
Yılmaz, Yavuz Güneş, Bozan Yıldız, Turgay Bingöl ve Z. K.’de okullarında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, 
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin yoğun önlem aldığı kampus te, Kürt öğrencilerin derse girmesine 
izin verilmediği öğrenildi.   
 
13 Nisan 2011’de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Konur (Nixayla) Köyü yakınlarında meydana gelen patlamada Rızgar 
Şin adlı köy korucusu yaşamını yitirdi, 8 yaşındaki kardeşi Mehmet Emin Şin ise yaralandı.   
  
14 Nisan 2011’de Şırnak ili Uludere ilçesi Yemişli köyü bölgesinde bir patlama sonucu; tarlada çalışan 1 Geçici Köy 
Korucusu yaralandı.   
 
19 Nisan günü, İstanbul’da Taksim Meydanı’nda yürüyen Mehmet Çelik’in (21) boynunda sarı-kırmız-yeşil 
renklerden oluşan bir poşu nedeniyle, 1 i polis memuru alkollü 3 kişi tarafından, boğazı kesilerek öldürüldüğü iddia 
edildi. Zanlılardan Serkan Ekşi (30) tutuklanırken; polis memuru A.E.Y. ve diğer zanlı serbest bırakıldı.    
 
21 Nisan 2011’de, Sakarya Üniversitesi'nde  Mustafa Arıkboğa ve Mehmet Cahit Öztan isimli iki Kürt öğrencinin 20 
kişilik ülkücü grubun saldırısına uğraması üzerine üniversitede gerginlikler yaşandı. 25 Nisan günü de kampüs 
içerisinde 30-40 kişilik ülkücü grup, Mustafa Arıkboğa adlı Kürt öğrenciye bıçaklarla saldırdı, saldırı sonucu Mustafa 
Arıkboğa elinden yaralandı.   
 
23 Nisan 2011’de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler son sınıf öğrencisi Fuat Köybaşı'nın, Yenişehir 
Mahallesi'nde kaldığı ev saat 20.30 sularında polis kıyafeti giyimli kar maskeli kişiler tarafından basıldığı ve 
saldırganların Fuat Köybaşı'nı darp ederek karın boşluğuna iki el kurusıkı silahla ateş ettikleri öğrenildi.    
 
25 Nisan 2011’de Hakkâri ili Yüksekova ilçesi merkezinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı 
saldırı sonucu; 1 Uzman Çavuş yaralandığı 1 Uzman Çavuş ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.   
 
1 Mayıs 2011’de Urfa'nın Siverek İlçesi'ne bağlı Eğriçay Köyü İlk Öğretim Okulu'nda görev yapan Coşkun Ünver, 
Serkan Bayhan, Durmuş Ahmet ve Oktay Göktaş isimli öğretmenler kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.   
 
2 Mayıs 2011’de Mardin'in Midyat ilçesinde 22 yıl aradan sonra topraklarına dönen Elbeğendi Köyü papaz 
yardımcısı Süryani papaz yardımcısı Şammas Demir, arazide koyunlarını otlatan bir şahıs tarafından pompalı 
tüfekle vuruldu.    
 
13 Mayıs 2011’de, Hatay’da  ESP  desteklediği bağımsız milletvekili adayı Hayrettin Arslan’a ve yanındaki gruba 
CHP üyesi oldukları iddia edilen bir başka grubun çekiç ve bıçaklarla saldırması sonucu ESP üyesi 2 kişi yaralandı. 
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13 Mayıs 2011’de, Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde ayakkabı boyacılığı yapan Celal Baştan, seçim çalışması yapan 
AKP üyelerinin dağıttığı seçim broşürünü almadığı için darp edildiğini savunarak Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyette 
bulundu.      
 
14 Mayıs 2011’de, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Ekrem Yıldız’ın av tüfeğiyle eşini ve ağabeyini öldürdüğü, oğlunu 
da yaraladığı, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için Jandarma ekiplerinin operasyon başlattığı belirtildi.   
 
17 Mayıs 2011’de Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'nde korucu kadrosuyla çaycılık yapan Telli Korkmaz'ın emniyet 
binasından çıkıp 50 metre uzaklaştığı sırada silahla vuruldu. Korkmaz'ın yakınlarına "Ben emniyetten çıktıktan 
sonra polisler beni arkadan vurdu" dediği iddia edildi. 
 
19 Mayıs 2011’de, Manisa’da seçim yürüyüşü yapan BDP üyesi grubun yürüyüş sırasında  CHP seçim bürosunun 
taşlaması nedeniyle bir kişi yaralandı. 
 
22 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder’e ait seçim 
aracına düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle 1 kişi yaralandı, araçta da maddî hasar meydana geldi.    
 
22 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) ait park halindeki seçim 
aracına ses bombası atılması sonucu, 1 kişi yaralandı. 
 
23 Mayıs 2011’de, Yenişehir'de BDP’nin yapmış olduğu basın açıklamasına, ilçe halkından ve sağ görüşlü oldukları 
belirtilen bir grup genç tepki gösterince tartışma çıktı, 4 Haziran günü gece saat 00.00 sıralarında karşılaşınca iki 
grup arasında yeniden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede taş, sopa, bıçak ve satırların kullanıldığı kavgaya 
dönüştü. Kamil Cılız ve 22 yaşındaki Hüseyin Saka, çıkan kavgada başından kesici aletlerle yaralandı. Çevredeki 
esnafın haber vermesi üzerine Saka ve Cılız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cılız ve 
Saka'nın yaralandığı haberini alan arkadaşları önce hastaneye akın etti. Ardından sayıları kısa sürede 100'ü aşan 
ve Heykel Semti’nde toplanan öfkeli kalabalık, Kürt ailelerin oturduğu Yılmaz Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti. 
Çevredeki bazı araç ve evlerin hasar gördüğü olaylar nedeniyle Bursa ve İnegöl'den ilçeye takviye Çevik Kuvvet 
ekipleri sevk edildi 
 
26 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde bağlı Etiler Semti’nde Nispetiye Caddesi üzerinde elektrikli bir 
bisiklete yerleştirilmiş parça tesirli ve zaman ayarlı bir bombayla düzenlenen saldırı sonucu 2 si ağır 7 kişi 
yaralandı. Yaralılardan patlama sırasında aracında bulunan Ayten Bal’ın bacağı koparken bir başka yaralı Yazgülü 
Şubatlı’nın da nefes borusunda ve yüzünde ciddi yanıklar oluştu. 
 
27 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Cizre ilçesi İdil Caddesinde bir erkek öğrenci yurduna yapılan molotofkokteyli, havai 
fişek ve taşlı saldırıda 3 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden birinde ikinci dereceden yanıklar olduğu belirtildi.   
 
27 Mayıs 2011’de, Diyarbakır’da askeri lojmanların önüne atılan ses bombası nedeniyle yoldan geçen 2 kişi 
yaralandı. 
 
29 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde,  bağımsız milletvekili adayı Abdullah Levent Tüzel’in 
seçim konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırıya karşılık verilmesi üzerine 
MHP Küçükçekmece ilçe yöneticisi Erkan Kurumlu çenesinden ve boynundan yaralandı. Olaya müdahale eden 
polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.   
 
29 Mayıs 2011’de, Kocaeli’nde bağımsız milletvekili adayı Emrullah Bingül’ün seçim çalışmaları kapsamında açtığı 
stantta bulunanlarla, MHP üyesi oldukları iddia edilen bir başka grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu 2 si bıçakla 12 kişi yaralandı, olaya müdahale eden polis ekipleri ise 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
30 Mayıs 2011’de, İzmit’teki Yeni Cuma Parkı’nda BDP’li olduğu ileri sürülen bir grup ile ülkücü oldukları belirtilen 
grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 10 kişi de taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yeni Cuma Parkı’ndaki 
banklarda oturan BDP’li olduğu belirtilen 5 kişi ile ülkücü oldukları iddia edilen 7 kişi arasında tartışma çıktı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine BDP’li olduğu ileri sürülen Fırat Dere ve Ceren Can, kalçalarından 
bıçaklandı. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde 
tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alırken, kavga sırasında arkadaşlarının kesici aletlerle 
yaralandığını öğrenen ve sayıları kısa sürede 100'ü aşan öfkeli kalabalık Kürt kökenli ailelerin oturduğu mahalleye 
doğru yürüyüp, çevredeki ev ve araçlara zarar verdi. 
 
30 Mayıs 2011’de, Siirt’te Baykan karayoluna önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu Murat Uysal (24) ve 
Murat Aydın (33) adlı 2 kişi yaralandı. 
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4 Haziran 2011’de Rize’nin İslam Paşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan Kürt işçilerine yapılan saldırıda 3 
işçi yaralandı. Adli bir olayla başlayarak karakola intikal eden ve karakolda şikâyetçi olmayan sanıklar, karakoldan 
çıktıktan bir süre sonra aralarında Rize Eğitim ve araştırma hastanesinde özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 
yaklaşık 30 kişilik bir gurupla işçilere saldırdı. Saldırıda silahta kullanan görevliler M.H, C.K ve B.Ö yü yaraladılar. 
Yaralılar tedavi altına alındı. 
 
7 Haziran 2011’de, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde bir dershanenin girişine bırakılan ses bombasının patlaması 
sonucu iki kişi yaralandı.           
 
9 Haziran 2011’de, İstanbul’da  bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreya Önder adına seçim çalışması yürüten 
Emrah Fidan ile Nadire Gül, aşırı sağcı 5 kişinin satırlarla saldırması sonucu yaralandı. Yaralılardan Emrah 
Fidan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
  
10 Haziran 2011'de, İstanbul’un Pendik İlçesi’nde Bağımsız Milletvekili Adayı İbrahim Çiçek adına seçim çalışması 
yürüten grubun saldırıya uğraması sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
22 Haziran 2011’de Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’ne 500 metre uzaklıkta bulunan Dereova Köyü yolunda meydana 
gelen mayın patlaması sonucu, 2 polis memuru yaşamını yitirdi. 
 
23 Haziran 2011’de Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir grup Kürt öğrencinin sarı-kırmızı-yeşil renklerinden 
oluşan dövizler üzerinde hazırlanmış ödevlerini fakülte panosuna asmasının ardından 100 kişilik ülkücü öğrenci 
grubunun saldırısına uğradığı öğrenildi. Saldırıda Yunus Koç, Hasan Alper, Ahmet Cennet adlı öğrenciler 
vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. 
 
26 Haziran 2011’de Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde Vakıfbank Şubesi önünde nöbet tutan polislere 
ses bombası atıldı. Patlamada 3 polisin yaralandığı belirtildi. 
 
26 Haziran 2011’de Ordu ili Mesudiye ilçesi Topçam beldesi Sağlık Ocağının bahçesin de patlayıcının infilakı 
sonucu 2 Uzman Jandarma Çavuş yaralandığı öğrenildi.   
 
27 Haziran 2011’de Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Huzurevleri semti Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan Serhat-
2 apartmanının girişine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parça tesirli bomba atıldı. Patlama esnasında bina 
girişinde bulunan 9 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk bombadan çıkan parçaların bacaklarına saplanması ile yaralandı.   
 
27 Haziran 2011’de Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi ilçesinde Ali Emiri 7. Sokak'ta bulunan Askeri Lojmana gece 
saat 00.10 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından atılan el yapımı ses bombası nedeniyle yoldan 
geçmekte olan 2 sivil vatandaş yaralandı.    
 
5 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde, görev yerine gitmek için evlerinden çıkan Uzman Çavuş 
Yahya Karakaya (27) ile Murat Kozanoğlu (25) açılan ateş sonucu yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede 
yaşamlarını yitirdi. 
 
15 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de çıkan çatışmanın ardından, Aydın’ın 
Germencik İlçesi’ne bağlı Bozköy’de bir termal otelin inşaatında çalışan Kürt işçilere, aşırı sağcı bir grubun ve köy 
halkının saldırması sonucu 1 işçi yaralandı.   
 
16 Temmuz 2011’de 18. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Buika, 
La Shica ve Sandra Carrasco’nun da yer aldığı “Suyun Kadınları-Mujeres de Agua” adlı konserde sahne alan 
Aynur Doğan, Kürtçe şarkılarını seslendirdiği sırada aşırı sağcı bir grup Aynur Doğan’ı yuhalayarak ve sahneye 
ellerinde bulunan cisimleri atarak Aynur Doğan’ın Kürtçe şarkı söylemesini engelledi. 
 
16 Temmuz 2011’de,  BDP Beyoğlu İlçe binasına yapılan saldırı esnasında binada bulunan, BDP İlçe Yöneticisi 
İlhan Kalkmaz, koluna isabet eden kurşunla yaralandı.   
 
17 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de çıkan çatışmanın ardından, Erzurum’un 
Aziziye İlçesi’nde aşırı sağcı bir grup, Kürt inşaat işçilerine saldırdı. Olayda 1 işçi nin yaralandığı öğrenildi.   
 
18 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de çıkan çatışmanın ardından, Trabzon’da bir 
parkın açılışı nedeniyle toplanan aşırı sağcı bir grubun lokantada yemek yiyen Kürt işçilere saldırması sonucu 3 işçi 
yaralandı. 
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22 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de çıkan çatışmanın ardından sosyal 
paylaşım siteleri üzerinden örgütlendikleri iddia edilen ırkçı grubun İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde  BDP 
üyelerine ve ilçe binasına yönelik saldırıları devam etti.   

 
26 Temmuz 2011’de Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’ne bağlı Ömerköy’e daha düşük ücrete ve güvencesiz olarak 
çalışmak üzere tarım işçisi olarak gelen Kürt işçilerle köylüler arasında kiraz toplama nedeniyle çıkan tartışma ırkçı 
saldırıya dönüştü. Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyan köylüler, işçilere saldırması sonucu 8 işçi bıçakla 
yaralandı; Saldırı nedeniyle köyde bulunan Kürt işçiler memleketlerine dönmek zorunda kaldı.    
 
28 Temmuz 2011’de, İstanbul İkitelli’de sağ görüşte olduğu bilinen mahalle muhtarının taradığı Dersimli 3 
kardeşten Hüseyin Ardoğan hayatını kaybetti. Mehmet Akif mahallesinde arabasıyla evine doğru gittiği sırada yolda 
arkadaşları ve akrabalarıyla oturan Muhtar Naim Kangal’dan yol isteyen, bunun üzerine başlayan tartışma ardından 
silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Ardoğan (1976) birçok yerinden hafif yaralandı. Olayı öğrenen kardeşleri Haydar 
ve Üstün Ardoğan da müdahale edince, muhtar silahını çekti ve 3 kardeşi taramaya başladı. Hüseyin Ardoğan olay 
yerinde hayatını kaybederken, Üstün ise komaya girerek hastanede uzun süre tedavi altında kaldı.  
 
29 Temmuz 2011’de Dicle Üniversitesi İntaniye Servisi'nde görevli Doktor İrem Akdemir, tedavi etmeye çalıştığı 
hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. SES Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tabip Odası, meslektaşlarına 
yapılan saldırıyı protesto etti.   
 
30 Temmuz 2011’de, Fatih'te, askerlikten firar eden Ö.F.K birlikte olmak için evine gittiği ve sosyal paylaşım sitesi 
Facebook'ta tanıştığı Didem Soral takma isimli Abdülkadir Çakmak'ın travesti olduğunu görünce önce tartıştı, 
ardından da bıçakla saldırdı. Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdülkadir Çakmak olay yerinde 
hayatını kaybederken, devriye görevi yapan polisler, gürültü üzerine girdikleri evden kaçmaya çalışan Ö.F.K.'yı 
gözaltına aldı. Didem Soral takma isimli travestinin arkadaşları olayı şöyle anlattı: "Didem bizim yan komşumuzdu. 
Kendisini öldüren kişiyle internet üzerinden tanışmış, müşteri olarak evine gelmiş. Biz bağırma sesleri üzerine 
dışarıya çıktık. Olay anında Didem'in arkadaşları da evdeydi. Didem'e saldırınca onlar da dışarıya kaçmışlar." 
 
 12 Ağustos 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ahmet Yıldız,   “Antalya Serik ilçesinde çalışmaktayım. İş 
dönüşünde lojmana giderken 8 kişi tarafında darp edildim ve bu olayı polise intikal ettim. Gerekli yasal işlemler 
yapılmadı. Bu olayı yaptıran kişi aynı saatte serbest bırakıldı. Savcıya ifadem gitmeden nasıl serbest bırakılır 
anlamış değilim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. ”Demiştir.   
 
15 Ağustos 2011’de Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Görendoruk Köyü’nün yakınlarında jandarma karakoluna gıda 
maddesi taşıyan Mustafa Çetinkaya’ya ait sivil bir minibüsün geçişi sırasında önceden yola döşenmiş mayının 
patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
27 Ağustos 2011’de Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Şenköy Beldesi’nde nöbet değişiminden dönen geçici köy 
korucularına açılan ateş sonucu 1 geçici köy korucusu öldü; 4 geçici köy korucusu da yaralandı.  
 
28 Ağustos 2011’de, İstanbul'da polis memuru Ö.A., boşanma davası süren karısının erkek kardeşleri Muhterem 
Eren ve Devrim Eren'i öldürdü. Ö.A., çıkan tartışmada karısının akrabaları, B.E., E.E. ve M.E.'yi de yaraladı. Ö.A. 
gözaltına alındı. 
 
3 Eylül 2011’de Alışveriş yapmak amacıyla İzmir’in Selçuk İlçesi’ne bağlı Zeytinli Köyü’nde bir markete giren Kemal 
Ünsal, Orhan Yakal, Mahsum Esen, Azad Esen ve Ömer Sezak adlı Kürt gençlere adlı 5 Kürt gencinin, kendilerine 
önce sözlü sataşmada bulunan aşırı sağcı bir grubun fiziki saldırısına maruz kaldıkları öğrenildi. Olay yerinden 
geçenler tarafından hastaneye götürülen 5 kişinin tedavileri tamamlanmadan gözaltına alınarak Selçuk İlçe 
Jandarma Komutanlığı’na getirildikleri ve burada da şikâyetçi olmaktan vazgeçmeleri için darp edildikleri ileri 
sürüldü. 
 
3 Eylül 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Yeşiltaş Köyü’nde yapımı devam eden karakol inşaatında 
nöbet tutan geçici köy korucularına açılan ateş sonucu 2 geçici köy korucusu öldü; 1 geçici köy korucusu ile 3 işçi 
de yaralandı. 
 
3 Eylül 2011’de, Bank Asya Ligi'nin yeni ekibi olan Elazığspor ile Diyarbakırspor arasında dün akşam oynan ve ilk 
yarısı 1-1 tamamlan maçta "PKK dışarı" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapılması üzerine 
kavga çıktı. Kavgada polisin zafer işareti yaptığı iddia edilen Diyarbakırsporlu taraftarlara coplarla sert müdahalede 
bulunduğu ve 5 Diyarbakırsporlu taraftarın yaralandığı belirtildi. Olayların ardından polisin özellikle Diyarbakırspor 
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taraftarın bulunduğu tribünde önlem alması dikkat çekerken, Elazığsporlu taraftarlara olaylar sırasında ve 
sonrasında herhangi bir müdahalenin yapılmadığı belirtildi.   
 
5 Eylül 2011’de,İHD Diyarbakır şubemize başvuran Özel Sarı, şu beyanlarda bulundu: “Aydın Germencik’te bir aya 
yakın çalışıyordum. Diyarbakır ili Silvan ilçesinde meydana gelen çatışmada 13 askerin yaşamını yitirmesi olayı 
üzerine, çalıştığımız yerde bulunan ülkücüler ve çevre il ve ilçelerden ülkü ocaklarının örgütlemesi ile gelen binin 
üzerinde insan bize saldırdı. Biz orada 8 saat rehin kaldık. Bize pompalı tüfeklerle ve taşlarla saldırdılar, sıkılan 
pompalı silahlardan biri bana isabet etti. Diğer bir arkadaşımı bıçakla vurdular, bazılarının atılan taşlar nedeniyle 
kafaları kırıldı. Olay yerine gelen jandarma da hiçbir müdahalede bulunmadan olayı izlediler. Beni yaralı bir şekilde 
hastaneye götürdüler, ondan sonra olayın nasıl bittiğini bilmiyorum. Hastanede de bana iyi davranmadılar, orada 
hem hemşireler hem de doktorlar bana kötü davrandılar. Birbirlerine işte askerlerin ölümüne halay çekerek sevinç 
gösterisinde bulunan şahıstır. Sürekli kötü davranıyorlardı, en son Kürt bir doktor beni onlardan alıp İzmir Atatürk 
Araştırma Hastanesine sevkimi yapıp orada ikinci defa ameliyata alındım, önceki ameliyatımı Aydın Devlet 
Hastanesinde yanlış yapmıştılar. Ben hem bize saldıranların hem de benim sigortamı yapmadan beni çalıştıran 
müteahhit firmadan şikayetçiyim. Bu konuda bana yardımcı olmanızı diliyorum.”   
 
9 Eylül 2011’de,İHD Diyarbakır şubemize başvuran Perihan Kaya, şu beyanlarda bulundu: “11 Aralık 2009 
akşamüstü tiyatro çalışması yapmak üzere okulun tiyatro salonunun kapısında bir grup öğrenci(Başlarında Egemen 
KALECİK adlı biri) nereli olduğumu sorduklarında Diyarbakırlı olduğumu söyleyince “siz şerefsizler Kürdistan’ı mı 
kuracaksınız” vs. gibi sözler sarf ederek hem fiziki hem de kaba bir şekilde saldırıya uğradım. Ayrıca tarih hocamız 
Ahmet AKBAYIR da aynı dönemde ve sonrasında defalarca beni sınıftan atarak, ayrımcılık yaparak aşağılamıştır. 
Gerek okulda gerekse de yurtta(KYK) bu tür olayları yaşayınca ikametimi Kırşehir merkeze götürdüm. Bu olayları 
yaşamamın tek nedeni Kürt olmamdı.”   
 
20 Eylül 2011’de Ankara Kumrular Caddesi’nde park halindeki bir araçta bulunduğu tahmin edilen bombanın 
patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.    
 
20 Eylül 2011’de Siirt’te Polis Meslek Yüksek Okulu’na ve okul istikametine giden bir otomobile uzun namlulu 
silahlarla ve el bombalarıyla düzenlenen saldırı sonucu araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi;   Gülcan Olgaç (27) 
ve Nuran Evin de ağır yaralandı. 
 
21 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Yeniköy Mahalle Muhtarı 45 yaşlarındaki Derviş Özkaplan 
evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, çocukları ve eşi Adapazarı'nda fındık toplamaya giden ve yaklaşık 20 yıldır 
muhtarlık yapan Özkaplan'ın evli oğlu sabah babasını kahvaltıya çağırmak istedi. Telefonla aradığı babasına 
ulaşamayan oğlu, eşini eve gönderdi. Evden ses çıkmaması üzerine açık olan pencereden içeri giren oğlu ve gelini, 
Özkaplan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Onlarca bıçak darbesi ile öldürülen ve boğazı kesilen Özkaplan, Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna otopsi için kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek incelemelerde 
bulundu.   
 
22 Eylül 2011’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne bağlı Mardinkapı Semti’nde devriye görevi yapan polis ekibine açılan 
ateş sonucu 1 polis memuru öldü; 2 polis memuru ile 2 sivil de yaralandı. Olay sonrasında saldırıyı 
gerçekleştirdikleri iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. 
 
26 Eylül 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Özdemir: “Yeğenim, Hüseyin Gazi 
Özdemir (1985), 18 Eylül günü Deniz Çağrı ve beraberinde 3 kişi tarafından pusu kurularak öldürüldü. Olayın 
arkasında polis memuru Selçuk ve jandarma yüzbaşı var” dedi. Mehmet Özdemir, olayın provokasyon amaçlı 
olduğunu düşündüklerini dile getirdi.  
 
5 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan İdris Kalender, şu beyanlarda bulundu: “İkamet 
ettiğim kasabada günde 4-5 kez hırsızlık olayları yaşanmıştı. Bunun üzerine belediye başkanının azmettirmesiyle 
bazı şahıslar beni ormanlık alana götürdüler. Bana yumruklarla vurmaya başladılar. Olay nedeniyle raporum 
bulunmaktadır. Ben alkolden konuşamayınca talimatla beni çöplüğe attılar. Daha sonra el arabasıyla arkadaşımın 
evine bıraktılar. Bana dayak atıp hakaret eden bu şahıslardan davacı ve şikayetçiyim. Ayrıca onlarla uzlaşmak 
istemiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
7 Ekim 2011’de, Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi doktorlarından Kemal Atayoğlu'nun, daha önce ameliyatla 
dalağını aldığı N.A'nın, dün sağlık kurulunda başka bir isimle heyet raporu almaya geldiği belirtildi. Ancak Dr. 
Atayoğlu, tanıyıp heyet raporu almasına engel olduğu gerekçesiyle N.A'nın saldırısına uğradı. Aldığı darbeyle 
burnunda kırık olduğu belirtilen Atayoğlu, hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.   
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14 Ekim 2011’de, Eğitim Sen Kızıltepe Temsilciliği, Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan sendika 
üyesi Ömer Bozkurt okul idarecisi Taylan Karadeniz tarafından şiddete uğrayarak, hastanelik edildi. Bugün 
meydana gelen olayda Bozkurt'un 5 gün iş göremez raporu aldı.   
 
18 Ekim 2011’de, Malatya'da 21 Mart tarihinde üniversite kampusünde çıkan kavga sonrası gözaltına alınıp 
tutuklanan Murat Karaytuğ ve Ebubekir Akyüz isimli Kürt öğrencilerin 3. duruşması Malatya 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemenin görüldüğü esnada ülkücü oldukları belirtilen bir grubun adliye içindeki Kürt 
öğrencilere saldırdığı belirtildi. Önce sataşma ile başlayan olay daha sonra adliye dışına taştı. Çıkan kavgada 2 
Kürt öğrencinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı öğrenciler Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili 2 
kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın polisin gözleri önünde gerçekleştiğini ve polisin hiçbir müdahalede 
bulunmadığını ifade eden Kürt öğrenciler, adliye binasına giren ülkücülerin üzerinde silah gördüklerini ve polisin 
bunlara bile ses çıkarmadığını ileri sürdü.   
 
18 Ekim 2011’de Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin yakınlarında daha önce yola döşenmiş mayının bir polis aracının 
geçişi sırasında patlaması sonucu 5 polis memuru ile 1 i çocuk 5 sivilin yaşamını yitirdi.   
 
23 Ekim 2011’de Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ndeki baskını gerekçe gösteren bir 
grup, 4 Kürt yurttaşı linç etmek istedi. 
 
23 Ekim 2011’de Gaziantep’te yürüyüş yapan bir grup, evinin camından zafer işareti yapan 5 yaşındaki çocuk ve 
ailesini linç etmek istedi. 
 
23 Ekim 2011’de İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde BDP ilçe binasına bir grubun saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.   
 
23 Ekim 2011’de İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde BDP ilçe binası önünde toplanan bir grup, binayı içinde bulunan 
25 kişiyle birlikte iki kez kundaklamaya çalıştı. 
 
4 Kasım 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde evinden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden polis memuru S.G.’ye 
açılan ateş sonucu S.G. ile 1 sivil yaralandı. 
 
5 Kasım 2011’de, Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde kimyasal silah kullanıldığı ileri sürülen operasyonda yaşamını 
yitiren HPG'lilerin cenazelerinin bölgede kaldıkları belirtilmesinin ardından DTK, BDP, İHD ve aileler tarafından 
Kazan Vadisi'nde (Geliyê Tiyarê) yapılan arama sonucu bulunan ve dün Malatya'da alınan HPG'li Cevdet Örtaş'ın 
(Hamza Botan) cenazesi, kitlesel olarak toprağa verildi. Cenaze törenini takip eden DİHA muhabiri 5 kişinin 
saldırısına uğrayarak, kamerası alınmak istendi. Kitlenin fark etmesi üzerine 5 kişilik grup olay yerinden kaçarak 
uzaklaştı.   
 
24 Kasım 2011’de Batman’ın Kozluk İlçesi’nin yakınlarında bulunan petrol sahasına kimliği belirsiz kişiler tarafından 
düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 özel güvenlik görevlisi ve 1 işçi yaşamını yitirdi.  
 
25 Kasım 2011’de İHD Diyarbakır  şubemize başvuran Hasan Karahan, şu beyanlarda bulundu: “Ben ve 
arkadaşım 15.09.2011 tarihinde Kayseri ili Sarız ilçesinde işçi olarak çalıştık. Bizi çalıştıran müteahhit paramızı 
vermeden kaçtı. Bizde kaymakamlığa başvurduk. Kaymakamlıktan çıktıktan sonra arabamıza doğru yürürken iki 
genç bize “ne bakıyorsunuz diye” seslendiler. Biz aldırış etmeden yolumuza devam ettik. Arkamızdan seslenerek 
siz nerelisiniz diye sordular. Bizde Diyarbakırlı olduğumuzu söyledik. Sonra oradan ayrılıp sanayiye gittik. Sanayiye 
girdikten sonra bu iki şâhısın da aralarında olduğu ve yaklaşık 20-30 kişilik bir grup bize saldırmaya başladılar. Biz 
üç kişiydik ve üçümüze de saldırdılar. Saldırı sonucunda çok ağır bir şekilde yaralandık. Bu grubun bize 
saldıracaklarının anlayınca polisi aradım. Polisin ne zaman geldiğini bilmiyoruz. Bizi hastaneye kaldırmışlar ve 
yaramız ağır olduğunda dolayı Kayseri devlet hastanesine sevk ettiler. Orada ifade vermek istedim. İfademi 
almadılar. Bize satır ve demir çubuklarla saldırdılar. Yüzüm ve çenem kırıldığı için doktor yüzüme platin takılması 
ve ameliyat olmam gerektiğini bunun içinde belli bir süre beklemem gerektiğini söyledi. Bende burada mümkün 
olamayacağını Diyarbakır’a sevkimi istedim. Tedavim hala devam ediyor. Yaşanan olayın adli bir olay olmasına ve 
talebim olmasına rağmen hiçbir yetkili tarafından ifadem alınmadı. Diğer arkadaşlarımın ifadesi alınmış ve polis 
baskı edip şikâyetçi olmamalarını istemişler. Bize yönelik yapılan bu ırkçı ve faşizan saldırıyı düzenleyen kişilerden 
davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuyla ilgili sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
15 Aralık 2011’de İzmir’in Aliağa İlçesi’nde bir bara eğlenmeye giden Gazi Akbayır’ın, Zazaca türkü istediği için 
tartıştığı bir grup tarafından önce bıçaklanarak sonra da silahla vurularak öldürüldüğü; cinayeti işleyenlerden üç 
kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin ise arandığı 18 Aralık 2011’de öğrenildi. 
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 27 Aralık 2011’de, 29 Ekim günü Bingöl’de kent merkezinde canlı bomba olduğu iddia edilen 1 kişinin üzerindeki 
patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu yaralananlardan, tedavisi Ankara’da devam eden Veysel Belgin (16), yaşamını 
yitirdi. 
 
 

Saldırı Davaları 
 
Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 26 Temmuz 2010’da dört polis memurunun ölmesiyle sonuçlanan saldırının ardından, 
BDP Dörtyol İlçe Örgütü binasının ve Kürtlere ait bazı işyerlerinin ateşe verilmesiyle başlayan ırkçı saldırıların sona 
ermesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında “işyerlerini yağma ve tahrip etme, kundaklama” ve “halkı 
kışkırtma” suçları nedeniyle tutuklanan 14 kişi hakkında açılan davaya 4 Ocak 2011’de devam edildi. Dörtyol 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifadelerinin alınmasına devam edilen sanıklar suçlamaları reddetti. Bir 
önceki duruşmada olaylara karışan başka kişilerin de tespit edilmesi isteyen ve bunun için çıkan olaylarla ilgili 
fotoğrafları mahkeme heyetine sunan müdafi avukat Aynur Pınar Acar savunmasını tekrarladığını dile getirdi. 
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, fotoğrafların incelenerek, gerekli olduğu takdirde çıkan olaylarda yer 
aldığından şüphe edilen diğer kişilerin tespit edilmesine karar vererek duruşmayı 29 Mart 2011’e erteledi. 

VII. KAYIPLAR 

19 Mayıs 2011’de İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Bryar Fatah Ahmed; “ kardeşi Anjam 
Ahmed’in, Süleymaniye’den İstanbul’a geldiğini ve daha sonra kendisinden hiç haber alamadıklarını belirtti.” Konu 
hakkında girişimlerin yapılması konusunda yardım talebinde bulunduğunu söyledi.  

 Kayıp Davaları 

 VIII. ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR 
 
5 Ocak 2011’de, Bitlis’te yapılan kazıda 1990’lı yıllarda kaybolan insanların ailelerinin İHD aracılığıyla yaptıkları 
başvuru nedeniyle Bitlis’te Mutki İlçesi’nde boş bir arazide 12 kişiye ait kemikler bulundu.   
 
12 ve 13 Ocak günlerinde Bitlis Temsilciliğimiz tarafından açılması için başvuruda bulunulan toplu mezarla ilgili 
Bitlis Cumhuriyet Savcılığının kazı çalışması yaptırdığı fakat sonuç alınamadığı daha sonra 20 Ocak 2011 tarihinde 
tekrar kazı çalışması yapıldığı ve bu kazıların 21 ve 22 Ocak 2011 tarihine kadar sürdüğü, bu toplu mezar 
kazısında 8 kişiye ait kemiklerin bulunduğunun tahmin edildiği ancak   6 kişiye ait kemikler bulunduğu tespit 
edilmiştir.  
 
20 Ocak 2011’de Bitlis'in Mutki İlçesi'nde Mutki Jandarma Karakolu'nun bahçesinde bulunan ve içinde 36 PKK'liye 
ait cesedin bulunduğu belirtilen "Toplu mezar" ile ilgili ilk noktada başlatılan ve 12 kişiye ait kemiklerin bulunduğu 
kazıların ardından, bir başka nokta olan Mutki çöplük alanındaki kazılarda da 8 kişiye ait kemikler bulundu.    
 
21 Ocak 2011’de, Bitlis’in Mutki İlçesi’nde  Jandarma Karakolu’nun yakınındaki çöplük alanda  yapılan kazıda 2 
kişiye ait kemik parçaları bulundu. 
 
26 Ocak 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan H.K. 1990 yılında ağabeyi M.Ö.’nün 1993 yılının 
sonunda PKK’ ye katıldığını, 1993 yılının sonunda Bitlis’in Mutki ilçesi çevresinde çıkan çatışmada yaşamını 
yitirenler arasında ağabeyinin isminin okunduğunu söyleyen M.Ö. ağabeyin Bitlis’te tespit edilen toplu mezarlarda 
olduğunu düşündüğünü belirtmekte ve Bitlis’te açılacak olan tolu mezarlar ile ilgili İHD Adana Şubesi’nden hukuki 
yardım talep etmektedir.   
 
8 Şubat 2011’de, 1990’lı yıllarda kaybolan insanların ailelerinin İnsan Hakları Derneği (İHD) aracılığıyla yaptıkları 
başvuru nedeniyle Bitlis’in Mutki İlçesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait bir araziyle çöplük bir alanda yapılan 
kazılarda bulunan kemik parçalarıyla ilgili olarak, bir açıklama yapan Jandarma Genel Komutanlığı, 1999 yılında bir 
çatışmada öldürülen 15 militanın kazı yapılan alanlara gömüldüğünü; bulunan kemik parçalarının ise hayvanlara ait 
olduğunun tahmin edildiğini iddia etti. 
 
10 Şubat 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan H.K. 1991 yılında oğlu E.K.’nin PKK’ ye katıldığını, 
1998 yılında Erzin’de meydana gelen çatışmada yaşamını yitirenler arasında oğlunun isminin okunduğunu 
söyleyen H.K. oğlunu Erzin’deki toplu mezarlarda olduğunu düşündüğünü belirtmekte, Erzin’deki toplu mezarın 
tespiti için İHD Adana Şubesi’nden hukuki yardım talep etmektedir.   
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10 Şubat 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan H.B. 1991 yılında oğlu S.B.’nin PKK’.ye katıldığını, 
1998 yılında Erzin’de çıkan çatışmada yaşamını yitirenler arasında oğlu S.B.’nin isminin olduğunu söyleyen H.B. 
oğlunun Erzin’deki toplu mezarlarda olduğunu düşündüğünü belirtmekte, Erzin’deki toplu mezarın tespiti için İHD 
Adana Şubesi’nden hukuki yardım talep etmektedir.   
 
14 Şubat 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan O.K. 1995 yılında kız kardeşi A.K’.nin PKK’ ye 
katıldığını, 2010 yılında ROJ TV haber programında 1996 yılında Tunceli bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını 
yitirenler arasında kız kardeşinin isminin okunduğunu söyleyen O.K. kız kardeşinin Tunceli’de tespit edilen toplu 
mezarlarda olduğunu ve Tunceli’de açılacak olan toplu mezarlarla ilgili konun takipçisi olunması için İHD Adana 
Şubesi’nden hukuki yardım talep etmektedir.   
 
22 Şubat 2011’de, derneğimize başvuruda bulunan E.K. oğlu T.K.’nin 1994 yılında PKK’ ye katıldığını ve yaşamını 
yitirmiş olduğunu, son zamanlarda açılan toplu mezarlarda olabileceği düşüncesiyle İHD Adana Şubesi’ne 
başvuruda bulunmuştur.   
 
23 Şubat 2011 tarihinde Bitlis Mutki İlçesi İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesi: Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı 
bahçesinde Mutki Savcısı’nın gözetiminde gerçekleştirilen kazılarda 6 parça kemiğe ulaşıldı. Kemiklerin bir 
çatışmada sağ yakalanarak Jandarma Komutanlığı’na getirilen ve daha sonra infaz edilen 5 PKK militanına ait 
olduğu belirtildi.  
 
23 Haziran 2011’de İtirafçı ve eski JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan’ın açıklamaları üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın talimatıyla, Mardinkapı’daki kimsesizler mezarlığı’nda yapılan kazıda, 4 kişiye ait kemik parçaları 
bulundu. Kemiklerin 1994 ve 1996 yıllarında faili meçhul cinayete kurban giden Fethi Yıldırım ile Hakkı Kaya’ya ait 
olup olmadığının incelenmesi için bulunan kemikler Adlî Tıp Kurumu’na gönderildi (ntvmsnbc.com, 23 Haziran). 
 
12 Ağustos 20011 tarihinde Dersim Çemişgezek İlçesi Aliboğazı: Ailboğazı mevkiinde çıkan çatışmada yaşamını 
yitiren 24 PKK militanının birkaç noktaya toplu halde gömüldüğü ileri sürülen Ailboğazı mevkiinde savcılığın 
gözetiminde iki ayrı noktada yapılan kazıda 7 kişiye ait kemikler ortaya çıktı.  
 
13 Ağustos 2011 Dersim Çemişgezek İlçesi İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesi: Ailboğazı mevkiinde çıkan 
çatışmada yaşamını yitiren 24 PKK militanından Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı’na toplu halde 
gömülenlerden 7’sinin kemiklerine tarihinde savcılığın denetiminde yapılan kazı sonucu ulaşıldı. 
 
23 Kasım 2011’de, İHD Mardin şubesinin yapmış olduğu açıklamada; Şubemize farklı tarihlerde başvuran kayıp 
yakınlarıyla başlatmış olduğumuz hukuki mücadele sonunda Mardin İli Derik İlçesi Kaliko Mezarlığında 
Kimsesizlerin gömüldüğü alanda 22.11.2011 tarihinde kazı çalışmalarına başlanıldı. Kazı çalışmalarının ilk 
gününde 2 kişiye ait, sonraki günde de  2 kişiye ait olmak üzere toplam 4 kişiye ait ceset bulunmuştur. Başvurucu 
ailelerin ve kayıp edilen başka yurttaşların ailelerin DNA eşleştirilmesi için yeteri kadar örnek alındıktan sonra ivedi 
olarak adli tıp kurumuna  savcılık tarafından gönderilecektir. Denilmiştir. 
 

IX. SİLAHLI ÇATIŞMALAR 
 
15 Mart 2011’de,  Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışma sonucu 3 militan yaşamını yitirdi.  
 
18 Mart günü,  Bingöl’ün Kiğı ile Adaklı ilçeleri arasında çıkan çatışmada 4 militan yaşamını yitirdi, 1 asker ile 1 
geçici köy korucusu yaralandı. 
 
23 Mart 2011’de Batman’ın Hasankeyf İlçesi’nde polis otosuna yapılan silahlı saldırıda 2’si polis, 3 kişi yaralandı.   
 
1 Nisan 2011’de,  Hatay’ın Hassa İlçesi’nde çıkan çatışma sonucu 7 militanın yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. 
 
01 Nisan 2011’de, Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesi’ne bağlı Kaypak Köyü’nün yakınlarında çıkan çatışmada 1 asker 
yaşamını yitirdi,  5 asker de yaralandı. 
 
4 Nisan  2011’de, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde arazide arama tarama faaliyeti yürüten askerî birliğin geçişi sırasında, 
önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu meydana gelen patlamada  2 si subay,  4 ü jandarma uzman çavuş 
olmak üzere, toplam 6 asker yaralandı.          
 
4 Nisan 2011’de , Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Üzümlü Köyü’nün yakınlarında askerî konvoyun geçişi 
sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu 1 asker yaralandı. 
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4 Nisan 2011’de Hakkâri ili Çukurca ilçesi Karataş köyü bölgesinde,  el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi 
esnasında infilak etmesi sonucu, araçta bulunan 1 Astsubay ile 1 Er hafif şekilde yaralanmıştır.   
 
7 Nisan 2011’de Sinop'un Boyabat İlçesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları önünde devriye görevi 
yapan polis aracına uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu araçta bulunan, Sinan Erten, Yücel Satıcı ve 
Mustafa Göçük isimli polis memurları yaralandı. 
 
8 Nisan 20112de Şırnak ili Silopi ilçesi Çardaklı köyü bölgesinde çıkan çatışmada; 1 subayın   yaralandığı, 2 örgüt 
mensubunun silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak yakalandığı öğrenildi.  
 

13 Nisan  2011’de,  Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Konur Köyü yakınlarında önceden döşenmiş mayına basan 

geçici köy korucusu 1 kişi yaşamını yitirirken; yanında bulunan 7 yaşındaki kardeşi de yaralandı. 

14 Nisan 2011’de ,  Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Yemişli Köyü’nde meydana gelen bir patlama sonucu geçici 

köy korucusu  1 kişi yaralandı. 

16 Nisan 2011’de Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Derecik beldesi kırsalında Geçici Köy Korucuları ile bir grup örgüt 
mensubu arasında çıkan çatışmada; 1 Geçici Köy Korucusu’nun yaralandığı öğrenildi.   
 
20 Nisan  2011’de , Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’ın yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nin kırsal 
kesiminde 19 Nisan 2011’de çıkan çatışmada geçici köy korucusu 1 kişinin yaşamını yitirdiği;  3 geçici köy 
korucusunun da yaralandığını  belirtti.  
 
20 Nisan 2011’de  , Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 militan yaşamını 
yitirdi. 
 
24 Nisan 2011’de Bingöl ili Genç ilçesi Toygar Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ve silahlı militanlar arasında çıkan 
çatışmada 1 askerin yaralandığı öğrenildi.  
 
28 Nisan 2011’de , Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin kırsal kesiminde, çıkan çatışmada 5 militanın  yaşamını yitirdiği 
belirtildi.   
 
2 Mayıs 2011’de Hakkâri ili Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde açılan ateş sonucu 1 askerin yaralandığı 
öğrenildi. 
 
3 Mayıs günü, Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde, çıkan çatışmada er Rıdvan Adam, kullanmak istediği 
el bombasının patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
4 Mayıs 2011’de, Kastamonu’da seçim mitingi düzenleyen  AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim 
otobüsüne dönüş yolunda korumalık yapan polis ekipleri, Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresindeki 
Ilgaz Dağı’nın Soğuksu mevkisinde el bombalı ve silahlı saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle 1 polis memuru 
yaşamını yitirdi, 1 polis memuru da yaralandı. 
 
5 Mayıs 2011’de, Tunceli’nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasında çıkan çatışmada 1 militanın yaşamını yitirdiği 
iddia edildi. 
 
6 Mayıs 2011’de, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin girişinde bulunan 4. Hudut Alayı 3. Hudut Taburu’na atılan parça 
tesirli bomba nedeniyle 1 asker yaralandı. 
 
6 Mayıs 2011’de Mardin ili Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan operasyonda silahlı 
örgüt mensuplarıyla temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucu 2 örgüt mensubu yaşamını yitirmiştir.   
 
11 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde polis lojmanının önünde nöbet tutan polis memurlarına düzenlenen 
silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaşamını yitirdi. 
 
12, 13 ve 14 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde, çıkan çatışmalar sonunda 12 
militanın yaşamını yitirdiği açıklandı. 
 
14 Mayıs 2011’de Bingöl'de devriye gezen bir polis aracına ateş açıldığı ve 2 polisin yaralandığı bildirildi.   
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14 Mayıs 2011’de Hakkâri ili Çukurca ilçesi Üzümlü köyü bölgesinde, güvenlik güçlerince icra edilen faaliyet 
esnasında, Üzümlü - Çukurca kara yolunun Irak sınırına yakın mevkide mayının infilak etmesi sonucu 1 Jandarma 
askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.   
 
19 Mayıs günü, Bitlis’in Kayalıbağ Köyü’nün kırsal kesiminde, çıkan çatışmada 1 militanın yaşamını yitirdiği 
öğrenildi. 
 
27 Mayıs 2011’de, Kastamonu’da 4 Mayıs 2011’de seçim mitingi düzenleyen  AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın seçim otobüsüne dönüş yolunda korumalık yapan polis aracına, Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. 
kilometresindeki Ilgaz Dağı’nın Soğuksu Mevkii’nde yaşana saldırının ardından başlatılan askerî operasyon 
kapsamında, İhsangazi İlçesi’nin dağlık kesiminde çıkan çatışmada 1 militan öldürüldü. 
 
14 Haziran 2011’de, Sivas’ın İmranlı İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 militan yaşamını yitirdi. 
 
20 Haziran 20112de Hakkâri ili Çukurca ilçesi Asayiş tepe mevkiinde bulunan yeni Jandarma hizmet binasına, bir 
grup örgüt mensubu tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, açılan ateşe karşılık verilmesi 
üzerine 1 J.Uzm. Çvş.un yaralandığı bildirildi.       
. 
26 Haziran 2011’de Van ili Saray ilçesi Örenburç köyü bölgesinde, intikal halinde bulunan askeri araca   yapılan 
silahlı saldırı sonucu, araçta bulunan 1 Astsubayın yaşamını yitirdiği 3 askerin yaralandığı öğrenildi.   
 
27 Haziran 2011’de Tunceli ili Ovacık ilçesi dağlık arazi kesiminde çıkan çatışmada 3 silahlı militanın yaşamını 
yitirdiği öğrenildi.          
 
28 Haziran 20112de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Ham Petrol Kavşağı'nda meydana gelen patlamada patlama 
Özge Duran Demirbağ adlı polis yaralandı.   
 
30 Haziran 2011’de Tunceli’nin Gözlüçayır Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada, 2 militanın öldüğü öğrenildi. 
 
30 Haziran 20112’de Tunceli ili Çemişgezek ilçesi dağlık arazi kesiminde, çıkan çatışmada 2 silahlı militanın 
yaşamını yitirdiği öğrenildi.     
  
30 Haziran 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Haksel Dağı bölgesinde, meydana gelen mayın 
patlaması sonucu 1 asker öldü. 
 
30 Haziran 2011’de Şırnak’ta kent merkezinde polis ekiplerine atılan ses bombası nedeniyle 3 polis memuru 
yaralandı. 
 
1 Temmuz 2011’de Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler Haskel Dağı'nda sürdürülen 
askeri operasyonda çıkan çatışmada, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Kara'nın yaralandığı belirtildi.   
 
2 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 29 Haziran da yapılan operasyonda çıkan çatışmada Kıdemli 
Astsubay Başçavuş Erkan Durukan'ın yaşamını yitirmesinin ardından özel kuvvetlerde görevli Astsubay Başçavuş 
Kalender Özdemir (38) de hayatını kaybetti.     
 
3 Temmuz 2011’de Bingöl’ün Genç İlçesi’nin kırsal kesiminde karakol inşaatına malzeme taşıyan araca açılan ateş 
sonucu 1 asker öldü, 1 asker ile 1 sivil de yaralandı. 
 
7 Temmuz 2011’de Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Çakırkaya Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada, 2 
asker yaralandı. 
 
8 Temmuz 2011’de Dersim'in Pülümür ilçesi kırsalında havadan ve karadan başlatılan operasyon sonucu çıkan 
çatışmada, 1 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.   
 
12 Temmuz 2011’de Erzincan’ın Refahiye İlçesi’nde askerî birliğin arama tarama faaliyeti yaptığı sırada çıkan 
çatışmada 1 militan öldü. 
 
12 Temmuz 2011’de Samsun’un Ayvacık İlçesi’ne bağlı Uğurlu Köyü’nün ormanlık kesiminde çıkan çatışmada 1 
militan yaralandı. 
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12 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nde İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na düzenlenen roketatarlı 
saldırı sonucu 3 asker yaralandı. 
 
13 Temmuz 2011’de Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Tûrik Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü 
ileri sürüldü. 
 
14 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 1 polis memuru 
yaralandı.    
 
14 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne bağlı Bayrambaşı Beldesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 
13 asker öldü 7 asker yaraladı. Aynı çatışmada 7 militan öldü, 6 militanda yarandı. 
 
15 Temmuz 2011’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Hasanova Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 
militan öldürüldü.  
 
16 Temmuz 2011’de Siirt’te devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen saldırı sonucu 1 komiser öldü, 1 polis 
memuru da yaralandı; saldırı sonrasında başlatılan operasyonda da 1 militan öldürüldü (ntvmsnbc.com,16 
Temmuz).  
 
22 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Tekeli Köyü’nün kırsal kesiminde, çıkan çatışmada 2 
militan öldü; 2 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden 1 i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.   
 
23 Temmuz 2011’de Mardin’in Ömerli İlçesi’ne bağlı İkipınar Köyü’nden Jandarma Karakolu’na gelen askerleri 
taşıyan araca açılan ateş sonucu, araçta bulunan 3 asker öldü. 
 
25 Temmuz 201’de Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Gömeç köyü yakınlarında PKK’liler tarafından düzenlenen saldırıda 
4'ü asker 7 kişi yaralandı. Vali Mustafa Toprak, açıklamasında, ihbar üzerine Gömeç köyü kırsal kesiminde yapılan 
aramada ele geçirilen 600 bin kök Hint kenevirinin imha edildiğini söyledi. Hint kenevirlerinin imha edilmesinden 
sonra ilçe merkezine dönen askeri araca örgüt mensupları tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belirten Vali 
Toprak, "Saldırıda, 2 astsubay, 2 asker, muhtar, ziraat teknisyeni ve uyuşturucu şüphelisi yaralandı" dedi.   
 
26 Temmuz 2011’de Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe sınırları içerisinde bulunan Oto Tamir Sanayi Sitesi Polis 
Karakolu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından parça tesirli ses bombası atıldı. Ses bombasının düştüğü karakol 
bahçesinde bulunan 5 polis, çeşitli yerlerinden yaralanırken, karakolda maddi hasar meydana geldi.   
 
27 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde, çıkan çatışmalarda 1 asker ile 1 militan öldü; 
3 asker de yaralandı. 
 
28 Temmuz 2011’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi'ndeki Fatih Caddesi'nde saat 15. 00 sıralarında Taşlıçay Köyü’nden 
(Çırık) korucubaşı Hacı Alan, HPG’li olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından başına tabanca ile ateş 
edilerek öldürüldü.   
 
28 Temmuz 2011’de Maraş'ta askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada,1 asker yaşamını yitirdi, 4 
asker de yaralandı.            
 
29 Temmuz 2011’de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırında bulunan Aktütün (Bêzele) Köyü'nün Mehende 
mevkiinde önceki gün ateşe verilen araçların bulunduğu alanda operasyona çıkan askerler ile HPG'liler arasında 
çatışma çıktığı bildirildi. Yaşanan çatışmada sırasında ismi öğrenilmeyen 1 uzman çavuşun yaralandığı 2 askerin 
ve 1 militanın yaşamını yitirdiği iddia edildi.    
 
29 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi'nden Federal Kürdistan Bölgesi 
sınırına asker sevkıyatı yapan araçların geçişi sırasında Yeşilova (Navberojan) Köyü'ne bağlı Beyazgöl (Gedamij) 
Mezrası yakınlarında meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığı  öğrenildi.      
 
30 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Beyyurdu (Bêdevê) Köyü yakınlarında yaşanan çatışmada 
Kayseri nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki er Mustafa Bulut yaşamını yitirdi.   
 
30 Temmuz 2011’de Maraş'ın Ekinözü İlçesi Kandil Dağı’nda çıkan çatışmada 1 astsubay'ın yaşamını yitirdiği, 3 
askerin de yaralandığı belirtildi.   
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1 Ağustos 2011’de Van’ın Başkale İlçesi’nin Gedikbaşı Köyü yakınlarında askeri araca düzenlenen el bombalarıyla 
ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 3 asker öldü. Olayda 4 asker ile o sırada olay yerinden geçen 
Başkale Kaymakamı Bilgihan Bayer ve 1 koruma görevlisi de yaralandı.     
 
5 Ağustos 2011’de Tokat’ın Reşadiye İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışma sonucu 1 militan yaralandı. 
 
5 Ağustos 2011’de Bingöl’ün Bilaloğlu Beldesi’nin yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında uzun namlulu 
silahlarla açılan ateş sonucu 3 asker yaralandı. 
 
7 Ağustos 2011’de Bitlis’ in Hizan ilçe merkezinde bulunan kaymakamlık konutuna gece saat 23.00 sularında 
yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis ve 1 asker de yaralandı.    
 
 7 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde devriye görevi yapan polis aracının geçişi sırasında meydana 
gelen mayın patlaması sonucu 1 polis memuru öldü; 3 polis memuru da yaralandı.   
 
8 Ağustos 2011’de Van’ın Erek Mahallesi’nde hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine ateş 
açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı. 
 
9 Ağustos 2011’de Ordu’nun Mesudiye İlçesin’e bağlı Çavdar Köyü ile Çardaklı Köyü arasındaki kırsal kesimde 
çıkan çatışmada 1 militan öldü. 
 
9 Ağustos 2011’de Ardahan’ın Göle İlçesi’ne bağlı Senemoğlu Yaylası’nın yakınlarında çıkan çatışmada 1 militanın 
öldüğü ileri sürüldü. 
 
13 Ağustos 2011’de Şırnak’ın Şenoba Beldesi’nde meydana gelen mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı.  
 
13 Ağustos 2011’de Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi girişinde bulunan ikinci köprü ile birinci köprü arasındaki Kelereş 
mevkiinde HPG ile askerler arasında çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmada 1 i yüzbaşı 3 asker yaşamını yitirdi.     
 
15 Ağustos 2011’de Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Keçikayası Köyü ile Örenburç Köyü arasındaki yolda askeri aracın 
geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu 3 asker yaralandı. 
 
15 Ağustos 2011’de Osmaniye’nin Zorkun Yaylası’nın kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 asker öldü; 1 asker 
yaralandı. 
 
15 Ağustos 2011’de Van’ın Saray İlçesi'ne bağlı Keçikayası (Kavlik) ile Çaybağı (Runexar) köyleri arasında askeri 
konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.    
 
15 Ağustos 2011’de Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'na bağlı Haçbel mevkiinde başlatılan operasyonda çıkan 
çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, askerlerden Ramazan Koçu ise yaralandı.    
 
17 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde meydana gelen dört ayrı patlamada 8 asker ile 1 geçici köy 
korucusu öldü; 15 asker de yaralandı. Ölen askerlerden Erhan Ar’ın cesedine ise ulaşılamadı.   
 
18 Ağustos 2011’de Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı.    
 
18 Ağustos 2011’de Siirt Eruh'a bağlı Bilgili (Eski Eruh) Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde düzenlenen 
saldırıda, 2 asker ile  1 militan yaşamını yitirdi, 1 astsubay ile 3 uzman çavuş yaralandı. 
 
18 Ağustos 2011’de Siirt'in Pervari İlçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne uzun namlulu 
silah ve roketatarla düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı. Aynı saldırıda Çevre ve Orman İlçe Müdürlüğü 
binasının da hedef alındığı öğrenilirken, saldırı sonucu çıkan yangında 4 sivil yaralandı.    
 
19 Ağustos 2011’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde Binkar Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı sonucu 1 asker 
öldü. 
 
20 Ağustos 2011’de İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 18 Ağustos  ve 19 Ağustos 
günlerinde çıkan çatışmalarda 4 HGP'linin yaşamını yitirdiği ve 1 HPG'linin ise teslim olduğu bildirildi.    
 
21 Ağustos 2011’de Tunceli’de Sarıtaş Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı sonrasında çıkan çatışmada 1 
militan öldü. 
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22 Ağustos 2011’de Elazığ’a bağlı Alacakaya ilçesinde emniyet binası ve lojmanı ile kaymakamlık lojmanına 
düzenlenen saldırıda 2 si polis 3 kişi yaralandı.    
 
22 Ağustos 2011’de Hakkâri kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına 
askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, yol kenarına döşenen patlayıcının infilak ettiği, 
patlamanın etkisiyle minibüsün devrilmesi sonucu 2 askerin yaralandığını, hafif yaralanan 13 askerin de ayakta 
tedavi edildiğini bildirdi.   
 
23 Ağustos 2011’de Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nin kırsal kesiminde askeri kontrol noktasına açılan ateş sonucu 
yaralanan 5 askerden biri olan Astsubay Ahmet Yumak (30), Ankara’da tedavi gördüğü GATA da yaşamını yitirdi.  
 
27 Ağustos 2011’de Mardin'in Midyat İlçesi Şenköy Beldesi'nde bulunan jandarma karakoluna uzun namlulu silah 
ve roketlerle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda karakolda nöbet tuttukları belirtilen koruculardan biri yaşamını 
yitirirken 3 korucu da yaralandı.  
 
28 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Dağlıca Bölgesi’nin Karataş Mevkii’nde meydana gelen 
çatışma sonucu 2 militan öldü. 
 
28 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'nden askeri konvoy geçişi esnasında patlama meydana geldi. 
Patlamada, 3 asker yaşamını yitirdi, 3 asker de yaralandı.    
 
3 Eylül 2011’de Tunceli’nin Çılga Köyü’ne bağlı Esenyurt Mezrası’nın yakınlarında arazi tarama faaliyeti yapan 
askeri ekibe açılan ateş sonucu 2 asker öldü. Saldırı sonrasında başlatılan askeri operasyonda ise 1 asker 
yaralandı. 
 
3 Eylül 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Yeşiltaş Köyü’nde yapımı devam eden karakol inşaatında 
nöbet tutan geçici köy korucularına açılan ateş sonucu 2 geçici köy korucusu öldü; 1 geçici köy korucusu ile 3 işçi 
de yaralandı. 
 
3 Eylül 2011’de, Bitlis’in Tatvan İlçesi Esentepe Mahallesi’nde Tatvan 10’uncu Motorlu Piyade Tugay 
Komutanlığı’nda nöbet değişiminden döndüğü bildirilen askeri araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş 
sonucu araçta bulunan 3 asker yaralandı. 
 
4 Eylül 2011’de, Dersim merkeze bağlı Geyiksu Köyü kırsalında başlatılan operasyonda 3 Eylül günü çıkan 
çatışmada teğmen Bahadır Fuat Buharalıoğlu ile uzman çavuş Bekir Erciyes'in yaşamını yitirdiğine ilişkin Tunceli 
Valiliği yaptığı yazılı açıklamanın ardından devam eden operasyonda bugün de çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmada 
1 askerin yaralandığı belirtildi.   
  
4 Eylül 2011’de Tunceli’de Munzur Mahallesi’nde halı saha maçı oynayan polis memurlarına uzun namlulu 
silahlarla açılan ateş sonucu 1 komiser ile kendisini izlemeye gelen eşi ölürken; 3 üağır 8 polis memuru da 
yaralandı. Saldırı sonrasında çıkan çatışmada ise 1 militan öldü. 
 
5 Eylül 2011’de, Bingöl'ün Genç İlçesi Kaymakamlık konutundaki polis noktasına uzun namlulu silahla saldırı 
düzenlendi. Saldırıyla birlikte başlayan çatışma bir süre devam etti. Çatışmada polislerden Ali Helvacı ile Abdullah 
Gökçe yaralandı.    
 
7 Eylül 2011’de Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait binalara uzun namlulu silahlarla açılan 
ateş sonucu 1 polis memuru yaralandı. Saldırı sonrasında çıkan çatışmada ise 2 militanın yaralandığı ileri sürüldü.     
 
8 Eylül 2011’de Van’ın Gürpınar İlçesi’nde devriye görevi yapan polis otosuna açılan ateş sonucu 2 polis memuru 
yaralandı. 
 
9 Eylül 2011’de Şırnak’ta düzenlenen bir protesto yürüyüşüne müdahale eden kolluk kuvvetleri ile göstericiler 
arasında çıkan çatışma sırasında atılan ses bombasının patlaması sonucu 1 polis memuru yaralandı. 
 
11 Eylül 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na 
roketatarlarla ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 asker ile 1 polis memuru öldü; 7 asker de 
yaralandı. Saldırının ardından ilçe merkezinde çıkan çatışma nedeniyle ise Necdet Güreli, Tayyar Güreli ve Osman 
Ertaş (14) Resul Çetin (25) adlı 4 sivil ölürken; 3 sivil de yaralandı. 
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12 Eylül 2011’de Hakkâri Valiliği yaptığı açıklamada Şemdinli İlçesi’nde 2 militanın öldüğünü ifade etti. 
 
13 Eylül 2011’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde, Bölge Trafik Müdürlüğü’nde görevli polis aracına uzun 
namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 polis memuru öldü; 1 polis memuru da yaralandı. 
  
14 Eylül 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Kılıç Mahallesi'nde HPG'li olduğu öne sürülen 3 kişiye ait cenazelerin 
bulunduğu iddia edildi. Dağlık alanda 3 gündür yürütülen operasyonlara katılan askerler tarafından bulunduğu iddia 
edilen 3 kişiye ait cenazenin nereye götürüldüğü hakkında bilgi edinilemedi.   
 
14 Eylül 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 gün önce çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtilen 2 HPG'linin 
cenazesinin Malatya'ya götürüldüğü öğrenildi. Şemdinli'de 11 Eylül akşamı çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği 
belirtilen Salman Gür (Rubar Hacelya) ve Fehmi Atdemir'in (Adıl Rêzan) cenazelerinin otopsi yapılmak üzere 
Malatya Devlet Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi. 
 
15 Eylül 2011’de Diyarbakır’da Silvan karayolunda Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu’na ait servis 
aracının geçişi sırasında düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 5 polis memuru yaralandı.  
 
16 Eylül 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Şemdinli yolu üzerinde devriye görevi yapan zırhlı bir polis 
aracına açılan ateş sonucu 1 polis memuru öldü. 
 
16 Eylül 2011’de, Van Başkale'ye bağlı Albayrak 4. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Alev Piyade Bölüğü 
askerlerince yapılan yol kontrolü sırasında mayın patladı. Daha önceden yola döşenen mayının patlaması sonucu 
1 Asker yaşamını yitirdi.   
 
17 Eylül 2011’de, Bingöl'ün Genç (Dara Hênê) İlçesi'nde, askerler ile HPG'liler arasında çatışma çıktığı belirtildi. 
Çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiği 2 askerin de yaralandığı öğrenildi.   
 
17 Eylül 2011’de Siirt’in Şirvan İlçesi’ne bağlı Ormanbağı Bölgesi’nde çıkan çatışmada 1 militan öldü. 
 
21 Eylül 2011’de Bitlis’te Polis Meslek Yüksek Okulu’na uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu polis memuru 
adayı 1 öğrenci yaşamını yitirdi; 4 öğrenci de ağır yaralandı.     
  
22 Eylül 2011’de, Van'ın Çatak İlçesi'nin Melkuşan Yaylası'ndaki operasyonda er Doğan Göçer ile köy korucusu 
Bedri Esin'in yaşamını yitirdiği çatışmada ölü sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralanan köy korucusu Sabri Işıkal 
kaldırıldığı Van Askeri Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.   
 
22 Eylül 2011’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne bağlı Mardinkapı Semti’nde devriye görevi yapan polis ekibine açılan 
ateş sonucu 1 polis memuru öldü; 2 polis memuru ile 2 sivil de yaralandı. Olay sonrasında saldırıyı 
gerçekleştirdikleri iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.  
 
22 Eylül 2011’de Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada bir militanın öldüğü öğrenildi.    
 
23 Eylül 2011’de Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde özel harekât polis ekibine ait aracın geçişi sırasında önceden yola 
döşenmiş mayının patlatılması sonucu 1 polis memuru yaralandı. 
 
24 Eylül 2011’de Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde emniyet müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis 
memuru yaralandı. 
 
24 Eylül 2011’de Siirt’in Pervari İlçesi’nde Belenoluk’ta   çıkan çatışma sonucu 6 asker ile 3 militan ölürken; 11 
asker de yaralandı.     
 
22 Eylül 2011’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne bağlı Mardinkapı Semti’nde devriye görevi yapan polis ekibine açılan ve 
2 polis memuru yaşamını yitirdi. 
 
23 Eylül 2011’de Batman’ın Kozluk İlçesi’nin kırsal kesiminde bir askeri birliğe açılan ateş sonucu 1 askerin öldüğü 
ileri sürüldü. 
 
25 Eylül 2011’de Siirt’in Baykan İlçesi’ne bağlı Ziyaret Beldesi’nde çıkan çatışmada 1 militanın yaralandığı ileri 
sürüldü. 
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26 Eylül 2011’de, Batman'da gece saat 23.30 sularında Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı mevkiinde 
çatışma meydana geldi. Olayda, araçta bulunan 8 aylık hamile Mizgin Doğrul ve 4 yaşındaki kızı Sultan Doğrul 
yaşamını yitirirken, eşi Talat Doğrul ve 4 çocuğu yaralandı. Batman Valiliği'nin açıklamasına göre, HPG'liler ile 
polisler arasında çatışma çıktı ve sivil yurttaşların aracı, çatışma ortasında kaldı. Valilik yaptığı açıklamada 3 kişinin 
polis ekiplerini hedef alarak ateş açtığı ve sivillerin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Valilik saldırıyı 
gerçekleştiren 3 kişinin de olay ardından çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini 2 polisin de hafif yaralandığını bildirdi. 
Çatışmada yaralanan Batman Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 
Adem İlkkılıç  ambulans helikopterle getirildiği Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde 
yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.    
 
27 Eylül 2011’de Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde bir helikopterin askeri alana iniş yapmaya çalıştığı esnada önceden 
döşenmiş patlayıcının patlatılması sonucu 1 asker yaralandı. 
 
28 Eylül 2011’de,Dersim'in Pülümür bağlantılı Erzincan karayolunda geçici köy korucusu İsmail Gürbüz'ün HPG'liler 
tarafından alıkonulması sonrası askerlerin bölgeye gitmesi esnasında patlama olduğu bildirildi. Patlamada ilk 
belirlemelere göre, 4 askerin ağır yaralandığı ifade edildi.   
  
30 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde İkinci Köprü mevkii adı verilen bölgede 29 Eylül gecesi saat 
22.00 sıralarında operasyona çıkan askerler ile HPG'liler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 1'i ağır 
3 asker de yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, çatışmada 3 HPG'linin de yaşamını yitirdiği ileri 
bildirildi. Görgü tanıkları, 3 cenazenin askerler tarafından yerde sürüklenerek Beytüşşebap Alay Komutanlığı'na 
götürüldüğünü iddia etti.   
  
30 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda başlatılan operasyonda dün çıkan ve 2 askerin 
yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı çatışma sonrası bölgeye askeri birlikler sevk edildi. Çatışma bölgesi de 
havadan helikopterlerce bombalanırken, bölgede devam operasyon sırasında bu akşam saatlerinde yeniden 
çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 4 asker yaralandı.    
 
30 Eylül 2011’de Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi’nin kırsal kesiminde arama faaliyeti yürüten askeri birliğe uzun namlulu 
silahlarla açılan ateş sonucu uzman çavuş Ahmet Erdal yaralandı. 
 
30 Eylül 2011’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Engül Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı sonucu 1 askerin 
öldüğü iddia edildi. 
 
2 Ekim 2011’de, Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi'nin İğdeli Mevkii'nde arazi arama taraması yapan jandarma timleri 
ile PKK'liler arasında dün saat 21.30 sıralarında çatışma çıktı. Çatışmada 1 PKK'li öldü.    
 
2 Ekim 2011’de, İHD Siirt Şubemize başvuruda bulunan Minaz ailesi, çocukları Abdurrahman Minaz’ın 01.10.2011 
tarihinde Şırnak İlinde TSK ile PKK militanları arasında çıkan silahlı bir çatışma sonucu yaşamını yitirdiğini beyan 
ederek hukuki yardım talebinde bulunmuşlardır.   
 
4 Ekim 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Tütünlü Köyü’nün yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında 
önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu 1 asker yaralandı. 
 
5 Ekim 2011’de Diyarbakır’da Bingöl karayolunda çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü açıklandı. 
 
6 Ekim 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde askeri konvoyun geçişi önceden döşenmiş mayının patlatılması 
sonucu 1 asker öldü; 1 asker de yaralandı. 
 
6 Ekim 2011’de Ağrı’nın Yukarı Pamuktaş Köyü’nde çıkan çatışmada 1 geçici köy korucusu ile 1 militan öldü.    
 
8 Ekim 2011’de Hakkâri’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı. 
 
10 Ekim 2011’de Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve polis lojmanlarına uzun namlulu 
silahlarla düzenlenen saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 asker ile 2 militanın yaralandığı açıklandı.   
 
10 Ekim 2011’de TSK ait savaş uçaklarının Irak’ın kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 7 militanın öldüğü 
açıklandı. 
 
11 Ekim 2011’de Siirt’in Baykan İlçesi’ne bağlı Çevrimtepe Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışma sonucu 3 
geçici köy korucusu ve 2 militan öldü. 
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11 Ekim 2011’de Dersim Çemişgezek'te dün gece saat 22.00 sıralarında 4 ayrı noktaya roketatarlarla saldırı 
düzenleyen HPG'liler, gece 24.00 sıralarında ikinci saldırıyı gerçekleştirdi. Gece geç saatlere kadar devam eden 
çatışma ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, 1 uzman çavuş ile 1 askerin yaralandığı belirtildi.   
 
13 Ekim 2011’de Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Denizciler Beldesi’nde polis merkezine düzenlenen saldırı 
sonucu çıkan çatışmada 1 polis memuru ile 1 militan ölürken; 3 polis memuru da yaralandı.     
 
13 Ekim 2011’de Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı’na ve lojmanlarına uzun namlulu 
silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 3 asker yaralandı. 
 
14 Ekim 2011’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde seyir halindeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 polis 
memuru yaralandı. 
 
15 Ekim 2011’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hakkâri ile Şırnak arasında bulunan Kato Dağı’nda başlattığı askeri 
operasyonda HPG komutanı olduğu iddia edilen 1 kişinin öldüğü öğrenildi. 
 
15 Ekim 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde askeri aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının 
patlatılması sonucu 1 asker öldü; 2 asker de yaralandı. 
 
15 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi’nde İlçe Jandarma Karakolu'na silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. 
Akşam saat 22.00 sıralarında düzenlenen saldırıda 2 askerin yaralandığı belirtildi.   
 
16 Ekim 2011’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin kırsal kesiminde başlatılan askeri operasyon sonucu 2 militanın 
öldüğü ileri sürüldü. 
 
16 Ekim 2011’de Adana’da polis ekipleri bir gösteriye müdahale ederken çöp konteynırına bırakılan patlayıcının 
infilak etmesi sonucu 3 polis memuru ile 2 sivil yaralandı, 1 polis memuru yaşamını yitirdi.     
 
17 Ekim 2011’de Şırnak’ta bir gösteriye müdahale eden polis ekiplerine atılan ses bombası sonucu 3 polis memuru 
yaralandı. 
 
18 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Uzunkaya (Biloka) Köyü kırsalında 16 Ekim gecesi başlatılan 
askeri operasyon sonucunda HPG'li oldukları ileri sürülen 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.   
 
18 Ekim 2011’de Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin yakınlarında daha önce yola döşenmiş mayının 1 polis aracının geçişi 
sırasında patlaması sonucu 5 polis memuru ile 2 i çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi.  
  
18 Ekim 2011’de Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan askeri 
operasyonda  1 militanın öldüğü öğrenildi. 
 
18 Ekim 2011’de, Şırnak'ta Cudi dağına yönelik başlatılan operasyon sonucu çıkan çatışmada 1 HPG’linin 
yaşamını yitirdiği belirtilirken, cenazenin Malatya'ya götürüldüğü öğrenildi. Yaşamını yitiren ve HPG'li Nihat Kızıl 
olduğu belirtilen cenazenin Malatya'ya götürülmesi üzerine, ailesi teşhis için Malatya'ya geldi. İzmir'den Malatya'ya 
gelen Kızıl'ın annesi, babası ve kardeşleri, Malatya Adli Tıp Morgu'na giderek cenazeyi teşhis etti.   
 
18 Ekim 2011’de, Mardin ve Ömerli İlçesi yolu üzerinde Hop Geçidi mevkiinde askeri konvoyun geçişi sırasında 
patlama meydana geldi. Ömerli karayolu 25'inci kilometrede meydana gelen patlamada, 2 askerin yaralandığı 
belirtildi. 
 
18 Ekim 2011’de, Hakkari ile Şırnak arasında bulunan Kato Dağı'nda çıkan çatışmada 3 HPG'li yaşamını yitirdi. 
Yaşamını yitiren HPG’ lilerden Van Başkale doğumlu Emrah Bayer (Baz Mordem) ile Van doğumlu Kasım 
Karaboğa'nın (Bager Fırat) aileleri MEYADER Van Şubesi yöneticileri ile birlikte cenazelerin akıbetini sormak 
amacıyla Hakkari'ye gitti. 
 
19 Ekim 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı’na; Çukurca Asayiş Bölük 
Komutanlığı’na; Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi’ne; Çukurca Sivri Tepe Üs Bölgesi’ne; TOKİ Polis Lojmanları’na; 
Gezitepe Jandarma Sınır Komutanlığı’na; Keklikkaya sınır noktasına; Bankardi sınır noktasına; Lice’deki 2. 
Motorize Piyade Tugayı’ndan bölgeye lojistik amaçlı giden birliğe düzenlenen baskınların ardından gece boyu 
meydana gelen çatışmalarda ve sonrasında başlatılan askeri operasyonlarda, yetkililer 24’ü asker 21’i militan 
toplam 45 insanın öldüğünü; 19 askerin ise yaralandığını açıkladı.   
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20 Ekim 2011’de,  Muş’ un Korkut İlçesi'ne bağlı Altınova kırsalında Saat 07.30'da sıralarında operasyona çıkan 
askerlerin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada Uzman Çavuş Ertuğrul Koçer, er Turgay Kocatepe 
ve er Hasan Tüzün yaralandı. 
 
20 Ekim 2011’de, Hakkari ili Çukurca ilçesinde dün yaşanan ve 24 askerin yaşamını yitirmesine neden olan 
çatışmadan sonra bu günde operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında patlama meydana geldi. İlçeye bağlı 15 
kilometre uzaktaki Kekliktepe Kavuşak bölgesinde meydana gelen patlamada 1 uzman çavuşun yaşamını yitirdi.   
 
20 Ekim 2011’de Muş’un kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü açıklandı. 
 
21 Ekim 2011’de Siirt’in Pervari İlçesi’nde Doğanköy bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker öldü; 3 asker de 
yaralandı. 
 
22 Ekim 2011’de, HPG Çukurca’nın Guze Reşê ve Gunde Pîre alanlarında başlatılan ve kimyasal silahların 
kullanıldığı hava saldırıları ve şiddetli çatışmalar sonucunda en az 24 militanın hayatını kaybettiğini duyurdu.   
 
23 Ekim 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Gökyüzü Jandarma Karakolu’na ait birliklerin bulunduğu askeri 
araçların Gökyazı Köyü’nden geçişleri sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu  2 asker öldü.  
 
23 Ekim 2011’de, Bitlis'e bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtilen ve HPG'liye 
ait olduğu iddia edilen bir cenaze Devlet Hastanesi'ne getirildi. Askeri operasyonların sürdüğü bölgede dün öğleden 
sonra çıkan çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yapan Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz ise, Kayalıbağ Köyü kırsalında dün 
saat 13.45 sıralarında çatışmanın yaşandığını ve HPG'li olduğu iddia edilen 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.   
 
23 Ekim 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde Kazan vadisinde sürdürülen askeri operasyon sırasında çıkan 
çatışmada 1 asker ile 4 militan öldü; 6 asker de yaralandı. 
 
24 Ekim 2011’de Van’ın Başkale İlçesi’nin kırsal kesiminde jandarma karakoluna düzenlenen saldırı sonucu 4 
asker yaralandı. 
 
28 Ekim 2011’de Osmaniye’nin Zorkun Yaylası yolunda devriye görevi yapan polis aracına açılan ateş sonucu 
çıkan çatışmada 2 polis memuru ile 1 militan öldü;1 polis memuru yaralandı.      
 
29 Ekim 2011’de Mardin’in Derik İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militan yaralandı. 
 
 23 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tekeli (Gare) Sınır Jandarma Taburu'nda keşif yapan askerlerden 2'si 
mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Günlerdir operasyon ve çatışmaların yoğunlaştığı Hakkari'nin Çukurca 
İlçesi'ne bağlı Kazan Vadisi'nde 1 astsubayın yaşamını yitirdiği ve 6 askerin de yaralandığı bildirildi.  
 
25 Ekim 2011’de, Van'ın Başkale (Elbak) İlçesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. 
Patlamada 4 asker yaralandı. 
 
28 Ekim 2011’de, Osmaniye Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun önünde görev yapan polislere yönelik 
yapılan saldırıda, 2 polis yaşamını yitirdi, 1 polis yaralandı. Saldırıdan sonra yaşanan çatışmada 1 HPG’linin de 
yaşamını yitirdiği iddia edildi.   
      
29 Ekim 2011’de, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Setkar ve Çemanê arasında 29 Eylül günü yaşanan 
çatışmada 17 askerin yaşamını yitirdiği iddia edildi.Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 29 Eylül günü 
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Setkar ve Çemanê arasında geçen askeri konvoya yönelik gerillaların 
gerçekleştirmiş olduğu eylem ve sonrasında yaşanan çatışmalarda 17 asker yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Alınan 
bilgilere göre, Türk ordusuyla işbirliği içinde bulunan Halit Ataman isimli bir kişinin çatışma alanına giderek, kendi 
arabasıyla çatışma alanında bulunan 8 askere ait cenazeyi alıp götürdüğü ifade edildi. Yine yerel kaynak aynı 
yerde yaşanan bir ikinci çatışmada ise 9 askerin öldüğünü belirtti.     
  
3 Kasım 2011’de, Hakkari merkeze 5 kilometre mesafede bulunan Serê Sola Virajı'nda polis aracının geçişi 
sırasında patlama meydana geldi. Kentin 7 kilometre uzağında bulunan Depin polis arama noktasından nöbet 
değişimi için kent merkezine gelen zırhlı aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada bir polis yaralandı.   
 
3 Kasım 2011’de Bitlis’te Diyarbakır yolunda askeri araçların geçişi sırasında açılan ateş sonucu 1 asker yaralandı. 
 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 51 

 

4 Kasım 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü açıklandı.  
 
4 Kasım 2011’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde Özel Harekât Şube Müdürlüğü’ne açılan ateşin ardından çıkan 
çatışmada 1 militanın öldüğü; 1 sivilin de yaralandığı ileri sürüldü. 
 
4 Kasım 2011’de Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan iki ayrı çatışmada 2 militanın öldüğü;1 geçici köy 
korucusunun da yaralandığı açıklandı. 
 
5 Kasım 2011’de Hęzęn Parastina Gel - Halk Savunma Güçleri (HPG) 6 Kasım 2011’de yaptığı açıklamada, 
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bir karakola açılan ateş sonucu 1 askerin öldüğünü ileri sürdü. 
 
5 Kasım 2011’de, Siirt'tin Eruh İlçesi kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon 
sonucu dün çıkan çatışmada Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Eruh İlçesi kırsalında çıkan çatışmada bir 
geçici köy korucusunun yaralandığı belirtildi.  Valilik açıklamasında ilk çatışmanın ardından ilerleyen saatlerde ikinci 
bir çatışmanın daha çıktığı ve bu çatışmada bir HPG'linin yaşamını yitirdiğini ileri sürüldü.  
 
6 Kasım 2011’de, Diyarbakır'ın Dicle (Pîran) İlçesi merkezinde bulunan Ziyaret Tepesi'ndeki özel harekat noktasına 
dün akşam 18.30 sıralarında roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından özel harekat noktasından rasgele 
ateş açıldığı bildirilirken, evlere, iş yerlerine ve belediye binasına da kurşunların isabet ettiği öğrenildi. Çatışmanın 
uzun süre devam ettiği belirtilirken, Murat Geneş (18) adlı 1 genç ağır yaralandı. Manavda çalıştığı öğrenilen 
Geneş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan çıkan çatışmada 1 kişi yaşamını 
yitirirken, yaşamını yitiren kişinin Ergani İlçesi'ne bağlı Şölen Beldesi nüfusuna kayıtlı ve soyadı Erdoğan olduğu 
belirtilen HPG'li olduğu ileri sürüldü.    
 
7 Kasım 2011’de Batman’ın Gercüş İlçesi’nin kırsal kesiminde devriye görevi yapan polis aracına açılan ateş 
sonucu 2 polis memuru yaralandı. 
 
 7 Kasım 2011’de, Diyarbakır'ın Dicle (Piran) İlçesi'nde bulunan Ziyaret Tepesi'ndeki özel harekât noktasına önceki 
gün düzenlenen roketatarlı saldırının ardından bir HPG'linin çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği, Murat Geneş'in 
isimli 1 sivil bir yurttaşın ise yaralandığı açıklandı. Görgü tanıkları ise yaralı yakalanan HPG'linin kafasına üç el ateş 
edilerek infaz edildiğini ileri sürdü. Kurşunlardan birinin kafasının sol tarafından parça kopardığı, bir kurşunun 
kalçasına ve bir kurşunun da ayak bileğine denk geldiği belirtilen Murat Geneş'in durumunun ağır olduğu ve hayati 
tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.   
 
 11 Kasım 2011’de, saat 18.30'da İzmit-Karamürsel seferini yaparken kaçırılan ve ardından İstanbul Selimpaşa'ya 
demir atan Kartepe isimli deniz otobüsünde PKK'li olduğu iddia edilen bir kişi öldürüldü.  Öte yandan Vali Hüseyin 
Avni Mutlu'nun gazetecilere verdiği demeçte "Çatışma olmadı, etkisiz hale getirildi" sözleri ise infaz edildiğine dair 
şüphelere neden oldu.   
 
14 Kasım 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde güvenlik güçleri ile PKK’liler arasında çıkan çatışmada 1 PKK'lı 
ölü olarak ele geçirildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, 2 gün önce Üzümlü Sınır Jandarma Karakolundan alınan 
bir görüntü üzerine, bölgede operasyon düzenlendiğini belirtti. Vali Türker, sızma girişiminde bulunan bir grup 
PKK’lı ile girilen çatışmada bir PKK'lının ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.    
 
20 ve 22 Kasım 2011’de Diyarbakır’da kent merkezinde polis kontrol noktalarına düzenlenen saldırılar sonucu 6 
polis memurunun öldüğü iddia edildi. 
 
28 Kasım 2011’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü ileri sürüldü.                     
  
 29 Kasım 2011’de Bitlis-Baykan karayolunda önceden döşenmiş mayının askeri konvoyun geçişi sırasında 
patlatılması sonucu 6 asker yaralandı. 
 
30 Kasım 2011’de, Topkapı Sarayı'nın önüne gelen silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. İlk ateş sırasında Özel Güvenlik 
Görevlisi Mehmet Ballıcı (1977) ile saray girişinde nöbet tutan Jandarma Eri Şerafettin Eray Topçu (1988) 
yaralandı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sarayın içinde yaklaşık bir saat süren çatışmanın 
ardından saldırgan öldürüldü.   
 
2 Aralık 2011’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışma sonucu 3 militan yaşamını yitirdi.  
 
 3 Aralık 2011’de BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 PKK'lı 
öldürülürken, 7 PKK'lı da sağ olarak yakalandı. Karlıova'nın Sudurağı Köyü kırsal kesiminde bu sabah saatlerinde 
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arama tarama faaliyetlerinde bulunan güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' 
çağrısına PKK'lıların ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 PKK'lı öldürülürken, 7'si de 
sağ olarak yakalandı.   
 
7 Aralık 2011’de Şırnak’ın Cudi Dağı’nda yapılan operasyonda PKK’lılara ait bir mağara tespit edildi. Mağarada 
bulunan 3 militan yapılan operasyon sonucu sağ yakalandı. Yakalanan militanlardan birinin yaralı olduğu öğrenildi.   
 
16 Aralık 2011’de Bingöl kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitirdikleri belirtilen ve HPG'li oldukları ileri sürülen 8 
kişinin cenazesinin Elazığ'a götürüldüğü bildirildi.    
 
18 Aralık 2011’de Siirt’in kırsal kesiminde başlatılan askeri operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü 
öğrenildi. 
 
19 Aralık 2011’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi ile Elazığ’ın Arıcak İlçesi arasındaki Görese Dağı’nda başlatılan askeri 
operasyonlar sonucu 20 militanın öldüğü ileri sürüldü. 
 
20 Aralık 2011’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi ile Elazığ’ın Arıcak İlçesi arasındaki Görese Dağı’nda devam eden 
askeri operasyon kapsamında 1 militanın öldüğü açıklandı. 
 
20 Aralık 2011’de Şırnak’ta Cudi Dağı’nda çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü öğrenildi. 
 
21 Aralık 2011’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi ile Elazığ’ın Arıcak İlçesi arasındaki Görese Dağı’nda devam eden 
askeri operasyon kapsamında 3 militanın öldüğü açıklandı. 
 
22 Aralık 2011’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü açıklandı. 
 
22 Aralık 2011’de, Diyarbakır'ın Dicle (Piran) İlçesi'nde bulunan Ziyaret Tepesi'nde 5 Aralık günü özel harekat 
noktasında yönelik düzenlenen roketatarlı saldırı sonrası  1 HPG'linin yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.   
 
 22 Aralık 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca bölgesinde operasyona çıkan askerlerin geçişi 
sırasında mayın patladı. 11.30 sıralarında ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta Dağlıca bölgesinde yaşanan 
patlamada, 1 uzman çavuş yaşamını yitirdi, 1 üsteğmen yaralandı. 
 
23 Aralık 2011’de Şırnak'ta Cudi Dağı'nda günlerdir havadan ve karadan yapılan operasyonlar sürerken, çıkan 
çatışmalarda uzman çavuş Mehmet Bostanoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi. 
 
23 Aralık 2011’de Şırnak’ta Cudi Dağı’nda devam eden askeri operasyonlar kapsamında çıkan çatışmada 27 
militan ile 1 askerin öldüğü; 5 militanın da yakalandığı açıklandı. 
 
26 Aralık 2011’de Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde devriye görevi yapan polis aracına uzun namlulu silahlarla açılan 
ateş sonucu 1 polis memuru öldü; 1 polis memuru da yaralandı. 
 
27 Aralık 2011’de HPG tarafından yapılan açıklamada Hakkâri’de 25 Aralık günü devriye görevi yapan polis 
aracına açılan ateş sonucu 2 özel harekât polisinin öldüğü; 1 özel harekât polisinin de yaralandığı iddia edildi.     
 
29 Aralık 2011’de Tunceli’nin Başakçı Köyü’nün kırsal kesiminde devam eden askeri operasyon kapsamında çıkan 
çatışmada 7 militanın öldüğü açıklandı. 
 
31 Aralık 2011’de Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'ne bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde ihbar iddiaları üzerine 
4’üncü Sokak 9 numaralı apartmana yönelik sabaha doğru düzenlenen baskında 2 kişi yaşamını yitirdi. Çatışma 
sonrası yaralandıkları ve yakalanmamak için balkondan atladıkları için yaşamlarını yitirdikleri iddia edilen 2 kişi, 
Dicle Üniversitesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Çatışma sonrası olay yerinde görüntü ve bilgi alınmasına izin 
vermeyen polis, emrin “Diyarbakır Valisi” tarafından verildiğini belirtirken, olayın yaşandığı bina ve çevresinde geniş 
önlemler devam ediyor. İsimlerini vermek istemeyen iki görgü tanığı sabah 05.00 sularında kar maskeli özel 
harekat timleri tarafından baskın düzenlenen binanın önce ablukaya alındığı ardından yoğun ateş altına alındığını 
iddia etti. Tarama sonrası 3’üncü katta bulunan daireye baskın düzenleyen özel timlerin 2 kişiyi sağ yakalayarak 
dışarı çıkardığını öne süren görgü tanıkları, binanın arka tarafına götürülen 2 kişinin daha sonra infaz edildiğini ileri 
sürdü. Aynı çatışmada yaralandığı bildirilen ve aynı hastanede tedavi altına alınan polisi hastanede ziyaret eden 
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ise hastane çıkışında kısa bir 
açıklama yaptı. Olayın Polis 155 hattına yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştiğini savunan Toprak, sabaha doğru 
baskın düzenlenen evde bulunan kişilerin polisi fark ederek ateş açtığı bunun üzerine çatışma yaşandığını öne 
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sürdü. Çatışmanın yaşandığı anda evde bulunan 2 kişinin balkondan atladığını da ileri süren Toprak, “Boş evde 
yapılan aramada çatışma yaşanırken patlamış 2 el bombası, 2 uzun namlulu silah ile bir tabanca ele geçirildi. 
Aşağıya atlamaları sonucu etkisiz hale gelen teröristlerin üzerinde ise patlamamış bir el bombası daha bulundu” 
iddiasında bulundu.   
 

X. MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 
 
  
8 Ocak 2011’de, Batman’ın Beşiri İlçesi’nde askeri lojmanın yakınlarında oynayan Y.B. (13), henüz belirlenemeyen 
bir nedenle meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanarak Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
17 Ocak 2011’de, Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Çat Köyü’nün yakınlarında bulduğu cismin patlaması sonucu Kemal 
Açık (17) ağır yaralandı. 
 
15 Şubat 2011'de Van'ın Hacıbekir Mahallesi Dumlupınar İlköğretim Okulu'ndan çıkan öğrencilerin buldukları cisim 
elerinde patlaması sonucu 1 i ağır olmak üzere 5 çocuk yaralandı.   
 
20 Ocak 2011’de, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde bir minibüsün geçişi sırasında yolda meydana gelen patlama 
sonucu aracın sürücüsü Sait Belge ağır yaralandı. 
 
16 Nisan 2011’de, Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde, 34. İç Güvenlik Mekanize Tugayı’nın yakınlarında 3 çocuğun 
buldukları bir cisimle oynaması nedeniyle meydana gelen patlamada, Baran Özyolcu (8) yaşamını yitirdi; Mahsun 
Duru (10) ve Serhat Duru (8) da yaralandı. 
 
22 Nisan 2011’de, Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Xoros (Horozdere) Köyü’nde hayvanlarını otlatan Refik Ödgen (15), 
yerde bulduğu bir cismi kurcalarken meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı. 
 
23 Nisan 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Gülizar Turhan (1993) adına başvuruda bulunan Cemal 
Turhan, 22.04.2011 Cuma günü Tuzla’da bir parkta patlama olduğunu, o esnada kardeşi Gülizar Turhan’ın da 
orada bulunduğunu, bu patlamadan dolayı yaralandığını, polislerin kendisini hastaneye götürdüğünü, pansumanı 
yapıldıktan sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürdüklerini, ama tam olarak bundan 
da emin olamadığını söyledi ve derneğimizden kardeşinin nerede gözaltında olduğunu öğrenmemizi talep ettiğini 
söyledi. Daha sonra Gülizar Turhan’ın İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde olduğu öğrenildi.  
 
24 Nisan 2011’de, Muş’ta Zafer Mahallesi’ndeki 49. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı’na ait atış 
poligonuna tel örgüyü aşarak giren A.A. (12), burada bulduğu cisimle oynarken meydana gelen patlama sonucu 
yaralandı. 
 
25 Nisan 2011’de Van'ın Bostaniçi Beldesi Esendere Mahallesi Doğan Sokak'ta A.Y. (6) isimli çocuk bakkaldan 
aldığı "torpil" adı verilen patlayıcı cismi cam şişenin içine koyup ateşe vermesi sonucu meydana gelen patlamada 
yaralandı.   
 
5 Mayıs 2011’de, Van’ın Erciş İlçesi’ne bağlı Yukarı Akçagedik Köyü’nde Murat Polat (16), bulduğu havan 
mermisinin patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 
  
30 Mayıs 2011’de, Siirt’te Baykan karayoluna önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu Murat Uysal (24) ve 
Murat Aydın (33) adlı 2 kişi yaralandı. 
 
1 Haziran 2011’de, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin kırsal kesiminde doğalgaz arama çalışması yapan şirkete ait 
araçların çevresinde güvenlik çemberi oluşturmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Abdulselam Akıncı, önceden 
döşenmiş mayına basması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
4 Haziran 2011’de Şırnak ili Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde meydana gelen patlama sonucu hayvan otlatan 1 
vatandaşın yaralandığı öğrenildi. 
 
7 Haziran 2011’de, Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’nde hayvanlarını otlatan 3 çocuğun buldukları cismi kurcaladıkları 
sırada meydana gelen patlama sonucu Umut Petekkaya (15) yaşamını yitirdi. Davut Petekkaya ve İbrahim Aytekin 
ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
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18 Haziran 2011’de Siirt’in Pervari İlçesi'ne bağlı Yapraktepe (Ewrex) Köyü Çemê Karê Mezrası kırsalında mayına 
basan Halit Kaya ağır yaralandı.   
 
20 Haziran 2011’de Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde Mehmet Serhat Karadeniz (10) çöpte bulduğu cisimle oynarken 
cismin patlaması sonucu kolu koptu.   
 
11 Temmuz 2011’de Diyarbakır’da arazide bulduğu cisimle oynayan Mehmet Atman’ın (11), cismin bombanın 
patlaması sonucu sağ el başparmağı koptu.  
 
26 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nin Gelişen Köyü’nün yakınlarında 
önceden döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yoldan geçen araçta bulunan 1 kişi yaralandı. 
 
31 Temmuz 2011’de Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Soğuksu Köyü’nde meydana gelen patlamada Emrah Damçin 
(18) ağır yaralandı. 
 
31 Temmuz 2011’de Şanlıurfa’ya bağlı Emirler köyünde yapılan düğün sonrasında çocuklar, buldukları mermiyi 
taşla kırmak isteyince patlama oldu. Olayda 11 yaşındaki Selahattin ASLAN yaralandı.  
 
1 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Üzümlü Köyü’nde sivil bir aracın geçişi sırasında önceden 
döşenmiş mayının patlaması sonucu Adil Özer ağır yaralandı. 
 
3 Ağustos 2011’de Batman’ın Kozluk ilçesinde Ö. D. (15) isimli genç, yerde bulduğu pet şişeyi kurcalarken patlama 
meydana geldi. Yaralanan Ö.D., yakınları tarafından Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.   
 
15 Ağustos 2011’de Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Görendoruk Köyü’nün yakınlarında jandarma karakoluna gıda 
maddesi taşıyan Mustafa Çetinkaya’ya ait sivil bir minibüsün geçişi sırasında önceden yola döşenmiş mayının 
patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
26 Ağustos 2011’de Antalya’da Konyaaltı Sahili’nde kuma gömülen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi 
yaralandı. 
 
28 Ağustos 2011’de Antalya’nın Kemer İlçesi’nde bir plajda kuma gömülen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6  kişi 
yaralandı. 
 
2 Eylül 2011’de, Hakkari Şemdinli'nin Bağlar (Nehri) Köyü'nün Çem (Navrezan) Mezrası'nda ana yoldan bir 
kamyonetin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu plakası öğrenilemeyen kamyonet şoförü 
Resul Yılmaz ve Ercan Er adlı iki yurttaş yaralandı.   
 
19 Eylül 2011’de, Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Çırpılı (Misefra) Köyü yakınlarındaki Zarova Çayı kenarında dün piknik 
yapan Basri Oğuz (55) isimli yurttaşın yerde bulduğu cismi kurcalaması üzerine elinde patladığı belirtildi.    
 
22 Eylül 2011’de Şırnak’ta geçimini hurda satarak sağlayan Hasan Bilir (21), şehir çöplüğünde bulduğu cism in 
patlaması sonucu yaralandı.  
 
27 Eylül 2011’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çocukların çöpte bulduğu bir cismin patlaması sonucu Ömer Bozkurt 
(7) ile Cihan Varlı (7) yaralandı. 
  
28 Eylül 2011’de Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’nin kırsal kesiminde önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu 3 
sivil yaralandı. 
 
10 Ekim 2011’de Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Yukarı Koçkıran Köyü ile Yukarı Balçıklı Köyü’nün arasında bulunan 
Oymaklı Piyade Takım Komutanlığı’na su tesisatı kurmak amacıyla giden Kadir Aslan’ın (39) kullandığı kamyonetin 
geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu Kadir Aslan yaşamını yitirdi.  
 
16 Ekim 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı’na yakın bir bölgede meydana gelen 
patlama sonucu patlamanın meydana geldiği bölgede oynayan Ali Kara (11) ve İbrahim Ergin (11) ağır yaralandı.   
 
17 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Silopi Jandarma Komutanlığı'na 200 metre uzaklıkta bulunan yeşillik 
alanda dün patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 
kaldırılan 2 çoğun tedavisi devam ederken, durumu ağır olan 11 yaşındaki Ali Kara'nın hayati tehlikesi sürüyor. 
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18 Ekim 2011’de Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin yakınlarında daha önce yola döşenmiş mayının 1 polis aracının geçişi 
sırasında patlaması sonucu 5 polis memuru ile 2 i çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi. 
 
22 Ekim 2011’de, Şırnak ili Şemdinli ilçesinin Yeşilova (Navberoja) Köyü'ne bağlı Bölek (Serekani) Mezrası'na 
yapılan top atışının isabet ettiği İmdat Beşer adlı genç yaralandı. 
 
30 Ekim 2011’de Şırnak’ta Cizre yoluna önceden döşenmiş mayının bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 
araçta bulunan 4 sivil yaralandı. 
 
1 Kasım 2011’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde Hüseyin Gözbebeği adlı kişi, yolda bulduğu cismin elinde 
patlaması sonucu ağır yaralandı. 
  
12 Kasım 2011’de, Mardin'in Avcılar Köyü mevkiinde 9 Kasım'da meydana gelen patlamada yaralanan çobanlık 
yapan 69 yaşındaki Mahmut Şimdi isimli yurttaşın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Şimdi'nin tedavisi Mardin 
Devlet Hastanesi'nde devam ederken, yakınların patlamaya askeri mühimmatın neden olduğunu belirtti.   
     
14 Kasım 2011’de Siirt’tin Ziyaret Beldesi’nde bir dinlenme tesisinde çalışan Salih Arıtürk (23), tesislerin arkasında 
araziye çöp boşaltırken bir cismin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.    
 
19 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Konak Mahallesi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında 
bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucu F.A. (17) ile S.D. (13) isimli 2 çocuk 
yaralandı. Patlamada yaralanan F.A., Şırnak Devlet Hastanesi'ne, S.D. ise Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde 
tedavi altına alındı.    
  
26 Kasım 2011’de Bursa’nın Orhaneli İlçesi’nde bağlı Göynükbelen Beldesi’nde boş arazide buldukları fünyeyi 
incelerken fünyenin patlaması sonucu cismi bulan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.            
 
27 Kasım 2011’de Batman’da bir marketin önüne bırakılmış ve beton çivileriyle desteklenmiş el yapımı bombanın 
patlaması sonucu bir kişi yaralandı. 
 
28 Kasım 2011’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde el yapımı bir bombanın patlaması sonucu S.T. (18) ve F.C. (19) adlı 
iki kişinin yaralandığı; yaralılardan S.T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
  
29 Kasım 2011’de, Batman Bahçelievler Mahallesi'nde bir market önünde beton çivileri ile desteklenmiş, parça 
tesirli, basınç etkili, el yapımı bombanın patlatıldığı ileri sürüldü. Patlamada olay yerinde bulunan Y.B. adlı bir 
kişinin yararlandığı ve Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındığı belirtildi.   
 

 

XI. YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ, YARALANMALAR 
 
3 Nisan 2011’de İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde devriye gezen bir polis aracına, “Apocu gençlik İnisiyatifi” adlı grup 
itarafından ses bombası atılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. 
 
28 Temmuz 2011’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde Taşlıçay Köyü Korucubaşı Hacı Alan’ın öldürülmesiyle ilgili 
eylemi, 30 Temmuz 2011’de yaptığı açıklamayla üstlenen HPG, 14 Temmuz 2011’de çıkan çatışmayı düzenlediği 
gerekçesiyle Hacı Alan’ın öldürüldüğünü ifade etti. 
 
19 Eylül 2011’de Siirt’in Eruh İlçesi’nde Şırnak karayolu üzerine yol kesen silahlı bir grubun alıkoyarak yanlarında 
götürdükleri Abdullah Öztürk, silahlı grubun yol kestiği bölgeye yakın bir yerde silahla öldürülmüş halde bulundu.      
 
20 Eylül 2011’de, Siirt'te Polis Meslek Yüksek Okulu yakınlarında bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 
aracın içinde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaşamını yitirenlerden 4 kişinin 
de kadın olduğu ve HPG’li olduğu ileri sürülen 1 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.    
 
30 Eylül 2011’de Antalya’nın Kemer İlçesi’ne bağlı Göynük Beldesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı’nın önündeki 
jandarma kontrol noktasının yakınlarında kimliği belirlenemeyen 1 kişi, üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi 
nedeniyle parçalanarak yaşamını yitirdi. Olayda 2 kişi de yaralandı. 
 
15 Ekim 2011’de Tunceli’nin Hozat İlçesi’ne bağlı Yenibaş Köyü’nde jandarma karakoluna ekmek götüren aracı 
kullanan Veli Sarısaltık (28) kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda öldürülmüş halde 
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bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan TKP/ML Örgütü, Veli Sarısaltık’ı örgütün askeri kanadı olan TİKKO nun 
öldürdüğünü duyurdu. 
 
29 Ekim 2011’de, Bingöl'ün en işlek caddesi olan Genç Caddesi üzerinde bulunan AKP il binası yakınında patlama 
meydana geldi. "Canlı bomba" eylemi olduğu ileri sürülen patlamada çevredeki binalar ve otomobiller de hasar 
gördü. Bingöl Valiliğine göre, patlama, biri canlı bomba olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. 
Yaralananlar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.    

XII. KUŞKULU ÖLÜMLER 
 
1 Ocak 2011’de Ağrı'nın Tutak (Dutax) İlçesi'nde Ayhan Dağan (27) adlı vatandaş, Esmer Köyü yolunda ölü 
bulundu.   
 
4 Ocak 2011’de Dersim merkeze bağlı Alacak (Xanê) Mezrası'nda 82 yaşındaki Kalman Eroğlu'nun cesedi 
bulundu. 
 
7 Ocak 2011’de tarihinde şubemize başvuran Kenan Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Bu sabah amcam oğlu Ümit 
Yıldırım’ın Çanakkale’deki askeri birliğinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdiği ailesine bildirildi. Ancak biz ailesi 
olarak buna inanmıyoruz. Kalp sorunu yoktu. Öldürülmüş olabileceğini düşünüyoruz. Askeri ölümler çok yoğunlaştı. 
Cenazemizi alıp sağlıklı otopsi yaptırmak için ve ölüm sebebi belirlenmeden askeri tören yaptırmak istemiyoruz. 
Cenazemizi alma ve otopsi raporları için kurumunuzdan hukuki yardım talep ediyoruz. ”   
 
13 Ocak günü,  Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli yedek subay tabip asteğmen Hüseyin Karagül (28), 
kaldığı Elazığ Orduevi`ndeki odasında sabah saatlerinde görevliler tarafından ölü bulundu. Karagül`ün cenazesi, 
otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi`ne kaldırıldı.     
 
14 Ocak 2011’de Siirt merkez bağlı Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Siirt Jandarma Karakolu 
bitişiğindeki inşaat halindeki bir apartmanın asansör boşluğunda Siirt'in Eruh İlçesi’ne bağlı Bağgöze nüfusuna 
kayıtlı 23 yaşındaki Sabri Beştaş’ın cesedi bulundu.   
 
17 Ocak günü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Veli 
Yıldırım İmren (42), geçici görevle geldiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki dinlenme odasında ölü 
bulundu. İntihar ettiğinden şüphelenilen İmren`in yapılan ilk incelemesinde sol ayak aşık kemiği yanında enjeksiyon 
izi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
18 Ocak 2011’de Urfa'nın Birecik İlçesi'ne bağlı Ayran Beldesi'nde 40 yaşındaki Abdulkadir Sözeri, göğüs ve 
kafasının üzerinden traktör geçmiş şekilde ölü bulundu.   
 
20 Ocak 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuran  H.I., iddia ettiğine göre Diyarbakır Hava Üssünde 
sözleşmeli astsubay olarak çalışan 3 yıllık eşinin kendisinin 06.01.2007 tarihinde Adana’ya geldiği sırada evde ölü 
bulunduğu haberini eşinin komutanları tarafından aranarak öğrendiğini, Askeriye tarafından eşinin memleketi olan 
Ceyhan/Adana’ya getirilerek kendisine ve eşinin akrabalarına gösterilmeden  buradaki 6 Ocak Şehitliği’ne 
defnedildiğini, eşinin ölümünün üzerine kendisinin ve çocuğunun yararlanması gereken sosyal haklardan eşinin 5 
yıllık hizmet süresini doldurmadığı gerekçesiyle yararlandırılmadığını konuyla ilgili hukuki yardım talebinde bulundu. 
Eşiyle ilgili ölüm raporu, Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı’na yaptığı müracaatların örneği ile cevabi yazılar da 
başvurusunda mevcuttur.  
 
21 Ocak 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulselam Hangül, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Mehmet Hangül, İstanbul ilinde askerliğini yapmaktaydı. Geçen ayın 15’inde bölüğünden arayıp, intihar ettiğini 
söylediler. Kardeşim daha önce esrar kullanıyordu. Ölümünden birkaç gün önce evi arayıp kız kardeşimle 
konuşmuş. Kardeşim de konuşmasından şüphelenmiş. Biz olayın intihar olmadığından şüpheleniyoruz. İstanbul’a 
gittiğimizde İHD’ye başvurmuştuk. İHD’den bir avukat bize yardımcı oldu. Bizden vekâlet istedi. Ancak biz 
sonrasında irtibata geçemedik. Tabur komutanı ile görüştüğümüzde, Mehmet’in intihar edecek biri olmadığını, 
ancak bazı sorunları olduğunu söyledi.”   
 
3 Şubat 2011’de Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Camii'nin bahçesinde 30 yaşlarında olduğu 
tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu.   
 
5 Şubat 2011’de, Elazığ Hilalkent Mahallesi taş ocağı yolundan geçen bir kişi, çantada battaniyeye sarılı kız bebek 
olduğunu görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, bebeğin ölmüş olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının 
incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.   
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19 Şubat 2011’de Nusaybin'de Mardin Yolu üzerinde 40 yaşında Mazıdağ nüfusuna kayıtlı İzettin Özgen'in 
cesedine rastlandı.   
 
3 Mart 2011’de Silopi İlçesi'nde Hezil Çayında bulunan cesedin Hisar Askeri Tabur'da askerlik yapan ve Çanakkale 
nüfusuna kayıtlı olan askere ait olduğu belirtildi. 
 
7 Mart 2011’de Batman'da Mehmet Şirin Dalgıç (40) isimli yurttaş, Gülistan Caddesi üzerinde bulunan evinde ölü 
bulundu.   
 
8 Nisan 2011’de Mardin ili Mazıdağı ilçesi Demirtepe mevkiinde, yol kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından, 
anayol kenarında bir patlama çukuru ve parçalanmış 1 erkek cesedi bulunmuştur.  
 
 12 Mart 2011’de Bismil'e bağlı Koyun köyünde Galadena Gölü'nün kıyısında Mustafa Budak'ın cesedi buldu.   
 
17 Nisan 2011’de, İstanbul'da keman kursuna gitmek için evden çıkan lise öğrencisi E.Ç.'nin (14) cesedi bir 
uçurumun altında bulundu.   
 
22 Nisan 2011’de Erzurum Bölge Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) 2 gün arayla 2 nöbetçi doktor ölü bulundu.    
 
26 Nisan 2011’de Siirt Newala Qasaba'da Şükrü Yılmaz’ın cesedi bulundu.   
 
6 Mayıs 2011’de Batman'ın Gercüş İlçesi'ne bağlı Vergili Karakolu'nda "Nöbet kulübesinden düştü" denilerek ağır 
yaralanan Konya-Ereğli nüfusuna kayıtlı asker Ramazan Gökçe, kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 
yaşamını yitirdi.   
 
13 Mayıs 2011’de Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Haraba mevkisinde Ağit Yılmaz’ın (57) cesedi bulundu.   
 
13 Mayıs 2011 akşam 19.30 sıralarında Mersin’in Yenişehir ilçesindeki bir bahçede Tuğba Gül Ateş ve Hüseyin 
Akıncı’nın cesetleri bulundu. He ikisinin de birer kurşunla öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinde silahın 
bulunmaması üzerine intihar yerine cinayet şüphesi üzerinden araştırmalar yoğunlaştı.    
 
16 Mayıs 2011’de Dağıtım izninden usta birliğine ulaşmak için Dersim'e gönderilen Hüseyin Karatun'un iki gün 
sonra cesedi, doğum yeri olan Hatay civarlarında bulundu.   
 
7 Haziran 2011’de Tunceli 4. Komando Tugayı Komutanlığı'nda askerlik yapan Cüneyt Yüksel isimli askerin nöbet 
değişimi sırasında arkadaşının silahının ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.   
 
8 Haziran 2011'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, karakoldaki odasında ölü bulunan Piyade Asteğmen Fikret 
Kaymak'ın (23) ailesi, askeri yetkililerce intihar ettiğinin söylendiğini ancak buna inanmadıklarını belirterek, olayın 
araştırılmasını istedi.   
 
10 Haziran 2011’de Hizan ilçesinin Kolludere beldesi yakınlarında DSP Bitlis 2'nci sıra milletvekili adayı 33 
yaşındaki Bedri Aydın'ın cesedi bulundu. 
 
8 Temmuz 2011’de Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Kırkçalı (Hezare) Köyü'nde Meryem İrek (26) isimli kadının intihar 
ettiği iddia edildi.  İple kendini asarak intihar ettiği belirten İrek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Van Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Cenazeyle birlikte hastaneye gelen İrek'in annesi Fatma Özcan, kızının 6 yıldır evli 
olduğunu ve bu süre zarfından sürekli eşi M. Şirin İrek ve ailesinden şiddet gördüğünü belirterek, kızın intihar 
ettiğine inanmadıklarını söyledi. 
 
11 Temmuz 2011’de Siirt'tin Baykan İlçesi'nde yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşlarındaki 
Abdulkerim Erkan isimli korucunun cesedi bulundu. Bitlis Baykan yol güzergahında bulunan ceset kesin ölüm 
nedeni için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.   
 
11 Temmuz 2011’de Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne 15 kilometre mesafede bulunan Duru Karakol'una 100 metre 
uzaklıkta 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin 
cesedi otopsi yapılmak üzere Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
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13 Temmuz 2011’de Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Kırbalı (Gerevan) Köyü'nde oturan 20 yaşındaki Gönül Baran 
evin bir odasında kafasına sıkılan kurşunla ölü   bulundu. Aile fertleri Baran'ın silahla intihar ettiği iddiasında 
bulunurken, Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.   
 
19 Temmuz 2011’de Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde Sabah saatlerinde D-100 karayolu karşısı tepe arkası mevkisinde 
tarlaya çalışmaya giden Turan Ersan (80) isimli vatandaş eve dönmeyince durumundan şüphelenen oğlu Ahmet 
Ersan'ın tarlaya kontrole gitmesi üzerine babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu 112 acil servise bildirilmesi 
üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri ve Suşehri Emniyet müdürlüğü ekipleri Turan Ersan'ın yaşamını yitirdiğini 
tespit etti.   
 
22 Temmuz 2011’de Kars'ta bir çocuğun ağlama sesi üzerine çilingir vasıtasıyla evin kapısını açan polis, karı 
kocanın cesediyle karşılaştı.  Evin içerisine giren polisler Kars'ta minibüs şoförlüğü yapan Öztürk Aras ve eşi 
Semra Aras'ın cesediyle karşılaştı. Karı kocanın tabancayla kafalarından vurulduğu tespit edilirken, Öztürk Aras'ın 
önce eşini vurduğu daha sonrada kendi kafasına sıkarak hayatına son verdiği tahmin ediliyor.   
 
28 Temmuz 2011’de Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kayran köyü muhtarı ölü bulundu. Meydan Deresi’ne balık 
avlamak için evinden ayrılan Veysi Güzelsoy gece karanlığının çökmesine karşın evine dönmeyince ailesi dere 
civarında arama başlattı. Arama neticesinde Kayran Köyü Muhtarı Veysi Güzelsoy’un cesedi dere içinde bulunarak, 
otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Aynı zamanda korucu olan Kayran Köyü Muhtarı Veysi 
Güzelsoy’un cinayete kurban gittiğinden şüphelenildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.   
 
30 Temmuz 2011’de Türkiye’ye kaçak olarak gelen ve Edirne’de yakalandıktan sonra sınırdışı edilmek üzere 
Mersin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne gönderilen Kongo vatandaşı Hamedu Loufa Sayıd (26), tutulduğu 
Yumuktepe Polis Karakolu’nda ölü bulundu. Hamedu Loufa Sayıd’ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi (ANF, 30 
Temmuz).  
 
9 Ağustos 2011’de Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Cafer Yıldız (21) isimli genç, evlerinin yanındaki metruk binada 
uzun namlulu silahla başından vurulmuş halde bulundu. Yıldız'ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu 
konusunda savcılık soruşturma başlatırken, cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.  

23 Ağustos 2011’de Van'da yabancı uyruklu bir kişi, petrol istasyonunun tuvaletinde ölü bulundu. Olay yerine gelen 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekipleri, cesedin İran uyruklu M. M'ye ait olduğunu belirledi.  M. 
M'nin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.    

26 Ağustos 2011’de Siirt'in Eruh ilçesinde, bir kişi çalışmak için gittiği bağda ölü bulundu. İlçenin Bilgili köyünde 
ikamet eden 77 yaşındaki Haydar Yılmaz, çalışmak amacıyla köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan bağına 
gitti. Eve geri dönmeyen Yılmaz'ı aramak için bağa giden ailesi, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Eruh Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.     
 
2 Eylül 2011’de, Adıyaman'da kaybolduğu bildirilen 6 çocuk annesi kadının cesedi, bir ağaçta asılı bulundu. 
Cesedin 6 çocuk annesi Fatma Çetinkaya (58) olduğu ve yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit etti. Ceset otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çetinkaya'nın olay yerine yakın bir bölgede yaşadığı ve 10 gün önce çıktığı evine bir 
daha dönmediği, ailesi ve yakınlarının polise başvurarak, Çetinkaya'nın kaybolduğunu bildirdikleri öğrenildi.    
 
6 Eylül 2011’de Diyarbakır'ın Ofis Semti Ekinciler Caddesi'nde Özkaracadağ Apartman'nın 5'nci katında bulunan 
dairede Zeynel Demir (21) isimli gencin kafasına tek el ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Asker olduğu ve izne 
geldiği iddia edilen Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olay 
yerine gelen Demir'in yakınları fenalık geçirirken, görgü tanıkları Demir'in intihar değil bir cinayete kurban gittiğini 
iddia etti. 
 
6 Eylül 2011’de, Van Özalp'ın Aksorguç (Velecanî) Köyü'nde İran Nergiş (30) isimli kadının çeyiz sandığına 
koymaya çalıştığı av tüfeğinin ateş alması sonucu karnından yaralandığı iddia edildi. Yaralanan 4 çocuk annesi 
Nergiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, cenaze otopsi için Van Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.   
 
7 Eylül 2011’de, Maraş Mekanize Piyade Taburluğu’nda askerliğini yapan Eren Özel, sabah saatlerinde şüpheli bir 
şekilde hayatını kaybetti.  Taburdan bir askerin araması üzerine oğullarının ‘intihar’ ettiği yönünde haber alan aile, 
bu ölüme şüpheli bakıyor. Eren Özel’in kuzeni Nedim Özel, “Malatyalıyız. Kürt ve Aleviyiz. Eren’in babası Edirne F 
Tipi Cezaevinde 20 yıldır siyasi tutuklu. Eren daha önceki gece annesiyle konuşmuş. İyi olduğunu söylemiş. 
Sabahta böyle bir haber alıyorlar. Bizlere henüz net bir bilgi verilmiyor. Bir ‘intihar’ diyorlar bir de ‘kaza sonucu öldü’ 
diyorlar. Askerlik boyunca bir sorun yaşamadığını, yaşasaydı haberlerinin olacağını belirten Özel, biz bu ölümden 
şüpheleniyoruz” demiştir.   
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8 Eylül 2011’de, Batman’ın Beşiri ilçesinin Otluca köyü, önceki akşam Yasemin’in intiharıyla sarsıldı. Dört yıl önce 
Batman’daki bir YİBO’dan mezun olan 20 yaşındaki Yasemin Bozkurt’un acılı ailesi, kendisini ağaca asan 
Yasemin’in intiharına anlam veremedi. Önceki akşam 19.30 sıralarında köy içinden geçen dere kenarındaki ağaca 
ip asarak canına kıyan Yasemin’in acılı babası Latif Bozkurt, “9 çocuğum var. İkisi evli, 3 üçü kız, dört erkek 
yanımda. Yasemin, önceki gün yemeğimi hazırladı, sohbet ettik. Hiçbir sıkıntısı yoktu. İlerleyen saatlerde evde 
olmadığını görünce hepimiz o’nu aradık. Dere kenarında Yasemin’i ağaca asılı vaziyette görünce şok olduk. Nasıl 
olur da canına kıydı. Hala inanamıyoruz” dedi.   
 
11 Eylül 2011’de, Kars'ta askerlik yapan Konya Ereğli nüfusuna kayıtlı Er Celal Kızılkan'ın kaza kurşunu sonucu 
yaşamını yitirdiği iddia edildi. Olaydan sonra Kızılkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi. 
Asker ölümüyle ilgili olarak açıklama yapan Kars Valiliği, "12 Eylül'de Sarıkamış hudutları dâhilinde operasyonel 
faaliyet icra eden Kars İl Jandarma Komutanlığı Dağpınar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda 
görevli Jandarma Komando Er Celal Kızılkan (1990/4), meydana gelen silah kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. 
Olaya Sarıkamış Askeri Savcılığı tarafından el konulmuş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.   
 
12 Eylül 2011’de, Muş'un Varto İlçesi'ne bağlı Dağlıöz (Komagordu) Köyü'nde oturan ve 3 yaşında küçük bir kızı 
olan 23 yaşındaki Şehriban Bingöl, silahlı intihar ettiği iddia edildi. Kafasına sıkılmış kurşunla ölü bulunan Bingöl'ün 
cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
25 Eylül 2011’de, Malatya'da sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Cemal Gürsel 
mahallesi Kanalboyu caddesindeki sulama kanalında ceset olduğunu fark eden çevre sakinleri, durumu emniyet 
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, kanalın içerisinde bir erkek cesedi olduğunu gördü. Ceset, 
olay yerine gelen sivil savunma ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Cesedin 46 yaşındaki Alettin Araç'a ait 
olduğu tespit edildi.     
 
2 Ekim 2011’de, Çukurca Gazi Tepe Askeri Üs Bölgesi'nde askerlik yapan er Adem Tarhan'ın kendi silahıyla intihar 
ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. "Kendi silahıyla karnına ateş ederek yaşamını yitirdiği" iddia edilen Tarhan, 
Van Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Erzurum'un Karayazı İlçesi'ne bağlı Sancaktar Köyü'nde bulunan babası 
Tahsin Tarhan, olaydan bir gün önce oğluyla görüştüğünü belirterek, "Oğlumun terhisine 80 gün kalmıştı. Nişanlıydı 
ve askerliği bittiğinde evlenecekti. Ben oğlumla görüştüğümde de hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu intihar olamaz bu yüzden 
gerekli bütün mercilere başvuracağım" diye konuştu. Baba Tarhan, otopsi raporunda oğlunun karnında 4 kurşun 
olduğunu belirterek, "4 kurşunla intihar mı olur?" diye tepki gösterdi. Aile taziyelerin hemen ardından yasal yollara 
başvuracağını ifade etti.   
 
19 Ekim 2011’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 10. Motorlu Piyade Tugayı’nda zorunlu askerlik hizmetini yerine 
getirirken 14 Ekim günü firar ettiği iddia edilen Konya’nın Cihanbeyli İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı er Ali Önal, Yolalan 
Beldesi’nde yol kenarında askeri elbisesi ve silahıyla birlikte öldürülmüş olarak bulundu. 
 
24 Ekim 2011’de Şırnak'ta Akdizgin 6'ıncı Motorlu Piyade Tugayı 2'inci Taburda Sivas doğumlu Ahmet Turan 
Kargavuş (20), dün nöbetten dönerken doldur-boşalt istasyonunda silahla yaralandı. Yaralanan Kargavuş Şırnak 
Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Askeri hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın nöbetten  
dönerken doldur-boşalt yaparken yaşandığı iddia edilirken, kazanın nasıl meydana geldiği öğrenilemedi.   
 
1 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan İbrahim Atar'ın 
arkadaşı tarafından silahla vurulduğu iddia edildi. Terhisine 3 ay kaldığı belirtilen Jandarma Onbaşı İbrahim Atar, 
dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre arkadaşının tüfeğinin kaza sonucu ateş alması nedeniyle yaralandı. Atar, 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ve cenazesinin memleketi Aksaray'a gönderileceği belirtildi.  
 
7 Kasım 2011’de Van’da Sevda Kaya(27) evinde kurşunlandı. 9 Ekim’de evlenen Sevda Kaya’nın eşi Alim Y. ile 
geçimsizlik yaşadığı biliniyordu. 10 gün boyunca yoğun bakımda kalıp 17 Kasım’da hayatını kaybeden Sevda 
Kaya’nın intihar mı ettiği yoksa birinin ateş etmesiyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.     
 
29 Aralık 2011’de,  Hakkari'nin Yüksekova ilçesi 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı'nda askerliğini yapan er 
Ahmet Sezgin (21) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir asker, Tugay'da meydana gelen ve yetkililerce silah kazası 
olduğu ileri sürülen bir olayda hayatını kaybetti.  2 askerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere öğle saatlerinde 
Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Er Ahmet Sezgin cenazesinin yarın Nazilli'ye gönderileceği bildirildi. Konuya 
ilişkin bilgi veren Hakkari Valisi Muammer Türker, "Olayın doğru olduğunu söyleyebilirim. Ama şu anda olayın 
mahiyetini bilmiyorum" dedi. Türker, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Yüksekova'da askerliğini 
yapmakta olan 1990 doğumlu er Ahmet Sezgin'in, Nazilli Prof. Muammer Aksoy Mahallesi 1211 Sokak'ta ikamet 
eden ailesi, saat 15.00 sıralarında çocuklarının ölüm haberini aldı. Olayın nasıl olduğunu bilmediklerini ifade eden 
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Ahmet Sezgin'in babası Abdurrahman Sezgin (57), "Kafamız çok karışık. Tek sorumuz var, olayın nasıl olduğunu 
bilmek istiyoruz" dedi. Er Ahmet Sezgin'in terhisine 35 gün kaldığı, birkaç gün önce ailesini aradığı ve uçak biletini 
aldığını belirttiği, onlara "Merak etmeyin, artık uçak biletimi de aldım geliyorum" dediği öğrenildi.   
 

Kuşkulu Ölüm Davaları 

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

10 Mayıs 2011’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde aracını park ettiği yerde kendisinden otopark parası isteyen kişileri 
şikâyet etmeye gittiği karakolda ayak ayak üzerine attığı gerekçesiyle polis memurları tarafından darp edilen diş 
hekimi Mehmet Çavdaroğlu’nun yaptığı suç duyurusu üzerine başkomiser O.K. hakkında “görevi kötüye kullanmak” 
suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle; 15 polis memuru hakkında ise “görevi kötüye kullanmak” ve “insan 
yaralamak” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davada mahkeme başkanının suçun “işkence” olduğu kanaatine vararak “görevsizlik” kararıyla dosyayı Beyoğlu 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği 2 Kasım 2011’de öğrenildi. 

 
 

XIII.1. Gözaltında İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar  
 

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

 
5 Ocak 2011’de Van'ın Erciş İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 3 Ocak'ta yaptığı ev baskınında 
gözaltına aldığı DYG üyesi Adem Yıldız, Kutbettin Salta ve Murat Özkaya, kendilerine göz altında işkence 
yapıdığını avukatları aracılığıyla bildirdiler.   
 
06.01.2011’de İHD Siirt şubesine başvuran, Mahmut Teymur, Mehmet Salih Yardımcı, Agit Atıs, Eşref Usluoğlu 
05.01.2011 tarihinde saat 21.00 sularında gözaltına alındıkları ve kendilerine hakaret ile işkence yapıldığını 
anlatmışlardır.   
 
10 Ocak 2011’de İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde “Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz, Alacağız!” talebiyle 
kurulan çadırın kaldırılması için müdahalede bulunan polis ekiplerinin gözaltına aldığı sekiz kişiden, Sancaktepe 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen dördünün, gözaltında darp edilmesi sonucu D.Y.’nin burnunda, U.A.’nın gözünde, 
H.A.’nın ve Ç.A.’nın ise el ve ayaklarında morluklar oluştu. 
 
11 Ocak 2011’de Hakkari merkezde DÖKH üyesi 2 kişinin gözaltına alınması protesto etmek amacıyla 8 Ocak'ta 
yapılan basın açıklaması sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan 3 çocuk, göz 
altında işkenceye maruz kaldıklarını anlatmıştır. 
 
13 Ocak 2011’de Türkiye'ye giriş yaparak sığınma başvurusunda bulunan ve 50 gündür Atatürk Havalimanı 
Nezarethanesi'nde tutulan Filistinli Hasan Muhammed ve eşi çeşitli sorgulamaların ardından havalimanı polis 
yetkilileri tarafından nezarethaneye kondu. Aradan 50 gün geçmesine rağmen Hasan Muhammed ve eşi hakkında 
henüz bir işlem yapılmadı. Hasan Muhammed ve eşi ne serbest bırakıldı ne de geldikleri yere iade edildi. Mazlum-



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 61 

 

Der İstanbul Şubesi'ne yapılan başvuruya göre Hasan Muhammed, nezarethanede kaldığı günler içerisinde polis 
tarafından kötü muameleye maruz kaldı. Kendisine, nezarethanedeki diğer kişilerden farklı tutularak çay dahi 
verilmediğini ifade etti. Hasan Muhammed, kendisinin polis tarafından darbedildiğini ispatlayan görüntüleri de 
derneğe ulaştırdı. Dernek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya şu soruları yöneltti: 
"Bir ailenin 50 gün boyunca uluslararası bir terminalde bekletilmesi ve temel ihtiyaçlardan mahrum kalarak kötü 
muameleye ve işkenceye maruz bırakılması hangi gerekçelerle izah edilebilir. Görüntülerdeki darp izleri açıktır ve 
söz konusu kişi doktor tedavisine götürüldüğünü ancak doktorun kendisine hiçbir rapor vermediğini ifade etmiştir”. 
 
15 Ocak 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Berfin Akan (1981), kardeşi Nibraz Akan’ın karakola 
ifade vermeye giderken kendisini de yanında götürdüğünü, karakolda kardeşine saatlerce işkence yaptıklarını, 
kendisini tartakladıklarını ifade etti. Berfin Akan, babasını ve kendisini tehdit ettiklerini, Irak’lı Caferi olduğu için ırkçı 
yaklaşımda bulunduklarını ve polisin ikinci evliliğini alaylı bir dille sorguladığını belirtti. Bu yaşadıklarının 
psikolojisini çok bozduğunu ifade etti.  
 
15 Ocak 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Nibraz K. Musa (1983), 14 Ocak günü polise ifade 
vermeye gittiğini, fakat şiddet gördüğünü, kendisini saatlerce dövdüklerini ve ailesini de tehdit ettiklerini söyledi. 
Çekilen tomografi sonrasında iki kaburgasının kırık olduğunun ortaya çıktığını, bu olayın kendisini çok olumsuz 
etkilediğini belirtti.  
 
21 Ocak 2011’de, Bitlis temsilciliğimize başvuruda bulunan İnga VEKUA adlı yabancı uyruklu kadın, Bitlis’te 
Hanedan Otelinin merdivenlerinde gözaltına alındığını, gözaltı işlemleri için götürüldüğü karakolda kendisine 
hakaret edilerek sınır dışı edildiğini bildirmiştir. 
 
27 Ocak 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Altun Şahin (1951),  polisin, kendisine, oğluna, 
gelinine ve torununa psikolojik baskı, fiziksel şiddet ve silahla tehditte bulunulduğunu ifade ederek “18 Ocak 2011 
sabah saat 05- 06 sıralarında ailece oturduğumuz apartmana Bedaş’a yönelik operasyon nedeniyle bir baskın 
düzenlendi. Kar maskeli ve sivil polisler oğlumu öldüresiye dövdüler. Beni ve gelinimi de dövdüler, torunlarımı ise 
tartaklayıp üzerlerine silah doğrultarak tehdit ettiler. Torunlarım 6–11–13 yaşlarında. Ve en küçük torunum 
korkudan altını ıslattı. Asıl aradıkları oğluma ulaşamadılar. Diğer çocuklarımı Küçükköy karakoluna götürdüler, 
onlar da olay uzamasın diye ve birazda çekindiklerinden şikâyetçi olmamışlar. Ama şimdi biz suçluların bize bunları 
yaşatanların cezalandırılmasını istiyoruz. O tarihten bu yana tüm aile bireylerimizin psikolojisi çok bozuldu.” dedi. 
 
2 Şubat 2011’de, 3 Ocak günü Van ili Erciş ilçesinde Günlük ile Azadiya Welat gazetelerini dağıtan Murat Özkaya 
polisler tarafından kendisine sürekli 'gizli tanık olması' yönünde baskılar uygulandığını, kabul etmediği için 
götürüldüğü emniyet müdürlüğünde kendisine işkence yapıldığını ifade etmiştir. Kendisine işkence yaparak 
'BDP'de gençlik çalışmaları yürüten Adem Yıldız ve Kutbettin Saltan'ın çeşitli eylemler yaptığını ve parti binasında 
patlayıcı bulundurduklarını yazan bir kağıdı imzalamak zorunda kaldığını ve bu kişilerden tutuklandığını belirtmiştir.  
 
4 Şubat 2011’de Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın 27 Ocak 2011’de Erzurum’da kendisinin seçtiği ünivers itelerin 
öğrenci temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi, İstanbul’da protesto etmek isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis 
ekipleri 19 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan N.K. ve B.B. gözaltına sözlü ve fiziksel tacize maruz 
kaldıklarını belirterek, polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.  
 
6 Şubat 2011’de, İstanbul’un Beyoğlu İlçesinde bir arkadaşıyla görüştükten sonra evine gitmek üzere beklediği 
otobüs durağında kendisine kimlik soran sivil polis ekibinin kimliklerini göstermesini isteyen Mikail Haskanlı, polis 
ekibiyle yaşadığı tartışma nedeniyle darp edildi. Darp edilerek götürüldüğü Taksim Polis Merkezi’nde de aynı 
muameleye maruz kaldığını belirten Mikail Haskanlı, iki gözünde oluşan morluklara rağmen kendisine “darp izine 
rastlanmamıştır” raporu verildiğini söyledi. 
 
8 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Aziz Bayın, 17 Ocak günü işe giderken arkadaşıyla birlikte 
polislerin bir minibüs içinden kendilerine kimlik sormadan kaba muameleyle karşılaştıklarını ve gözaltına aldıklarını, 
ajanlık teklif ettiklerini ve kendisine işkence yaptıklarını anlatmıştır.   
 
11 Şubat 2011’de, İstanbul’un Beyoğlu İlçesinde cep telefonuyla konuşurken kendisine kimlik soran polis 
memuruna, “bir dakika” dediği için başlayan tartışma üzerine gözaltına alınarak götürüldüğü Taksim Polis 
Merkezi’nde kendisine hakaret edilen tiyatro eğitmeni Ü.S., “Konuyla ilgili konuşmak istediğim komiser de bana ‘Çık 
dışarı’ diye bağırdı. Üstümü soyarak arama yaptılar” dedi. Suç duyurusunda bulunan Ü.S., polis memurları 
hakkında suç duyurusunda bulunmasına izin verilmediğini ve kendisine de Kabahatler Kanunu’na göre 64 liralık 
para cezası verildiğini ifade etti. 
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15 Şubat 2011’de Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde binlerce kişinin katıldığı 15 Şubat eylemine polisin müdahalesiyle 
başlayan olaylar sonrası, olaylara katıldıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Polisin gözaltına alınan ve ismi 
öğrenilemeyen bir kişiyi darp ettiği ve kolunun kırıldığı öğrenildi. 
 
15 Şubat 2011’de Urfa'nın Suruç ilçesinde 15 Şubat protestosu yürüyüşünden sonra gözaltına alınan M. Ş., M. Ş. 
ve Ö. B. isimli çocuklar emniyetteki işlemlerin ardından "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" 
iddiası ile Suruç Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişlerdir.. Mahkemede ifade veren çocukların, karakolda 
işkence gördüklerini bu yüzden kolluk kuvvetlerindeki ifadelerinin geçerli olmadığını söyledikleri belirtilirken, 
çocukların işkence iddialarının tutanaklara geçirilmiş ve 3 çocuk ifadelerinin ardından tutuklanarak Urfa E Tipi 
Kapalı Cezaevine gönderilmişlerdir.   
 
16 Şubat 2011’de Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emrah Özden'in 
babası Ahmet Özden, oğlu'na ve onunla beraber gözaltına alınarak tutuklanan Devrim Kayalı'ya işkence yapıldığını 
ifade ederek "Diyadin Emniyet Amirliği'ne getirilip orada özel timler tarafından ikisine de işkence yapılıp oğlum 
Emrah Özden'in ayak parmakları çiğnenerek, sakalları yolunarak işkence ve hakarete maruz bırakılmıştı, dedi. 
Oğluna hastanede 'işkence görmüştür' raporu verilmesinede polisin engel olduğunu belirten baba Ahmet Özden 
suç duyurusunda bulunacağını belirtmiştir. 
 
22 Şubat 2011’de, Mardin'in Derik ilçesinde15 Şubat günü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
12'nci yıldönümünde çıkan olaylarda gözaltına alınan daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılan Şahin Yükler daha sonra tekrar göz altına alınmış ve göz altı sürecince işkence gördüğünü 
belirtmiştir,  gözaltı sürecinde uğradığı şiddet nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunduğu, yüzünde 
şişlikler olduğu ve bu nedenle yatakta tedavi gördüğü belirtilmiştir.  
 
23 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran  Beritan Burakmak: 17 Şubat günü Tem Şube ekiplerince 
Bayramoğlu civarında saat 14.00 civarında gözaltına alındığını, gözaltına alan polislerin  kendisini boynundan tutup 
yerde sürüklediklerini ve Tem Şubeye götürdüklerini, Tem Şube de 8 saat kadar kaldığını, sürekli olarak tehdit 
edildiğini, çocuk şubede 4 gün kaldığını, 21 Şubat’ta adliyeye götürülerek serbest bırakıldığını ama kendisine 
işkence yapan polislerden şikayetçi olmak istediğini belirterek derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunmuştur.            
 
26 Şubat 2011’de, Y.G. isimli kişinin İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvurusunda 23.02.2011 tarihinde 
evlerine yapılan baskında gözaltına alındığını, götürüldüğü Adana Emniyetinde psikolojik ve fiziki şiddete maruz 
kaldığını belirtmiştir.   
 
3 Mart 2011’de, Adana’da 28 Şubat 2011’de evinden dolaşmak için çıkan fakat kaybolan epilepsi hastası Tamer 
Bayat’ın (31) kendisini bulanlar tarafından götürüldüğü Şakirpaşa Polis Karakolu’nda yediği dayak yüzünden 
kolunun iki yerinden kırıldığı; göğsüne ve sırtına aldığı darbeler sonucu akciğerinde su toplanması meydana geldiği 
iddia edildi.   

16 Mart 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Emrah Doğan (1987) ve Eyüp Teber (1993)  parasız 
eğitim için Beşiktaş’ta açlık grevi çadırı açtıklarını, çevik kuvvetin gelip zor kullanarak kendilerini ve arkadaşlarını 
gözaltına aldıklarını belirttiler. Kelepçeli olarak bekletildikleri polis arabasında hakaret edildiğini ve tartaklandıklarını 
söyleyen öğrenciler, daha sonra götürüldükleri emniyet’te hem fiziki hem de psikolojik işkence gördüklerini, parmak 
izini almaya götürürken Emrah Doğan’ın soyularak çıplak olarak arkadaşlarının önünde gezdirildiğini ve onurunun 
rencide edildiğini söylediler. Daha sonra tekrar hastaneye ve oradan da savcıya götürülen Doğan ve Teber ifadeleri 
alındıktan sonra gece 24.00 sularında gözaltına alınan diğer arkadaşlarıyla beraber serbest bırakıldıklarını ifade 
ettiler. 
 
23 Mart 2011’de Siirt ili Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde Saat 12 sularında el arabasıyla hamallık 
yapan ve 31 yaşında olan Epilepsi hastası Mehmet Sabri Baykara isimli yurttaş yoldan geçen bir bisiklet çarpması 
sonrasında bisikleti kullanan kişiyle tartışırken olay yerine gelen polis memurlarının kendisini gözaltına aldığını, 
götürüldüğü karakolda kendisine hakaret edilerek dövdüğünü iddia ederek, İHD Siirt Şubesine hukuki yardım 
talebinde bulundu.   
 
25 Mart 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Süheyla Arslan (1971) oğlu Özgür’ün Sarıgazi’de 
kaçak sigara sattığı için gözaltına alındığını, götürüldüğü Sancaktepe Karakolu Çocuk Şube’de kendisinin gözleri 
önünde darp edildiğini, kendisinin duruma müdahele etmesi sonucunda polisle aralarında bir arbede yaşandığını ve 
kayıtlarda bu görüntülerin mevcut olduğunu söyledi. Polisin demokrat kimliklerinden ötürü kendilerini sürekli taciz 
ettiğini belirten Arslan kendisinin ve çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.  
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2 Nisan 2011’de, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde şakalaşarak yürürken bir araca çarpan C.A. (1995) ve H.E. 
(1995), araçtan inen üç sivil polis memuru tarafından dövülerek gözaltına alındı. Karakolda da darp edildiğini iddia 
etti. iki çocuğun yüzünde ve vücudunda morluklar oluştu. 
 
5 Nisan  günü,  Adana’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 
S.Ö. (16) ve İ.Ö. (17), gözaltında tutuldukları Dağlıoğlu Polis Karakolu’nda, beraber tutuldukları dört çocukla birlikte 
darp edildiklerini ifade ederek, 8 Nisan 2011’de  İHD Adana Şubesi’ne başvurdu. 
 
7 Nisan 2011’de, İ.Ö. adlı kişinin İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda, okuldan dönerken Dağlıoğlu 
Mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde gençlerin yürüyüş yaptığını ve kendilerinin oradan geçerek olaylara 
karışmamak için bir eve sığındığını, polisin her gördüğü genci gözaltına alındığı belirterek, kendisinin sığındı evden 
polisler tarafından gözaltına alındığını ve eline kuş lastiği ve yırtık eldiven verdiklerini sonrada gözaltına alındığını, 
gözaltında polislerden işkence ve kötü muamele gördüğünü belirtmiştir.   
 
7 Nisan 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan S.Y.  05.04.2011 tarihinde işten eve gelirken kolluk 
kuvvetleri ve göstericiler arasında kovalamacalar olduğunu, o esnada sivil polislerin kendisini de gözaltına alarak 
kolunu kıvırıp yere yatırarak darp ettiklerini, daha sonra Dağlıoğlu karakoluna götürüp gözaltına alınan diğer 
kişilerle birlikte tek sıra halinde tek ayaküstünde beklettiklerini, gözaltındaki çocukların, Çocuk Şubeye 
götürüldüklerini ve orada diz çöktürülerek tekmelendiklerini belirtmiştir.   

9 Nisan 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Burcu Yamaç bulduğu telefonu Beyoğlu Emniyeti’ne 
götürmek üzere yoldayken polisler tarafından gözaltına alındığını ve hırsızlıkla suçlandığını, ayrıca Ekipler Amirliği 
Taksim Karakolu’nda polislerin saatlerce onurunu kırıcı arama yaparak alay ve hakaret ettilerini, kendisine 
okutmadan evrak imzalatıldığını ve ailesine haber vermesine izin verilmediğini söyledi.  
 
10 Nisan 2011’de Şırnak'ın Cudi Dağı'nda başlatılan operasyonda çıkan çatışmada HPG'li olduğu iddia edilen 2 
kişinin sağ olarak yakalandığı ve bu kişilerin 4 gün boyunca aç ve susuz bırakıldığı kaydedildi. Silopi Devlet 
Hastanesi'nde muayene için getirilirken, doktorun, "Böyle aç ve susuz bırakılan kişileri muayene etmem" dediği 
iddia edildi. Bu tepki üzerine Başverimli Jandarma Karakolu'nda görevli asker ile doktor arasında tartışma çıktığı 
belirtildi. 2 HPG'liye yemek verildikten sonra doktorun muayene işlemlerine başladığı kaydedildi.    
 
24 Nisan 2011'de Diyarbakır'da, YSK'nın bağımsız adayları vetosu ile başlayan olaylarda gözaltına alınan 12 kişi 
dün Diyarbakır Adliyesi'nde savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 12 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 
aralarında 15 yaşındaki A.S.'nin de bulunduğu 8 kişi de tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. İfadeleri 
alınan 8 kişi, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlamalarından 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. .Tutuklanan A.S.'nin, kameralara yansıyan görüntülerinde çevrede bulunan 
kadınların polislere engel olmaya çalışmış, buna karşı polisler, "Onun cenazesini vereceğiz" demişti. İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen A.S. dün sağlık kontrolü için Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yüzünde, kollarında 
ve belinde darp izleri bulunan çocuk daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır darp 
edildiğine dair rapor verilen A.S. daha sonra Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınması için salonda 
bekletilen A.S.'nin durumunun kötü olduğu ve yürümekte zorluk çektiğinin gözlemlendiği bildirildi.   
 
25 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mustafa Gül, “19.04.2011 tarihinde saat 14.00 civarlarında 
olayların artması üzerine dükkânıma yakın olan kahvehaneye gitmek üzere hareket ettim. O esnada karşıdan gelen 
4 sivil giyimli polis bana ellerime arkadan plastik kelepçe takıp hiçbir şey sormadan beni darp etmeye başladılar. 
Sonra polis aracına bindirdiler. Aracın içinde de darp etmeye devam ettiler. Daha sonra beni 10 Nisan karakoluna 
götürdüler. Buradaki polislere size yeni birini getirdim diyerek o polislerde dövmeye başladılar. Burada fazla 
kalmayıp beni TEM şubeye götürdüler. Benim konuşmama, kendimi savunmama hiç fırsat vermediler. TEM şubede 
de beni diz üstü çöktürüp iki kişi dövmeye başladı. Kafama, sırtıma, bacaklarıma, kollarıma vurmaya başladılar. 
Aynı zamanda küfür edip, hakaret ediyorlardı. Bir gün sonra akşam saatlerinde rapor almak için Diyarbakır Devlet 
Hastanesine götürdüler. Doktor muayene etmeden rapor verdi. Darp edildiğimi, vücudumda darp izleri olduğunu 
söylediğim halde rapora yansımadı. Ben bu konuda soruşturma başlatılması için sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”  Demiştir.   
 
25 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Abdulkadir Savur,  “23.04.2011 tarihinde 13.30 saatlerinde 
cezaevi üst köşede ben ayakkabı tamircisine doğru gidiyordum. Olayların içinde kaldım. Sayıca fazla olan sivil 
polislerce olay yerinde yakalandım. Ve darp edildim. Beni yakaladıkları gibi dövmeye başladılar. Beni TEM şubeye 
götürdüler. TEM şubenin girişindeki kamerasız odaya götürüp dövmeye başladılar. Yüzüğümü parmağımdan zorla 
çıkardılar. Kafamı duvara vurdular. Yüzüme, sırtıma, omuzlarıma tekmeyle vurmaya başladılar. Kollarımı sırtıma 
götürüp, o şekilde tutuyorlardı. Ben kollarımın kırık olduğunu söyledim. Ancak bunu yapmaya devam ettiler. Ayrıca 
benden ajanlık yapmamı istediler. Bunu kabul etmedim. Kafama vurup hakaret ettiler. Beni ertesi gün devlet 
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hastanesine rapor için götürdüler. Beni darp edenlerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.” Demiştir.  
 
27 Nisan 2011’de Şırnak ili İdil ilçesinde YSK'nin bağımsız adayları veto etmesinin ardından sokağa çıkan halka 
yönelik polis müdahalesi ve Bismil'de lise öğrencisi Halil İbrahim Oruç'un polis kurşunu ile öldürülmesini 21 
Nisan'da protesto eden kitleye yönelik polis müdahalesiyle başlayan olaylar sırasında çarşı merkezinde yürüyen 
Merkez Sağlık Ocağı doktorlarından Mehmet Şirin Nas ve Lezgin Baykara isimli yurttaş darp edilerek gözaltına 
alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından Nas ve Baykara, "polise taş attıkları" iddiasıyla tutuklanarak Midyat M 
tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Avukatının itirazı üzerine Nas, dün gece saatlerinden serbest bırakıldı. Nas 
İdil'e girişinde onlarca araçlık konvoy eşliğinde havai fişeklerle karşılandı. Sevgi gösterileriyle ilçeye gelen Nas, 
yaşadıklarını anlattı. Gözaltına alınırken feci şekilde darp edildiklerini belirten Nas, Emniyet Müdürlüğü'nde de 
kamerasız odaya götürülerek işkence edildiğini söyledi. Nas, "Kameraların olduğu nezarethaneye getirdiklerinde 
bize dahi yaklaşmıyorlardı. Ancak kameraların olmadığı bir yere götürüp saatlerce işkenceden geçirdiler. Diğer 
gözaltında bulunan Lezgin Baykara'nın hem alnına hem de ensesine aldığı dipçik darbeleriyle kafasında dikiş 
yerleri vardı. Emniyet Müdürü olduğunu söyleyen kişi sürekli Baykara'ya ve bana 'ya suçlamaları kabul edeceksin 
ya da cesedini ailene teslim ederiz' diyerek tehditler savuruyordu" diye konuştu.   
 
2 Mayıs 2011’de İHD İzmir şubemize başvuran Lütfiye İlikkan, oğlu Cem İlikkan’ın 16 aydır Denizli de asker 
olduğunu, üzerinde cep telefonu yakalandığı için kendisine 15 gün disiplin cezası verildiğini, oğlunun bu tarihe 
kadar hiçbir sağlık sorunun olmadığını ancak gardiyanların kendisine yatak vermediğini, betonda yattığını bu 
yüzden akciğerinin sağ tarafının tamamen bittiğini ve şu an hastanede yattığını ve bu duruma neden olan bölük 
başçavuşu Hasan Çırpan ve oğlumu Disipline atan subaylardan davacı olmak için derneğimizden yardım talep 
etmiştir.     

6 Mayıs 2011’de İHD İstanbul şubemize   başvuruda bulunan Olcay Batmaca, Esenyurt’ta A bölgesi güvenlik timleri 
tarafından sokak ortasında dövüldüğünü, ne olduğunu anlayamadığını, gözaltına alındığını ancak karakolda da 
dövülmeye devam edildiğini ifade etti. Olcay Batmaca, polislerin gerekçe olarak uyuşturucu sattığını söylediğini, 
olayın sanıkları ve tanıkları bahsedilen kişinin kendisi olmadığını söylemelerine rağmen polisler tarafından 
bırakılmadığını belirtti. Olcay Batmaca, ardından savcılığa çıktığını ve düzenlenen tutanağın altındaki isim ve 
imzanın kendisine ait olmadığını söyledi. 

11 Mayıs 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan M.Ş (16) 15 Şubat günü mahalledeki bir protesto 
yürüyüşü esnasında gözaltına alındığını, gözaltı esnasında işkence gördüğünü, daha sonra çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandığını. Götürüldüğü Pozantı çocuk cezaevinde ise askerler tarafından çırıl çıplak soyularak arama 
yapıldığını bu esnada dayaktan geçirildiklerini. Cezaevinde adli mahkûmlarla birarada tutulduklarını, koğuş 
ağalarının paralarına el koyduğunu, sabah saat 04’te uyandırıldıklarını, tuvalet temizliğini kendilerine yaptırıldığını, 
dilekçe ve başvuru haklarının gasp edildiğini belirtmiştir.   
 
16 Mayıs 2011’de, Osmaniye’ye tatil için ailesinin yanına gelen Metin Serdar Gökçe, eve alkollü geldiği için babası 
ve kardeşiyle yaptığı tartışmanın büyümesi üzerine komşularının şikâyeti üzerine gelen polis ekibi tarafından 
gözaltına alındı. Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezi’ne götürülen Metin Serdar Gökçe’nin karakolda 5 polis memuru 
tarafından dövüldüğü; bu nedenle sağ ayak bileğinin iki yerden kırıldığı iddia edildi. Getirildiği Osmaniye Devlet 
Hastanesi’nde ayağına platin takılan Metin Serdar Gökçe, kameraların görmemesi nedeniyle tuvalette darp 
edildiğini savunarak polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. 
 
17 Mayıs 2011’de, Kocaeli’nde  ESP desteklediği milletvekili adayı Aynur Akkemik’in seçim çalışmasına katılan 5 
kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltında darp edildiği iddia edilen 5 kişi 18 Mayıs 2011’de serbest 
bırakıldı.    
 
18 Mayıs 2011’de Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde, 17 Mayıs günü düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan M.G. (17), F.K. (17), M.B. (17) ve Ensari Sayın’ın gözaltında tutuldukları süre boyunca darp 
edildikleri ileri sürüldü, tutuklanan 4 kişiden Ensari Sayın’ın yüzünün darp nedeniyle morardığı ifade edildi.   
 
19 Mayıs 2011’de Diyarbakır'da düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan 13 kişiden Ferdi Kaya, 
İshak Fidan ve Eyüp Işıktaş'ın darp edildiğine ilişkin doktor raporu aldığı bildirildi.   
 
22 Mayıs 2011 tarihinde, İHD Diyarbakır şubesine başvuran Nurten Koyunyıldız, 22 Mayıs 2011 tarihinde yeğeni 
Ağit Yıldız’ın Diyarbakır Yeniköy mezarlığında babasının mezarlığını ziyareti sırasında iki sivil giyimli polis 
tarafından darp edilerek Tem Şubeye, oradan da Çocuk Şubeye götürüldüğünü belirtmiştir. Yeğeninin darp izlerini 
doktor muayenesinde göstermesine rağmen tekrar çocuk şubeye gönerdildiğini ve bir gün kaldıktan sonra savcılığa 
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çıkarıldığını, savcılık ifade aldıktan sonra da serbest bırakıldığını anlatarak olaylardan davacı ve şikayetçi oldukları 
konusunda hukuki yardım talebinde bulunmuştur.   
 
29 Mayıs 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan R.Ö. oğlu Ramazan Ö.’nün 20 Nisan günü saat 22.30 
civarında eve gelirken yolunu çeviren polisler tarafından puşu taktığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ve fiziki 
şiddet uygulandığını belirtmiştir. 
 
31 Mayıs 2011’de, Hopa’daki müdahaleyi Ankara’da protesto etmek için AKP il başkanlığına yürümek isteyen 
gruba, kolluk kuvvetlerinin müdahalesinde 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların gözaltı araçlarında darp 
edildiği ve avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmediği öğrenildi. Çıkan olaylar sırasında 15 polis memurunun da 
yaralandığı bildirildi. 
 
29 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Mahallesi’nde eşzamanlı ev baskınları düzenleyen 
polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların tamamının darp edildiği, Mehmet Göçebe’nin (65) ve 
Cihan Gürbey’in ise aldıkları darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.   
 
2 Haziran 2011’de, Van ili Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi üzerinde Özdal Üçer'i tanıtan, Emek Demokrasi ve 
Özgürlük Bloğu beyannamesini içeren broşür ve Üçer'in seçim pusulasındaki yerini anlatan iki kişi Erciş Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polislerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Emniyete götürülen Enis Tetik ve Mazlum 
Dinç ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tetik ve Dinç, emniyette kendilerine hakaret edildiğini eve BDP'nin 
seçim çalışmaları içinde yer almamaları yönünde tehdit edildiklerini iddia etti. 
 
2 Haziran 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran  Kutbettin Fidancan, “Oğlum Nurullah Fidancan, 13 yaşında 
ve ortaokul öğrencisidir. 01.06.2011 tarihinde Namık Kemal Lisesinin bulunduğu caddede polisler tarafından 
gözaltına alındı. Oğlum daha önce sağ ayak parmağından ameliyat oldu. Oğlumun ameliyat nedeniyle pansuman 
olması gerekiyor. İki gündür çocuk şubede tutulduğu için pansuman olamadı. Dün akşam saat 19.30 civarında 
kendisiyle görüştüm. Bana söylemedi ama polislerden işkence gördüğü her halinden belliydi. Kolunda şişkinlik ve 
kızarıklılıklar vardı ve çok korkmuştu. Bugün tekrar oğlumu görmek için gittim ancak buna izin vermediler. 24 saat 
daha gözaltı uzatma kararı çıktığını söylediler. Çocuğumun sağlık durumundan endişe duyuyorum. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.” Demiştir.              
 
3 Haziran 2011’de, Artvin’in Hopa İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting öncesinde, 
hükümetin enerji politikasını ve HES leri protesto etmek isteyen gruba, kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi 
sonucu çıkan olayların ardından devam eden gözaltı operasyonları kapsamında ve Ankara’da müdahaleyi protesto 
gösterisinde gözaltına alınanların tamamının (52KİŞİ) işkence gördüğü belirlenirken, Hopa’da gözaltına alınan 
İbrahim Aksu’nun aldığı darbeler nedeniyle kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. 

6 Haziran 2011’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde sivil polis ekibiyle tartıştıkları için gözaltına alınarak Beyoğlu 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Zekai Doğan ve Özgüç Kozan gözaltında darp edildi. 
 
6 Haziran 2011’de, Devrimci Karargâh Örgütü Davası nedeniyle tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılan Volkan Karakuş, İstanbul’un Kartal İlçesi’nde çalıştığı işyerinin yakınlarında 4 kişilik polis ekibi 
tarafından gözaltına alındı. Polis otosunda darp edilen Volkan Karakuş’un götürüldüğü Kartal Polis Karakolu’nda 
tekrar darp edildiği öğrenildi. Serbest bırakılan Volkan Karakuş suç duyurusunda bulundu (sendika.org, 8 Haziran). 
 
7 Haziran 2011’de, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde sivil polis ekibiyle tartıştıkları için gözaltına alınarak Beyoğlu 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Zekayi Doğan ve Özgüç Kozan’ın, gözaltında darp edildikleri iddia edildi.   

8 Haziran 2011’de, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı Semti’nde Ü.K., G.E. ve Y.Ç. isimli üç kişi “fotoğraf 
çekerken zafer işareti yaptıkları” gerekçesiyle, çevrede bulunanlar tarafından darp edildi. Daha sonra gözaltına 
alınan bu kişiler götürüldükleri Küçükyalı Polis Karakolu’nun nezarethanesinde de darp edildiler. 
 
15 Haziran 2011’de, 10 Haziran günü Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun görkemli mitinginin ardından Bingöl 
merkeze Bağlı Kasman Mesire alanında gözaltına alınan kapatılan DTP ve BDP'nin eski İl Başkanı Avukat Ömer 
Faruk Ersöz emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından tutuklanması 
talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ersöz, "Örgüt üyesi" olduğu iddiası ile tutuklanarak Bingöl M Tipi kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. Ersöz'ün avukatı Zihni Karaaslan, müvekkili Ersöz'ün emniyete götürüldüğü esnada 
işkenceye maruz kaldığını belirtti. Ersöz'ün burnunda, kafasında ve kaburgalarında kırıklar, kol, bacak ve 
vücudunun çeşitli yerlerinde ise zedelenme ve çürükler olduğunu dile getiren Karaaslan, müvekkiline yol boyunca 
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hakaretlerin de yapıldığını kaydetti. Karaslan, müvekkiline işkence yapan polisler hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ersöz'ün işkence gördüğü adliyede çekilen fotoğraf ile de ortaya çıktı.   
 
16 Haziran 2011’de Giresun üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulunda kendilerini “ülkücü” olarak 
nitelendiren öğrencilerin saldırısına uğradıklarını, bu saldırı da Levent Dayanan ve isimleri öğrenilemeyen birçok 
öğrencinin darp edildiği, 9 öğrencinin can güvenliklerinin korunması amacıyla sığınmak üzere gittikleri karakolun 
önünde polislerce coplanarak gözaltına alındıkları bu sırada Hatice Kutlar ve isimleri öğrenilemeyen diğer 
öğrencilerin çeşitli yerlerinden yaralandıkları, yine karakolda polislerce sözlü kötü muameleye maruz kaldıkları, 
karakolda 4-5 saat bekletildikten sonra serbest bırakıldıklarını belirterek İHD İzmir şubesine başvuruda 
bulunulmuştur. 
 
27 Haziran 2011’de Mardin'in Derik İlçesi'nde emniyet amirliğine ses bombasının atılmasından hemen sonra olay 
mahallinden geçen birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındığını ve darp edildiğini belirten Engin Akkoyun adlı 
yurttaş, Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akkoyun, götürüldüğü emniyet amirliğinde 
birçok polisin kendisine fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığını belirterek, kaburgalarının kırıldığını, ancak 
götürüldüğü hastaneye kendisine işkence yapıldığına dair rapor verilmediğini söyledi. Serbest bırakılan Akkoyun 
gördüğü işkence nedeniyle ailesi tarafından getirildiği Diyarbakır da hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı.   

28 Haziran 2011’de, İstanbul’un Kartal İlçesi’nde trafikte araçlarıyla ilerleyen Ümit Karagöz ile Niyazi Karagöz’ün 
emniyet şeridini kullanmak isteyen aracı uyarmaları üzerine araçta bulunan sivil polis memurları, Ümit Karagöz ile 
Niyazi Karagöz’ü kendilerine kimlik sordukları gerekçesiyle darp etti. Gözaltına alınarak Yakacık Polis Karakolu’na 
götürülen Ümit Karagöz ile Niyazi Karagöz gözaltı merkezinde de darp edildi. Adli Tıp’tan darp raporu olan Karagöz 
kardeşler, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Aldıkları “darp” raporuyla suç duyurusunda bulunan Ümit 
Karagöz ile Niyazi Karagöz: “Bize tekme ve yumruk attılar. Yere yatırıp kelepçeleyip elimize bastılar. Şikâyetçi 
olmamamız için tehdit edip kâğıt imzalattılar” dediler. 

11 Temmuz  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Mehmet Emin Karaca, Taksim Meydanı’nda sivil 
polislerin kendisini kenara çekerek kimlik sormak istediğini, kendisinin de itiraz ederek ‘Herkesin içinde bakın’ 
dediğini, bunun üzerine polislerin kendisini kelepçeleyerek polis aracına bindirdiğini ve dövdüğünü ifade etti. 
Mehmet Emin Karaca, daha sonra Taksim Ekipler Amirliği’ne götürüldüğünü ve orada da kendisine şiddet 
uygulanmaya devam edildiğini, sonra da çevreyi rahatsız etmekten dolayı 75 TL para cezası kestiklerini belirtti. 
Mehmet Emin Karaca, ayrıca öldürülüp Haliç’e atılmakla tehdit edildiğini söyledi.  
 
13 Temmuz 2011’de, İran'da baskılar yüzünden kaçarak Türkiye'ye gelen İranlı mülteci Ali Rezaf Zareei, Van'da 
işkenceye gördüğünü söyledi. Kendisini polis olarak tanıtan ve emniyette gördüğünü belirttiği kişinin evine bıraktığı 
uyuşturucudan dolayı tutuklandığını iddia eden Zareei, gözaltında gördüğü işkenceden dolayı iki yerden ayağının 
kırıldığını belirtti. Sakat olarak cezaevine konulan Zareei, cezaevinde 22 günlük açlık grevi ve AİHM'e yaptığı 
başvuru sonrası tahliye edildi. 
 
21 Temmuz 2011’de Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kar maskeli polisler tarafından dün geceden itibaren 
yapılan ev baskınlarında DTP eski Aydınlar Belediye Meclis Üyesi İsa Adırt ile Zeki Sansor, Mesut Beydoğan ve 
soyadı öğrenilemeyen Methi isimli bir kişi daha gözaltına alındı.   Kent genelinde düzenlenen ev baskınları 
sırasında gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükselirken, dün gece gözaltına alınan ve isimleri öğrenilemeyen 2 
kişinin emniyette yoğun işkenceye maruz kaldığı ve baygınlık geçirdikleri öne sürüldü.  
 
22 Temmuz 2011’de gözaltına alınan İHD Siirt Şubesi Denetleme Kurulu Asil Üyemiz Muhsin Beydoğan, gözaltına 
alındığı ve emniyette tutulduğu sırada polislerin hakaret, tehdit,   baskı ve işkencelerine maruz kalmıştır.    
 
25 Temmuz 2011’de İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan 1970/Siirt doğumlu Metin Beydoğan: “21.07.2011 
tarihinde Van Gevaş ilçesinde bulunan arılarımın yanına giderken Bitlis yolunda önüm polisler tarafından kesildi ve 
gözaltına alındım.  Beni araca bindirir bindirmez dövmeye başladılar, kalbimin sıkışması üzerine beni Baykan 
devlet hastanesine götürdüler muayeneden sonra Siirt emniyet müdürlüğüne götürüldüm, Siirt emniyet 
müdürlüğünde yoğun işkence, küfür ve hakaretlere uğradım, okutulmayan bir sürü belge bana zorla imzalatıldı. 
Beni sadece külot kalacak şekilde çırılçıplak soydular, başımı masaya vuruyorlardı, ayakta bekletiyorlardı, tekme 
tokat atıyorlardı, tüm ailemi tehdit ediyorlardı, gözaltı işkence ve hakaretlere maruz kaldım, can güvenliğim yok” 
Demiştir.   
 
25 Temmuz 2011’de Ankara’da “işyeri komiteleri kurmaya, sendikalarda örgütlenmeye” başlıklı bildirileri dağıtırken 
gözaltına alınan Metal İşçileri Birliği üyesi 3 kişinin gözaltına alınırken ve götürüldükleri Batıkent Polis Karakolu’nda 
darp edildikleri öğrenildi. 
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30 Temmuz 2011’de İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan 1994/Kurtalan doğumlu Hayrettin Taşçı, “29.07.2011 
tarihinde Van Çatak devlet hastanesine gittim. Gerekli tahlillerim yapıldı ve reçete verildi daha sonra çarşı 
merkezine indim. Dükkânda olduğum sırada 10-15 kişilik sivil bir grup içeri girip kimlik ve eşyalarımı da alarak beni 
karakola götürdüler. Karakolda tehdit, hakaret ve dayaklarına maruz kaldım, ölümle tehdit edildim.” Demiştir.   
 
16 Temmuz 2011’de İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde yapılan yol kontrolünde, yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle 
gözaltına alınmak istenen Fevziye Cengiz’in duruma direnmesi üzerine darp edilerek gözaltına alındığı ve 
götürüldüğü Karabağlar Polis Karakolu’nda da 10 dakika boyunca dövüldüğü öğrenildi. 
 
28 Temmuz 2011’de Futbolda şike soruşturması kapsamında 7 Temmuz 2011’de tutuklanan eski futbolcu Ümit 
Karan, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada gözaltına alındıktan sonra tutulduğu nezarethanede 3 gün 
boyunca tek başına kaldığını ve 3 günlük süre içerisinde psikolojik işkence gördüğünü söyledi. 
 
 3 Ağustos 2011’de Van'ın Başkale İlçesi'nde askeri araca yapılan saldırı ile ilgili bir köy muhtarının gözaltına 
alınmasından sonra, bugün de yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Köy baskını esnasında, ticaret yapmak 
amacıyla Böğrüpek (Xanık) Köyü'ne giden Bingöl nüfusuna kayıtlı 1984 doğumlu Orçin Aslan isimli yurttaş da, 
gözaltına alındı.  Gözaltına alındıktan sonra darp edilen ve kafasında kırıklar oluştuğu, vücudunda darp izleri 
bulunduğu belirtilen Aslan, daha sonra serbest bırakıldı. Kendisiyle birlikte gözaltında bulunan diğer 7 kişinin de 
darp edildiğini belirten Aslan, gözaltında bulunduğu sırada askerlerin sürekli kendisini döverek, hakaret ettiğini 
kaydederek, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.   
 
4 Ağustos 2011’de Batman'da Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını yapan Mazlum Bilmedi, 
bu sabah Çarşı Mahallesi'nde polisler tarafından gözaltına alındı. Bilmedi, götürüldüğü Batman Emniyet 
Müdürlüğü'nde tehdit edildiğini ileri sürdü. 2 saat gözaltında tutulan Bilmedi, ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakılırken, gözaltında polislerin kendisini "Bu işi bırak yoksa senin için çok kötü olur" şeklinde tehdit ettiğini iddia 
etti.   
 
5 Ağustos 2011’de Van’ın Başkale İlçesi’nde 1 Ağustos 2011’de üç askerin yaşamını yitirmesine neden olan 
saldırıdan sonra gözaltına alınan ve savcılıkta serbest bırakılan Güroluk Köyü’nün Muhtarı Ali Arslan, annesi, 
babası ve İsmet Çiftçi gözaltında işkence ve kötü muamele gördüklerini belirterek sorumlular hakkında suç 
duyurusunda bulundular. 

8 Ağustos 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Levent Güney, Sarıgazi Atatürk Mahallesi’nde 
21.07.2011 günü saat 17.30 sıralarında  arkadaşlarını beklerken resmi polis aracının yanına gelerek, üç polisin 
kimlik kontrolü yaptığını, daha önce gözaltına alınmasıyla ilgili olarak kendisine “Senin ne işin var örgütle, hala 
gidiyor musun, vatanınızı niye sevmiyorsunuz?” gibi şeyler söylediklerini ifade etti. Levent Güney, polislerin daha 
sonra üstünü aradıklarını, yüzüne biber gazı sıktıktan  sonra silah dipçiğiyle kafasına vurup yere yatırıp ellerini 
arkadan kelepçelediklerini, ve o halde 5 dakika boyunca darp ettiklerini, sonra kelepçeyi çıkarıp “Bu sana yeter, 
defol git” dediklerini söyledi. Olayı gören mahalle sakinleri toplanıp kendisini polisin ellerinden almaya çalışırken bir 
kargaşa çıktığını, o esnada kaçtığını, destek ekip istediklerini ve kendisini aramaya başladıklarını, girdiği tekstil 
atölyesi sahibinin kendisini polise teslim ettiğini belirtti. Polise teslim edildikten sonra, yaklaşık 15 dakika polisler 
tarafından dövüldüğünü, ardından önce Sarıgazi Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldüğünü, yaklaşık olarak orada 1 
saat boyunca darp edildiğini, dövüldüğünü, hakarete uğradığını, daha sonra Yenidoğan Polis Karakolu’na 
götürüldüğünü, orada da darp edildiğini belirtti. Götürdükleri savcının kendisini suçlu göstermeye çalıştığını ve 
“Polise neden saldırdın” gibi ithamlarda bulunduğunu ifade etti. 
 
10 Ağustos 2011’de Siirt’te düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 6 çocuğun gözaltına 
alınırken ve gözaltında darp edildikleri ileri sürüldü. 
 
11 Ağustos 2011’de İzmir’in Balçova İlçesi’nde trafik ekiplerince aracı durdurulan Ahmet Çıngıl’ın (32) kendisinden 
alkol testi yerine kan tahlili isteyen polis memurlarına itiraz etmesi sonucu gözaltına alınarak götürüldüğü Salih 
İşgören Polis Karakolu’nda gözlerine biber gazı sıkılarak darp edildiği; aldığı darbeler nedeniyle Ahmet Çıngıl’ın 
gözünde görme kaybı olduğu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göz Kliniği’nde devam ettiği öğrenildi. 

12 Ağustos 2011’de, derneğimize başvuran İbrahim Halil Çarboğa, Taksim Meydanı’nda seyyar satıcılık yaptığını, 
10 Ağustos akşamı polislerin kendisini kelepçeleyerek gözaltına aldıklarını, Taksim Ekipler Amirliği’ne götürerek 
dövdüklerini ve parasını eksik verdiklerini söyledi. 
 
18 Ağustos 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan İ.G. saat 8.30 sularında Adana Yeni Sanayisi 
civarında kıdem tazminatı ile ilgili bildiri dağıttıkları esnada, resmi polislerin kendilerini gözaltına almak istediklerini, 
10 dk. önce sivil polislerin gelerek kimlik bilgilerini aldığını anlatan İ.G. resmi polisin kafasına telsizle vurulup 
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yaralanmasına sebebiyet verildiğini ve gözaltına alınıp Şakirpaşa karakoluna götürüldüğünü, karakolda polislerin 
sözlü tacizine ve hakaretlerine maruz kaldığını belirtmiştir.   
 
20 Ağustos 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Altan Acar- Kadir Baş,   “Bugün bir trafik kazası nedeniyle 
Diyarbakır Yenişehir Polis karakolundayken, yaşları 17–18 olan 4 çocuk gözaltına alınmış halde karakola 
getirildiğine tanık olduk. Polisler gözaltına aldıkları çocukları darp etmekte hem de ağza alınmayacak küfürler 
etmekteydiler. Gözaltına alınanlardan bir çocuk daha karakolun bahçesindeyken darp edilirken kaçtı. Gözaltına 
alınanlardan bir kişi de daha sonra serbest bırakıldı. Ancak soyadlarını bilmediğimiz Mehmet ve Abdulrrezzak adlı 
kişiler halen gözaltında ve kötü muamele görüyorlar. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz. ” Demiştir.    
 
23 Ağustos 2011’de, 17 Ağustos tarihinde Ankara’nın Mamak İlçesi’nde eşinin akrabaları tarafından darp edilen 
Kemal Genç’in şikâyetçi olmak için gittiği Akdere Polis Karakolu’nda kendisini darp eden kişiyle konuşan polis 
memurlarının neden olmaksızın Kemal Genç’in üzerine biber gazı sıktıkları ve Kemal Genç’i ters kelepçeleyerek 
darp ettikleri öğrenildi. 
 
27 Ağustos 2011’de TSK nın Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik başlattığı hava operasyonlarını protesto etmek 
için 21 Ağustos 2011’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda düzenlenen gösteriye katılan DSİP üyesi Muhammed 
Cihad Saatçioğlu, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı.  Muhammed Cihad Saatçioğlu’nun 
gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ileri sürüldü. 
 
3 Eylül 2011’de Alışveriş yapmak amacıyla İzmir’in Selçuk İlçesi’ne bağlı Zeytinli Köyü’nde bir markete giren Kemal 
Ünsal, Orhan Yakal, Mahsum Esen, Azad Esen ve Ömer Sezak adlı Kürt gençlere adlı 5 Kürt gencinin, kendilerine 
önce sözlü sataşmada bulunan aşırı sağcı bir grubun fiziki saldırısına maruz kaldıkları öğrenildi. Olay yerinden 
geçenler tarafından hastaneye götürülen 5 kişinin tedavileri tamamlanmadan gözaltına alınarak Selçuk İlçe 
Jandarma Komutanlığı’na getirildikleri ve burada da şikâyetçi olmaktan vazgeçmeleri için darp edildikleri ileri 
sürüldü. 

5 Eylül 2011’de İHD İstanbul şubemize  başvuruda bulunan Orhan Deniz (1986), 31 Ağustos 2011 günü saat 00.30 
sularında aracının lastiğini değiştirmek için benzin istasyonuna girdiğini, oradaki bir grupla aralarında tartışma 
yaşandığını o sırada olay yerinden geçen önleyici hizmet polisi tarafından karakola götürüldüklerini, orada sivil 
polislerin kendilerini darp ettiğini ifade etti. Daha sonra rapor için Bağcılar Devlet Hastanesi’ne götürüldüklerini 
belirten Orhan Deniz, kelepçeli muayene olmayacağını söyleyince ağabeyiyle birlikte polis ve özel güvenlik 
tarafından sopayla darp edildiğini söyledi.  
 
7 Eylül 2011’de Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde yolda yürürken “şüpheli” olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Metin 
Arslan’ın (31) Çınar Emniyet Müdürlüğü’nde gördüğü işkence ve kötü muamele sonucu fenalaşarak Çınar Entegre 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay nedeniyle Metin Arslan’ın ailesi suç duyurusunda bulundu. 
 
21 Eylül 2011’de, 27 Kasım 2010 tarihinde Diyarbakır kırsalında kaza sonucu yaşamını yitiren YJA-Star üyesi Urfa-
Suruç doğumlu Tekoşin Şilan kod isimli Hilal Uğur için Urfa Suruç'ta açılan taziye çadırını ziyaret etmek isteyen 
yurttaşlara, polis dün sert müdahale etti. Müdahale sonucu aralarında BDP PM üyesi, il başkanı ve yöneticilerinin 
de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 6 sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Avukatlardan 
alınan bilgiye göre, gözaltında bulunan Aynur Yılmaz'ın kolu ve Faik Alakuş'un ise kaburgaları kırıldı,  BDP Suruç 
İlçe Yöneticisi Şükrü Binici'nin de işkence gördüğü, Fatma Doğan'ındarp neeniyle kanlar içinde kaldığı,  Alakuş'un 
Suruç Devlet Hastanesi'nde tutulduğu ve Urfa'ya sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.   
  
22 Eylül 2011’de, İstanbul Aksaray Polis Karakolu’nda tutulan müvekkillerinin durumu hakkında bilgi almak 
amacıyla karakola giden Avukat Bülent Kurt, karakolda bulunan polis memurlarının fiziki saldırısına maruz bırakıldı. 
 
24 Eylül 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan H.B isimli (16) çocuk Özgür Halk dergisi dağıtımı 
yaptığı için gözaltına alındığını, polislerce darp edildiğini, daha sonra tutuklanarak götürüldüğü Mersin cezaevinde 
ve sevk edildiği Pozantı çocuk cezaevinde baskı hakaret’e uğradığını adli mahkûmlarla birarada tutulduğunu, 
eşyalarına el konulduğunu belirtmiştir.   
 
4 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Muhsin Turan şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Agit 
Turan, evinden çıktığı sırada kimlik sorgulaması sonrasında gözaltına alınmış ve tevkif edilmiştir. Karakoldan 
Mahkemeye çıktığında kendisiyle yakinen görüşebilme imkânım oldu. Oğlumun yüzünde morluklar ve darp izleri 
vardı. Darp edildiği açıkça görülmekteydi. Oğlum Agit Karakolda ifadesi alınırken baskıya maruz bırakıldığını ve 
darp edildiğini ifade etti. Ben İHD Diyarbakır Şubesinden hukuki yardım talep ediyorum. ”   
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7 Ekim 2011’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde bağlı Gülsuyu Semti’nde Ertuğrul Gazi Lisesi’nde, Marksist gerilla 
lideri Doktor Ernesto Che Guevara’yı ölüm yıldönümü nedeniyle anmak isteyen öğrencilerin etkinliğine biber gazı 
ve coplarla müdahale eden polis ekiplerinin darp ederek gözaltına aldığı 22 öğrenci ile Etkin Haber Ajansı 
muhabirinin götürüldükleri Şehit Saffet Okumuş Polis Karakolu’nda da darp edildikleri ve öğrencilere elektrikli copla 
vurulduğu öğrenildi. 
 
9 Ekim 2011’de Mersin’de gözaltına alınan H.Y., F.Ö. ve S.Ö.’nün adlı 3 çocuğun götürüldükleri Mersin Emniyet 
Müdürlüğü’nde altı saat boyunca darp edildikleri ve kendilerine ajanlık teklif edildiği ileri sürüldü. 

10 Ekim  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Deniz Kesgin, Ruşen Ali Keskin, Goncagül Telek, 
Ümit Emrah Köse, Ali Tektaş, Zelal Armutlu, Okan Danacı, Dilan Karamanoğlu, Haşim Bora Bilgili, Çağrı Aydoğan 
ve Serkan Hakvar; diplomalarını almaya gittikleri okulun bahçesinde beklerken okulun penceresinden bir pankart 
sarkıtılmış olduğu için Esenkent Saffet Okumuş Polis Karakolu’ndaki memurlar tarafından gözaltına alındıklarını ve 
darp edildiklerini, elektroşok uyguladıklarını, dayak ve işkencenin karakolda da devam ettiğini söylediler.  
 
11 Ekim 2011’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 2 Ekim 2011’de çıkan çatışmada ölen 
HPG militanı Sadık Kaya için 4 Ekim 2011’de Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından törene katılan 
gruba polis ekiplerinin basınçlı su ve coplarla yaptığı müdahale sonucu gözaltına alınanlar arasında bulunan 
oğluyla ilgili bilgi almak için Mersin Adliyesi’nin önünde bekleyen Emine Orhan’ın darp edilerek gözaltına alındığı ve 
götürüldüğü Soğuksu Polis Karakolu’nda da darp edildiği öğrenildi. 
 
12 Ekim 2011’de Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 10 Ekim günü gözaltına alınan ve Diyarbakır 5. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından “patlayıcı madde bulundurduğu” gerekçesiyle tutuklanan M.A.’nın (17) gözaltında işkence 
görmesi nedeniyle kol, sırt ve sağ bacağında darp izleri olduğu belirtildi. 
 
12 Ekim 2011’de İstanbul Üniversitesi’nin düzenlenen akademik açılış yılı törenine katılan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ı protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Umut Pamuk, götürüldüğü Beyazıt Polis Karakol’unda ve 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde darp edildiğini; çırılçıplak soyulmaya zorlandığını açıkladı. 
 
12 Ekim 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde   Karakola götürülerek  8 yaşındaki M.E.İ. 12 Ekim günü okul 
çıkışında sivil polisler tarafından "Bize neden taş atıyorsun?" denildikten sonra gözaltına alındığını belirterek,  okul 
kapısı önünde sivil polisler tarafından sivil plakalı bir araca bindirilerek karakola götürüldüğünü söyledi. M.E.İ., 
"Bana silahlarını gösterdiler. Birçok soru sordular taş attığımı söylediler" dedi. Kendisini karakola götüren polislerin, 
yalnızca soru sormadığını "ajanlık" da teklif ettiklerini anlatan  M.E.İ., arkadaşlarının isimlerini söylemesi 
karşılığında kendisine dokunmayacakları vaatlerinde bulunduklarını aktardı.  M.E.İ., "Ben bir şey bilmediğimi 
söyledim, beni önce dövdüler. Dövdükten sonra beni eğdiler, sonra da tekme atmaya başladılar, sanki top 
oynuyorlardı" diye konuştu. M.E.İ.'nin yüzü ve burnunun ezildiği, dudaklarının patladığı, 2 dişinin düştüğü ve 1 
dişinin de kırıldığı görüldü.   
 
12 Ekim 2011’de, kardeşi Zeki Turgut gözaltına alına ve gözaltında işkence gören Halil Turgut, “Van Valiliğinin 5 
Ekim'de yaptığı açıklamada, Çatak'ta yapılan operasyonda "4 örgüt mensubu" ile birlikte çok sayıda örgütsel 
doküman yakalandığı iddiasını yazılı açıklamayla duyurduğunu, açıklamadan sonra yakalanan ve 3'ü tutuklanan 4 
kişinin köylüler olduğunu” ifade etti.  Tutuklanan Zeki Turgut'un abisi Halil Turgut'a cezaevinde kardeşini ziyarete 
ettikten sonra yaşananlarla ilgili olarak İHD Van Şubesi'ne başvurdu. Kardeşine gözaltında işkence yapıldığını 
belirten Turgut,  "Baskın yapılan yer bizim kendi köyümüzdür. Kardeşim özelikle bölgede bulunan Koçerlerden 
düzenli olarak peynir alıp satıyordu. O günde peynir almaya giderken bizim köydeki evde yakalanmış. Kardeşimin 
gerilla olmadığını herkes iyi biliyor. 3 çocuk babasıdır. Son çocuğu 3 günlüktür. Yani yapılan açıklamanın gerçekle 
alakası yoktur" diye konuştu. Tutuklamadan sonra dün Van F Tipi Cezaevi'ne giderek kardeşiyle görüştüğünü 
kaydeden Turgut, görüşmede kardeşi Zeki Turgut'un anlatımlarını şöyle anlattı: "Askerler köyü ablukaya aldıktan 
sonra baskın düzenledi. Ev baskınında beni gözaltına aldılar. Gözaltına alınmamla birlikte çırılçıplak beni soydular. 
Darbelerle kafamı kırdılar. Vücudumda darbe almadığım yer kalmadı. Bizlere resmen işkence yaptılar. Sürekli bazı 
şeyleri kabul etmemiz isteniyordu. Ele geçirilen mühimmat anda bir ilgimiz yok. Yaralı bir şekilde tutuklanıp 
cezaevine gönderildik." Kardeşinin halen yaralar içinde olduğunu aktaran Turgut, kardeşi ve onla birlikte 
yakalananların derhal tedavi edilmesini istedi.   
 
13 Ekim 2011’de, Zorunlu askerlik hizmetini TSK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kışlasında yapan Uğur 
Kantar’ın 25 Temmuz 2011’de “disko” olarak tabir edilen disiplin koğuşunda üç boyunca yemek ve su verilmeden 
gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle komaya girerek Ankara’da bulunan Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nde tedavi altına alındı, süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.   
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14 Ekim 2011’de 12 Ekim günü İstanbul Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katılan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ı “parasız eğitim istiyoruz” talebiyle protesto etmek isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı öğrencilerden 12 si gözaltında işkence ve kötü muamele gördüklerini savunarak suç 
duyurusunda bulundu. 
 
14 Ekim 2011’de Mersin’in Toroslar İlçesi’nde Çağdaşkent Lisesi’nde DEV-LİS Dergisi’ni okula almayan okul 
müdürüyle görüşmek amacıyla okula SDP il örgütü yöneticilerinden Kadir Saraçoğlu ve SDP üyesi 1 kişinin okula 
çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı; Güneykent Polis Karakolu’na götürülürken polis aracının içinde 
ve karakolda iki saat boyunca darp edildikleri öğrenildi. 

19 Ekim 2011’de, İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde gözaltına alınan 13 kişi 
götürüldükleri Örnek Mahallesi Polis Karakolu’nda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde 
işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldı. Karakolun bodrum katında “tekmelerle hayâlara vurma, hayâ burkma, 
sırtta zıplama, kulaklara sert şekilde vurma, yüze tekme atma” gibi işkence yöntemlerine maruz kalan 13 kişiden 
Serhat Yıldırım, duyu kaybı yaşadı. Gözaltına alınanlardan Sercan Ahmet Arslan ise “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla 23 Ekim 2011’de tutuklandı. 
 
28 Ekim 2011’de, Eğitim Sen Dersim Şubesi, geçtiğimiz hafta İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 
Eğitim Sen Dersim eski Şube Başkanı Mehmet Ali Arslan'ın Dersim Emniyet Müdürlüğü'nde işkenceye maruz 
kaldığı iddialarına ilişkin şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Eğitim Sen Dersim Şube 
Başkanı Hasan Ölgün, eski şube başkanları Mehmet Ali Arslan'ın İstanbul'da gözaltına alınarak Dersim'e 
getirildiğini belirterek, olaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Dosyasında gizlilik kararı var deyip avukatı ile 
görüştürülmemiştir. Diğer gün avukatları görüşmeye gittiklerinde ise Malatya'ya götürüldüğü bilgisi verilerek yasal 
hakkı olan avukatları ile görüşmesi engellenmiştir. Bazı iddialara göre arkadaşımız ilk muayeneye götürüldüğünde 
vücudunda herhangi bir darp izi yokken son kontrole götürüldüğünde ise yüzünde şişlik ve morluklar olduğu 
söylenmektedir.     
 
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne bağlı köylerden aldığı yardımlarla geçinen Muş nüfusuna kayıtlı 
zihinsel engelli Sadettin Şahin adlı yurttaşın Tepe Belde Jandarma Karakolu'na bağlı jandarmalar tarafından "PKK'li 
olduğu" iddiasıyla gözaltını alınıp işkence edildiği öne sürüldü.Karakola giden yeğen Suat Şahin, dayısını kanlar 
içinde görmesi üzerine Bismil Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tedavinin ardından 
zihinsel engelli Şahin'in vücudunun büyük bir bölümünde morluk ve darp izine rastlandı. Şahin'in onlarca asker 
tarafından yere yatırılarak silah dipçikleriyle dövülüp, yerde sürükledikten sonra karakola götürüldüğü ve kendisine 
yapılan işkence sırasında "Pişmanlık yasasından yararlanmak istiyor musun?" şeklinde soruların yönetildiği 
belirtildi.  Karakolda saatlerce işkence yapıldığı ileri sürülen Şahin'in PKK'li olmadığı anlaşılması üzerine karakol 
komutanının Şahin'in Muş'taki kardeşini aradığı bildirildi.  Öte yandan bir hafta önce Tepe Karakol Komutanlığı'nda 
görev yapan rütbeli bir asker tarafından soyadını öğrenemediğimiz ve zihinsel engelli olan Metin adındaki bir 
yurttaşı darp ederek, hastanelik ettiği öğrenildi.   
 
4 Kasım 2011’de Zorunlu askerlik hizmetini TSK nın İzmir’deki kışlasında yapan Emrah Başta’nın askeri eğitim 
sırasında ayağında sorun olması nedeniyle yatakhanede uyuduğu gerekçesiyle nöbetçi çavuş tarafından tuvalete 
kilitlendiği; üç gün boyunca sopalarla sürekli dövüldüğü; iki gün boyunca yemek ve su verilmediği bu nedenle 
Emrah Başta’nın akli dengesini yitirmesinden ötürü Ankara’da bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) 
tedavi altına alındığı öğrenildi. 

11 Kasım 2011’de, oğlu Askeri Pamuk (1980) adına derneğimize başvuruda bulunan Ali Rıza Pamuk: Oğlum 
Askeri Pamuk bayramın 2. Günü polis aramasına denk geldi; bir davası için ifade vermediğinden hakkında 
yakalama emri çıkarılmış. Oğlum, polislere “Bayram günü beni idare edin, bayramdan sonra gidip ifade veririm” 
demesine rağmen polisler kabul etmeyince kaçmış ama hemen yakalanmış ve Kasımpaşa Karakolu’na götürülmüş. 
Oğlum, karakolda polisler tarafından dövülerek darp edildi. Oğlumun kulağına 8 dikiş atıldı. Darp raporunu bize 
vermediler; ancak savcı isterse biz göndeririz dediler. Oğlum, kendisini döven polisleri teşhis edebilir” dedi. Ayrıca 
çekilebildiği kadar olay esnası ve sonrası bir CD’yi de derneğimize teslim eden Ali Rıza Pamuk, kendisi ve bir 
tanıdığının karakola gittiklerinde polisler tarafından merdivenlerden itilerek darp edildiğini belirtti. 
 
21 Kasım 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Muhammed Şah Taşkesen (1982), “18 Kasım 2011 
Cuma günü gece saat 02.00 sıralarında arkadaşım Muammer Akyüz’ü eve bırakmak üzere özel aracımla eve 
giderken polis tarafından Örnek Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı civarında durdurulduk. Polis üst araması yaptı ve 
daha sonra araç araması yapmak istediklerinde arama izinleri olup olmadığını sorunca karakola götürüldük ve 
orada bayıltılana kadar arkadaşım ve ben şiddet gördük.” dedi. Muhammed Şah Taşkesen, darp esnasında, üç-
dört kez bayıldığını ve su ile ayıltılarak her defasında işkenceye devam edildiğini söyledi 
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29 Kasım 2011’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gelen M.A. (50) adlı mermer ustası bir kişi, otomobilinin 
çalınması nedeniyle şikâyet amaçlı gittiği polis karakolunda işkence ve kötü muamele gördüğünü savunarak elinde 
balta ve bıçakla çıplak protesto eylemi yaptı. Polis memurlarının müdahale ettiği M.A. gözaltına alınarak Şehrem ini 
Polis Karakolu’na götürüldü. 
            
5 Aralık 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınarak İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürülen Tarkan Çamlı’nın gözaltında gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındığı iddia edildi. 
 
8 Aralık 2011’de, S.B. isimli yurttaşın İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda oğlu Ş.B.’nin polisler 
tarafından sokakta gözaltına alındığı, gözaltındayken oğluna işkence yapılarak suçlamaları zorla kabul ettirdiklerini 
belirtmiştir. 

9 Aralık 2011’de İzmir’de 2011 yılının Temmuz ayında ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis 
ekipleri tarafından “kimliği üzerinde bulunmadığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan F.C.’nin (37) 
Karabağlar Polis Karakolu’nda iki sivil polis memuru tarafından dakikalarca dövüldüğü ve cinsel tacize maruz 
kaldığı; olaya tanık olan diğer polis memurlarının da olaya müdahale etmediği ortaya çıkan kamera kaydı 
görüntüleri sonucu öğrenildi.   

13 Aralık 2011’de İstanbul’un Başakşehir İlçesi’ne bağlı Bayramtepe Mahallesi’nde “yüksek sesle müzik 
dinledikleri” gerekçesiyle polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltında alınan Mazlum Çimen ve Aykut Budak’ın 
götürüldükleri Güvercintepe Polis Karakolu’nda da darp edildikleri; sevk edildikleri mahkeme tarafından ise “görevli 
polis ekibine direndikleri” iddiasıyla tutuklandıkları öğrenildi. 
 
16 Aralık 2011’de Fas’tan Seyahat amaçlı geldikleri İzmir’in Urla İlçesi’nde 4 Eylül 2011’de bir eğlence merkezinde 
yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alınan Faslı 3 kişiden ikisinin götürüldükleri Urla İlçe Karakolu’nda 
“fuhuş yaptıkları”na dair ifadeyi imzalamadıkları gerekçesiyle dövüldüklerini öne sürerek polis memurları hakkında 
şikâyetçi oldukları öğrenildi. 
 
18 Aralık 2011’de İstanbul’un Silivri İlçesi’nde “esrar sattığı” gerekçesiyle yargılanan oğlunun 16 Ağustos 2011’deki 
duruşmasının çıkışında polis memurlarına “oğluma tuzak kurdunuz” diye bağıran Veysel Atabey’in (45) çağrıldığı 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yedi polis memuru tarafından saatlerce dövüldüğü öğrenildi.   
 
18 Aralık 2011’de Dini inançları nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Malatya 2. Ordu İstihkâm Alayı 
Köprücü Taburu Köprücü Yüzücü Bölüğü’nde vicdani reddini açıklayan Muhammed Serdar Delice (28), İstanbul’un 
Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Kasımpaşa Semti’nde 27 Kasım 2011’de gözaltına alınmış ve “emre itaatsizlik ettiği” 
gerekçesiyle tutuklanarak Kasımpaşa Askeri Cezaevi’ne gönderilmişti. Serdar Delice’nin cezaevinde başka 
nedenlerle tutuklu olan askerler tarafından darp edildiği ve eşyalarının da gasp edildiği öğrenildi. 
 
20 Aralık 2011’de İstanbul’un Silivri İlçesi’nde 1 Ağustos 2011’de trafik kontrolü uygulamasında tartıştığı polis 
memurları tarafından gözaltına alınan elektrik teknisyeni Serkan Aksu’nun (27) gözaltına alınarak götürüldüğü İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nde 20 kadar polis memuru tarafından saatlerce dövüldüğü; bayılmaması için sürekli soğuk su 
döküldüğü; götürüldüğü hastanede ise kendisine “darp ve cebir izine rastlanmamıştır” raporu verildiği öğrenildi. 
 
20 Aralık 2011’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Farız Özmen (1984): “ 19.06.2010 günü işten çıkmış 
eve gidiyordum. Polislerle bir grup genç sokakta çatışıyorlardı. Bu arada oradan geçerken polisler beni darp ederek 
gözaltına aldı. Arnavutköy karakoluna götürdüler ve orada ayağıma sopalarla vurarak, kırdılar ve daha sonra 
serbest bıraktılar.  En son 18.12.2011’de kardeşimle semtimizde gezerken yolumuzu kesen sivil polisler (polis 
olduklarını kendileri söyledi) bizi arabaya bindirmeye çalıştılar. Bu yüzden ben ve ailemden birine bir şey olursa 
sorumlusu polislerdir.” diyerek daha öncede 4–5 kez polisler tarafından tehdit edildiğini beyan etti.   
 
24 Aralık 2011’de,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fatma Telek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Barış 
Yılmaz, 22.12.2011 tarihinde akşam saatlerinde Bağlar polis karakolunda bulunan polisler tarafından gözaltına 
alındı. Oğlumu gözaltına alan polisler çenesini kırıp daha sonra 112 servisini arayıp ambulans çağırmışlar. Şimdiye 
kadar kendi çabalarımızla oğlum da bulunan işkence izlerinin tespiti için bazı raporları doktorlardan aldık. 17 
yaşında olan oğlum şu an Dicle Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümün de yatmaktadır. Bu olayı gerçekleştiren ve şu 
anda Bağlar Polis Karakolun da bulunan polislerden ve devlet hastanesi doktorlarında davacı ve şikayetçiyim. Bu 
polislerin tümümün tespit edilip cezalandırılmasını talep ediyorum.”  
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 XIII.2. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele 
 
4 Mart 2011’de Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Tahsin Barut, Kulp ilçesine bağıl Reşika (Başbuğ) Köyü'nde 
dedesinden kalma arazisine Reşika Köyü korucusu olan Naim Çelik tarafından el konulduğunu ve bu nedenle 
kendisi hakkında Kulp Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtığını söyledi. Barut, Silvan'dan çocuklarıyla ile beraber 
Kulp Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava duruşmasına katılmak Kulp'a giderken korucu Naim Çelik ve 
beraberindeki korucuların taşlı sopalı saldırısına uğradığını söyledi.   
 
 29 Mart 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Salih Aslan,  “Ben 1986 yılından 2009 tarihine kadar geçici 
köy koruculuğunu yaptım. Hem yaşımdan hem de kendi isteğim üzerine bıraktım. Bıraktığımdan beri bana ve 
aileme baskı, tehdit, yıldırma, köyden çıkarma sürekli baskı, dayak silahla ateş etme gibi tehditler üzerimizde 
vardır. Ağabeyimin oğlu, İbrahim Aslan, karakol komutanları, Adem Yıldız, Uzman Çavuş Murat Sunma tarafından 
köyün karakolu önünde aşırı dayakla, öldüresiye döverek yıldırmak hatta evime ve ailemin bulunduğu evlere ateş 
ederek beni yıldırmaya çalışmaktadırlar. Ağabeyimin oğlu İbrahim Aslan köy ve çevresinde ajan ve JİTEM 
mensubu olarak tanınmaktadır. Yönlendirilerek baskı, sürgüne yollama tehditleri ve aşırı dövmek dayak atma artık 
dayanamıyorum. Ne olur bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.”   
 
4 Nisan 2011’de Diyarbakır'ın Hazro İlçesi'ne bağlı Orman Kaya Köyü'nde, 1991 yılında koruculuk dayatıldığı için 
göç eden ve 2006 yılında köyüne geri dönen Halil Akkuş'un (58) korucular tarafından sopalarla darp edildiği öne 
sürüldü. Önceki gün meydana gelen olayın ardından Akkuş, korucuları Hazro Kaymakamlığı'na şikâyet etti.   
 
28 Mayıs 2011’de Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nde Korucubaşı Hazım Babat'ın yeğeni olan 
korucu Osman Babat'ın Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun seçim aracında şoförlük yapan BDP'li İsa 
Ölmez'e, "Bir daha Şenoba'dan geçersen seni ve arabanı da yok ederim" dediği iddia edildi. Kendisine ayrıca 
hakaret ve küfür edildiğini söyleyen Ölmez, Babat hakkında Uludere Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda 
bulundu.  
 
13 Haziran 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Beke, “Ben 12 Haziran genel seçimlerde Bismil’e 
bağlı Güngeçti köyünde sandıkta görevli üye memurdum. Oy verme işleminde köyün korucu başı olan Tevfik 
Subaşı adlı kişi kullanılmayan oyları kullanmak istedi. Buna karşı çıkınca korucu başı olan Tevfik Subaşı beni tehdit 
etti.    
 
19 Ekim 2011’de, Batman'ın Kozluk İlçesi Bekirhan Beldesi Samanyolu (Kanike) Köyü'nde ikamet eden Zeynep 
Kaplan (48) isimli yurttaş, köydeki korucular tarafından sürekli hakarete maruz kaldıklarını belirtti. Bütün köyde 
korucu olmayan iki aileden biri olduklarını ve sırf bunun için sık sık korucuların baskılarına maruz kaldıklarını ifade 
eden 8 çocuk annesi Kaplan, karakola yaptıkları şikâyetlerin de sonuçsuz kaldığını ifade etti. Daha önce de eşiyle 
birlikte evde olmadıkları bir sırada evlerine baskın yapan korucuların çocuklarını hırpaladığını ve büyük kızlarının 
kolunu kırdığını dile getiren Kaplan, şikâyetçi olduklarını ancak büyüklerin araya girmesiyle şikayetlerini geri 
aldıklarını ifade etti. 2 gün önce korucuların bir kez daha kendilerine saldırdığını ileri süren Kaplan, Makbul A. isimli 
kişinin yaşanan tartışma üzerine "Ben devletim, ben hükümetim istersem tecavüz de ederim, her şeyi yaparım" 
dediğini ve kendisine taşlarla saldırdığını savundu. Bunun üzerine Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu'na gidip 
şikayetçi olduğunu dile getiren Kaplan, jandarmanın da bu konuda herhangi bir şey yapmadığını söyledi. 
Korucuların kendilerine saldırmalarının tem amacının koruculuğu kabul etmedikleri olduğunu belirterek, "Bütün 
köyde sadece bir iki aile korucu değil. Daha önce de bir aileye yapıldı bu tür saldırılar. Ya korucu olacaksınız ya da 
bu köyden gideceksiniz başka çaresi yok diyorlar" şeklinde konuştu.  
 
26 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, geçtiğimiz hafta Beytüşşebap Lisesi öğrencileri arasında çıkan 
kavganın ardından AKP'li Mezra Belediye Başkanı Hüsnü Timur'un oğlu, kardeşleri ile aralarında korucuların da 
bulunduğu bir grup, Beytüşşebap Lisesi'ni bastı. Saldırganlar 5 öğrenciyi darp ederken, araya girmek isteyen 2 
öğretmen de darp edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı duyan veliler, okulu basan grup ile kavga etti. 
Kavgada gruptan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis kavgayı ayırdı. Öte yandan, 
okulu basan grubun bir araca da hasar verdikleri ve aracın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
28 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, geçtiğimiz hafta Beytüşşebap Lisesi öğrencileri arasında çıkan 
kavganın ardından AKP'li Mezra Belediye Başkanı Hüsnü Timur'un oğlu, kardeşleri ile aralarında korucuların da 
bulunduğu bir grup, iki gün önce Beytüşşebap Lisesi'ni basmıştı. Aynı grup dün akşam saatlerinde Ali Akdağ isimli 
bir yurttaşın evini ve işyerini bastı. Akdağ'ın işlettiği terzihaneyi kullanılmaz hale getiren saldırganlar, daha sonra 
işyerinin üstündeki eve saldırdı. Saldırganlar silah dipçikleriyle, taş ve odunlarla işyeri ve evin bütün camlarını kırdı. 
Evin Mutfak odası, oturma odası ve çocuk odasının camlarını kaya parçalarıyla kıran grup, evin içine girmek 
isterken polisler tarafından engellendi. Bu esnada evde olan aile üyeleri ise büyük korku yaşadı.Mağdur olan Ali 
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Akdağ, "Hem işyerime hem de evime saldıran Hüsnü Timur'un kardeşleri ve akrabaları hakkında davacıyım" dedi. 
Davacı olamaması için polislerin Akdağ'ı ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.   
 
 

XIII.3. Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 
 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Ocak 2010’da TBMM de, olağan AKP grup toplantısının öncesinde 
milletvekili sıralarına oturan Temel Yürekli, “grup toplantılarına katılması yasak olduğu” gerekçesiyle sivil polis 
ekipleri tarafından yumruklanarak zorla salon dışına çıkartıldı. 
 
2 Ocak 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan C.Y. 01.11.2011 tarihinde saat 19.00 sularında işten 
çıkarak eve gelen oğlunun, Barbaros Mahallesi’nde polisler tarafından darp edilip gözaltına alındığını, C.Y. daha 
sonra yapmış oldukları araştırmalar sonucunda oğlunun işten eve gelirken göstericiler ve polisler arasında 
kovalamaca esnasında sebepsiz yere gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını belirtmiştir.  
 
11 Ocak günü, Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde bulunan Orgeneral Cevdet Sunay Kışlası’nın revirinde çocuk doktoru 
olarak görev yapan Asteğmen Eser Aynacı’nın Teğmen İ.C. ve Astsubay M.Y. tarafından dövülerek baygın halde 
yol kenarına bırakıldığı iddia edildi. Şikâyet üzerine soruşturma başlatan askeri yetkililerin 15 Ocak 2011’de M.Y.’yi 
tutuklayarak Ağrı Askeri Cezaevi’ne gönderdiği öğrenildi. 
 
11 Ocak günü İzmir’in İnciraltı Semti’nde araçlarında oturan Serhat Tür, Bircan Ceyhan ve Levent Kesrin’in 
kimliklerini kontrol eden polis ekibinin, aracı aramak istemesi üzerine polis memurlarına Serhat Tür’ün “izniniz varsa 
tabii ki arayabilirsiniz” demesi üzerine 3 kişinin polis memurları tarafından biber gazı sıkarak ve copla darp edilerek 
gözaltına alındığı ve bir gün nezarethanede bekletildikleri iddia edildi. Polis aracının içinde ve götürüldükleri 
karakolda da dövüldüklerini ifade eden Serhat Tür, “darp raporu” aldıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını 
açıkladı. 

13 Ocak 2011’de, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya müdahale 
eden jandarma ekiplerinin, gözaltına aldığı 22 öğrenciden ikisine kelepçe taktığı esnada iki öğrencinin bilekleri 
kırıldı ve öğrenciler “Bir ay iş göremez” raporu aldılar.  
 
15 Ocak 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Özcan Demirtuyi, “15.01.2011 günü hurdalık bulunan 
depomuz soyulduğu için olayı bildirmek üzere saat 08.45 sıralarında babam beni polis merkezine gönderdi. Polis 
merkezine geldiğimde polis memurları kahvaltı yapıyorlardı. Ben olayı polislere anlattım. Onlar ise kahvaltı yapıp 
olay yerine geleceğiz dediler. Ben sonra eve geldim. Aradan bir saate yakın zaman geçti. Kimse gelmeyince bu kez 
babam polis merkezine gitti. Babam kısa bir süre sonra eve tekrar geldi. Ve babamdan yarım saat sonrada polis 
ekipleri geldi. Babam bu gelen polis memurlarına “nerede kaldınız” dedi.   Babam ve polis memuru arasında kısa 
bir konuşma oldu. Ben de içerden çıktım ve onların yanına geldim. Kahvaltınızı bir saatte mi yaptınız diye polislere 
sordum. Bu soru karşısında polis memuru üzerime yürüyerek “sen benim kahvaltıma karışamazsın lan” diyerek 
üzerime saldırdı ve beni darp etti. Daha sonra beni babam aradı ve polis merkezinden çağırdıklarını söyledi. Ben 
hemen polis merkezine geldim. Bekleme salonunda bulunduğum esnada başka bir polis memurunun elime verdiği 
gazeteyi okumaya çalışırken beni darp eden polis memuru; “bırak lan gazeteyi elinden, siz insan değilsiniz” diyerek 
bana hakarette bulundu. Ben bu olayla ilgili olarak uzlaşmak istemiyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı 
istiyorum.”Demiştir.   
 
17 Ocak 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mehmet Çelik, bugün oğlum Yücel Çelik gözaltına alındığı 
sırada polisler tarafından darp edildiğini kendimiz haber sitelerinde görüntüsünü gördük. Kafası kanlar içinde bu 
şekilde de gözaltına aldılar. Ama oğlumu darp eden polislerden şikâyetçiyim.” Hukuksal desteğinizi istiyorum.   

25 Ocak 2011’de, Galatasaray-Sivasspor maçını izlemek üzere iki çalışanıyla birlikte Türk Telekom Arena Stadı’na 
giden Halkın Sesi Partisi (HAS PARTİ) İstanbul Gençlik Kolları Üyesi Orhan İmik (1980), Galatasaray tribününde 
yer bulamayınca, Sivas Spor tribününde maçı izlemek üzere bilet aldı. Maç bitiminde uzun bir süre Sivas Spor 
taraftarının kapalı alanda bekletilmesinin gerekçesini polise soran İmik, önce hakarete, sonra 7-8 polisin saldırısına 
maruz kaldı. Ardından gözaltına alınan İmik’e, “Karşı takıma küfretmekten” 1500 TL para cezası kesildi. 
Hastaneden ‘yumuşak doku travması’ raporu alan İmik, mahkemeye başvuracak. 
 
25 Ocak 2011’de Diyarbakır Adliyesi'ne annesi ile beraber ablasının yargılandığı duruşmayı izlemek için gelen M.M. 
(17), polisler tarafından "Yaşın uygun değil" denilerek adliyeye girmesine izin verilmedi. M.M. itiraz edince adliyede 
görevli polisler tarafından dışarı çıkartılarak tekme tokat dövüldü. Elbiseleri yırtılan M.M.'nin bağırışları nedeni ile 
çevredekiler ve avukatlar olaya müdahale etti. Araya avukatların girmesi ile adliyedeki polis bürosuna götürülerek 
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gözaltına alınan M.M. hakkında önce "Polise mukavemetten" tutanak tutuldu, ardından da sağlık kontrolünden 
geçmesi için hastaneye sevk edildi.   
 
25 Ocak 2011’de Ağrı ili  Tutak ilçesinde sabaha karşı 14 ayrı eve, eş zamanlı düzenlenen baskınlarda en az 10 kişi 
gözaltına alındı. Tutak'ın Burnubulak Köyü'nde BDP eski İlçe Başkanı İkram Oğul'un evine yapılan baskında, 
evdekilere hakaret edildiği, jandarmaların herkesi yere yatırarak kadınların kafalarına ayak bastığı ileri sürüldü. 
Yapılan aramada evin altının üstüne getirilmesinden sonra İkram Oğul'un yanı sıra 15 gün önce ameliyat olan ve 
yatakta bulunan eşi Hanım Oğul (55), BDP çalışanı oğlu Suat Oğul gözaltına alındı.    
 
29 Ocak 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Gönül Şahin (1974) ve çocukları Delal (1999) ve Ali 
Haydar Şahin (2005): “18 Ocak sabahı cam ve kapının çalmasıyla uyandık. Giriş katta oturuyorum. Kimsiniz diye 
soramadan camdan saldırmaya başladılar. Kar maskeli ve silahlıydılar. Sivil polisler de vardı. Ben zorla da olsa 
camı kapattım, üstümü giyinip koridora çıkana kadar kıyamet kopmuştu. Kayınvalidemi ve arama iznini soran 
kayınbiraderimi dövüyorlardı. Daha sonra benim evime girerek çocukların gözü önünde bana vurdular, eşimi 
soruyorlardı. O anda 5 yaşındaki çocuğumun altını ıslattığını fark ettim.11 ve 5 yaşındaki çocuklarıma silah 
doğrultarak onları tuvaletin oraya sıkıştırdılar. Komşularım çocukları çıkarmak istediler ama ona bile izin vermediler. 
Elektrik saatimizi söküp götürdüler, ertesi gün biz müracatla yeniden bağlattık. Olayın ardından hemen her gün 
elektriği bahane ederek evimize 2–3 kişi gelip gidiyor. Birileri mühürlüyor, ertesi gün başka birileri gelip mühürü 
çıkarıyor. Bu bahane ile eşim Sinan’ı sorup duruyorlar ‘Neden eve gelmiyor, nerede kalıyor?’ şeklinde sorular 
yöneltiyorlar. Eşim Sinan daha önce Bedaş’ta çalışmıştı. Bizim aile olarak psikolojimiz tamamen bozuldu, 
kayınvalidem sürekli kriz geçiriyor. Sürekli geri gelecekler diye korkudan uyuyamıyoruz.” Dedi 
        
6 Şubat 2011’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bir arkadaşıyla görüştükten sonra evine gitmek üzere beklediği 
otobüs durağında kendisine kimlik soran sivil polis ekibine kimliklerini soran Mikail Haskanlı, polis ekibiyle yaşadığı 
tartışma nedeniyle darp edildiğini ileri sürdü. Darp edilerek götürüldüğü Taksim Polis Merkezi’nde de aynı 
muameleye maruz kaldığını belirten Mikail Haskanlı, iki gözünde oluşan morluklara rağmen kendisine “darp izine 
rastlanmamıştır” raporu verildiğini söyledi. 
  
9 Şubat 2011’de İHD İstanbul şubemize  başvuruda bulunan Sinan Çar (1984), arkadaşı Mikail Haskanlı ile 6 Şubat 
günü Taksim İmam Adnan Sokak’ta polisler tarafından kimlik kontrolü nedeniyle durdurulduğunu, servise yetişmek 
için aceleleri olduğu için polislerle aralarında hafif bir tartışma yaşandığını, kimliklerini çıkardıklarını ama polislerin 
ısrarla telsizle diğer ekiplerden destek istediğini, kendilerine hakaret edilerek tehditle kelepçeleyip Taksim Ekipler 
Amirliği Karakolu’na getirildiklerini ifade etti. Polislerin arkadaşı Mikail’i ve kendisini işkence yaparcasına 
dövdüklerini belirtti. 
 
11 Şubat günü  İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde cep telefonuyla konuşurken kendisine kimlik soran polis memuruna, 
“bir dakika” dediği için başlayan tartışma üzerine gözaltına alınarak götürüldüğü Taksim Polis Merkezi’nde 
kendisine hakaret edildiğini belirten tiyatro eğitmeni Ü.S., “konuyla ilgili konuşmak istediğim komiser de ‘bana çık 
dışarı’ diye bağırdı. Üstümü soyarak arama yaptılar” dediği, suç duyurusunda bulunan Ü.S., polis memurları 
hakkında suç duyurusunda bulunmasına izin verilmediğini ve kendisine de Kabahatler Kanunu’na göre 64 liralık 
para cezası verildiğini ifade ettiği belirtildi.   
 
12 Şubat 2011’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Adapazarı’nda yoğun güvenlik önlemi alan özel 
harekât ekipleri, Sakarya Valiliği’nin çevresinde dolaşan ve durumlarından şüphelendikleri 3 kişiyi cadde ortasında 
yere yatırarak 15 dakika boyunca sorguladı. Kimlik sorguları ve üst aramaları yapılan üç kişinin Sakarya Elektrik 
Dağıtım Anonim Şirketi’nde görevli oldukları ve Başbakan’ın bulunduğu sırada Sakarya Valiliği’nce elektrik 
hatlarında meydana gelebilecek bir arızaya müdahale etmek amacıyla görevlendirildikleri öğrenildi. 
 
12 Şubat 2011’de İHD İstanbul şubemize  başvuruda bulunan Veysi Yetişir (1997), kağıt toplayıcısı olduğunu, 
zabıtanın gelip “Siz çete olmuşsunuz” diyerek kendisine küfür ettiğini ve dövdüğünü beyan etti. Veysi Yetişir, darp 
olayının ardından, gelen polislerin, kendisine şikayetçi olup olmadığını sorduğunu, şikayetçi olduğunu söyleyince 
de tokat attığını ve hala şikayetçi olup olmadığını sorduğunu ve kendisinin korktuğu için şikayetçi olmadığını 
söyledi 
 
15 Şubat 2011’de Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına alan polisler, bir gencin elbiselerini parçalayıp 
döverek gözaltına aldığı görüldü 

15 Şubat 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Süleyman Çelik (1959), 14 Şubat Pazartesi akşamı 
saat 22.00 sıralarında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı kar maskeli polislerin ve sivil polislerin silahlarla evlerine 
girdiğini, bardak ve tabaklarını kırdıklarını, kitaplarını, dergilerini ve CD’lerini aldıklarını ifade etti. Süleyman Çelik,  
özürlü 10 yaşında bir çocuğu olduğunu ve çocuğun korkudan psikolojisinin bozulduğunu, aslında tüm ailenin 
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psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Aramanın gece 01.00’e kadar sürdüğünü ve evlerini çok kaba bir şekilde 
aradıklarını, talan ettiklerini ifade eden Süleyman Çelik, ayrıca: “DİHA’ya haber verdim, fotoğraflar çekildi. Roj 
TV’ye verdim. Gözaltı yaşanmadı. Gerekçe olarak, PKK’ ye yardım yataklık ettiğimizi söyleyerek, bir kadının 
fotoğrafını gösterdiler (o kadın bizi söylemiş), ben tanımadığımı söyledim ve gittiler. Arama izinleri vardı. Ama 
davranışları çok kötüydü evimizi talan ettiler” dedi. 
 
16 Şubat 2011’de 15 Şubat nedeniyle çatışmaların yaşandığı kentlerden Batman'da, Petrolkent Mahallesi'nde ateş 
yakarak gösteri düzenleyen bir gruba polis panzerler eşliğinde müdahale etti. Mahallede 5 çocuk gözaltına 
alınırken, gözaltına alınan F.Y (10) adlı çocuğun annesi N.Y., "Oğlum kapının önünde panzerlerden inen polislerce 
kovalandı. Yakalayınca dövdüler, biz ve komşularımız onu kurtarmak isterken, bize de vurmaya başladılar. Polisler 
hakkında şikâyetçi olacağız" dedi.   
 
17 Şubat 2011’de,  İHD İzmir Şubesi’nde basın açıklaması düzenleyen transkadın Begüm Gökay Özgör, 13 Şubat 
2011’de önünden geçtiği Romanya Konsolosluğu’nda görevli polis memurlarıyla aralarında çıkan tartışmanın 
büyümesi üzerine kendisini copla dövdüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Begüm Gökay Özgör, 
Alsancak Devlet Hastanesi’nde kaşına dikiş atıldığını ve yüzünün yanı sıra vücudunda da morluklar oluştuğunu 
aktardı. 
 
17 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran kan kanseri Nurten Naşa, “15.02.2011 tarihinde 5 Nisan 
mahallesinde öğretmenler caddesinde yürürken bir anda yanıma yüzleri maskeli üstlerinde polis yelekleri olan b iri 
kadın 4 kişinin yanına geldiğini ve gelir gelmez kendisine coplarla vurmaya başladıklarını, yere düşünce bir polisin 
karnının üstüne tekme ile vurduğunu, coplarla dövdüklerini ve sözle taciz ettiklerini, karnına aldığı darbeler 
sonucunda bayıldığını kendine geldiğinde panzerden kendisine su sıkıldığını, panzerin sıktığı su nedeni ile yerde 
sürüklendiğini, orada bulunan kişilerin yardımıyla oradan uzaklaşabildiğini” anlatarak yardım talep etmiştir. 
 
23 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Beritan Burakmak,  “Ben 17 Şubat’ta Tem Şube ekiplerince 
Bayramoğlu civarında saat 14.00 gibi gözaltına alındım. Beni gözaltına alan polisler boynumdan tutup beni yerde 
sürüklediler. Ben gözaltına alındığımda ailem de benimle birlikteydi. Polisler aileme de kötü davranıp onları da 
hırpaladılar. Tem Şube de 8 saat kaldıktan sonra çocuk şubeye götürüldüm. Çocuk şubedeyken annem yanıma 
geldi. Benimle Kürtçe konuştu, diye polisler kızmaya başladı. İkinizi öldürmem iki saniye sürmez diye bizi tehdit etti. 
Ben çocuk şubede 4 gün kaldım. 21 Şubat’ta bizi adliyeye çıkardılar. Daha sonra serbest bıraktılar. Ben bana 
yapılan uygulamalardan dolayı polislerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” 
Demiştir. 
 
25 Şubat 2011’de, Ankara’da organ bağışı yapılmasına yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla Yüksel Caddesi’nde 
kurulan standı kaldırmak isteyen polis ekipleriyle stant görevlileri arasında çıkan tartışmanın arbedeye 
dönüşmesinin ardından sivil bir polis memurunun stant görevlisi bir kadını yumrukladığı çevrede bulunan kameralar 
tarafından görüntülendiği belirtildi.   
 
26 Şubat 2011 tarihinde F.G isimli şahıs, Mersin Terörle Mücadele ekiplerince sabah saat 05.00 da evine silahlı 
baskın yapıldığını ve kızı N.G nin yaka paça gözaltına alındığını ve gözaltına alınma sürecinde kendisinin, kızının 
ve evdeki misafirlerinin hakaretlere uğradığını, gözaltı sürecinde de mağduriyetinin devam ettiğini belirterek 
şubemize başvuruda bulundu.  
 
27 Şubat 2011’de, E.K isimli kadının İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda, 23.02.2011 tarihinde saat 
5.15 sularında Diyarbakır Çermik’teki evlerine yapılan baskında özel timlerin hakaretlerine maruz kaldıklarını tehdit 
edilip darp edildiklerini, yapılan aramalar sonucunda E.K. ile birlikte gözaltına alınarak Adana’ya getirildiğini iki gün 
gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı adli tıp kurumunda B.F. isimli doktorun muayenede erkek arkadaşlarını 
soymadan muayene ettiğini, kadınların ise tüm elbiselerinin soyulmasını dayatmış olduğunu belirtmiştir.   
 
3 Mart 2011’de Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Göngür Mahallesi'nde aralarında kar maskeli özel harekat timlerinin 
de bulunduğu polisler tarafından ablukaya alındığı ve İ.Ş., E.S ve Ü.S.'nin darp edildiği öğrenildi. Darp edilenler, 
aynı gece Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Yapılan teşhis işlemlerinde 3 kişi kendilerini darp 
eden 3 polisi teşhis etti. Teşhis işlemi emniyet görevlileri tarafından tutanak altına alındı. Ve yine darp edildiklerini 
iddia eden kişiler, polis gözetiminde götürüldükleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nden darba maruz kaldıklarına dair 
rapor aldı. 

 

8 Mart 2011’de Şanlıurfa’da Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen mitinge katılan Ferhat Yıldırım, 
Gazali Yazar ve Hüseyin Kara’nın kendilerini durduran sivil polis memurlarına kim lik sorunca darp edilerek 
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gözaltına alındıkları öğrenildi. Darp edildiklerine dair doktor raporu alan üç kişi polis memurları hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 
 
9 Mart 20112de, 5 Mart günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde 
çalışan otobüs şoförleri, polis şiddeti sonucu kolu yerinden çıkan şoför arkadaşları Ali Aksoy'un durumuna ilişkin 
basın açıklaması yaptı. Yenişehir'deki otobüs durağında yapılan basın açıklamasına çok sayıda otobüs şoförü 
katıldı. Açıklamaya, duraktayken durdurularak evrakları istenen, kendisininde  trafik polislerine "Hangi trafik ihlalini 
yaptım?" sorusu üzerine 3 trafik polisinin, kendisini darp eden ve 15 gün iş göremez raporu alan Ali Aksoy’da 
katıldı.  
 
13 Mart 2011’de Malazgirt-Bulanık karayolunda özel aracıyla evine giderken yolda daha önce kendisinden 
elektronik malzeme isteyen polislere borçla malzemeyi vermediği için tanıdığı polisler tarafından durdurularak darp 
edilen Bülent Atlaner, Malazgirt Devlet Hastanesi'nden aldığı 3 günlük iş göremez raporuyla polisler hakkında 
savcılığa suç duyurusunda bulundu.  
 
30 Mart 2011’de, Elazığ’da Belediye Vanspor ile Elazığspor arasında oynanan futbol karşılaşmasının ardından, 
protokol odasına girmeye çalışan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın polis ekipleri tarafından biber gazıyla 
engellenerek darp edildiği öğrenildi. 
 
30 Mart 2011’de, İçişleri Bakanı Osman Güneş’in Adana Valiliği’ne yaptığı ziyaret öncesinde beyin kanaması 
sonucu geçirdiği kısmi felce rağmen 18 aydır “engelli raporu” alamayan Yakup Yılmaz’ın, iki çocuğu ve eşiyle 
yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri,  4 kişilik aileyi darp ederek, Adana Valiliği’nin önünden uzaklaştırdı. 

2 Nisan 2011’de, İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde şakalaşarak yürürken bir araca çarpan C.A. (1996) ve H.E. 
(1995)’nin, araçtan inen üç sivil polis memuru tarafından dövülerek gözaltına alındı; darpın ardından iki çocuğun 
yüzlerinde ve vücutlarında morluklar oluştu. 
 
2 Nisan 2011’de Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde düzenlenmek istenen yürüyüşe polisin izin vermemesi üzerine 
oturma eyleminde bulunan kitleye hiçbir uyarı yapılmadan polisin sert bir şekilde kitleye müdahale etmesi üzerine 
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin olayla hiçbir alakası olmayan işitme engelli Ramazan Durar 
adındaki çocuğu darp ederek hastanelik ettiği öğrenildi.   
 
7 Nisan 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan S.Y.  05.04.2011 tarihinde işten eve gelirken kolluk 
kuvvetleri ve göstericiler arasında kovalamacalar olduğunu, o esnada sivil polislerin kendisini de gözaltına alarak 
kolunu kıvırıp yere yatırarak darp ettiklerini, daha sonra Dağlıoğlu karakoluna götürüp gözaltına alınan diğer 
kişilerle birlikte tek sıra halinde tek ayaküstünde beklettiklerini, gözaltındaki çocukların, Çocuk Şubeye 
götürüldüklerini ve orada diz çöktürülerek tekmelendiklerini belirtmiştir.   
 
13 Nisan 2011’de, İstanbul Cevizli’de 2. Zırhlı Tugay’da sabah içtiması sırasında şınav çekerken hata yapan bir er 
çırılçıplak soyuldu. Bu dayak ve kötü muamele olayının tugayda sık sık yaşandığı iddia etti..  
 
15 Nisan 2011’de, İstanbul’da tiyatro ve sinema sanatçısı Peker Açıkalın, tartıştığı trafik polisinin “artistlik yapma” 
diye bağırarak kendisini itmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi. Elektroşokla hayata döndürülen Peker Açıkalın’ın sağlık 
durumunun henüz normalleşmediği öğrenildi. 
 
19 Nisan 2011'de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Selma Özkan,  “Bugün öğleden sonra Adliyenin karşısında 
yürürken polislerin halka saldırması sonucu paniğe kapılan insanlar kaçışıyordu. Kardeşim Ahmet Özkan’la yolda 
yürüyorduk. Polislerin halka tazyikli su ve renkli su sıkması üzerine herkes mağazaya sığındı. Ancak orada da su 
sıkmaya devam edildi. O esnada dışarıda kardeşim Ahmet Özkan’da polisler tarafından sürüklenip, dayak atılarak 
ve coplanarak gözaltına alındı. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” Demiştir.  
 
20 Nisan 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan R.Ö isimli şahıs oğlu R.Ö oğlunun mahallede yapılan 
rutin kontrolde boynundaki puşi gerekçe gösterilerek gözaltına alınmak istendiğini, buna direnen R.Ö ye 10 a yakın 
polis tarafından şiddet uygulanarak darp edildiğini ve 2 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemede 
tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtirmiş ve gözaltında kaldığı süre içerisinde kaba dayak ve işkenceden 
geçirildiğini iddia ederek yardım talebinde bulunmuştur.   
 
21 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran R.Ç, “16 Nisan günü 10.00 sıralarında Ben-u Sen 
mahallesinde yürümekte iken, üzerimize doğru polisler gaz bombası attıklarını, resmi giysili çevik kuvvet polislerinin 
kendisini ve yanında bulunan iki kişiye saldırdığını sonra  ‘Akrep’ diye tabir edilen bir polis aracına koyulup onun 
içinde de isimlerini bilmediği iki kişiyi dövdüklerini, daha sonra bizleri tehdit, küfür, hakaretler eşliğinde Emniyet 
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Müdürlüğü’ne götürdüklerini, daha sonra kendisini çocuk şubeye götürdüklerini ve gördüğü işkence yüzünden 
hastalandığını” anlatarak yardım talep etmiştir.   
 
22 Nisan 20112de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Hatip Baran, “Ben Atatürk Lisesinde öğrenciyim. 20 Nisan 
günü okulumuzun gerçekleştirdiği Devlet Tiyatrosunda, tiyatroya gitmek üzere Lezgin Avcı caddesinde oturan 
arkadaşımı almak için evine gittim. Arkadaşım ile onun evinden çıktık. Tiyatroya gitmek üzere yürürken Lezgin 
caddesindeki polisler bana yaklaşarak avucunun içi ile yüzüme tokat attı. Ben “biz bir şey yapmadık diye bağırdım” 
sonra arkadaşım ile birlikte kaçtık. Arkadaşımın evinin bulunduğu binaya kaçarken bizi yakaladılar. Coplarla bize 
saldırdılar. Arkadaşıma da coplarla saldırdılar. Arkadaşım kaçtı. Beni yakalayıp darp ettiler. Sağ gözüm iki yerde 
patladı. Şuan şişkinlik ve iki yerde açık var. Ben kendilerine vurmayın ben öğrenciyim dediğim halde vurmaya 
devam ettiler. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum” Demiştir.   
 
22 Nisan 20112de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Oktay Alp, “Ben kepçe operatörüyüm. 20 Nisan günü BDP il 
binasına yakın bir yerde kepçenin içindeydim. Ben içindeyken polisler camlarını kırarak gaz bombası attılar. 
Bayılmışım, polisler gelip beni çıkardılar ve dövmeye başladılar. Diğer kepçe operatörü arkadaşım Mehmet Kılıç’ın 
da ayağını kırdılar. Bize çok ağır şiddet uyguladılar. Bütün vücudumda darp izleri vardır. Polisler bize darbe 
indirdiler. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  Demiştir.   
 
25 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mustafa Gül, “19.04.2011 tarihinde saat 14.00 civarlarında 
olayların artması üzerine dükkânıma yakın olan kahvehaneye gitmek üzere hareket ettim. O esnada karşıdan gelen 
4 sivil giyimli polis bana ellerime arkadan plastik kelepçe takıp hiçbir şey sormadan beni darp etmeye başladılar. 
Sonra polis aracına bindirdiler. Aracın içinde de darp etmeye devam ettiler. Daha sonra beni 10 Nisan karakoluna 
götürdüler. Buradaki polislere size yeni birini getirdim diyerek o polislerde dövmeye başladılar. Burada fazla 
kalmayıp beni TEM şubeye götürdüler. Benim konuşmama, kendimi savunmama hiç fırsat vermediler. TEM şubede 
de beni diz üstü çöktürüp iki kişi dövmeye başladı. Kafama, sırtıma, bacaklarıma, kollarıma vurmaya başladılar. 
Aynı zamanda küfür edip, hakaret ediyorlardı. Bir gün sonra akşam saatlerinde rapor almak için Diyarbakır Devlet 
Hastanesine götürdüler. Doktor muayene etmeden rapor verdi. Darp edildiğimi, vücudumda darp izleri olduğunu 
söylediğim halde rapora yansımadı. Ben bu konuda soruşturma başlatılması için sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”  Demiştir.   
 
25 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Abdulkadir Savur,  “23.04.2011 tarihinde 13.30 saatlerinde 
cezaevi üst köşede ben ayakkabı tamircisine doğru gidiyordum. Olayların içinde kaldım. Sayıca fazla olan sivil 
polislerce olay yerinde yakalandım. Ve darp edildim. Beni yakaladıkları gibi dövmeye başladılar. Beni TEM şubeye 
götürdüler. TEM şubenin girişindeki kamerasız odaya götürüp dövmeye başladılar. Yüzüğümü parmağımdan zorla 
çıkardılar. Kafamı duvara vurdular. Yüzüme, sırtıma, omuzlarıma tekmeyle vurmaya başladılar. Kollarımı sırtıma 
götürüp, o şekilde tutuyorlardı. Ben kollarımın kırık olduğunu söyledim. Ancak bunu yapmaya devam ettiler. Ayrıca 
benden ajanlık yapmamı istediler. Bunu kabul etmedim. Kafama vurup hakaret ettiler. Beni ertesi gün devlet 
hastanesine rapor için götürdüler. Beni darp edenlerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.” Demiştir.   
 
26 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Zöhre Süleymanoğlu, “21 Nisan günü  olayların çıkması 
üzerine polisler müdahale etti.  Polisler beni saçımdan çekip tekmelemeye başladılar. Beni gözaltına aldılar. Yol 
boyunca küfür ve hakaretlerde bulundular. Beni darp edenlerden şikâyetçiyim ve yargılanmalarını istiyorum. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” Demiştir.   
 
27 Nisan 2011’de, A.T.’nin İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda, evlerinin önünde bulunan Demokratik 
Barış Çadırına yapılan polis saldırısında kolluk küvetlerinin atmış olduğu göz yaşartıcı gaz bombasından 
rahatsızlanan abisinin evden dışarı çıkmak zorunda kaldığını ve ameliyatlı olan abisini evlerinin önünde polislerin 
döverek gözaltına aldıklarını, yaralanan abisi R.T nin kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi’nde tedavi altında 
tutulduğunu belirtmiştir.  
 
5 Mayıs 2011’de İHD İzmir şubesine başvuran Kadriye Erol; İzmir’de çözüm için kurulan Çadırda polisin 
müdahalesi sonunda benim oğlum Jiyan işe gitmek üzere evden çıkarken Polisler tarafından sokak ortasında feci 
şekilde dövüldü. Polisler bununla kalmayarak bütün sokak başlarını tutmuşlar gelen giden gençlerimizi yanlarına 
çağırıyor, onlara para veriyor ve kimin ne yaptığını ve mahalledeki bütün gençlerin isimlerini öğreniyorlar, sonra 
evlere baskın yaparak gözaltına alıyorlar. Benim 12 yaşında bir oğlum var polis ona para vermiş mahalledeki 
geçlerin isim ve adreslerini sormuş. Küçük çocukları para karşılığında köşelere sıkıştırarak isim öğreniyorlar. 
Olaylarla hiç alakası olmayan isimleri bile alıp, suçsuz, günahsız çocukların hayatlarını karartıyorlar. Diyerek 
yardım talep etmiştir.   
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6 Mayıs 2011’de İHD İstanbul şubemize   başvuruda bulunan Olcay Batmaca, Esenyurt’ta A bölgesi güvenlik timleri 
tarafından sokak ortasında dövüldüğünü, ne olduğunu anlayamadığını, gözaltına alındığını ancak karakolda da 
dövülmeye devam edildiğini ifade etti. Olcay Batmaca, polislerin gerekçe olarak uyuşturucu sattığını söylediğini, 
olayın sanıkları ve tanıkları bahsedilen kişinin kendisi olmadığını söylemelerine rağmen polisler tarafından 
bırakılmadığını belirtti. Olcay Batmaca, ardından savcılığa çıktığını ve düzenlenen tutanağın altındaki isim ve 
imzanın kendisine ait olmadığını söyledi. 
  
9 Mayıs 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan E.A isimli kadın, ekonomik nedenlerle Mardin’den 
İstanbul’a oradan da Adana’ya göç etmek zorunda kaldıklarını, Adana da bulundukları bir yıl zarfında ise iki kez 
polis tarafından evlerinin basılarak arandığını, 06.05.2011 tarihinde yapılan baskında oğlu A.A’yı gözaltına 
aldıklarını ve evde bulunan herkese çok kötü davranılarak hakaret ettiklerini belirten başvuruda bulunmuştur.   

10 Mayıs 2011 sabahı İstanbul’da Okmeydanı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekiplerin Okmeydanı Haklar ve 
Özgürlükler Derneği, Gençlik Dernekleri Federasyonu ile İdil Kültür Merkezi’ne düzenlediği baskında gözaltına 
alınan Grup Yorum üyesi Ali Aracı, 12 Mayıs 2011’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün önünde yaptığı açıklamada 
gözaltına alma işlemi sırasında darp edildiğini ve yerde sürüklendiğini ifade etti. Aynı operasyonda gözaltına alınan 
Gençlik Federasyonu üyeleri D.P. (1997) ile B.C.Ö.’nün (1995) de gözaltında darp edildikleri, kelepçeli olarak 
bekletildikleri doktor raporuyla belgelendi. 
 
11 Mayıs 2011’de Aydın’da araçlarını park etmeye çalışan 2 kişi ile aracı önüne park ettikleri bir başka aracın 
sahibi arasında çıkan tartışmada diğer aracın sahibi olan Aydın Emniyet Müdürü Tacettin Kurt’un yanındaki polis 
memurlarıyla birlikte Rahmetullah Güler, Tahsin Balkaya ile tartışmayı sakinleştirmeye çalışan Veysel Güler ve 
Mahzar Güler’i darp ederek gözaltına aldıkları öğrenildi.  

12 Mayıs 2011’de, İstanbul’da işlerine son verildiği için direnişte bulunan PTT  ve  Onteks işçileri, Boğaz 
Köprüsü’nü, yaptıkları zincirli eylemle bir süre trafiğe kapatırken, işçilere sert müdahalede bulunan polis, 10 kişiyi 
yaka paça gözaltına aldı. Köprünün Anadolu yakasına geçiş bölümünü trafiğe kapatan 1’i kadın 10 işçi, “İşimizi geri 
istiyoruz” pankartı açtı. İlerleyen saatlerde köprüye gelen polisler işçilere sert müdahalede bulundu. Polisin işçileri 
yerlerde sürüklemesi nedeniyle ağız ve burunlarından kan geldi. 
 
12 Mayıs 2011’de Silopi'de dün akşam Emniyet Müdürlüğü'nün yanında bulunan polis evinin önünde nöbetçi 
kulübesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin yaşamını yitirmesinin ardından bazı evlere özel harekat timleri ve 
sivil polisler tarafından baskın yapıldı. Baskın sırasında Azadiya Welat Gazetesi çalışanı İlyas Yağan'ın polislerin 
ev aramasında kaba dayağa maruz kaldığı bildirildi. 
 
12 Mayıs 2011’de Urfa merkezde milletvekili adayı İbrahim Ayhan için seçim bürosu açılışının ardından BDP 
bayrağı ile evine dönen Ateş ailesinin önü polisler tarafından kesildi. 16 yaşındaki İbrahim Ateş'i tartaklayarak 
gözaltına almak isteyen polislere ailenin diğer fertleri tepki gösterdi. Polis itiraz eden ağabey Abbas Ateş ve enişte 
Halil Ateş'i ailenin değer fertlerinin önünde döverek gözaltına aldı. 
 
13 Mayıs 2011’de, İstanbul’da “dur” ihtarına uymayan bir otomobilin, polis ekipleri tarafından kovalanmasının 
ardından durdurulan otomobildeki 3 kişinin darp edilerek gözaltına alındığı, kameralar tarafından görüntülendi 
(ntvmsnbc.com, 13 Mayıs). 
 
13 Mayıs 2011’de, Şanlıurfa’da bağımsız milletvekili adayı İbrahim Ayhan’ın seçim bürosu açılışının ardından BDP 
bayrağı taşıyan 1 çocuk polis memurları tarafından dövüldü. Olaya tepki gösteren çocuğun 2 yakını da darp 
edilerek gözaltına alındı. 
 
15 Mayıs 2011’de, Uşak’ta seçim mitingi yapan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araç konvoyunun 
geçişi sırasında “zafer işareti yaptığı” gerekçesiyle otomobilinde CHP bayrakları asılı olan Barış Bahçevan’ın (22) 
polis memurları tarafından darp edilerek gözaltına alındığı iddia edildi.  
 
15 Mayıs 2011’de, Urfa'da KURDÎ-DER Şubesi ve BDP Siyaset Akademisi'nin bulunduğu binaya gece kimliği 
belirsiz kişilerce molotofkokteyli atılarak yakıldı. Bir gün önce Urfa'da Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğunun 
tutuklu adayı İbrahim Ayhan'ın seçim bürosuna da molotofkokteyli atıldı, saldırıyı duyan yüzlerce yurttaş ise, bina 
önünde bir araya geldi.  Polisle yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı.  Polis gaz bombaları ile müdahale etti. 
Müdahale sırasında aralarında BDP Merkez İlçe Başkanı İzzet Yılmaz'ın da bulunduğu 9 kişi tartaklanarak ve yerde 
sürüklenerek gözaltına alındı. 
 
15 Mayıs 2011’de Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Kumri C., 13 yaşındaki torunu 
M.C.'yi gözaltına almak isteyen polislere müdahale edince polisler tarafından darp edildi. Başından yaralanan 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 79 

 

Canduruk Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan ninesinin tüm çabasına rağmen gözaltına alınan 13 
yaşındaki M.C.'nin Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
16 Mayıs 2011’de, Hakkari'de dün yaşanan olaylarda gözaltına alınan bir yurttaşın Emniyet'ten kaçtığını ileri süren 
polislerin Keklikpınar Mahallesi'ne yaptığı ev baskınları saatlerce devam etti. Bir çok eve baskın düzenleyen 
polislerin, evleri dağıtarak bir çok kişiyi tehdit ettiği bildirildi. Polislerin yaptığı ev baskınlarında Özgür Arslan adlı b ir 
genç gözaltına alındı. Görgü tanıkları polisin mahallede kadınların kafasına silah dayayarak, tehdit ettiğini ve 
gözaltına alınan Arslan'ın dakikalarca polis tarafından dövüldüğünü iddia etti.. 
 
22 Mayıs 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Tuncay Karaca direnişte bulunan Ontex ve PTT 
işçilerinin her hafta düzenlediği yürüyüşe destek amacıyla katıldığını, yürüyüş sonrası Taksim meydandaki Burger 
King önünde önce sivil polisler sonra çevik kuvvet tarafından saldırıya uğradığını, bu esnada atılan yumruk 
nedeniyle burnunda sağlık problemleri oluştuğunu söyledi. Ayrıca daha önce de polisin bir saldırısı nedeniyle 
burnunun kırıldığını ifade etti. 

22 Mayıs 2011’de, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki yerleşkesinde bağımsız milletvekili adayı Sırrı 
Süreyya Önder'in programına izin vermeyen polis ile öğrenciler arasında çatışma çıktı. Polisin kampus içinde gaz 
sıktığı, çok sayıda öğrencinin gazdan etkilendiği öğrenildi.  Polis 12 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
23 Mayıs 2011’de, Taksim’de Ağa Camii önünde polis tarafından durdurulan S.E. polislerin kendisine "Cami 
avlusuna geçip pantolonunu indir" dediğini, bunun üzerine gözaltına almakla tehdit edilince korkarak, dediklerini 
yaptığını söyledi.  
 
23 Mayıs 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Nurten Koyunyıldız, “22 Mayıs günü yeğenim Agit Yıldız, 
Diyarbakır Yeni Köy mezarlığında babasının mezarlığını ziyaret ettiği sırada Yeni Köy mezarlığında toplumsal bir 
olay gerçekleşti. O olayda iki sivil giyimli polis memurları tarafından darp edilmiştir. Çıkan kargaşada iki polis onu 
yakalayıp dövmüşlerdir.” Diyerek hukuki yardım talep etmiştir. 
 
24 Mayıs 2011’de,  Şırnak merkezde Başbakan Erdoğan'ın mitingi sonrası Yenimahalle'de akrep tipi zırhlı araca 
taş atıldığını iddia eden polis bir çocuğu gözaltına almaya çalıştı. Çocuğun gözaltına alınmak istenmesine tepki 
gösteren Mevlan Gülenç (24) adlı yurttaş, polis tarafında darp edildi. 
 
25 Mayıs 2011’de Mardin'in Nusaybin ilçesinde evinde arama yapan polisler tarafından darp edildiğini ileri süren 
Yusuf Bayrak, suç duyurusunda bulundu. Yusuf Bayrak’ın darp edildiği için devlet hastanesinden 5 günlük ''iş 
göremez'' raporu aldığını öğrenildi.   
 
27 Mayıs 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Orman ve Güngör 
mahallerinde bazı evlere baskın düzenledi. Baskınlarda; Zozan Duru, Şerif Kekik, Cevdet Ayvar ve Mehdi Bor 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskın sırasında gözaltına alınan 
Cevdet Ayvar'ın annesi Gulav Ayvar, polislerin içeri girmesinden sonra kendilerine ağza alınmayacak hakaretlerde 
bulunduklarını iddia etti. Polisin arama sırasında kafalarına silah dayadığını belirten Ayvar, Kürtçe konuşmamaları 
yönünde kendilerini tehdit ettiklerini söyledi. Polisin baskın sırasında kendilerini tartakladığını söyleyen Mehdi 
Bor'un annesi Kudret Bor ise, oğlunun polislerin oğlunu da tartaklayarak gözaltına aldığını, konuyla ilgili suç 
duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.  

27 Mayıs 2011’de, üniversite öğrencileri davet edilmedikleri "Uluslararası Yükseköğretim Kongresi"ne görüş ve 
taleplerini sunmak isterken polisin sert müdahalesine maruz kaldı, 12 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenci Gençlik 
Sendikası (Genç Sen), Halkevleri ve Eğitim Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi üyeleri Dolmabahçe'de, 
aralarında YDG, Ekim Gençliği, Anarşistlerin de olduğu gençlik örgütleri de Beşiktaş'ta toplanarak kongrenin 
yapıldığı Swiss Otel'e doğru yürüyüşe geçti. Otel önünde basın açıklaması yaparak nasıl bir üniversite istediklerine 
ilişkin hazırladıkları dosyayı sunmak isteyen öğrenciler, otele yaklaşık 100 metre kala Maçka Parkı girişinde polis 
tarafından durduruldu. Genç-Sen üyeleri, polis ile yaptıkları görüşmede basın açıklamasını kesinlikle Swiss Otel 
önünde yapacaklarını ifade ederken, Eğitim-Sen üyeleri ve öğrenciler, bir süre bekleyişin ardından basın 
açıklamalarını polis barikatının önünde yaptı. Ancak otelin önüne gitmekte kararlı olan Genç-Sen, Devrimci 
Anarşist Faaliyet, Öğrenci Kolektifleri, Kaldıraç, Ekim Gençliği, Tüm-İGD, YDG ve DGH üyesi gençler, barikat 
önünde açıklama yapan grubun gitmesinin ardından polis barikatına doğru yürüyüşe geçtiler. Polis gençlere gaz 
bombası, tazyikli su, demir çubuklar ve coplarla saldırdı. Yol üzerine barikatlar kuran üniversiteli gençler ile polis 
arasında yaşanan çatışma 102 kişi darp edildi. 

29 Mayıs 2011’de İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Mahallesi’nde eşzamanlı ev baskınları düzenleyen 
polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların tamamı darp edildi. Mehmet Göçebe (1946) ve Cihan 
Gürbey aldıkları darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.  
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31 Mayıs 2011’de, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Artvin’in Hopa İlçesi’nde seçim 
çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting öncesinde hükümetin enerji politikasını ve  HES leri 
protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetleri aşırı/ölçüsüz/orantısız bir şekilde müdahale etti. Kolluk kuvvetlerinin 
müdahale sırasında yoğun bir şekilde kullandığı gaz bombasından etkilenen emekli öğretmen Metin Lokumcu (54) 
geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Müdahale sonucunda AKP’nin seçim otobüsünden düşen 1 polis 
memuru ile 8 kişi yaralandı. 
 
31 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde aracıyla evine giderken yol verme tartışması yaşadığı polis memurları 
tarafından darp edilen Ramazan Kayar’a, yaralı olarak gittiği Silopi Devlet Hastanesi’nden “10 gün iş göremez” 
raporu verildi.  
 
1 Haziran 2011’de, Artvin’in Hopa ilçesinde çıkan olaylarda yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun cenaze töreninden 
dönen ESP üyesi 15 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
1 Haziran 2011’de, Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da yapacağı miting öncesinde havaalanında Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Diyarbakır’a gelmesini bekleyen Haber Türk Gazetesi muhabiri Ahmet Yukuş çıkan tartışma sonucu 
korumalar tarafından darp edildi. Bacağından yaralanan Ahmet Yukuş’a “3 gün iş göremez” raporu verildi. 
 
5 Haziran 2011’de, İstanbul’da Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yapan 6 kişiyi durduran polis ekipleri, grupta yer alan 
Yeliz Kılıç’ı “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle darp ederek gözaltına aldı. 
 
6 Haziran 2011’de, Devrimci Karargâh Örgütü Davası nedeniyle tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılan Volkan Karakuş, , İstanbul’un Kartal İlçesi’nde çalıştığı işyerinin yakınlarında 4 kişilik polis ekibi 
tarafından gözaltına alındı. Polis otosunda darp edilen Volkan Karakuş’un götürüldüğü Kartal Polis Karakolu’nda 
tekrar darp edildiği öğrenildi. Serbest bırakılan Volkan Karakuş suç duyurusunda bulundu. 
 
9 Haziran  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Gülay Efe, Bostancı’da Dedikodulu Meyhane’de 
arkadaşlarıyla eğlendiklerini, kendi masalarında fotoğraf çektirirken zafer işareti yaptıklarını, mekândaki hiçbir 
çalışanla ve oturanlarla bir tartışma yaşanmadığını, hesaplarını ödeyerek saat 23.00 gibi kalktıkları sırada, kendis i 
ile beraber 3 kişinin mekanın bodyguard’ları ve çalışanları tarafından tekme tokat dövüldüklerini ifade etti. Gülay 
Efe, daha sonra Küçükyalı Polis Karakolu’ndan polislerin geldiğini, onların da fiziksel şiddetine maruz kaldıklarını, 
ters kelepçe takarak karakola götürüldüklerini ve orada da şiddetin devam ettiğini, aldıkları darbelerden dolayı işe 
gidemediklerini söyledi.  

10 Haziran 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Leyla Kasım Parlak İngiltere’de yaşadığını, 
havaalanından giriş yaptığı sırada “Seçim öncesi neden geldin? Ablan Suna Parlak mı gönderdi seni?” denilerek 
sorgulandığını, daha sonra bırakıldığını ifade etti. Bu olayın ardından, seçim çalışmalarına katıldığı için polislerin 
kendisini sürekli takip ettiklerini belirten Leyla Kasım Parlak, en son 9 Haziran akşamı evinin önünde 3 kişinin 
kendisini zorla bir araca bindirdiğini, ajanlık teklif ettiğini, elle cinsel tacizde bulunduğunu ve tokatladığını söyledi. 
Ayrıca Leyla Kasım Parlak: “Ben 15 Haziran’da İngiltere’ye geri döneceğim. Bu süre zarfında başıma bir iş gelirse 
diye sizinle bunları paylaşmak istedim.” dedi. 
 
10 Haziran 2011’de Diyarbakır'da Mardin Kapı Semti'nde Gazi Köşkü bitişiğinde üç ayrı eve  Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı özel harekât timleri ve polisler tarafından baskın yapıldı. Baskında BDP üyesi Fırat Gümüş, 
polisin kendisini ve evde bulunan erkek kardeşini darp ederek, üstlerindeki giysileri yırttıklarını söyleyen Gümüş, 
evlerinin de darmadağın edildiğini belirtti. 
 
10 Haziran 2011’de Diyarbakır da milletvekili adayları için yapılan şehir turu konvoyuna katıldıktan sonra Engin 
Gündüz yönetimindeki aracı durduran polisleri, aileye cop ve gaz bombaları ile müdahale ettiği belirtildi. Polisin 
müdahalesi sonucu araçta bulunan Engin Gündüz’ün annesi Meral Yangil  ağabeyi Ferdi Gündüz'ün  aldığı 
darbeler nedeniyle başına 8 dikiş atıldı, annesi Meral Yangil'in ise gaz bombaları nedeniyle olay yerinde fenalık 
geçirerek, vücudunda ise aldığı cop darbelerinden ötürü morluklar oluştu.    
 
12 Haziran 2011’de, AKP Batman adayı Mehmet Şimşek’in bir koruma ordusu eşliğinde oy kullanmak üzere Petrol 
Mahallesi'ndeki Metin Bostan İlköğretim Okulu'na geldi. Şimşek'in okulda oy kullandığı sırada tüm müşahitlerin 
dışarı çıkarılması üzerine duruma itiraz eden blok müşahitleri, Şimşek'in korumaları ve polisler tarafından darp 
edilerek dışarı çıkarıldı. Olayda 3 müşahit çeşitli yerlerinde yaralandı.    
 
16 Haziran 2011’de İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ferhan Abik, 15 Haziran 2011 günü saat 
02.00 sularında Meşelik sokak civarında (İstiklal Caddesi üzerinde) biri erkek biri kadın iki kişinin, üç sivil polis 
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tarafından durdurularak AkSanat’ın önünde dövüldüğünü ifade etti. Ferhan Abik, bu olayı uzaktan izlerken 
telefonunun çaldığını, polislerin kendisinin bu olayı görüntülediğini düşündüğünü, üç gün sonra gelip Abdullah 
Sokağı’nın içine götürüp darp ederek, telefonuna el koyduklarını, içinden hafıza kartını çıkarıp kırdıklarını belirtti. 
Midye tezgâhını da kırdıklarını ifade eden Ferhan Abik, hala telefonla aranarak tehdit edildiğini söyledi. 
 
18 Haziran 2011’de Urfa İl Emniyet Müdürlüğü polislerinin seçim gecesi adliye önüne yürüyen kitle müdahalesi 
esnasında gazdan korunmak için bir binaya sığınan dershane öğretmeni Bilal Bozkoyun, polisler tarafından darp 
edildiğini belirterek, polisler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.   

21 Haziran 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Caner Başkaya (1989), ülkücü grupların saldırısı 
dolayısıyla üniversiteden toplu çıkış gerçekleştirdiklerini, polisin yollarını keserek kendilerini tehdit ettiğini, daha 
sonra slogan atmaları üzerine saldırıya geçtiğini, tekmelediğini ve biber gazı attığını ifade etti. Caner Başkaya, 
kendisine doğrudan biber gazı atıldığını ve sol koluna biber gazı kovanı isabet ettiğini söyledi. 

26 Haziran 2011’de, Sivas Katliamı'yla ilgili bildiri dağıtan Sami Tunca, Ezgi Keser ve Özge Keser polisler 
tarafından darp edilerek gözaltına alınarak Sancaktepe Polis Karakolu'na götürüldü. Sami Tunca karakola 
götürülmeden önce, ekip otosunu tenha bir yere çeken polisler tarafından elleri arkadan kelepçeli bir şekilde 
dövüldü. Avukat Sevinç Sarıkaya, Sancaktepe Polis Merkezi'nde tutulan Sami Tunca, Ezgi Keser ve Özge Keser'e 
işkence yapan polisler hakkında Kartal Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmek üzere Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na verilen 
dilekçeyle 22 Temmuz’da suç duyurusunda bulundu.  

27 Haziran 2011’de, İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde bildiri dağıtan Mücadele Birliği Platformu üyesi 4 kişiden Sami 
Tunca “hakkında yakalama kararı’’ olduğu gerekçesiyle yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak ıssız bir 
alanda polis ekibi tarafından darp edildi.  
 
6 Temmuz 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuran H.Y isimli kadın kızı Y.Y (17) için evlerine baskın yapan 
polislerin kızını evde sorgulamaya başladıklarını kendisini müdahale etmemesi yönünde uyardıklarını ama buna 
rağmen yaptığı müdahaleden sonra giden polislerin tutumundan kaynaklı, kızını mersinde ikamet eden dayısının 
yanına gönderdiğini belirtmiştir.   
 
8 Temmuz 2011’de Van'da Abdullah Savur adlı bir yurttaş, çalıştığı işyerinde çıkarak Cumhuriyet Caddesinden 
geçerken resmi giysili bir polisle omuz omuza çarpıştı. Çarpışma üzerine polis, Savur'a küfür etti. Savur'un tepkisi 
üzerinde polis, Savur'u Cumhuriyet Caddesi Tekel binası önünde sürekli nöbet tutan polislerin olduğu yere 
sürükleyerek, orada nöbet tutan polisler tarafından biber gazı sıkıldı. Tekme tokatlarla sokak ortasında dövülen 
Savur, kafasına aldığı telsiz darbesiyle baygınlık geçirdi. Hızını alamayan polis sokakta geçerken tepki 
gösterenlere biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Müdahale sonrası Savur yurttaşlar tarafından Van Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savur'un kafasına 5 dikiş atıldı.     

9 Temmuz 2011’de, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan İstiklal Caddesi’ne çıkan Mis Sokak’ta 15 yaşlarında bir 
çocuk sivil polis memurları tarafından dövülerek gözaltına alındı. Aldığı darbeler nedeniyle kafası kanayan çocuk 
hastaneye götürülmedi. 

11 Temmuz  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Mehmet Emin Karaca, Taksim Meydanı’nda sivil 
polislerin kendisini kenara çekerek kimlik sormak istediğini, kendisinin de itiraz ederek ‘Herkesin içinde bakın’ 
dediğini, bunun üzerine polislerin kendisini kelepçeleyerek polis aracına bindirdiğini ve dövdüğünü ifade etti. 
Mehmet Emin Karaca, daha sonra Taksim Ekipler Amirliği’ne götürüldüğünü ve orada da kendisine şiddet 
uygulanmaya devam edildiğini, sonra da çevreyi rahatsız etmekten dolayı 75 TL para cezası kestiklerini belirtti. 
Mehmet Emin Karaca, ayrıca öldürülüp Haliç’e atılmakla tehdit edildiğini söyledi.  
 
18 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi'nde bulunan Park Orman'da yaşları 10 ile 13 arasında olan 3 
çocuğun çevik kuvvet polisleri tarafından "taş attıkları" gerekçesiyle darp edildiği ileri sürüldü. Parkta oynarken 
arkadaşları ile şakalaştıklarını söyleyen İ.H.T (13) isimli çocuk, polisin bir anda kendilerini kovalamaya başladığını 
söyledi. Arkadaşları S. (10) ve M. (12) ile birbirlerine taş attıkları esnada parkın kapısında bekleyen çevik kuvvet 
polislerinin kendilerine seslendiğini söyleyen İ.H.T, "Niye taş attığımızı sordu. Polisler seslenince üçümüz de 
koşuşturmaya başladık. Sonra bizi yakaladılar. Bize silah dayadılar ve parkın önünde bekleyen çevik kuvvet 
otobüsüne aldılar. Orada cop, tekme ve tokatlarla bizi dövdüler. Sonra da bırakıp tehdit ettiler" dedi.   
 
19 Temmuz 2011’de Siirt'in Yenimahalle Haydar Koyuncu Caddesi'nde devriye görevi yapan polis otosuna yapılan 
silahlı saldırıdan sonra Siirt merkez Conkbayır Mahallesi'nde başlatılan operasyonda yaşamını yitiren HPG'li 
Mahfuz Aykaç'ın (Demhat) cenazesinin kitlesel defnedilmesini engelleyen polisler, BDP'lileri darp etti. Cenazenin 
dini vecibeleri yerine getirildikten sonra mezarlığa götürülmesi esnasında camide bulunan BDP İl Başkanı Faruk 
Sağlam, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz, BDP Kurtalan İlçe 
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yöneticileri ve belediye meclis üyelerine hakaret eden polis, Merkez İlçe Başkanı Guri Toprak'ı darp etti.   
Cenazenin dini vecibelerinin yerine getirildiği Bilal Hebeş Camisi'nde de cenaze namazı kıldıran Mele Mihemed 
isimli imamın da cami çıkışında polis tarafından tartaklandığı bildirildi. Öte yandan Siirt Belediye Başkanı Selim 
Sadak'ı takip eden belediye basın yayın bürosu çalışanı Emin Sadık darp edildikten sonra kelepçelenerek gözaltına 
alındı. Kısa bir süre sonra Sadık serbest bırakılırken, yaşanan olayda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.    
 
21 Temmuz 2011’de İHD Siirt şube yöneticisi 1961/Siirt doğumlu Hasan Ceyhan İHD Siirt şubemize başvuruda 
bulunarak, “19.07.2011 günü İHD Siirt şube yöneticisi ve gözlemcisi olarak Siirt merkezde yaşanan silahlı çatışma 
sonrası yaşamını yitiren silahlı militanın ailesinin yaptığı başvuru üzerine cenazeyi almak ve defnetmek üzere 
yardımcı oldum, savcılık ve hastanede polisin bakışları ve tavırlarıyla baskı kurmaya çalışıyorlardı. Camii önünde 
de sivil polis memurunun hakaretlerine ve coplarına maruz kaldım.” Demiştir.   
 
25 Temmuz 2011’de Ankara’da “işyeri komiteleri kurmaya, sendikalarda örgütlenmeye” başlıklı bildirileri dağıtırken 
gözaltına alınan Metal İşçileri Birliği üyesi 3 kişinin gözaltına alınırken ve götürüldükleri Batıkent Polis Karakolu’nda 
darp edildikleri öğrenildi. 
 
28 Temmuz 2011’de Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Urfa yolu üzerinde bulunan polis merkezine havai fişekli 
saldırı düzenlendi. Alişian Erol Polis Merkezi'ne yönelik saldırıda yaralanan olmazken, olayın ardından havai fişek 
attıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Ayşe Şan Parkı yakınlarında otomobil servisi güvenlik görevlileri tarafından 
yakalanarak polise teslim edildiği belirtilen 3 kişinin polis tarafından yol ortasında feci şekilde dövüldüğü belirtildi.     
  
2 Ağustos 2011’de Antalya’da bir akaryakıt istasyonunda kendisine öncelik tanınmasını isteyen polis memuru C.A., 
beklemesini isteyen istasyon çalışanı Derviş Mehmet Alparslan’ı (39) darp etti. 

8 Ağustos 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Levent Güney, Sarıgazi Atatürk Mahallesi’nde 
21.07.2011 günü saat 17.30 sıralarında  arkadaşlarını beklerken resmi polis aracının yanına gelerek, üç polisin 
kimlik kontrolü yaptığını, daha önce gözaltına alınmasıyla ilgili olarak kendisine “Senin ne işin var örgütle, hala 
gidiyor musun, vatanınızı niye sevmiyorsunuz?” gibi şeyler söylediklerini ifade etti. Levent Güney, polislerin daha 
sonra üstünü aradıklarını, yüzüne biber gazı sıktıktan  sonra silah dipçiğiyle kafasına vurup yere yatırıp ellerini 
arkadan kelepçelediklerini, ve o halde 5 dakika boyunca darp ettiklerini, sonra kelepçeyi çıkarıp “Bu sana yeter, 
defol git” dediklerini söyledi. Olayı gören mahalle sakinleri toplanıp kendisini polisin ellerinden almaya çalışırken bir 
kargaşa çıktığını, o esnada kaçtığını, destek ekip istediklerini ve kendisini aramaya başladıklarını, girdiği tekstil 
atölyesi sahibinin kendisini polise teslim ettiğini belirtti. Polise teslim edildikten sonra, yaklaşık 15 dakika polisler 
tarafından dövüldüğünü, ardından önce Sarıgazi Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldüğünü, yaklaşık olarak orada 1 
saat boyunca darp edildiğini, dövüldüğünü, hakarete uğradığını, daha sonra Yenidoğan Polis Karakolu’na 
götürüldüğünü, orada da darp edildiğini belirtti. Götürdükleri savcının kendisini suçlu göstermeye çalıştığını ve 
“Polise neden saldırdın” gibi ithamlarda bulunduğunu ifade etti. 
 
9 Ağustos 2011’de Diyarbakır’da trafik ekibinin durdurduğu aracın şoförüyle polis memurları arasında tartışma 
çıkması üzerine aracın şoförünün darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
9 Ağustos 2011’de Ankara’da yolda yürürken 3 polis memurunun bir anda kendisini dövmeye başladığını ardından 
Çankaya Polis Karakolu’na götürüldüğünü savunan Lokman Acar  İHD Ankara Şubesi’nden hukuki yardım 
talebinde bulundu. Aldığı darbeler nedeniyle kolu kırılan Lokman Acar savcılığa suç duyurusunda bulundu.   
 
9 Ağustos 2011’de, Siirt Emniyet Müdürlüğü  TEM şubesine bağlı polisler ile özel harekat timleri tarafından Ulus, 
İnönü ve Kooperatif mahallelerinde birçok eve düzenlenen baskında gözaltına alınan BDP Siirt Merkez ilçe 
yöneticisi Muhlise Timurtaş ile M.E. (16), H. İ. S. (15), K.S. (17), A.S. (15) ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuğun 
gözaltına alındığı esnada darp edildikleri ileri sürüldü. Aileler, evlerine yapılan baskınlarda polislerin her tarafı 
dağıttığını belirterek, çocuklarının da darp edildiğini anlattı.   
 
11 Ağustos 2011’de Samsun’da AKP’nin Tekkeköy Belediye Meclis Üyesi Recep Kılıç (40), işyerine malzeme 
taşımak için gelen aracın yolu kapatması nedeniyle tartıştığı polis memurları tarafından işyerinin önünde dövüldüğü 
ileri sürüldü. 
 
12 Ağustos 2011’de Alparslan Üniversitesi (Muş) Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, üniversitenin kampus inşaatının 
temel atma töreni için Muş’a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya polisevinde verdikleri yemeğin 
ardından emniyet yetkilileriyle çıkan gerginlikte kendisinin ve basın danışmanının bir emniyet müdürü ile bir polis 
memuru tarafından darp edildiğini söyledi. 
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14 Ağustos 2011’de İstanbul’da Tarlabaşı’ında tezgâh kurarak sigara satmaya çalışan Selma Yıldırım’ın (47) 
Taksim Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis memurları tarafından darp edildiği iddia edildi.     
 
16 Ağustos 2011’de, Ağrı'da yayın yapan yerel ART Televizyonu muhabiri Yılmaz Taş, haber amaçlı olarak gittiği 
Hamur İlçesi'nde polisler tarafından darp edildi. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da yerel yayın yapan ART Televizyonu 
muhabiri Yılmaz Taş haber amaçlı gittiği Haber İlçesi yolunda polislerle tartıştı. Tartışma sonucu darp edilen Taş, 
Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Darp edilen Taş ise polislerin yolda araçlarını solladığından dolayı 
darp edildiğini dile getirdi.  
 
18 Ağustos 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan İ.G. saat 8.30 sularında Adana Yeni Sanayisi 
civarında kıdem tazminatı ile ilgili bildiri dağıttıkları esnada, resmi polislerin kendilerini gözaltına almak istediklerini, 
10 dk. önce sivil polislerin gelerek kimlik bilgilerini aldığını anlatan İ.G. resmi polisin kafasına telsizle vurulup 
yaralanmasına sebebiyet verildiğini ve gözaltına alınıp Şakirpaşa karakoluna götürüldüğünü, karakolda polislerin 
sözlü tacizine ve hakaretlerine maruz kaldığını belirtmiştir.   
 
18 Ağustos 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi girişinde bulunan ikinci köprü ile birinci köprü arasındaki Kelereş 
Mevkii'nde HPG'liler ile askerler arasında geçtiğimiz hafta çıkan çatışmada 1'i yüzbaşı 3 askerin yaşamını 
yitirmesinin ardından  ismini vermek istemeyen bir ilçe sakini, başından geçen bir olayı şöyle anlattı: "Ellerim 
arkamda bağlı polis noktasından geçiyordum. Nöbet tutan polisler, önümü keserek göğsüme silah dayayıp 
'Sakladığın ellerinde ne var' diye bağırdılar. Elimi havaya kaldırarak bir şey olmadığını söyledim. Ancak o namluyu 
göğsümde hissedince her an beni vurabilirler kaygısına kapıldım." 
 
18 Ağustos 2011’de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde dolaşan özel hareket timleri, "hadi bize taş 
atan yok mu" deyince yurttaşlarla polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine polislerin kitlenin içine gaz 
bombası attı. Olayda 2 kişi gaz bombasının isabet etmesi sonucu yaralandı.    
 
20 Ağustos 2011’de, Ankara’da 27 Kasım 2010’da Gençlik Kültür Merkezi’ne (GKM) düzenlenen baskın sonucu 
tutuklanan 11 kişinin yargılandığı davanın Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların 
sorulara Kürtçe karşılık vermesi üzerine sanıklara saldıran jandarma erleri sanıkları darp etti.   
 
22 Ağustos 2011’de, Ankara’da 27 Kasım 2010’da Gençlik Kültür Merkezi’ne (GKM) düzenlenen baskın sonucu 
tutuklanan 11 kişinin yargılandığı davanın Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların 
sorulara Kürtçe karşılık vermesi üzerine sanıklara saldıran jandarma erleri sanıkları darp etti. 
 
23 Ağustos 2011’de İzmir’in Çiğli İlçesi’nde müvekkili Halil Biricik (30) ile yakınlarının darp edilerek Çiğli Polis 
Karakolu’nda nezarete atılmalarına müdahale etmek istediğini söyleyen avukat İbrahim Polat, kimliğini zorla alan 
polis memurlarının “sen ne biçim avukatsın. Bizim işimize karışma” diyerek kendisini de darp ettiklerini ileri sürerek 
suç duyurusunda bulundu.  
 
28 Ağustos 2011’de Adana’da, kendisinden boşanmak isteyen Ezgi Köseoğlu’nu (22) öldürdükten sonra bir eve 
saklanan Mehmet Köseoğlu’nu (30) yakalamak için polis ekipleri tarafından yapılan operasyonu izleyen bir kişi, bir 
polis memuru tarafından tokatlanarak olay yerinden uzaklaştırıldı.  
  
2 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi Cudi Mahallesi'nde kendilerine taş attıkları iddiası ile 2 çocuğu darp eden 
polisler ile yaşananlara tepki gösteren esnaf arasında arbede yaşandı. Olay yerine takviye ekip çağıran polisler, 
esnaflardan Rıdvan Denli (35) ve Nizar Denli (22) isimli kardeşleri gözaltına alarak Silopi İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürdü.    
 
5 Eylül 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Serdil Demir (1988) 01 Eylül günü Diyarbakır 
Havaalanı’nda havaalanı polisi tarafından x-ray cihazından geçtikten sonra hakarete uğradığını, bunun üzerine 
kendisine neden hakaret ve küfür ettiğini sorduğunu, ismini istediğini fakat polisin ismini vermediğini ifade etti. 
Serdil Demir, o sırada ailesini telefon ile arayıp olayı Kürtçe anlatmaya başladığında, polisin birden gelip kendisine 
saldırdığını söyledi. Nedenini sorduğunda ise polisin “Neden Kürtçe konuşuyorsun, nereden bileyim bana küfür 
etmediğini!” dediğini ifade etti.  

5 Eylül  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Burhan Deniz (1985), 1 Eylül 2011 günü kardeşi Orhan 
Deniz’i tedavi amaçlı götürdüğü Bağcılar Devlet Hastanesi’nde polisin ve özel güvenliğin sopalı saldırısına 
uğradıklarını söyledi. 
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10 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde bulunan Cumhuriyet Lisesi yakınlarında sivil polisler ile 
yurttaşlar arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma esnasında polislerin Sinan Balıkçı ve Recep Geler 
adlı yurttaşların gözlerine sprey sıkarak, silah çektiği iddia edildi. 
 
17 Eylül 2011’de, Erzurum'un Karaçoban İlçe merkezinde dolaşan Yunus Çabuk ve Serhat Dadaş polisler 
tarafından durduruldu. Polislerin ardından iki genci duvarlara yazı yazdıkları gerekçesiyle yol üzerinde darp ettiği 
bildirildi.  Vücutlarında yaralar oluştuğu belirtilen gençlerin daha sonra serbest bırakıldıkları bildirildi. Olaya tepki 
gösteren aileler ise, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.   
 
19 Eylül 2011’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bir apartmanda kapıcılık yapan Aydın Eriş, otomobilini park ettiği 
yerden çekmek isteyen trafik polisleri ile tartışınca   darp edildi. Vücudunda darp nedeniyle ezilme olduğu öğrenilen 
Aydın Eriş’in ailesi olay nedeniyle suç duyurusunda bulundu. 
 
20 Eylül 2011’de, Şırnak’taki 2. Komando Tugayı’nda askerlik yapan Şanlıurfalı er Murat Kılıç, nöbet tuttuğu 
çadırdaki kedinin kaybolduğu gerekçesiyle bölük komutanı Binbaşı İhsan Gökoğlan tarafından demir sopayla 
dövüldü ve ağır hakarete maruz kaldı. Kılıç’ın arkadaşı olan bir erin telefonuyla olaydan haberdar olan ve 
oğullarının yaralı olarak revirde yattığını öğrenen ailenin çocuklarıyla Kürtçe konuşmak istemesi de engellendi. 
Konuya ilişkin bilgi veren baba Halit Kılıç, “Şırnak’taki yetkili personel Murat’ın sadece annesiyle telefon görüşmesi 
yapmasına izin verdi. Anne Türkçe bilmediği için Kürtçe ‘Oğlum nasılsın’ dediği anda karşı taraftan telefonu 
oğlumun elinden alarak ‘Kürtçe yasaktır’ dediler ve konuşmayı kestiler. Oğlumun darp edilmesi yetmezmiş gibi bir 
de anlamsız gerekçelerle görüşmemize, onun sesini duymamıza izin vermediler” diye konuştu.   
 
21 Eylül 2011’de, Siirt'te Polis Meslek Yüksek Okulu yakınlarından bir araca yapılan silahlı saldırı sonucunda 4 
kadının yaşamını yitirmesi ve 2 kadının da yaralanmasının ardından Konutevler Mahallesi'nde Şakir Kaygu isimli 
yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada polisler tarafından feci bir şekilde dövüldüğü bildirilen Kaygu'nun 
ailesi, İHD Siirt Şubesi'ne başvurdu. Gözaltına alınma gerekçesi öğrenilmeyen Kaygu, Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde 
tutuluyor.  
 
22 Eylül 2011’de İstanbul’da Aksaray Polis Karakolu’nda tutulan müvekkillerinin durumu hakkında bilgi almak 
amacıyla karakola giden Avukat Bülent Kurt’un karakolda bulunan polis memurlarının fiziki saldırısına maruz 
kaldığı ileri sürüldü. 
 
23 Eylül 2011’de, 2011,İHD Diyarbakır şubemize başvuran Felek Saydın, şu beyanlarda bulundu, “23.09.2011 
tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sularında ikametgah adresim olan Şehitlik mahallesi 38. Sok. Hilal ap. No: 16 
yanişehir adresine polis olduklarını tahmin ettiğim sivil veremsi kıyafetli 15-16 kişilik bir grup evin kapısını kırarak 
evimi bastılar. Hiçbir şekilde bize polis olduklarını ispatlayan kimlik belgelerini göstermediler. Bununla beraber talep 
etmemize rağmen arama kararını hiçbir şekilde bize göstermediler. İçeri girer girmez bize bir şey söylemeden 
üzerimize saldırdılar. Beni ve torunlarımı hemen etkisiz hale getirdiler. Hiçbir şekilde konuşmamıza izin vermediler. 
Torunlarımdan Zilan MENGÜÇ’ ün üzerine yürüyerek hiçbir sebep yokken onu tehdit etmeye başladılar. Sürekli 
olarak “siz biliyorsunuz, hepiniz göreceksiniz, yarın aynı şeyler senin başına da gelecek” tarzında saldırgan bir 
şekilde bizimle konuşuyorlardı. Daha sonra yapılan baskının haksız ve hukuksuz olduğunu dile getiren diğer 
torunum Bekes MENGÜÇ’ün kafasına demir ile vurmaya başladılar. Karşı çıkmaya kalkıştığımızda sürekli olarak 
hakaret ve küfürler ile karşı karşıya kaldık. Evimizi darmadağın ettiler. Ben ve torunlarım ne yapacağımızı 
bilmiyoruz. Can güvenliğimiz tehlikededir. Bu konuda İHD’den hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
23 Eylül 2011’de M.Habip Yüksel İHD İzmir şubesine yaptığı yazılı başvuruda; ben, arkadaşlarımla 21 Eylül de 
gece Osmangazi parkında top oynayan çocukları seyrediyorduk. Üç resmi polis bize yaklaşıp kimlik istediler 
oturduğum yerde kimliğimi uzattım. Ayak ayaküstüne atmış oturuyordum. Biri bana tekme attı indir ulan ayağını 
bana karşı neden saygı göstermiyorsun derken ben de ayağa kalktım. Diğeri yüzüme biber gazı sıktı beni yere 
yatırıp ters kelepçe yaptılar rast gele yüzüme tokatları patlatıyorlardı bu arada benim ailem de geldi hep beraber 
Özkanlar karakoluna götürdüler. Esrar içtiğime dair tutanak tutmuş bana imzalatmak istediler. Ben hayatımda 
kullanmadığım esrar için bu tutanağı imzalamadım. Onur kırıcı davranışlarda bulundular. Dövdüler tutanağı imzala 
bırakalım seni dediler yoksa seni yarın savcıya çıkarırız dediler. Sabaha kadar beklettiler ve beni savcılığa 
çıkardılar savcılıkça serbest bırakıldım. Bu konuda İHD nin bilgisi olsun demiştir. 
 
24 Eylül 2011’de, Hakkari'de sabaha karşı Özel Harekat Timleri'nin de katılımıyla Yeni Mahalle'de birçok eve 
baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda evi dağıtılarak oğlu gözaltına alınan Besi Tarhan, eve baskına gelen çok 
sayıda yüzü kar maskeli polis tarafından darp edildiklerini iddia ederek, şöyle konuştu: "Sabaha karşı evimize 
baskın yapanlar bizleri yerlere yatırdılar. Baskın sırasında evdeki Kuran-ı Kerimi de indirip dağıttılar. Bütün 
mahalleyi 20 zırhlı araç ile ablukaya almışlardı. Çok sayıda kar maskeli polis vardı. Oğlumu 'hakkında şikâyet var' 
diye aldılar. Oğlumun bir suçu yok biz bu mahalleye yeni taşındık. Allah onların belasını versin. Baskın sırasında 
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evimizin kapısını kırdılar, evdeki kadınları yere yatırıp ensemize silahla bastılar. Bizi saatlerce çıplak bir şekilde yüz 
üstü betonun üzerinde beklettiler. Gitmeden öncede 'Bakın evlerinize ve eşyalarınıza bir zarar vermedik ona göre' 
diyerek adeta bizimle dalga geçtiler. Aracın içine düştüğü dam içinde 'iki kürek toprak atarsınız' dediler." Bir diğer 
baskında ise, evlerinin dağıldığını ve kendilerine ağza alınmayacak hakaretler yapıldığını belirten Rıdvan 
Kapalak'ın babası Hacı Kapalak kendilerine silah çekildiğini iddia etti. Kapalak, "Baskın sırasında hepimizi yere 
yatırdılar. Oğlumu çıplak bir şekilde götürmek istediler. Elbiselerini arkasından yola kadar götürdüm. Oğlum 
suçsuzdur" dedi.   
 
26 Eylül 2011’de, Siirt'in Pervari İlçesi'nde HPG'lilerin Belenoluk (Heşeta Berespi) Jandarma Karakolu'na 
düzenlediği saldırının ardından asker ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen baskın ve operasyonlarda 
birçok hak ihlali yaşandı.  Operasyonlarda, köylülerin askerlerce sürekli taciz ve hakarete maruz kaldığı belirtildi. 
Telefonla görüştüğümüz bir köylü, olayı şöyle anlattı: "Akşam saatlerinde karakola yapılan baskından sonra 
bölgeye sevk edilen askerler köye baskın düzenledi. Köydeki bütün evleri didik didik aradıktan sonra 21 köylüyü 
gözaltına aldılar. Gözaltına alınan köylüler önce karakola götürüldü. Ardından Siirt merkeze götürdüler. Çatışma 
akşamı karakola yakın olan 16 evden 2 tanesi tamamen yıkılırken, diğer evler de oturulmaz hale gelmiş." Karakol 
baskınında yaşamını yitiren HPG'lilerin cenazelerinin de karakolda olduğunu söyleyen köylü, askerler tarafından 
sürekli hakaretler edilerek, "Erkek olan gelip bu cenazeleri alacak şeklinde sürekli küfürler ediliyor" dedi. Çatışma 
akşamı 60 küçükbaş hayvanlarının da telef olduğunu söyleyen yurttaş, "Bizim hayvanlar yayladadır. Çatışma 
çıktığından beri köylülerin dışarı çıkması yasaktır. Operasyona çıkan askerler bizim çobanları da gözaltına aldıktan 
sonra feci bir şekilde dövmüşler. Bir çobanın dişlerini kırmışlar. Çobanlar işkence gördükten sonra serbest 
bırakılmışlar. Belenoluk'ta askeri operasyon genişleyerek devam ediyor" diye konuştu.   
 
29 Eylül 2011’de,Van'ın Başkale İlçe merkezinde Metroloji Sokak'ta işyeri bulunan Fuat Zeylan'ın işyerine gelen 
polisler, Zeylan ile tartıştı. Nedeni öğrenilmeyen tartışmanın üzerine polislerin önce Zeylan'ı tartakladığı ve daha 
sonra işyerine ateş ettiği bildirildi. Olaya tepki gösteren diğer esnaflar ise, polislerin uygulamalarını protesto ederek, 
İlçe Kaymakamlık binasına kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşten sonra Zeylan polisler hakkında suç duyurusunda 
bulunurken, olay yerine gelen ilçe kaymakamı ise sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağı sözünü verdi. Suç 
duyurusundan sonra esnaflar eylemlerini sonlandırdı.  
 
2 Ekim 2011’de İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi’nin üç ay önce başlattığı sokakta masa ve sandalye yasağı 
uygulaması ile ilgili olarak bir bara gelen zabıta ekibinin masa ve sandalyeleri toplamak isterken kendilerine karşı 
koyan işletmeci Adem Bayram’ı darp ettikleri; Adem Bayram’a bir hafta “iş göremez raporu” verildiği öğrenildi. 

10 Ekim  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Deniz Kesgin, Ruşen Ali Keskin, Goncagül Telek, 
Ümit Emrah Köse, Ali Tektaş, Zelal Armutlu, Okan Danacı, Dilan Karamanoğlu, Haşim Bora Bilgili, Çağrı Aydoğan 
ve Serkan Hakvar; diplomalarını almaya gittikleri okulun bahçesinde beklerken okulun penceresinden bir pankart 
sarkıtılmış olduğu için Esenkent Saffet Okumuş Polis Karakolu’ndaki memurlar tarafından gözaltına alındıklarını ve 
darp edildiklerini, elektroşok uyguladıklarını, dayak ve işkencenin karakolda da devam ettiğini söylediler.  

 
11 Ekim 2011’de Rize’de alkol aldıktan sonra evine giden C.T. (54), “Valilik binasının duvarına işediği” gerekçesiyle 
polis memurlarının kendisine tokat attığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 
yapılan inceleme sonucunda tokat iddiasını ispat edecek görüntü veya alınmış bir rapor olmadığı gerekçesiyle 
inceleme takipsizlikle sonuçlandırıldı. 
 
12 Ekim 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde okullardaki şiddeti protesto etmek amacıyla protesto yürüyüşü 
yapmak isteyen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi çocukların eylemine müdahale eden kolluk kuvvetleri 
kaçmalarını engellemek amacıyla mayınları araziye doğru kovaladıkları 19 çocuğu darp ederek gözaltına aldı.  
 
12 Ekim 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde bir gösteriye müdahale eden kolluk kuvvetlerinin kendilerine taş 
attığını iddia ettikleri M.E.İ.’yi (8) darp etmeleri nedeniyle M.E.İ.’nin vücudunda eziklik meydana geldiği ve bir dişinin 
kırıldığı öğrenildi.  
 
14 Ekim 2011’de İstanbul’da Özgür Benol ve Mine Selin Sayarı adlı kişiler Bakırköy İlçesi’ne bağlı İncirli Semti’nden 
bindikleri metrobüste biri sivil polis memuru olan üç kişinin, kendi aralarında adalet üzerine yaptıkları konuşmadan 
rahatsız oldukları için kendilerini darp edildiklerini açıkladılar. Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan Özgür Benol 
ve Mine Selin Sayarı’nın darp edilmesine metrobüste bulunanların şahit olmalarına rağmen karakolda bu yönde 
ifade veremedikleri öğrenildi. 
 
17 Ekim 2011’de, Şanlıurfa'da, 53 yaşındaki Ahmet Aslan, şeker hastası olan 45 yaşındaki eşi Saide Aslan'ı 
hastaneye götürmek isterken, Yunus Emre Caddesi üzerinde önünde giden polis aracından korna çalarak yol 
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istediği için durdurulduğunu, polislerle aralarında yaşanan sözlü tartışmanın arbedeye dönüştüğünü, olay yerinden 
geçen ve kendisini korumak isteyen kişiler ile birlikte gözaltına alındığını, kendisi ile birlikte Zekeriya Çelik ve 
Ekrem Atay ‘ın dövüldüğünü, polisler hakkında şiddet uyguladıkları gerekçesiyle, polislerin de kendileri hakkında 
görev yaptırmamak için direnme ve mukavemet gösterme iddiasıyla savcılığa suç duyurusundabulunduğunu ifade 
etti.   
 
20 Ekim 2011’de, İHD Bingöl şubemize başvuran Metin Kulak, başvurusunda şu beyanlarda bulundu: “Karlıova 
Sudurağı Köyü muhtar azasıyım. Kendi özel arabamla 20.10.2011’de saat 11.00 civarı bahçeme gitmek üzereyken 
Karlıova –Bingöl karayolunun köyümüz mevkiinde bulunan şehitlik Anıtı yanında köylümüz olan bir arkadaş beni 
durdurdu. Ben de arabamı yolun sağına çektim. Beni durduran arkadaşım Sait Erdoğan ile konuştuğum esnada, 
Karlıova istikametinden gelen beyaz bir minibüs önümüze geçerek durdu. Araçta sivil giyimli bir şoför ve üniformalı 
üç özel harekat polisini gördüm. Şoför ve üniformalı üç polis inerek bana küfür etmeye başladı. “Burada neden 
durmuşsun” dediler. Arabamı aradı ve beni darp ettiler. Arabamın plakasını aldılar. Bana; “Senin plakanı gerekli 
yerlere vereceğim, bundan sonra sana ne olacağını kendin düşün” dedi. Durumu Karlıova Kaymakamına da yazılı 
ve sözlü olarak bildirdim. Karlıova Devlet Hastanesinden darp-cebir raporu aldım. Şikayetçiyim. Şubenizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”   
 
20 Ekim 2011’de, Van’ da Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde özel aracıyla geçen bir yurttaş ile karşıdan gelen ve 
içinde resmi polislerin bulunduğu araçların geçişleri sırasında "yol verme" konusunda tartışma yaşandı. Polisler 
özel araçta bulunan şahsın kendilerine korna çalarak el işareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına almak istedi. Gözaltı 
işlemine karşı çıkan genç, uzun süre resmi araca binmeyi reddetti. Bunu üzerine olay yerine çağırılan takviye 
polisler, ismi öğrenilemeyen yurttaş darp edilerek gözaltına alındı. Gencin yüzü kan içinde kalırken, olaya bazı 
yurttaşların müdahale etmek istemesi polisler tarafında engellendi.     
 
28 Ekim 2011’de, Van ili Erciş ilçesinde AKP Kocapınar Belde Teşkilatı'nın depremzedelere yardım dağıtması 
sırasında izdiham yaşandığı ve tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışmaların ardından haber verilmesi üzerine olay 
yerine gelen jandarma, müdahalede bulundu. Müdahalede Eyüp Bedir adındaki yurttaşın gözaltına alındığı, Orhan 
Deniz'in de darp edildiği bildirildi.   
 
21 Ekim  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Ekrem Akgül (1990), özel güvenlik memurlarından 
İstanbul Üniversitesi’ne satır ve bıçaklarla giren ülkücüleri dışarı çıkarmalarını istediklerini, can güvenliklerinin 
olmadığını söylediklerini dile getirdi. Ancak buna rağmen, amirlerinin direktifiyle özel güvenlikler tarafından saldırıya 
uğradığını, sivil polislerle birlikte 15 kişilik grup tarafından darp edildiğini söyledi 
 
25 Ekim 2011’de, 24 Ekim günü Artvin’in Hopa İlçesi’nde Çoruh Üniversitesi’ne bağlı Hopa Meslek Yüksek Okulu 
öğrencisi 2 kişinin aşırı sağcı bir grup tarafından darp edilmesi üzerine okulda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 
olayı protesto etmek için toplanan gruba müdahale ederek öğrencileri darp ederek gözaltına aldı. 
 
22 Ekim 2011’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Yeşildere ve Kışla mahallerinde özel harekât timleri evlere 
baskınlar düzenledi. Baskınlarda biri çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçisi öğrenilemeyen 4 kişi 
Yüksekova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ilçede Ziraat Bankası yanında bulunan Taksi Durağı'nda 
bekleyen 4 kişinin de polisler tarafındandarp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete 
götürüldükten sonra serbest bırakıldı.  

24 Ekim 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Ahmet Aksu ve Zeyneddin Çelik (1993), (1990), 23 
Ekim günü Kanarya’da sahilden Şahin Caddesi’ne doğru yürürken çevik kuvvet ekibinin “Çabuk buradan gidin.” 
diyerek kendilerini tartaklamaya başladığını, kimliklerine baktıktan sonra dövdüklerini belirtti. Ahmet Aksu, 
kendisinin asker olduğunu ve kolunun ameliyatlı olduğunu söylediğini, buna rağmen yere yatırıp dövmeye devam 
ettiklerini, ‘’siz Kürtlerden çektiğimiz nedir’’ diyerek hakaret ve küfür etmeye başladıklarını söyledi. Çevreden gelen 
insanlar tarafından kurtarıldıklarını belirtti.  

25 Ekim 2011’de, 24 Ekim günü Artvin’in Hopa İlçesi’nde Çoruh Üniversitesi’ne bağlı Hopa Meslek Yüksek Okulu 
öğrencisi 2 kişinin aşırı sağcı bir grup tarafından darp edilmesi üzerine okulda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 
olayı protesto etmek için toplanan gruba müdahale ederek 11 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.     
 
26 Ekim 2011’de, Malatya’da kentin en işlek caddesinde çıplak dolaşan ve Uganda uyruklu olduğu öğrenilen 
sığınmacı bir kadın, polis ekipleri tarafından yoğun bir şekilde biber gazı kullanılarak hareket edemez hale 
getirilerek gözaltına alındı. 
 
27 Ekim 2011’de, Malatya'da cenazeleri bekletildiği iddia edilen 24 HPG'li için Hakkari ili Yüksekova ilçesinde gün 
boyu süren olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. Olayların yoğunlaştığı Güngör Mahallesi'nde polisin kullandığı gaz 
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bombasının isabet ettiği bir evde 4 kişi zehirlenerek Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkisi 5 ve 7 
yaşlarında çocuk olan 4 kişi hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Güngör Mahallesi'ndeki düz 
alanda gençlere akrep tipi zırhlı araç, panzerlerle müdahale eden özel hareket timleri, 4 genci darp ederek 
gözaltına aldı.     
 
28 Ekim 2011’de Yahşihanspor ile Kırıkkalespor arasında oynanan futbol maçında Yahşihanspor oyuncularının 
hakeme itiraz etmesi nedeniyle sahaya giren çevik kuvvet ekiplerinin 15 futbolcuyu darp ettiği  öğrenildi. 
         
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nin 5 Nisan Mahallesi'nde DTK ve BDP'nin çağrısı ile 
Malatya'da bekletilen 24 cenaze için gerçekleştirilen yürüyüşü takip eden DİHA’nın stajyer muhabiri Mazlum Sezer, 
polisin yürüyüş sırasında bir genci darp ederek gözaltına alınmasını görüntülerken, polisler tarafından darp edildi. 
Görüntü kasetini isteyen polise kaseti vermeyen Sezer polis tarafından tokatlandı. Polisler Sezer’e "Bir daha seni 
burada görmeyelim kaybol" şeklinde tehdit ederek kasetine el koydu.   
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde yapılan yürüyüşü takip eden DİHA muhabiri Berxwedan 
Yaruk, çekim yaptığı sırada polisler tarafından durdurularak darp edildi. Yaruk’un makinesini elinden alan polisler 
çekilen tüm fotoğrafları silerek, Yaruk'un tanıtım kartına el koydu. Yaruk'a hakaret eden polis, "Seni tanımıyor 
muyuz? bir saat sonra emniyette gel kimliğini alabilirsen al" diyerek tehdit etti.   
 
1 Kasım 2011’de, Kars ili Kağızman ilçesinde sabah saatlerinde iki eve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
özel hareket timleri ve kar maskeli polislerce baskın düzenledi. Evlerin didik didik arandığı baskında, Erkan Karataş 
ve Öcalan Gündüz gözaltına alındı. Öte yandan gözaltı işlemi sırasında olay yerinden geçen Murat Karataş ile 16 
yaşındaki oğlu polisler tarafından darp edildi.   
 
5 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Veysi Cancan, şu beyanlarda bulundu: “05.11.2011 tarihinde 
Urfa kapı civarında arabamla trafikte seyir halindeyken önüme geçerek beni durduran 21 FF 241 plakalı araçtan 
inen ve polis olduklarını belirten sivil giyimli 2 şahıs neden yavaş gittiğimi söylediler.Kendilerine yol vermediğini 
söyleyerek bana hakaretlerde bulunmaya başladılar. Ben de kendilerine trafik kurallarına uyduğumu ve yanlış bir 
şey yapmadığımı belirttim. Ancak bu iki şahıs bana hakaret etmeye devam ederek yumruklamaya başladılar. Ben 
bu şahıslara kendilerini şikâyet edeceğimi belirttim. Ancak “kime gidersen git” diyerek beni tehdit edip darp etmeye 
devam ettiler. Aramıza vatandaş ve trafik polisleri girdiği halde bana vurmaya devam ettiler. Beni haksız bir şekilde 
darp eden ve polis oldukları için bu durumu bana karşı üstünlük olarak kullanan şahıslardan hakaret, tehdit ve darp 
olayından dolayı şikâyetçiyim. Bu şahısların tespit edilerek haklarında gerekli soruşturmanın yapılmasını talep 
ediyorum.”   
 
8 Kasım 2011’de, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, Keklik Pınar Mahallesi'nde Süleyman Sönmez'in 
evine baskın düzenledi. Evin didik didik arandığı baskında 18 yaşındaki Engin sönmez gözaltına alındı. Baskın 
sırasında oğlunun darp edildiğini ve sürekli hakarete uğradığını belirten baba Süleyman Sönmez, polislerin silah 
dipçikleriyle kendilerini tartakladığını dile getirdi.    
 
12 Kasım 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi’nde yaşamlarını yitiren HPG'lilerden Mizbah Ezer ile 
Ömer Erdoğan'ın cenaze töreni için Bayramoğlu Camii önünde toplanan 10 bini aşkın kişiye yönelik gerçekleşen 
polis müdahalesinin ardından gözaltına alınan yurttaşlar, AKP Bağlar İlçe Teşkilatı’na götürüldü. Olayın duyulması 
ile beraber Bağlar İlçe Teşkilatı önüne gelen yurttaşlara BDP Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu ile BDP il 
ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Panzerle önü kapatılan AKP Bağlar İlçe Teşkilatı önünde bekleyen onlarca TOMA aracı 
ve polisler, AKP Bağlar İlçe Başkanı Cevdet Kara ile beraber gözaltındakilerin parti binası içinde tutulması 
gerektiğini dile getirdi. BDP'lilerin itirazı üzerine polisler içinde bulundukları panzeri bina önünde bekleyen annelerin 
üzerine sürdü. BDP Bismil Belediye Başkanı Eminoğlu'nun ite kaka İlçe binasına girmesi ile içerde gözaltında 
tutulan 3 yurttaş, polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmak istendi. Olay yerinde bulunan ve 
yaşananları kaydeden DİHA muhabiri Berxwedan Yaruk ise polislerce darp edilerek, gözaltına alınmak istendi. 
Yaruk'u bırakmayan yurttaşlar ile polisler arasında arbede yaşandı. Görüntü kayıtları sildirilen Yaruk'un sağ eli ise 
aracın kapısı arasında bırakıldı. Polislerin arbede esnasında kadınları merdivenden attığı ve başlarına silah 
dayayarak, "1 haftanız var, hepinizi alacağız" demesi üzerine gerginlik büyüdü ve Eminoğlu da gözaltına alınmak 
istendi. Yurttaşların, "Ya hepimizi alırsınız ya da onları da bırakırsınız" demesi üzerine polis aracına bindirilen 
Eminoğlu ve  DİHA muhabiri  serbest bırakıldı.   
 
17 Kasım 2011’de, N.B., İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda, 1987 yılında devletin baskısı sonucunda 
Adana’ya göç etmek zorunda kaldıklarını,  Oğlunun her toplumsal olayda gözaltına alındığını belirten N.B. son 
olarak 15 Kasım 2011 tarihinde Ova Mahallesi’nde yapılan bir gösteri sonucunda oğlunun boynuna ip geçiren 
polislerin, onu yerlerde sürükleyerek darp ettiklerini ifade etmiştir. 17 Kasım 2011’de çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanan H.B. Pozantı Çocuk Hapishanesi’ne gönderilmiş, oğlunun elinde hiçbir şey yakalanmadığını söyleyen 
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baba, polisin oğlunun başına zorla puşu takıp eline molotof kokteyl vererek gösterici görüntüsü verdiğini belirtmiştir. 
N.B. mahkemeye verilen resimlerin polis düzmecesi olduğunu iddia etmiştir.   
 
18 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Evin Çelikbilek, şu beyanlarda bulundu: “17-18 Kasım 
tarihinde polisler tarafından evime baskın düzenlendi. Arama kararını göstermelerini istedim kabul etmediler. Benim 
kayınbabamı 1990 yılında gözaltına almışlar sonrasında cenazesi bulunmuştur. Polisler eşim Velat Çelikbilek’i 
aradıklarını ve onun akıbeti de babası ile aynı olacağını söylediler. Eşimin arama gerekçelerini sordum: 
görüntülerinin olduğunu, gelsin cezaevinde 9 yılını geçirsin bizi uğraştırmasın dediler. Ayrıca çıkarken bana bir 
belge imzalattılar ve okumama da izin vermediler. Bizi bu şekilde küfür, hakaret ve tehditlerde bulunan polislerden 
şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
21 Kasım  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Mehmet Salih Karapınar, 19 Kasım günü öğlene 
doğru saat 11–12 civarlarında çalıştığı inşaata araç ile malzeme almaya giderken Uğurmumcu-Yakacık civarında 
resmi polisler tarafından durdurulduğunu, aracı ararlarken başlarında beklediği için kendisine kızdıklarını, 
kendisinin “Siz işinizi yapıyorsunuz ben de bakıyorum kusura bakmayın sizin için demiyorum ama daha önce 
polisler tarafından araçlara uyuşturucu konulduğunu duymuştum” dediğini, bunun üzerine polis aracına bindirilerek 
darp edildiğini ve Yakacık Mezarlığı’nda kuytu bir yere çekilerek hem tehdit ettiklerini hem de darp etmeye devam 
ettiklerini ifade etti. GBT sonrası boynundaki puşiden tutarak hakaret etmeye başladıklarını belirten Mehmet Salih 
Karapınar, bileğinde de sarı-kırmızı-yeşil renkte bir bileklik olduğunu ve götürüldüğü karakolda şikayetçi olacağını 
söylediğini ifade etti.   
 
22 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nesrin Bulut, şu beyanlarda bulundu: “Bu sabah saat 04.00 
sularında evimize TEM şube polislerin tarafından evimize yapılan baskında kızım olan Zelal Sorguç gözaltına 
alındı. Kızımın eşi cezaevinde olduğu için kızım benim yanımda kalıyor. Gözaltına alınma gerekçesi KCK Örgüt 
yapılanmasının içinde yer almasıdır. Evimiz aranıldı ve bilgisayar, cep telefonlarımıza el konuldu. Arama esnasında 
çantamda bulunan ve HADEP üyelik kartımı da almaya çalıştılar. Buna izin vermediğim için bana bağırarak “yat 
yere, istediğimi alırım” dedi. Bende kızım için gelmişsiniz benim eşyalarımı alamazsınız buna hakkınız yok dedim. 
Bunun üzerine bana hakaret etmeye başladılar. Evimin camlarını kırdılar. Beni mağdur ettiler. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
22 Kasım 2011’de, Diyarbakır'da "KCK" adı altında düzenlenen operasyonda evlerine baskın düzenlenen Gülşen 
ve İrfan Çelik kardeşlere polisler tarafından şiddet uygulandığı ileri sürüldü. Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evlerine 
polisin sabah saatlerinde baskın düzenlediğini ve 3 saatlik aramanın ardından polisin kendilerine hakaret ettiğini ve 
şiddet uyguladığını söyleyen anne Türkan Çelik, "Gözaltına alınan oğlum ve kızım BDP çalışanlarıydı. Eve çok 
sayıda polis baskın yaptı. Apartmanımız çembere alınmıştı. Baskın esnasında 'KCK' operasyonudur dediler" diye 
konuştu. Baskın esnasında kadın polisin kızı Gülşen'e şiddet uyguladığını söyleyen anne Çelik, "Kızım uykudayken 
kadın polis onu dövmeye başladı o esnada kızım korktu ve balkona koşarak kendini atmaya çalıştı. Polis onu tuttu. 
Sonra polis 'bizden kaçmaya çalışan zanlı' diye tutanak tuttu" şeklinde konuştu. Anne Çelik, oğlu İrfan'ın da darp 
edilerek gözaltına alındığını kaydederek, "İrfan oğlumun bileklerine kelepçeyi taktıkları gibi yere yatırıp sırtına 
ayaklarıyla basmaya başladılar. Ben de bağırıp çağırdım ardından polisler beni itmeye ve küfretmeye başladı. 
Hepiniz 'Apocu'sunuz hepinizi götüreceğiz" şeklinde tehditlerde bulunduklarını ifade etti. Kalp ve tansiyon hastası 
olduğunu söyleyen anne Çelik, "Bu olanlara dayanmadım tansiyonum yükseldi. Polisler ambulans çağırdı. Ben 
hastaneye geldikten sonra oğlumu ve kızımı götürmüşlerdi" ifadesinde bulundu.  
 
22 Kasım 2011’de İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde bağlı Halkalı Semti’nde 18 Kasım 2011’de düzenlenen bir 
protesto eylemine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve “parasız eğitim” talebiyle Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ı protesto ederek “yasadışı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle 18 ay tutuklu kalan Berna Yılmaz’ın 
gözaltında darp edilmesi nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi. 
 
23 Kasım 2011’de, Siirt'tin Alan ve Ulus mahallelerinde bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında MKM çalışını 
Şehmuz Timurtaş, eski DEHAP il yöneticisi Arafat Aksu, Hesam Erzen ve Mustafa Kılıçaslan'ın gözaltına alındığı 
ve gözaltına alınanların Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 
kişinin ailelerine polis tarafından şiddet uygulandığı ileri sürüldü. Alan Mahallesi'nde yapılan ev baskınında 
gözaltına alınan Şehmus Timurtaş'ın eşi Gülcihan Timurtaş, çok sayıda kar maskeli polisin ayakkabıları ile evin 
içine girerek her tarafı darmadağın ettiğini evde bulunan kız kardeşinin duruma itiraz etmesi sonucu yerlerde 
sürüklenerek kapıya kadar götürüldüğünü ileri sürdü. Polisin kendilerini korkutmak için havaya 2 el ateş açtığını da 
söyleyen Timurtaş, çocukların bundan dolayı çok korktuğunu, polisin kendisine de fiziksel şiddette bulunduğunu 
söyledi. (23.11.2011/DİHA) 
 
24 Kasım  2011’de İHD İstanbul şubemize  başvuruda bulunan Burak Aksoy (1989), bir öğrenci arkadaşını ziyaret 
için İzmir’de bulunduğu esnada 23 Kasım 2011 sabahı saat 07.30 sularında saldırıya uğradığını söyledi. Saat 
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17.00’ye kadar 4-5 kişilik bir grup tarafından takip edildiğini fark ettiğini, daha önce polisler tarafından tehdit 
edildiğini, takip edenlerin belinde bulunan silahlardan da polis olduklarından emin olduğunu belirtti. Burak Aksoy, 
yasadışı takip edilmeyi engellemek için konuşmaya yöneldiği esnada 3–4 kişi tarafından darp edildiğini belirtti. 

25 Kasım 2011’de, kardeşi Mehmet Atilla (1996) adına İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Yıldız Atilla,  
kardeşinin daha önce gözaltına alındığını, polisin birilerini teşhis etmesi yönünde kendisine baskı yaptığını, 
kardeşinin daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.  Yıldız Atilla, geçtiğimiz günlerde sivil bir polisin kardeşini 
Esenyurt’ta düzenlenen kadın yürüyüşünü kenardan izlediği sırada, zorla aracın içine aldığını ve tehditle boğazına 
bıçak dayadığını, kardeşinin bunun üzerine kendisini dışarı atmak isterken boğazının kesildiğini ve polisin 
tekmeleyerek kendisini araçtan dışarı attığını söyledi. 
 
26 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi Nur Mahallesi'nde sabaha doğru 2 ayrı eve çok sayıda polis akrep tipi 
zırhlı araçlar eşliğinde baskın düzenledi. Yapılan baskında Emin Akıl ve Sait Üstün gözaltına alındı. Evleri didik 
didik arayan polisin bir bilgisayara ve ev ahalisinin cep telefonlarına da el koyduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Emin 
Akıl'ın eşi Güler Akıl, sabaha doğru saat 03.00'da eve gelen polislerin her tarafı darmadağın ettiğini çocukların 
muskalarının içini bile açıp baktıklarını söyledi. Sait Üstün'ün eşi Fatma Üstün ise, evlerine baskın yapan polise 
kapıyı açan oğlunun polis tarafından tokatlandığını, 17 yaşındaki kızı Gülistan'ın korkudan baygınlık geçirdiğini ileri 
sürerek, evin didik didik arandığını ve bütün cep telefonlarına dahi el konulduğunu ifade etti.  
 
27 Kasım 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde surların Urfa Kapısı'na öğlen saatlerinde PKK'nin bayrağı 
asıldı. Bir süre sonra olay yerine polisler, bayrağı indirirken bir genci de hakaret ederek, yaka paça gözaltına aldı. 
Görgü tanıkları ise, olay yerine gelen polisin surların üzerinde fotoğraf çeken iki gence "Gençler o bayrağı oradan 
alıp bize atar mısınız" demesi üzerine, gençlerden birinin bayrağı alıp polislere attığı belirtti. Bayrağı polise veren 
gencin ise daha sonra hakaret edilerek, yaka paça gözaltına alındığı belirtildi.  
 
3 Aralık  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuran Ahmet Turgay (1992), resmi polislerin Fikirtepe’de bulunduğu 
mahalleye gelerek fotoğraf çektiği esnada kimlik bilgilerini sorduklarını, GBT’ye baktıklarını fakat bir şey 
çıkmadığını, bu esnada kendisine “Hazır ol’da dur” dedikten hemen sonra vurmaya başladıklarını, hakaret 
ettiklerini, bir süre fiziki şiddet uyguladıktan sonra arabalarına bindiklerini söyledi. O esnada cüzdanındaki eşyaları 
yere döküldüğü için onları toplarken polislerin fotoğrafını çektiğini, bunu fark eden polislerin hemen araçtan inip 
tekrar kendisini darp ettiklerini ve makinesini elinden alarak o fotoğrafı ve beyaz bir bez ile kendi parmak izlerini 
sildiklerini, daha sonra da  küfür edip gittiklerini belirtti. 

6 Aralık 2011’de İnsan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında çalışmalar yürüten Azerbaycanlı Avukat İntikam 
Aliyev’in (49), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Litvanya’da yaptığı bir toplantıya katıldıktan sonra, 
ülkesine gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nda (İstanbul), pasaport kontrol kapısında kendisini küçümseyici 
ifadeler kullanan polis memurlarıyla yaptığı tartışmanın sonunda darp edilerek gözaltına alındığı ve dört saat 
penceresiz bir odada tutulduğu öğrenildi. Hakkında “görevli polis memuruna hakaret ettiği” iddiasıyla işlem yapılıp 
sınır dışı edilen İntikam Aliyev’e bir yıl Türkiye’ye giriş yasağı konuldu.   

13 Aralık 2011’de İstanbul’un Başakşehir İlçesi’ne bağlı Bayramtepe Mahallesi’nde “yüksek sesle müzik 
dinledikleri” gerekçesiyle polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltında alınan Mazlum Çimen ve Aykut Budak’ın 
götürüldükleri Güvercintepe Polis Karakolu’nda da darp edildikleri; sevk edildikleri mahkeme tarafından ise “görevli 
polis ekibine direndikleri” iddiasıyla tutuklandıkları öğrenildi.   
 
15 Aralık 2011’de,  Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler, Hasan Varol Mahallesi'nde İnönü Üniversitesi 
öğrencisi M.Y., K.E., M.G., S.A.'ya ait eve baskın düzenledi. Baskında arama iznini göstermeden zorla eve giren 
sivil polisler, evi didik didik arayıp eşyaları dağıttıktan sonra evden ayrıldı. Öğrenciler, polislerden arama iznini 
sorduklarını, ancak polislerin zor kullanarak evi zorla aradıklarını ifade etti. Öğrenciler, polislerin kendilerine hakaret 
ettiklerini ve kafalarına silah dayadığını söyledi.    
 
16 Aralık 2011’de, Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde sabah saatlerinde belediye binası, BDP İlçe Örgütü, Belediye Eğitim 
Destek Evi, Belediye Kültür Evi ve çok sayıda eve baskın düzenlendi.   Operasyon çerçevesinde Kurtalan Belediye 
Başkanı Necat Yılmaz'ın da evine baskın yapıldığı öğrenildi. Belediye Başkanı Yılmaz'ın çocukları Mesut ile Cemil 
Yılmaz'ın polis tarafından darp edilerek, gözaltına alındığı bildirildi. 
 
21 Aralık 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar kapsamında Terörle Mücadele 
Şubelerine bağlı polis ekiplerinin sekiz ilde, başta DİHA büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın 
düzenleyerek el koyduğu dokümanları belgelemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden avukat Azize Deniz 
Taşdemir’in tuttuğu notları vermek istememesi üzerine polis memurları tarafından darp edildiği öğrenildi. 
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25 Aralık 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nden Van'a giden bir aracın Yüksekova çıkışında bulunan arama 
noktasında durdurularak, içinde bulunan 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; 6 yurttaş 
araçtan indirildikten sonra yüzükoyun bir şekilde karların üzerine yatırıldı ve bir süre bu şekilde bekletildikten sonra 
gözaltına alındı. 6 kişinin gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi. 
 
30 Aralık 2011’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Galatasaray Lisesi’nin önünde midye satan F.T.’nin 10 kişilik bir 
zabıta ekibi tarafından dövüldüğü öğrenildi. 
 
 
 

XII.4. Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele 
 
28 Ocak 2011’de Antalya E Tipi Cezaevi’nde kalan İbrahim Tüci’yi (22) görmeye giden Avukat Ayçin Turna 
Güler’in, müvekkilinin ceketini kanlı ve yüzünde de darp izleri görmesi üzerine yaptığı şikâyeti değerlendiren 
savcılığın, İbrahim Tüci’ye verilen doktor raporunu da dikkate alarak, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma 
başlattığı öğrenildi. 
 
29 Ocak 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Adem Bayrak, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Atalay 
Bayrak, Rize Kalkandere Cezaevine nakil edildiğinden beri sürekli baskı tehdit ve şiddet görüyor. Adalet 
Bakanlığına ve bazı kurumlara bu sorunların giderilmesi için resmi girişimlerde bulundum. Bunları yaptıktan sonra 
cezaevindeki baskılar ve şiddet daha da arttı. Yapılan baskıların sebebi onlardan neden şikâyetçi olduğu öne 
sürülüyor.   Biz ailesi olarak yaşamına yönelik risklerin olabileceği endişesini taşıyoruz. 
 
4 Şubat 2011’ de Van F Tipi Cezaevi’nde kapalı görüşte aileleriyle Kürtçe konuşan Hamdi Kılınç, İskan Aksaç ve 
Aydın Akış adlı üç mahkûmun “A Takımı” denilen gardiyan ekibi tarafından darp edildiği   öğrenildi . 
 
4 Şubat 2011’de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne istekleri dışında sevk 
edilen 11 tutuklu ve hükümlü adına açıklama yapan Ender Bulhaz Aktürk, sevk esnasında ve götürüldükleri 
cezaevinde, gardiyanlar tarafından sürekli darp edildiklerini ve kabul etmedikleri halde “ince arama” uygulamasının 
yapıldığını ifade etti. 
 
 
8 Şubat 2011’de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı El-Kaide örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla 
yargılanan 3 ü tutuklu yedi sanığın görülen duruşması için Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nden getirilen tutuklu 
sanıklardan Mehmet Ali Tırak’ın getirildiği aracın içinde dövüldüğünü ileri süren yakınlarının tepki göstermesi 
üzerine jandarma ekipleri Mehmet Ali Tırak’ın yakınlarına biber gazıyla müdahale etti. 
 
12 Şubat 2011’de, İHD Hakkâri Şubesi’ne başvuran 4 tutuklu ve hükümlü ailesi, Kalkandere (Rize) L Tipi 
Cezaevi’nde kalan yakınlarının Van’da görülen duruşmalara götürülürken kötü muameleyle karşılaştıklarını 
açıkladı. 
 
13 Şubat 2011’de, Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde bulunan mahkûmların yazdıkları mektuplardan edinilen bilgilere 
göre, gardiyanların sık sık mahkûmların tamamen çıplak kalacak şekilde soyunmalarını istedikleri ve o haldeyken 
eğilip kalkmalarını dayattıkları öğrenildi. Uygulamayı kabul etmeyen mahkûmların ise dövüldüğü ifade edildi. 
 
21 Şubat 2011’de, Maltepe (İstanbul) Çocuk Cezaevi’nde kalan 14 çocuğun aralarında Kürtçe konuşmasını 
gerekçe gösteren gardiyanların ve askerlerin çocukların kaldığı koğuşu basıp çocukları döverek öldürmekle tehdit 
ettikleri bildirildi. 
  
8 Mart 2011’de, Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde kalan Rıza Çatakbaş, Selman Tökü, Hüseyin Tepe’nin revire 
çıkmak için dilekçe yollamaları üzerine mahkûmların bulunduğu koğuşa giren gardiyanların, mahkûmları zorla 
dışarı çıkararak “süngerli oda” denilen bir yere  kapattıkları iddia edildi.   
 
13 Mart 2011’d Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve bacağından olduğu ameliyat nedeniyle 25 tane cıvalı 
tel dikişi bulunan Kemal Ayhan’ın, gardiyanlar tarafından darp edilerek dikişlerinin patlatıldığı e öğrenildi. 
 
22 Mart günü,  Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan oğlu Tuncer Buldu ile birlikte  2 mahkûmun kaldığı koğuşa “arama 
yapılacağı” gerekçesiyle giren gardiyanların, koğuşu dağıttıktan sonra koğuştaki mahkûmları kameraların 
görmediği bir bölgede dövdüğünü ileri süren Aynur Buldu,  İHD Van Şubesi’ne başvurarak hukukî yardım talebinde 
bulundu. 
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22 Mart günü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde C-80 numaralı koğuşta kalan 2 mahkûmun, gardiyanlar 
tarafından dövülerek istekleri dışında başka koğuşlara nakledildiği ileri sürüldü. 
 
29 Mart 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Güvercin Taruk, “Oğlum Turhan Taruk, 7 yıldır Çorum 
cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Har hafta Pazartesi günleri eve telefon açardı. Bu hafta yani, 
28.03.2011 tarihinde telefon açmadı. Daha sonra ismini vermeyen bir şahıs evimizi arayarak oğlum Turhan’ın 
durumunun çok kötü olduğunu söyledi. İşkence edip hücreye atmışlar ve kimseyle görüştürmüyorlar dedi. Oğlumun 
sağlığından endişe duymaktayız” diyerek  derneğimizden yardım istemiştir.   
 
29 Mart 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Bayram,  “Oğlum Hamdullah Bayram, yaklaşık 7–8 
yıldır hükümlü olarak çeşitli cezaevlerinde kalmıştır. Şuan Sinop Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 
Oğlum dün yani 19.04.2011 tarihinde beni arayarak “koğuşumuzda sorun vardı, beni başgardiyan Mustafa Özer 
döverek başka koğuşa aldı. Beni o kadar çok dövdü ki halen sol kulağımda işitme kaybı var. Ayrıca bu esnada beni 
tehdit etmeye başladı. Ben burada suç duyurusunda bulunamıyorum. Ancak burada hayati tehlike içerisindeyim.” 
dedi.  Oğlumun hayati tehlike içerisinde olması beni fazlası ile endişelendiriyor” diyerek yardım talebinde bulundu.   
 
4 Nisan gecesi, Kalkandere (Rize) L Tipi Cezaevi’nde bulunan Murat Kıran, koğuşuna giren gardiyanlar tarafından 
dövüldüğü iddia edildi. Murat Kıran Trabzon Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, cezaevi yönetimi yaptığı 
açıklamada Murat Kıran’ın diğer mahkûmlarca darp edildiğini öne sürdü. 
 
5 Nisan 2011’de Rize –Kalkandere cezaevinde siyasi tutuklu Murat Kıran’ın gece koğuşa giren “A takımı” adı 
verilen infaz koruma memurları tarafından dövüldüğü iddia edildi. Kıran Trabzon Devlet Hastanesi’ne sevk 
edilirken, cezaevi yönetimi ise yaptığı açıklamada, Kıran’ın diğer mahkûmlarca darp edildiğini öne sürdü.   
 
20 Nisan 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Hamdullah Bayram,  1 yıldır Sinop Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlum dün yani 19.04.2011 
tarihinde beni arayarak “koğuşumuzda sorun vardı, beni başgardiyan Mustafa Özer döverek başka koğuşa aldı. 
Beni o kadar çok dövdü ki halen sol kulağımda işitme kaybı var. Ayrıca bu esnada beni tehdit etmeye başladı. Ben 
burada suç duyurusunda bulunamıyorum. Ancak burada hayati tehlike içerisindeyim.” Oğlumun hayati tehlike 
içerisinde olması beni  endişelendiriyor. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. “    
 
11 Mayıs 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan M.Ş (16) 15 Şubat günü mahalledeki bir protesto 
yürüyüşü esnasında gözaltına alındığını, gözaltı esnasında işkence gördüğünü, daha sonra çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandığını. Götürüldüğü Pozantı çocuk cezaevinde ise askerler tarafından çırıl çıplak soyularak arama 
yapıldığını bu esnada dayaktan geçirildiklerini. Cezaevinde adli mahkûmlarla birarada tutulduklarını, koğuş 
ağalarının paralarına el koyduğunu, sabah saat 04’te uyandırıldıklarını, tuvalet temizliğini kendilerine yaptırıldığını, 
dilekçe ve başvuru haklarının gasp edildiğini belirtmiştir.   
 
 

5 Temmuz 2011’de Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülere kötü muamelede bulundukları 
gerekçesiyle haklarında daha önce İHD tarafından suç duyurusunda bulunulan ve "A takımı" adı verilen işkence 
timi içerisinde yer alan 4 gardiyan tutuklandı. Bir süre önce Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi'nde kalan tutuklu ve 
hükümlü mahkumlar, kendilerine görevli infaz koruma memurları Zafer.G, T.B, Sebahattin .M. ve Yücel.R.O. 
tarafından kötü muamelede bulunulduğu gerekçesiyle Rize Valiliği ve Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayet 
dilekçesi gönderdi. Şikâyet dilekçesinin ardından harekete geçen Adalet Bakanlığı, cezaevine bir müfettiş 
göndererek, mahkûmlara kötü muamele de bulundukları iddia edilen söz konusu 4 memuru açığa aldı. Açığa alınan 
memurlar açılan soruşturma sonrası adliyeye çıkartıldı. 4 memur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 ay 
hapis yatan memurlar ilk duruşmada tahliye oldu ve ayni cezaevinde göreve başlatıldılar. Yargılamaları ise devam 
ediyor.   

 
16 Haziran 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize Nezahat Kuzu aracılığıyla Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevinden 
mektupla başvuran Hanefi Kuzu, şu beyanlarda bulundu:  Bulunduğum Kandıra 2 Nolu F Tipi cezaevinde keyfi 
uygulamaların haddi hesabı olmayan uygulamalarla karşı karşıya ve yaşamaktayım. Yaklaşık 4 ay önce dış kantine 
bakan ilgili gardiyan benden habersiz ve bilgim olmadan adli bir hükümlünün kolisini hesabımdan yolluyorlar. Ne 
tesadüf ki o sırada da iç hukuk yolları tükenmiş ve evraklarımı AHİM’e göndermesi için avukatıma yolladım. Bu 
AHİM’e gitmemeye dönük bir engellemeydi. Bunun üzerine bende ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundum. 
İlgili Cumhuriyet Savcısı sözlü olarak dilekçemi işleme koymayarak yolsuzluk denilen girişime göz yumması üzerine 
bende dilekçeyi infaz hâkimliğine yolladım. 04.02.2011 tarihinde saat 9.30 civarında cezaevi müdürüyle görüşme 
talebi olmaksızın odamdan zorla alınarak cezaevi idaresi tarafından tutuklu ve hükümlülerin görüştüğü odaya 
götürüldüm. Sorgusuz ve sualsiz hakaret, tehdit ve şantaj yapmaya başladılar. Dilekçemi geri çekmeyeceğimi 
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söylediğimde işkence timi olarak bilinen kişiler beni kameraların olduğu yerde işkence uyguladılar.   Yukarıda 
belirttiğim bu husus cezaevi 2. müdürü olan Servet isimli kişi tarafından yapıldı. Benim 4 Nisan da doktorla 
randevum olmasına rağmen bana doktorun izne ayrıldığını söylediler. Yapılan işkenceler yetmezmiş gibi bana 1 
kapalı görüşten men için disiplin soruşturması açıldı. Bulunduğum bu cezaevinde keyfi uygulamalar ve işkencelere 
tabii tutuluyorum. Yaklaşık 1 ay önce İHD’ye faks ve mektup gönderdim. Uyduruk uygulamalar gerekçe göstererek 
mektup ve fakslarıma el koydular.  ” 
 
11 Temmuz 2011’de Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Hanefi Kuzu’nun yaptığı bir şikâyet 
başvurusu nedeniyle gardiyanlar tarafından darp edildiği  öğrenildi. 
22 Temmuz 2011’de Kırıkkale 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde KCK/TM Davası’ndan tutuklu bulunan Ahmet Arslan’nın 
koğuşundan zorla çıkarılarak gardiyanlar tarafından darp edildiği; revir doktorunun “acil servise gönderilmeli” 
demesine rağmen hastaneye götürülmediği Ahmet Arslan’ın durumu ailesine haber vermesiyle öğrenildi. 
 
28 Temmuz 2011’de Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ahmet Demirbaş, gardiyanlar tarafından 
darp edildiği Ahmet Demirbaş’ın İnsan Hakları Derneği’ne gönderdiği mektup sonucu öğrenildi. 
 
23 Ağustos 2011’de Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde kalan Gülay Efendioğlu’nun koğuşuna gelen gardiyanlar 
tarafından darp edildiği iddia edildi. 
 
13 Ekim 2011’de, Zorunlu askerlik hizmetini TSK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kışlasında yapan Uğur 
Kantar’ın 25 Temmuz 2011’de “disko” olarak tabir edilen disiplin koğuşunda üç boyunca yemek ve su verilmeden 
gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle komaya girerek Ankara’da bulunan Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nde tedavi altına alındı, süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.   
 
4 Ağustos 2011’de Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kalan Volkan Akkuş, Bülent Kapar ile Ahmet Doğan’ın hücrelerine 
gelen gardiyanlar tarafından darp edilerek hücrelerinin değiştirildiği iddia edildi. 
 
16 Ağustos 2011’de Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan ve hastalığının tedavisi için tahliye edilmesi 
gereken Hediye Aksoy’un tahliye edilmemesini protesto eden 22 tutuklu ve hükümlü gardiyanlar tarafından darp 
edildiği öğrenildi. 
 
21 Ağustos 2011’de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sinan Köse, Mehmet Samur, Berat Anlı, Yavuz 
Dursun adlı mahkûmların 15 Temmuz 2011’de koğuşlarına gelen gardiyanlar tarafından darp edildikleri öğrenildi.  
 
22 Ağustos 2011’de, Aileleri aracılığıyla açıklamada bulunan Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler 
tarafından Metin Gezer, Yusuf Akın ve Osman Balar'ın bulunduğu koğuşa gardiyanlar hiçbir gerekçe göstermeden 
baskın yaptıklarını, baskında hakarete maruz kalan tutukluların sonra tek kişilik hücrelere atıldığı, bildirilmiştir.                 
 
20 Eylül 2011’de Sincan (Ankara) L Tipi Cezaevi’nde kalan Nehar Avcı, Diren Yağan, Didem Ezgi Serap, 
Müzeyyen Çınar, Eda Dişkaya adlı 5 mahkûmun darp edildikleri ve beş mahkûma bir gün boyunca yemek ve su 
verilmediği öğrenildi. 
 
24 Eylül 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan H.B isimli (16) çocuk Özgür Halk dergisi dağıtımı 
yaptığı için gözaltına alındığını, polislerce darp edildiğini, daha sonra tutuklanarak götürüldüğü Mersin cezaevinde 
ve sevk edildiği Pozantı çocuk cezaevinde baskı hakaret’e uğradığını adli mahkûmlarla birarada tutulduğunu, 
eşyalarına el konulduğunu belirtmiştir.   
 
26 Eylül 2011’de, 2011 tarihinde Kandıra 2 Nolu F tipi cezaevinden şubemize başvuran Hanefi Kuzu, şu 
beyanlarda bulundu: “Yaklaşık bir hafta önce ailemin aracılığı ile size ulaştım. Mektubun içeriğiyle ilgili yaşadığım 
sorunların her geçen gün katmerli bir şekilde arttırılarak, her gün tehtid ve şantajlarla karşı karşıyayım. Size 
yazdığım mektubun içeriğinin aynısını 22.06.2011 tarihinde adalet bakanlığına yazarak bu sorunlarda yer alan tüm 
yetkililerin cezalandırılana kadar ve durumlar düzelene kadar ölüm orucuna başladım. Yaşanacak tüm olumsuz 
durumlarda başta cezaevi savcısı, cezaevi 1. Müdürü Mehmet KARAKAY, Servet adındaki cezaevi 2. Müdürü ve 
adalet bakanlığı sorumludur.”  
 
27 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasan Aslan, şu beyanlarda bulundu, “Benim ağabeyim 
Hüseyin Aslan, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. İdare tarafında ikinci müdür olan Seçkin bir takım 
itirafçı kullanarak kardeşime saldırıyor. İkinci müdür tarafından ölümle tehdit ediliyor. Biz ailece abimin hayatından 
endişe duymaktayız. İnsan Hakları Derneğinden hukuki yardım talep ediyoruz.”  
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3 Ekim 2011’de Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan Yasemin Karadağ’ın geçirdiği beyin kanaması 
nedeniyle olduğu ameliyatın ardından kontrol amacıyla götürüldüğü hastanede yanında bulunan subayın kendisini 
yumrukla darp ettiği öğrenildi. 
 
5 Ekim 2011’de Karataş (Adana) Cezaevi’nden Denizli D Tipi Cezaevi’ne isteği dışında sevk edilen Özlem Aydın’ın, 
nakil sırasında ve sonrasında gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
9 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde yürüyüş düzenlemek isteyenlere polisin şiddetli 
saldırısıyla başlayan olaylarda 15 kişi gözaltına alınırken, Nusaybin'de 3 yaşındaki Y.E. ve 60 yaşındaki Hikmiye 
Aktaş polisin attığı gaz bombası sonucu yaralandı. Başlarında vurulan Y.E. Nusaybin'den Mardin Devlet 
Hastanesi'ne sevk edilirken, Hikmiye Aktaş Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Y.E'nin kaftasında 
çökme ve beyin kanaması riski taşıdığı bildirildi. Y.E. ile birlikte olaylarda yaralanan çocuk sayısının 7 olduğu 
belirtildi. Y.A. (6), A.D. (10), S.A. (12) ve ismi öğrenilemeyen 3 çocuğun daha yaralandığı kaydedildi.   
 
12 Ekim 2011’de Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde kalan Gülay Efendioğlu, ailesiyle yaptığı görüşmede hücrede 
birlikte kaldığı Fadime Özkan’ın ve kendisinin gardiyanlar tarafından darp edildiğini bu nedenle vücudunda 
morluklar oluştuğunu aktardı. 
 
15 Ekim ve 10 Kasım 2011 tarihleri arasında çeşitli tarihlerde kendileri ve yakınları aracılığıyla İHD Diyarbakır 
şubemize başvuran  Mahsum Oruç, Mehmet Güneş, Ahmet Boncuk, Edip Cinaklı,  Murat Çetin, Tahsin Aydın,  
Şahin Akkan,  Hasan Basri Bozdemir, Mehmet Tanrıkulu, Cengiz Çetin, Ercan Yakut ve Salih Erbekler , çeşitli 
cezaevlerinden Samsun ili Bafra T Tipi Cezaevine istekleri dışında sevk edildiklerini,  bu cezaevine geldikleri 
günden beri cezaevi yönetiminden kaynaklı, keyfi ve baskıcı tutum ve davranışlarına maruz kaldıklarını, en son 
sayım esnasında müdürlerin yönetiminde kendilerine ve arkadaşlarına saldırıldığını ve bu saldırı sonucunda 2 
arkadaşlarının çeşitli yerlerinden darbe almak suretiyle yaralandığını, cezaevi müzik dinleme sisteminden yüksek 
sesle koğuşlarımıza ırkçı ve milliyetçi duyguları kabartan, provakatif marşlar ve müzikler dinletildiğini, sevk 
sırasında çok ağır hakaretler yapıldığını, çırıl çıplak soyulup saatlerce ayakta beklediklerini,  elbiselerinin tümü 
verilmediğini,  belirterek İHD den hukuki ve insani yardım talep etmişlerdir.   
  
18 Ekim 2011’de Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde kalan Emrah Yayla’nın, TAYAD’a gönderdiği mektup sonucu 21 
Temmuz günü hücresinden zorla çıkarılan Ahmet Aslan’ın “acil müdahale karakolu” olarak tabir edilen kameraların 
görmediği bölgede gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
18 Ekim 2011’de Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kalan Coşkun Şimşek’in gönderdiği mektup sonucu Özcan 
Bayram’ın sabah sayımı sırasında gardiyanlar tarafından darp edilerek “süngerli oda”ya konulduğu öğrenildi. 
 
27 Ekim ve 6 Kasım 2011 tarihleri arasında çeşitli tarihlerde kendileri ve yakınları aracılığıyla İHD Diyarbakır 
şubemize başvuran  Fuat Pekdoğan, Ğemgin Durak, Haşim Üzül, Muhyettin Özsubaşı, Ahmet Humartaş, Mehmet 
Özel, Bilal Naşa, Ömer Nadiroğlu,bulundukları Rize ili Kalkandere   cezaevinde kötü muamele gördüklerini, 
kendilerine hakaret edildiğini, aşağılayıcı sözler sarf edildiğini, koğuşlarına  gardiyan girdiği zaman ellerindeki 
sigaraları atıp esas duruşa girmeleri gerektiğini, soğuk havalarda ısınmak amacıyla giydikleri şapka, külah gibi 
aksesuarların zorla çıkartıldığını, bu ve benzeri onur kırıcı talepleri yerine getirmedikleri takdirde yeri ve zamanı 
gelince zorla yaptıracaklarından bahisle tehdit ettiklerini ifade ederek hukuki ve insani yardım talebinde 
bulunmuşlardır.   
 
31 Ekim 2011’de Bergama (İzmir) M Tipi Cezaevi’nde “yasadışı slogan attıkları” suçlamasıyla tutuklu bulunan 3 
çocuğun cezaevi girişinde jandarma erleri tarafından önce zorla üstlerinin soyulduğu sonra da darp edildikleri 
cezaevinden gönderilen mektup sonucu öğrenildi. 
 
 10 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fince Denli, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Abdullah 
Altun   çeşitli cezaevlerinde hükümlü olarak kaldı.  02.11.2011 tarihinde oğlum nedenini bilmediğimiz bir şekilde 
Amasya cezaevine nakledildi. İlk sevk edildiğinde girişte kendisine hakaret edildiği ve soyunması istenildiği kabul 
etmeyince de işkenceye maruz kaldığını, kaburgalarının kırıldığını beyan etti. Ben oğluma yapılan işkence ve kötü 
muameleden sorumlu olan kişilerin tespit edilip cezalandırılmaları için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.        
 
10 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mikail Özkan, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğullarım 
olan Neytullah ve Azad Özkan, Kahramanmaraş/Elbistan E Tipi Kapalı cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadırlar.   
Aldığım duyumlara göre oğullarım cezaevi idaresi tarafında yoğun baskı ve işkencelere tabii tutuluyorlar. Haftalık 
telefon görüşmeleri dahi gardiyanlar tarafından kısıtlanıyor. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Ben 
çocuklarım için kaygılanıyorum ve maruz kaldıkları kötü muamele ve işkenceye son verilmesini, bu durumdan 
sorumlu olanlar hakkında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.”   
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17 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulbaki Yavaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Hâkim 
Yavaş, Diyarbakır cezaevinde tedavi amaçlı 2 yıl bulundu. 02.112011 tarihinde haberimiz olmadan Amasya 
Cezaevine sevk edildi. Amasya cezaevine nakli sırasında haksızlık yapıldığını, işkence yapıldığı, aç-susuz 
bırakıldığını anlattı. Oğluma yol boyunca yapılan bu aşağılanma, aç-susuz bırakılma ve işkence eden kişilerden 
şikâyetçiyim. Bu nedenlerden dolayı sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   
 
21 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır E Tipi Cezaevinden başvuran H.Ö., şu beyanlarda 
bulundu: “Bana yaklaşık olarak 3-4 hafta önce sabah saat 08.30’da mahkemem olduğu için haber verdiler. Ama 
hasta olduğum için dilekçe yazıp idareye verdim. Sonra revirden rapor almam gerektiğini söylediler. Revir doktoru 
olan Özkan Yumuşak, koğuş kapısına geldi ve bana hastalığımın ne olduğunu sordu. Ben de adet olduğumu ve 
kanamam olduğu için çok sancım olduğunu belirttim. Kapıda bulunan sağlık personellerinden bir erkek bir bayan 
olmak üzere iki kişi duruyorlardı. Kameraların karşısında benden petimi çıkarıp bakmak istediklerini söylediler. Ben 
de bunu kabul etmedim. Aramızda tartışma yaşandı. Doktor hiçbir şekilde müdahalede bulunmadı ve çekip gitti. 
Bana yapılan bu tavır kişilik haklarıma bir saldırı olduğundan ilgililerden şikâyetçiyim.”      
 
1 Aralık 2011’de 2011 yılının Ocak ayından beridir tutuklu bulunan ve Van’da meydana gelen deprem nedeniyle 
Kalkandere (Rize) L Tipi Cezaevi’ne nakledilen SES Bitlis Şubesi eski Başkanı Sedat Güler’in nakil sırasında 
yapılmak istenen çıplak arama uygulamasına itiraz ettiği gerekçesiyle darp edildiği öğrenildi. 
 
5 Aralık 2011’de Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Adem Erden adlı mahkûmun, gördüğü işkence ve kötü muamele 
nedeniyle cezaevi müdürü ve psikologunu şikayet edince, cezaevi yönetimi tarafından hücresine sokulan bir 
hükümlü tarafından, önce şikayetinden vazgeçmesi için tehdit edildiği, daha sonra saç derisinden boynuna kadar 
tüm yüzünün jilet ve bıçakla kesilerek ağır yaralandığı ileri sürüldü. 
 
20 Aralık 2011’de Deprem nedeniyle Van M Tipi Cezaevi’nden Erzurum H Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 
mahkûmların gardiyanlar tarafından darp edildikleri ve gardiyanlara haraç vermeye zorlandıkları öğrenildi. 
 
20 Aralık 2011’de, İsrail’in Filistin’e yönelik uygulamalarını protesto etmek için Adana’da 2009 yılında katıldıkları bir 
yürüyüş nedeniyle tutuklanan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 4 kişinin, Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nden sevk 
edildikleri Osmaniye T Tipi Cezaevi’nin girişinde “ince arama” adı altında çıplak arama uygulamasına karşı çıktığı 
için gardiyanlar tarafından darp edildikleri ve elbiselerinin zorla çıkarıldığı öğrenildi. 
 
24 Aralık 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ayhan Nazlıer, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan 
Ramazan Nazlıer, 12 Aralık 2011 tarihinden Osmaniye T Tipi cezaevine sevk edildi. İlk sevk sırasında tamamen 
soyulmak istenmiş bunu kabul etmeyince görevliler tarafından darp edildi. Ağabeyim kendisine yapılan bu 
uygulamalar için bir heyetin gönderilmesini ve kamuoyuna duyurulmasını talep ediyorum. Ayrıca bir avukatın 
kendisiyle görüşmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.  “ 
 
 

XIII.5. Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler  
 

28 Ocak 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan ve kendisine ajanlık dayatmasında bulunulduğunu 
söyleyen Hakan Kurt (1986)  “21.01.2011 günü saat 15.43’te kendisini emniyet mensubu polis olarak tanıtan ve 
adının Tuncay olduğunu söyleyen bir kişi telefonla beni aradı. Kendilerine örgütler konusunda yardımcı olmam için 
beni aradığını ve her türlü maddi manevi destek sunacaklarını söyledi. Ben reddedince, acele etmememi biraz 
düşünmemi söyledi. Beni tekrar arayacaklarını belirtti. Arayan tel numarası 635- 14- 50” dedi.  
 
31 Ocak 2011’de DYG Üyesi İshak Teknal (13), Batman Ekin Gençlik Kültür Merkezi'ne giderken, kültür merkezinin 
bulunduğu binanın koridorunda kar maskeli 2 kişinin silah göstererek, kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. Hukuki 
yardım talebiyle İHD Batman Şubesi'ne başvurdu. 
 
2 Şubat 2011 tarihinde Orhan Akbudak isimli vatandaş 01.02.2011 tarihinde akşam saatlerinde eve giderken 3 sivil 
polisin önünü keserek kendisinden kimlik istediğini ve kendisini ölüm ile tehdit ettikleri gerekçesi ile İHD Siirt 
şubesine başvuruda bulundu.    
 
4 Şubat 2011’de, Z.B. adlı kişinin İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda 03.02.2011 tarihinde evlerine 2 
sivil polisin geldiğini ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla etkinliklere katıldığı için gözaltına alındığını 
ve ardından  polislerin nasihatler adı altında kendisini tehdit   ettiğini belirtmiştir. 
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5 Şubat 2011’de İHD İzmir şubesine başvuran Mert Can Önal, ”Dokuz Eylül Üniversitesi   öğrencisiyim, Yaşadığım 
barınma ve eğitim giderleri konusundaki sıkıntılar nedeniyle burs başvurulanında bulundum. Ayrıca 03.02.2011 
tarihinde saat 15.00 sıralarında Üniversite kapsamında faaliyet gösteren Öğrenci Donanım Evi’ne başvuruda 
bulundum. Başvuruda bulunduktan sonra kimliğini bilmediğim orta yaşlı, sakallı, bıyıklı, kasketli birisi yanıma 
gelerek sorunlarımla ilgili ben sana yardımcı olabilirim şeklinde konuştu. Beni okulun yakınlarında bulunan bir yerde 
çay içmeye davet etti. Benim hakkımda epey bilgiye sahip olduğunu ve yardım edeceğini söyledi. Konuşma 
sırasında kendisinin emniyetten geldiğini, okulda faaliyet gösteren öğrenci grupları ile ilgili kendisine bilgi 
aktarmamı istedi. Ben kendisine yardımcı olamayacağımı söyleyince, tavrı hemen değişti, benim Demokratik 
Haklar Derneği üyesi olduğumu bildiğini, kız kardeşimin öğrenci olduğunu bildiğini, benim aileme yaptığım maddi 
yardımdan haberdar olduğunu bildiğini söyleyerek beni tehdit etti. Ben üyesi olduğum derneğin, adresi belli olan, 
dernekler kanununa göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir dernek olduğunu söyledim. İstediklerini yapmam 
konusunda ısrarcı oldu, ancak ben söylediklerini kabul etmeyince daha sert konuşmaya başladı ve açık beni tehdit 
etti. Yaşadığım bu olay sürekli takip edildiğimi bana gösterdi. Bu durum hem kendimle ilgili, hem de ailemle ilgili 
olarak kaygılanmama sebep oldu.”  Derneğinizin bu durumdan haberdar olmasını istiyorum demiştir.     

5 Şubat 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Kamil Murat Demir (1984), yaklaşık iki hafta önce 
Diyarbakır’da tutuklanan arkadaşı Özgür Karagöz’ün Facebook adresinden kendi Facebook’una yani kendisine bir 
mesaj geldiğini, mesajda sanal ortamda illegal propaganda amaçlı videolar paylaştığım iddiasıyla (bu videolar, 
görüntüler Roj TV’de, internet ortamında yayınlanmış görüntülerdi) kendilerine ifade vermesi için irtibata geçmesini 
yazmış olduklarını, eğer irtibata geçmezse kendisini bulacakları şeklinde tehdit edildiğini ifade etti.  Bunun dışında, 
2009’da İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde katıldığı ve olaylı geçen Newroz kutlamalarından dolayı da 
hakkında soruşturma açılmış olduğunu ve savcının kendisini sorduğunu fakat bu konuyla ilgili kendisine herhangi 
bir tebligat ulaşmadığını, bu bilgiyi Küçükçekmece Savcılığı’na giden bir arkadaşından öğrendiğini söyledi. 

7 Şubat 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Onur Çağlar Pipun (1990): “Aksaray polis karakolunda 
gördüğüm sivil polis 3 aydan beri sürekli beni tehdit ediyor ve taciz ediyor. Kendisi işyerime kadar geldi, telefon 
numaramı istedi. Sinemada çalıştığım için ücretsiz film gösterimine girmek istedi, ancak izin vermedim. Sokakta, 
mahallede karşıma çıkıyor, gel karakola gideceğiz diyor sonra vazgeçiyor. Evrakın var diyor, evrak vermiyor. Eski 
komşularıma, muhtara vb kişilere beni soruyor. Nedenini anlayamadığım bu durum benim psikolojimi de olumsuz 
etkilemeye başladı. Annem ile karakola gittim, “Ne istiyorsun, ne evrakım varmış alayım” dedim. Bunun üzerine, 
‘Git başımdan seninle uğraşamam’ diyerek bizi kovdu. Kendisinin ismini bilmiyorum ama teşhis edebilirim. Orada 
bir resmi polise beni rahatsız eden sivil polisi sordum; ancak ‘Burada öyle bir polis yok’ dedi; ‘Eğer bir daha seni 
rahatsız ederse 155’i ara’ dedi. Ama polis değil denilen ve kendisini bana polis olarak tanıtan şahsı ben karakolda 
gördüm, onunla konuştum. Olanlara anlam veremiyorum. Ayrıca iki kez işyerinin terasında öğle yemeği yerken 
birer hafta arayla ayrı ayrı iki sivil polis geldi, masama oturup, ‘Neden polis olmuyorsun bak biz 2 bin lira maaş 
alıyoruz’ dedi.  

18 Şubat 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan İsmail Bakır (1984) 24 Ocak akşamı Yenibosna’da 
trafik ışıklarında dururken arabasına sivil giyimli 2 kişinin bindiğini, kendisini BDP’ye üye olduğu için silah 
göstererek tehdit ettiklerini belirtti. İsmail Bakır, bu kişiyi teşhis edebileceğini söyledi. Ayrıca, bu olayın ardından 5 
Şubat Cumartesi günü yine Yenibosna cemevi sokağında yunus ekipler tarafından durdurularak tehdit edildiğini, 
aynı gün başka bir saatte tekrar yunus polislerin kendisini durdurduğunu ve tehdit ettiğini belirtti. 
 
18 Şubat 2011’de Hakkâri’de 13 Şubat'a yapılan ev baskınlarında evi basılarak, polisin kötü muamelesine ve 
tehdidine maruz kaldığını belirten Adile Akan ve kızı Meryem Akan, İHD Hakkâri Şubesi'ne başvurarak, sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulunulması için hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
21 Şubat 2011’de Urfa Kültür Sanat Merkezi çalışanı 14 yaşındaki Ferhat Gözek isimli çocuk, polisin kendisine 
fiziki şiddet uyguladığını, cezaevine atmak ve ölümle tehdit ettiğini belirterek İHD Hakkari şubesine başvurdu.     
 
23 Şubat 2011’de, F.G. İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda saat 5.30 sularında Adana emniyet 
müdürlüğüne bağlı TMŞ ekipleri evelerine yapmış olduğu baskında kızı N.G.’ yi yaka paça gözaltına aldıklarını 
aramalar esnasında tüm ev eşyalarının dağıtıldığını ve evde bulunan misafirlerini tehdit ettiklerini belirtmiştir.  
 
23 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Beritan Burakmak,  “Ben 17 Şubat’ta Tem Şube ekiplerince 
Bayramoğlu civarında saat 14.00 gibi gözaltına alındım. Beni gözaltına alan polisler boynumdan tutup beni yerde 
sürüklediler. Ben gözaltına alındığımda ailem de benimle birlikteydi. Polisler aileme de kötü davranıp onları da 
hırpaladılar. Tem Şube de 8 saat kaldıktan sonra çocuk şubeye götürüldüm. Çocuk şubedeyken annem yanıma 
geldi. Benimle Kürtçe konuştu, diye polisler kızmaya başladı. İkinizi öldürmem iki saniye sürmez diye bizi tehdit etti. 
Ben çocuk şubede 4 gün kaldım. 21 Şubat’ta bizi adliyeye çıkardılar. Daha sonra serbest bıraktılar. Ben bana 
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yapılan uygulamalardan dolayı polislerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” 
Demiştir. 
 
23 Şubat 2011’de, İ.D. isimli kişinin İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda, demokratik eylemlere katıldığı 
için 23.02.2011 tarihinde Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TMŞ ekiplerince evlerine baskın yapıldığını ve yapılan 
aramalar sonrasında tehdit edildiğini belirtmiştir.   
 
26 Şubat 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan A.D.T. saat 5.20 sularında Adana Emniyetine bağlı 
TMŞ ekipleri tarafından baskın yapıldığını, yapılan aramalar sonunda kendisini ve arkadaşlarını oturdukları 
apartman sakinlerine terörist oldukları ima edilerek teşhir edildiklerini belirtmiştir. A.D.T.,  TMŞ ekiplerinin daha 
sonra kendisini bir odaya alıp ajanlık teklif ettiklerini belirtmiştir.   
 
27 Şubat 2011’de, E.K isimli kadının İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda, 23.02.2011 tarihinde saat 
5.15 sularında Diyarbakır Çermik’teki evlerine yapılan baskında özel timlerin hakaretlerine maruz kaldıklarını tehdit 
edilip darp edildiklerini, yapılan aramalar sonucunda E.K. ile birlikte gözaltına alınarak Adana’ya getirildiğini iki gün 
gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı adli tıp kurumunda B.F. isimli doktorun muayenede erkek arkadaşlarını 
soymadan muayene ettiğini, kadınların ise tüm elbiselerinin soyulmasını dayatmış olduğunu belirtmiştir.   
 
10 Mart  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Süleyman Şeker (1993) Bahçelievler BDP gençliğinde 
çalıştığını, polis olduğunu düşündüğü kişiler tarafından 2008 yılından beri tehdit edildiğini, kendisine hakaret 
edildiğini söyledi. Süleyman Şeker, polislerin kendisine, “Ağabeylerini elimizden kaçırdık, seni kaçırmayacağız. 
Öldüreceğiz seni ortadan kaybedeceğiz” diyerek tehdit ettiğini ve psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Ailesiyle 
görüştükten sonra bizden psikolojik destek talep edeceğini ve bundan sonra başına ne geleceğini bilmediğini, bu 
nedenle bu yaşadıklarını bizimle paylaşmak istediğini söyledi 

23 Mart 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Yılmaz Arslan (1981):  “İki ağabeyim var. Biri 
cezaevinde, diğeri 20 yıldır kayıp. Emniyetin elinde bu bilgi olduğu halde sürekli bahaneler yaratarak evimize gelip 
soruyorlar. Özellikle 15 Şubat, 21 Mart gibi günlerde geliyorlar. Sürekli telefonlarımız dinleniyor. Özel numaradan 
aranıp rahatsız ediliyorum. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz.” diyerek suç duyurusunda bulunmak istediğini 
söyledi.  
 
26 Mart 2011’de Elazığ'da Fırat Dağıtım Şirketi çalışanı İbrahim Ersöz, Özgür Gündem Gazetesi dağıtımcısı 
olduğunu, 25.03.2011 günü toplatma kararı bulunan bir dergiden dolayı gözaltına alındığını, gözaltındayken olayla 
alakası olmayan bir takım sorular sorulduğunu, bu iş için (gazete dağıtımcılığını), ne kadar para aldığını, kazandığı 
paradan daha fazla parayı bilgi getirmesi halinde kendilerinin vereceklerini, gazete dağıtım işine devam etmesi 
halinde sürekli gözetimlerinde olacaklarını ve her an gözaltına alabilecekleri tehdidinde bulunduklarını söyleyerek 
İHD Elazığ şubemizden yardım talebinde bulundu.    

4 Nisan 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuran Hüseyin As (1989) polis tehdidi altında olduğunu belirterek 
“Geçen yıl ben BDP parti çalışanıydım. 2010 Şubat ayında ben ve bütün yöneticilerimiz gözaltına alındık. O 
tarihten bu güne kadar sürekli çeşitli şekillerde tehdit ve tacizler devam etti. En son bu sabah plakasını aldığım 
kango tipi bir araç içinde üç erkek bir kadın benim evimin önünde bekliyorlardı. Beni ve evimi kameraya 
çekiyorlardı. Kendilerine neden kameraya çektiklerini sordum” dedi. Bu durum karşısında kendisini, ailesinin, 
arkadaşlarının ve hatta iş çevresinin oldukça tedirgin ve huzursuz olduğunu ifade etti. 
 
21 Nisan günü, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ise 1 gazetecinin gaz bombası silahıyla vurulmakla tehdit edildiği, 
bir başka gazetecinin ise 3 polis memuru tarafından darp edildiği müdahale sonucu 1 çocuk başına isabet eden 
gaz bombası nedeniyle yaralandı.    
  
17 Mayıs  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Emral Pamuk (1978), 2009 Şubat- Mart ayları içinde 
tanımadığı bir telefon numarasından arandığını ve isminin Hakan olduğunu söyleyen kişinin: “Kimseye bilgi verme, 
Gazi karakolunun oraya gel, işsizsin ekonomik durumun kötü, borçlarını kapatmak istiyorum” dediğini belirtti. 
Kendisinin gitmediğini fakat aradan 2–3 ay geçtikten sonra Beyoğlu’nda İstiklal’de çalışırken yanına gelen iki kişinin 
kendisine ajanlık teklif ettiğini söyledi. Çocuklarıyla tehdit edildiğini ifade etti. 

20 Mayıs 2011’de İHD İstanbul şubemize  başvuruda bulunan Zekiye Cingöz, 1 yıldan beri 3-5 sivil polisin çok sık 
biçimde evlerine keyfi baskınlar yapılarak çocuklarının ve kendisinin psikolojisini bozduklarını ve çocuklarının 
korkudan okula gitmediklerini söyledi. Fransa’da olan eşi ve çocuklarının Newroz’a katılması nedeniyle rahatsız 
edildiğini, iki kez ev değiştirmek zorunda kaldıklarını, nereye gitseler rahatsız edildiklerini, kendisinin ve 
çocuklarının can güvenliğinin kalmadığını ifade etti. Başlarına bir şey gelirse, polislerin sorumlu olduğunu söyledi.  
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20 Nisan 2011’de Elazığ merkez Aksaray Mahallesi'nde YSK'nin bağımsız adayları veto etmesini protesto etmek 
için düzenlenen basın açıklamasına ilişkin bildiri dağıtan BDP Elazığ İl Örgütü üyesi Özkan Gümüş'ün polis aracına 
zorla bindirilerek şehir dışına götürülüp tehdit edildiği iddia etti.  
 
Ceylan Tunç İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda “21.04.2011 tarihinde saat 11.00 sıralarında Anafartalar Polis 
Karakolu’na giderek çantamın çalındığını bildirdim. Ben karakola çantamın çalındığını bildirmek için gittim ancak 
beni orada alıkoydular. Beni sivil bir polis otosuna bindirdiler. Benimle beraber dört tane sivil kıyafetli poliste bindi 
arabaya. Daha sonra Agora’ya gittik. Yol boyunca bana yapmadığım şeyler konusunda baskı yaptılar. Bilmediğim 
tanımadığım şahıslarla ilgili sorular sordular. Bana sürekli hakaret ettiler. Ben çantamın çalınmasından sonra 
dilekçe ile savcılığa başvuracaktım. Karakolda dilekçemi elimden aldılar, yolda bana -bu dilekçeyi sen yazamazsın, 
başkalarının zorlaması ile bunları yazıyorsun- dediler. Bana -Agora’da çıkan eylemlere katıldığını kabul et seni 
serbest bırakalım- dediler. Daha sonra karakola döndük. Beni bodrum katta bulunan içinde sadece bir masa ve 
sandalye bulunan bir odaya götürdüler. Benimle beraber dört tane sivil kıyafetli polis memuru geldi. Polislerden 
birisi sürekli oturduğu sandalyeye tekme attı, bana hakaret etti, birkaç kez kafama yumrukla vurdu. Sürekli bana- 
akıllı ol akıllı ol, sen hiç Arka Sokaklar’ı izliyormusun orada sürekli adam dövüyorlar bak biz yine de sana iyi 
davranıyoruz dediler. Daha sonra ifademi aldılar. Ben aşağı yukarı altı saat karakolda kaldım. Ben karakoldan 
ayrıldıktan sonra akşam evim aranmış. Ablama biz şubeden arıyoruz Ceylan evden çıkmasın deyip kapatmışlar. Bu 
olaydan sonra sivil kıyafetli polisler beni gördüklerinde kafalarını sallamaya başladılar. Ben telefonumu çaldırdıktan 
sonra telefon hattımı kapattırdım. Ancak telefonumdan rehberimde kayıtlı bulunan isimlere anlamsız mesajlar 
gönderilmiş. Ben bu konuyla ilgili Vodafone müşteri hizmetlerini aradım, bana telefonumun dinlendiğini bir şey 
yapamayacaklarını söylediler. Benim telefonumdan hala mesajlar gönderiliyormuş. Yaşadığım bu olay beni ve 
ailemi tedirgin ediyor. Beni arabaya bindirip Agoraya götüren ve Karakolda bana kötü muamelede bulunan polisleri 
nerede görsem teşhis edebilirim. Diyerek yardım talebinde bulunmuştur. 
 
20 Mayıs 2011’de İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan 1985/Diyarbakır doğumlu Siirt Eğitim Fakültesi öğrencisi 
Emrah Kelekçiler, “15 Mart 2011 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Burada  okuduğum için Siirt merkezde 
kalıyorum. Nisan ayı başından itibaren 3 kez sivil polisler tarafından durduruldum. Kimlik kontrolünden sonra 
‘buraya niçin geldiğini biliyoruz, ayağını denk al, akıllı ol, akıllı olmasan aklını alırız’ vs. tehditlerde bulundular. 
Yaşam hakkı ve kişi güvenliği hakkımdan endişeleniyorum.” Diyerek derneğimizden yardım talebinde bulundu.   
 
20 Mayıs 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Dersim'de 7 HPG'linin yaşamını yitirmesine neden olan 
operasyon protestosunun ardından yapılan ev baskınlarında polisin tavrı nedeniyle savcılığa suç duyurusunda 
bulunan Musa Kurt isimli yurttaş, "Suç duyurusunu geri çek yoksa başına geleceklerden biz sorumlu olmayacağız" 
şeklinde tehdit edildiğini iddia etti. Kurt ikinci kez savcılığa başvurdu.   
 
21 Mayıs 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde demokratik tepkilerin ortaya koymak için sokağa çıkan kitleye 
müdahale eden polis 18 yaşındaki Canan Nayci’yi 10 a yakın polisin sokak ortasında bayılıncaya kadar darp ettiği 
görüldü. Gözlerini hastanede açan Nayci'ye darp raporu vermek isteyen doktor ise polisler tarafından tehdit edildi.   
 
2 Haziran 2011’de, Van ili Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi üzerinde Özdal Üçer'i tanıtan, Emek Demokrasi ve 
Özgürlük Bloğu beyannamesini içeren broşür ve Üçer'in seçim pusulasındaki yerini anlatan iki kişi Erciş Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polislerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Emniyete götürülen Enis Tetik ve Mazlum 
Dinç ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tetik ve Dinç, emniyette kendilerine hakaret edildiğini eve BDP'nin 
seçim çalışmaları içinde yer almamaları yönünde tehdit edildiklerini iddia etti.   
 
3 Haziran 2011’de Mardin'in Ömerli İlçesine Bağlı Çınaraltı (Rısine) Köyü'nde Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu 
adayları için seçim çalışması yürüten BDP Ömerli İlçe Yöneticisi Adnan Erdem'in telefonla sürekli tehdit edildiği 
belirtildi. Erdem, Çınaraltı Karakolu'nda görevli soyadını öğrenemediği Kemal Başçavuş'ın dün saat 16.03'te 
kendisini telefonla aradığını ifade ederek, kendisine "Neden slogan atıyorsunuz" dediğini ve hakaretlerde 
bulunduğunu sürdü. Erdem, kendisine son olarak "Ya bu köyden sen çıkacaksın ya da ben çıkacağım" dediğini ve 
telefonu kapattığını aktardı. Kendisine yönelik tehditlerin ilk olmadığını da sözlerine ekleyen Erdem, bununla birlikte 
10 kez telefonla tehdit edildiğini söyledi.   
 
6 Haziran 2011’de Van Barosu İnsan Hakları Komisyonu, İHD Van Şubesi ve MAZLUMDER, Van'ın Akköprü 
Mahallesi çıkışında bulunan Toprak Kale mevkiindeki mağarada yüzlerce insan cesedinin olduğu yönünde 8 
Nisan'da Van Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna rağmen bugüne kadar toplu 
mezarla ilgili her hangi bir gelişme yaşanmazken, savcılığın olayla ilgili beyanını aldığı MAZLUMDER Van 
Yöneticisi Yakup Aslan polis tacizine maruz kaldığını belirtti. Suç duyurusundan sonra savcılığa giderek beyanda 
bulunduğunu dile getiren Aslan, olaydan sonra polislerin evine giderek, ailesini tehdit ettiklerini, polis tacizinin 
devam etmesi durumunda suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.   
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11 Haziran 2011’de, İzmir İli Menemen ilçesinde önce 3, daha sonra 7 liseli öğrenciye polis tarafından tehdit 
mektupları gönderildiği iddia edildi. Gönderilen mektupların içerisinde öğrencilerin 1 Mayıs ta ve YGS eylemlerinde 
çekilen fotoğraflarının da yer aldığı belirtildi.   
 
13 Haziran 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Beke, “Ben 12 Haziran genel seçimlerde Bismil’e 
bağlı Güngeçti köyünde sandıkta görevli üye memurdum. Oy verme işleminde köyün korucu başı olan Tevfik 
Subaşı adlı kişi kullanılmayan oyları kullanmak istedi. Buna karşı çıkınca korucu başı olan Tevfik Subaşı beni tehdit 
etti.    
 
16 Haziran 2011’de İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ferhan Abik, 15 Haziran 2011 günü saat 
02.00 sularında Meşelik sokak civarında (İstiklal Caddesi üzerinde) biri erkek biri kadın iki kişinin, üç sivil polis 
tarafından durdurularak AkSanat’ın önünde dövüldüğünü ifade etti. Ferhan Abik, bu olayı uzaktan izlerken 
telefonunun çaldığını, polislerin kendisinin bu olayı görüntülediğini düşündüğünü, üç gün sonra gelip Abdullah 
Sokağı’nın içine götürüp darp ederek, telefonuna el koyduklarını, içinden hafıza kartını çıkarıp kırdıklarını belirtti. 
Midye tezgâhını da kırdıklarını ifade eden Ferhan Abik, hala telefonla aranarak tehdit edildiğini söyledi. 
 
 21 Haziran 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Caner Başkaya (1989), ülkücü grupların saldırısı 
dolayısıyla üniversiteden toplu çıkış gerçekleştirdiklerini, polisin yollarını keserek kendilerini tehdit ettiğini, daha 
sonra slogan atmaları üzerine saldırıya geçtiğini, tekmelediğini ve biber gazı attığını ifade etti. Caner Başkaya, 
kendisine doğrudan biber gazı atıldığını ve sol koluna biber gazı kovanı isabet ettiğini söyledi. 
 
26 Haziran 2011’de Şırnak'ın Silopi ilçesinde YSK'nin Hatip Dicle'nin vekilliğini düşürmesi ve "KCK davası"nda 
tutuklu 5 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesi protestosuna polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Ayrıca 
polislerin, haber takibini yapan DHA muhabiri Halil Coşkun'u "O görüntülerin hesabını vereceksin" sözleriyle tehdit 
ettiği bildirildi.   

7 Temmuz 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Mustafa Kundaklı, Sarıyer’de işe giderken polislerin 
kendisini gözaltına aldığını, hakaret uğradığını ve tehdit edildiğini ifade etti. O sırada çok korktuğunu belirten 
Mustafa Kundaklı, ayrıca o gün işe gidemediğini ve patronunun kendisini işe geri almayabileceğinden endişe 
ettiğini söyledi. 

 
8 Temmuz 2011’de, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan 1993/Siirt doğumlu Şehmuz Gündüz, “04.07.2011 
tarihinde gece saat 23.00 sıralarında bir düğünde döndüğüm sırada önümü zırhlı akrep tabir edilen bir araç kesti, 
beni araca aldılar. Siirt TEM şubeye götürdüler, resmi gözaltı değildi, beni aldıklarında hakaret ve tehditlerde 
bulundular. Onlar için çalışmamı istediler. Siirt merkezde yaşanan olaylarda kimin gittiğini ne yaptıklarını 
kendilerine iletmemi istediler, tekrardan cezaevine gitmek istemiyorsan bize yardımcı ol dediler, sonra serbest 
bıraktılar. 07.07.2011 günü Gap durağındaki dükkâna geldiler konuşmak istediklerini söylediler ben yok deyince 
ayrıldılar. Beni telefonla da sık sık arayıp rahatsız ediyorlar para ve yemek karşılığında ajanlık teklif ediyorlar. 
Başıma bir şeylerin gelebileceği kaygısını taşıyorum.” Demiştir. 
 
11 Temmuz 2011’de, Dersim'de 9 Temmuz günü, 1994 yılında Mirik Mezrası'nda askerler tarafından gözaltına 
alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Işık ve Sevin ailesinin 7 ferdi ile aynı dönemde 
yakınlarını merak ettiği için mezraya çıkan ve askerler tarafından infaz edilen Ali Haydar Işık için yapılan basın 
açıklamasını haberleştiren Evrensel Gazetesi Dersim Muhabiri Kemal Özer, CHP milletvekili Kamer Genç 
tarafından tehdit edildi. Işık'ın infaz edildiği yerde yapılan basın açıklamasına Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu 
bileşenleri ile İHD Dersim Şube Başkanı Barış Yıldırım, Dersim Barosu Başkanı Fatma Kalsen ile sanatçı Ferhat 
Tunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katılmıştı.  
 
16 Temmuz 2011’de, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Malatya İl Başkanı Ayhan Yener, İHD Şube binasında bugün 
basın toplantısı düzenledi. Üyeleri Şeyh Hamit Emre'ye kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan 2 kişinin Valilik 
adına yardımda bulunmak istediklerini söyleyen Emre, "İki kişinin daha sonra para vererek partimiz ile benim ve 
Ayşe Işık hakkında bilgiler vermesini söyleyerek ajanlık teklifinde bulunmuşlardır" dedi. 

11 Temmuz  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Mehmet Emin Karaca, Taksim Meydanı’nda sivil 
polislerin kendisini kenara çekerek kimlik sormak istediğini, kendisinin de itiraz ederek ‘Herkesin içinde bakın’ 
dediğini, bunun üzerine polislerin kendisini kelepçeleyerek polis aracına bindirdiğini ve dövdüğünü ifade etti. 
Mehmet Emin Karaca, daha sonra Taksim Ekipler Amirliği’ne götürüldüğünü ve orada da kendisine şiddet 
uygulanmaya devam edildiğini, sonra da çevreyi rahatsız etmekten dolayı 75 TL para cezası kestiklerini belirtti. 
Mehmet Emin Karaca, ayrıca öldürülüp Haliç’e atılmakla tehdit edildiğini söyledi.  
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12 Temmuz 2011’de şubemize başvuran X.X., şu beyanlarda bulundu: “Ben Lice ilçesi … köyü … mezrasında 
(Başvurucunun isteği üzerine gizlenmiştir) ikamet etmekteyim. Yaklaşık 3–4 yıl önce karakola Zafer adlı komutan 
geldi. Geldiğinden beri sıkıntı yaşamaktayım. Sürekli köylüler arasında ajanlaştırmaya ve tehdit etmeye başladı. 2 
yıl önce kan davasından kaynaklı olarak 2 köylü yaşamını yitirmişti. Bu konuda komutanın ihmali oldu. Savcılığa 
gittim ancak ilgilenmedi ve kayıtlara da geçmedi. Benim başıma her hangi bir olay gelmesinden korkuyorum ve de 
aileme de zarar verebilirler. Başıma bir olay gelirse karakol komutanı sorumludur. Ben bu hususların derneğinize 
ve kayıtlara geçmesini talep ediyorum.” Demiştir.   
 
30 Temmuz 2011’de İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan 1994/Kurtalan doğumlu Hayrettin Taşçı, “29.07.2011 
tarihinde Van Çatak devlet hastanesine gittim. Gerekli tahlillerim yapıldı ve reçete verildi daha sonra çarşı 
merkezine indim. Dükkânda olduğum sırada 10-15 kişilik sivil bir grup içeri girip kimlik ve eşyalarımı da alarak beni 
karakola götürdüler. Karakolda tehdit, hakaret ve dayaklarına maruz kaldım, ölümle tehdit edildim.” Demiştir.   
 
4 Ağustos 2011’de Batman'da Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını yapan Mazlum Bilmedi, 
bu sabah Çarşı Mahallesi'nde polisler tarafından gözaltına alındı. Bilmedi, götürüldüğü Batman Emniyet 
Müdürlüğü'nde tehdit edildiğini ileri sürdü. 2 saat gözaltında tutulan Bilmedi, ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakılırken, gözaltında polislerin kendisini "Bu işi bırak yoksa senin için çok kötü olur" şeklinde tehdit ettiğini iddia 
etti.   
 
8 Ağustos 2011’de Erzurum’un Karayazı İlçesi'nde Kuaför dükkânı olan Yunus Kamış isimli yurttaş son üç aydır 
ilçeye yerleşen özel hareket polislerin sürekli kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda 
bulundu. İlçeye gelen polislerin 28 Temmuz tarihinden itibaren sürekli kendisine baskı yaptığını aktaran Kamış, suç 
duyurusu dilekçesinde şunlara dikkat çekti: "Ben 28 Temmuz'da beri sürekli tehditler alıyorum. İlk önceleri takip 
vardı. Takipten sonra tehditler başladı. Polisler gruplar halinde beni takip ediyor. Bazen evin önüne gelip saatlerce 
bekliyorlar. En son 1 Ağustos'ta kahvede oturduğum sırada gelip karşımda oturdular. O sırada bana bakarak kendi 
aralarında burunlarını çektiler ve 'Kan kokusu geliyor buradan' diyerek açık bir şekilde tehdit ettiler" dedi. Son 
olarak iş yerine gelen bir polisin tehditle kendisini tıraş etmesini istediğini de dilekçesinde ifade eden Kamış, polisi 
tıraş etmediği için iş yerine baskın yapan 12 polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdüğünün söyledi. 
Polislerin kendisini emniyete götürdükten sonra tekrar bıraktığını dile getiren Kamış, can güvenliğinin olmadığı ve 
başına bir şey gelmesi durumunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçede görev yapan özel hareket timlerin sorumlu 
olacağını kaydetti.   
 
8 Ağustos 20112de Tokat'ta çıkan çatışmada yaralı olarak yakalandığı ileri sürülen HPG'li Mehmet Kurt'un ailesi, 
polisten tehdit aldıklarını iddia etti. Kurt'un kardeşi İdris Kurt, polisin kendilerine "Tokat'ı terk edin yoksa millet sizi 
linç eder" tehdidinde bulunduğunu söyledi. Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçeleri arasında bulunan Elmacık Köyü 
kırsalında başlatılan operasyonda çıkan çatışma sonucu yaralı olarak yakalandığı ileri sürülen HPG'li Mehmet 
Kurt'un ailesi, Tokat'a geldi. Kurt'un ailesine TUHAD-FED Genel Sekreteri Hasan Pençe ve avukatlar da eşlik etti. 
Tokat Adliyesi'ne gelerek çocuklarının durumunu öğrenmek isteyen ailenin avukatları savcılığa başvuruda bulundu. 
Avukatların savcı ile görüşmesi esnasında Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polislerin aileyi tehdit ettiği öne 
sürüldü.   
 
11 Ağustos 2011’de, Patnos’un Kızkapan Köyü’nden çoban Ferzende Aslıhan, yaşadığı olayı ANF’ye anlattı. “Gece 
hayvanları yanıma getirdikten sonra taştan yapılmış barakama girdim. Bir süre sonra dışarıdan ‘içeride misin’ diye 
ses geldi. Dışarı çıktım. Eli silahlı iki kişi bana doğru geldi. Bana ‘biz arkadaşlarız-gerillayız’ diyerek yemek istediler. 
Ben de o sırada yemek yiyordum, yemeğim yerdeydi. Yemeğe davet ettim onları. Gelip oturdular. Bir şeyler 
yedikten sonra bana, ‘bizim arkadaşları hiç buralarda görmedin mi’ diye sordular. Ben de görmemiştim kimseyi, 
onlara da öyle dedim. Sonra da gittiler. Aradan yarım saat geçti geçmedi askerler baskın düzenlediler. İçeriye girip 
beni yere yatırdılar. Sonra da komutanlarının yanına götürdüler.”Komutanın önce kendisine, “Sen buralarda hiç 
yabancı gördün mü? Ya da terörist falan” diye sorduğunu ifade eden Aslıhan, “Kimseyi görmediğimi söyledim. 
Bana, ‘yalan söyleme’ diyerek dövmeye başladı. Sonra yine sordu, ben de iki kişinin geldiğini ve yemek yiyip 
gittiğini söyledim. Bunun üzerine ne biliyorsan bize anlat yoksa seni öldürürüz' diyerek tehdit etti beni” dedi. 
Komutana, yanına gelen iki sivili tanımadığını, sadece yemek istediklerini söylediğini anlatan Aslıhan, şunları 
aktardı: “Yanıma gelen kişilerin üzerinde PKK kıyafeti olmadığını söyledim. Bunu söyler söylemez yine dövmeye 
başladılar. Gerillaları tanıdığımı ve yerlerini bildiğimi iddia ettiler. Ben ne kadar da ‘bilmiyorum’ dediysem de, bana 
inanmadılar ve vurmaya devam ettiler. Sonra beni tehdit ettiler. Bana ‘bu hayvanlar kimin’ diye sordular. Benim 
olmadığını, rençper olduğumu söyledim. Komutan bana ‘bu hayvanlar kaybolursa ömür boyu çalışıp paralarını 
ödeyemesin. Bize şimdi teröristlerin yerlerini göster' dedi. Ben de o iki kişinin gittiği yolu gösterince bana küfür 
ederek. ‘O değil, bu senin bildiğin gerilla kıyafetti giyenlerden bahsediyorum. Onlar da şimdi diğerlerinin yanına 
gitmiş' dedi. Ben de, onlara bilmediğimi söyledim.”Aslıhan, evine gelip yemek yiyenlerin PKK militanı değil asker 
olduğunu belirterek, ‘’sonradan öğrendim ki gelip yemeğimi yiyenler de evimi basan askerler de aynı kişilermiş’’ 
dedi.   
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14 Ağustos 2011’de Batman'ın Mehmet Sincar Halkevi Seyitler Mahallesi'nde sabah saatlerinde dağıtım yapan 
Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazeteleri çalışanları Hasan Baytar ve Ramazan Yalçın 3 sivil polis tarafından 
durdurularak tehdit edildikleri ileri sürüldü. Polisin Baytar ve Yalçın'a silah çektiği ve daha sonra hakaret ettiği 
bildirildi. Kimlik kontrolünden sonra Baytar'ın gözaltına alındığı, Yalçın'ın ise serbest bırakıldığı belirtildi. 10 Nisan 
Polis Karakolu'na götürülen Baytar'ın da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.   
 
21 Ağustos 2011’de, İstanbul’da Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nda oturan B.Ç. (1984), yanına gelen 4 sivil 
polis memurunun, kendisinin fotoğrafını çektiğini ve kendisini “Bir daha buraya gelirsen demir yumruk iner” diye 
tehdit ettiklerini söyledi. Eşcinsel olduğu için bu muameleye maruz kaldığını ifade eden B.Ç’ “Biz, eşcinseller 
kimseyi rahatsız etmiyoruz. Ama üzerimizde artan inanılmaz bir polis baskısı var. Ben artık kısa şortla Taksim’de 
dolaşmaya çekiniyorum” dedi. 

6 Eylül 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan C.G. (1993), 28 Temmuz 2011 günü annesi ile 
tartıştığını ve kendisini kimsenin sevmediğini düşündüğü için polis merkezine gidip kendisini birkaç eyleme katıldığı 
için ihbar ettiğini, polislerin kendisini çocuk yurduna teslim ettiğini,  bazı kişilerin ismini verdiğini, sonra yurttan 
ayrılarak evine dönmek istediğini söylediğinde, yurt görevlisi Songül Kılıç’ın BDP ve örgütün kendisini infaz etme, 
öldürme kararı aldıklarını söyleyerek korkutup şehir dışına göndermek istediğini ve orada yüzünü değiştireceklerini, 
kimsenin kendisini tanıyamayacağını söylediğini ifade etti. Bu teklifi kabul etmediğini ve ailesinin yanına döndüğünü 
belirten C.G., buna rağmen kendisini Vatan Emniyet Müdürlüğü’nden arayarak sık sık ifade vermeye çağırdıklarını 
belirtti. 
 
8 Eylül 2011’de, Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde dün nöbet tuttuğu esnada uzun namlulu silah ile intihar ettiği ileri sürülen 
İstanbul doğumlu Bingöl Kığı İlçesi nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki jandarma er Sedat Durgun'un ölümünü incelemek 
isteyen İHD Bitlis Temsilcisi Hasan Ceylan, engellemelerle karşılaştı. Ceylan, ilçeye girer girmez çok sayıda polis 
aracı tarafından takibe alındı. Ceylan'ın olay bölgesinde inceleme yapmasına cezaevi yetkilileri izin vermedi. 
Ceylan son olarak gittiği Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı'nın " Başınıza bir şey gelmeden burayı terk edin" uyarısıyla 
karşılaştı. 
 
10 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi'nde çalışan F.Y. isimli personel, dün gece Hükümet 
Konağı'ndaki nöbetçi polis tarafından tehdit edildiğini iddia etti. F.Y., gece mahallelere su taşıyan şebekelerin 
olduğu yere giderek bir sorun olup olmadığını kontrol etti. F.Y., bu sırada yakın olan Hükümet Konağı'nda gece 
nöbetçi olan polisin ortada hiçbir şey olmadığı halde durup dururken yanına geldiğini, kendisine hakaret ve 
"öldürürüm seni" diye tehdit ettiğini ileri sürdü.  
 
16 Eylül 2011’de, Şırnak ili Uludere İlçesi çarşı merkezinde çalışan 4 belediye işçisinin Uludere Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından "yolu kapatmışsınız" gerekçesiyle tehdit edilerek, hakarete maruz kaldığı ileri 
sürüldü. Yaşanan gerginlik üzerine çok sayıda yurttaşın gelmesiyle polislerin olay yerini terk ettiği bildirildi. İşçiler 
Uludere Savcılığı'na başvurarak, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
19 Eylül 2011’de Siirt’in Pervari İlçesi’nde PTT Şubesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Cengiz, ilçe 
girişinde özel harekât polisleri tarafından bulunduğu minibüsten indirilerek ölümle tehdit edildiğini savunarak  İHD 
Siirt Şubesi’ne başvurdu. 
 
19 Eylül 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan B.K.yaklaşık 5 ay boyunca oğlu M.K.’ nin işyerine 
Adana Emniyetine bağlı TMŞ ekiplerinin geldiğini,  BDP ve diğer Kürt kurumlarına rahat girip çıkabileceğini, orada 
neler olup bittiğini kendilerine söylemesi halinde çok para vereceklerini söylediklerini belirten B.K.oğluna ajanlık 
teklif edildiğini kabul etmezse kafana sıkarız diye tehdit edildiğini belirtmiştir.   
 
20 Eylül 2011’de, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan (1963/Van doğumlu) İbrahim Cengiz  (PTT koruma 
güvenlik memuru) şu beyanlarda bulundu: “18.09.2011 tarihinde Van ilinden Siirt ili Pervari ilçesine geliyordum. 
Aracım saat 19.00 ile 20.30 arasında polisler tarafından durduruldu burada tacizlerine ve tehditlerine maruz kaldık, 
araçta 2 hasta kadın vardı. Görüşmeler sonrasında serbest bırakıldık. Kaymakam konutu yanında tekrardan 
durdurulduk. Burada da hiçbir kimlik ve araç araması yapılmadığı gibi tehditlerine maruz kaldık. Uzun namlulu 
silahlarını bize doğru tutuyorlardı. Daha sonra bize hiçbir şey demeden oradan ayrıldılar. Bizde hastaneye gittik. 
Her iki durdurmamızda hiçbir arama ve kimlik kontrolü yapılmadı, bizleri taciz ve tehdit ediyorlardı. Bu nedenle can 
güvenliğimden endişe ediyorum. Şubenize bilgi mahiyetinde başvuruda bulunuyorum.”   
 
20 Eylül 2011’de, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Ercan Temel, şu beyanlarda bulundu: “18.09.2011 günü 
köydeki hastalarımı İbrahim Cengiz’in aracına bindirerek Pervari’ye doğru yolla çıktık. Aracımız polisler tarafından 2 
kez durduruldu. Araç araması ile kimlik kontrolü yapılmadı, uzun süre bekletildik, tacizlerine maruz kaldık, 
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silahlarını bize doğrultmuşlardı, polislerin keyfi uygulamaları ile taciz ve tehditlerine maruz kaldık. Yaşam 
hakkımızdan endişe duyuyorum.”   
 
20 Eylül 2011’de İHD İstanbul şubemize  başvuruda bulunan Cihan Güney (1985), uzun zamandır e-mail adresine 
tehdit mesajları geldiğini, bunun yanında sürekli telefon ile ajanlık teklifi aldığını, bunları pek ciddiye almadığını ama 
05.09.2011 günü beyaz renkte Doğan marka bir arabanın üstüne sürüldüğünü, arabanın camından polis olduğunu 
düşündüğüm kişinin elini sallayarak “Bu sadece başlangıç” diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi. 
 
22 Eylül 2011’de  İHD İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması yapan Cihan Güney, web tasarımıyla uğraştığını ve bir 
süredir web tasarımını yaptığı kurumlarla ilgili bilgi vermesi için sivil polis memurlarının kendisini tehdit ettiğini 
savundu. 
 
29 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Felek Saydın, şu beyanlarda bulundu: “Polis tarafından 13 
yaşındaki torunum Beyhun MENGÜÇ sürekli tehdit edilerek, kendisine ajanlık dayatılmaktadır. Beyhun’un babası 5 
yıl önce PKK saflarında iken çıkan çatışmada yaşamını yitirdi, annesi ise örgüt üyeliğinden 7,5 yıl ceza alarak 
yaklaşık bir yıldır cezaevindedir. Torunum her gün karakola götürülüp, sürekli bilgisayar oyunları oynatılmakta ve 
para ile kandırılarak polisler tarafından ajanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Torunumun hayatından endişe 
duymaktayım.22 Eylül günü Mardin Kapı'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin yaşamını yitirmesinin 
ardından sabaha karşı 04.00'da kapımız kırılarak, eve baskın yapıldı. Bütün aile bireylerinin korku içinde olmasına 
karşın Beyhun sakin bir şekilde gülüyordu."Mahalledeki çocuklar torunumun sürekli para dağıttığını söylüyorlardı. 
Takip etmeye başladım, sürekli mahallede bulunan Şehitlik Karakolu'na gittiğini gördüm. Araştırmaya başladım. 
Karakolda sürekli bilgisayar oyunları oynatıp, para veriyorlarmış. Torunumu ajanlaştırmaya çalışıyorlar. Sürekli 
bizden kaçıyor, evde yemek yemiyor. Eve gelen misafirler kendisine nenesini üzmemesini ona bir şey olursa onlara 
kimin bakacağını söylemelerine karşın, Beyhun kendilerine polislerin bakacağını söylüyor. Polislerin para verip, 
kandırarak bir akşam üzeri Şehitlik Karakolu'na götürdüğünü duydum, niçin götürüldüğünü bilmiyorum. Kendisiyle 
konuştum polisin kendisine yaptığı baskılardan korktuğu için her şeyi inkâr ediyor. Torunumun hayatından endişe 
ediyorum. Bu nedenle 3 gündür okula göndermiyorum. İHD’ den hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
29 Eylül 2011’de, Almanya'nın Berlin kentinden gelen ve aralarında milletvekili, tarihçi, üniversite öğrencilerinin de 
bulunduğu 15 kişilik heyet, Diyarbakır ve Batman'daki temaslarının ardından Hakkari'ye geldi. Kentteki bazı sivil 
toplum örgütlerini ziyaret ederek Kürt sorunu, Demokratik Özeklik ve çatışmalarda yaşamını yitiren sivil 
vatandaşlarla ilgili bilgi alan heyet, İHD Hakkari Şubesi'ni de ziyaret ettikten sonra, basına açıklamalarda bulundu. 
Heyet başkanı Michaem Knopp, Şemdinli İlçesi'nde bir süre önce çıkan çatışmada yaşamını yitiren sivillerle ilgili 
araştırma yaptıklarını belirtti. Hakkari'ye gelirken tehdit edildiklerini de belirten Michaem Knopp, "Dün gelirken 
Depin Polis kontrol noktasında bir OHAL bölgesi gibiydi. Bizi bırakmak istemediler. Silah dayatarak tehdit ettiler, 
bağırdılar, sert konuştular, her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bizi bir şekilde uzaklaştırmak istiyorlar" şeklinde konuştu. 
 
5 Ekim 2011’de Grup Yorum üyesi Fatma Doğan, yaptığı açıklamada, İstanbul’da 21 Eylül 2011’de sivil giyimli polis 
memurlarının kendisini tehdit ettiklerini ve kendisine ajanlık teklifinde bulunduklarını söyledi.  
 
12 Ekim 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde   Karakola götürülerek  8 yaşındaki M.E.İ. 12 Ekim günü okul 
çıkışında sivil polisler tarafından "Bize neden taş atıyorsun?" denildikten sonra gözaltına alındığını belirterek,  okul 
kapısı önünde sivil polisler tarafından sivil plakalı bir araca bindirilerek karakola götürüldüğünü söyledi. M.E.İ., 
"Bana silahlarını gösterdiler. Birçok soru sordular taş attığımı söylediler" dedi. Kendisini karakola götüren polislerin, 
yalnızca soru sormadığını "ajanlık" da teklif ettiklerini anlatan  M.E.İ., arkadaşlarının isimlerini söylemesi 
karşılığında kendisine dokunmayacakları vaatlerinde bulunduklarını aktardı.  M.E.İ., "Ben bir şey bilmediğimi 
söyledim, beni önce dövdüler. Dövdükten sonra beni eğdiler, sonra da tekme atmaya başladılar, sanki top 
oynuyorlardı" diye konuştu. M.E.İ.'nin yüzü ve burnunun ezildiği, dudaklarının patladığı, 2 dişinin düştüğü ve 1 
dişinin de kırıldığı görüldü.   

17 Ekim 2011’de İHD İstanbul şubemize  gelerek başvuruda bulunan Salih Eren (1977), 14.10.2011 günü 
Davutpaşa’da Akşam gazetesi tesisi içinde bulunan oto yıkamada çalıştığı sırada 4 polisin kendisini Merkezefendi 
Polis Karakolu’na götürerek ajanlık teklifinde bulunduğunu, kendilerini teşhis edebileceğini söyledi.  
 
18 Ekim 2011’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde Azadiya Welat ve haftalık Yeni Demokratik Yaşam gazetelerinin 
dağıtımı engellendi. Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Nizamettin Yılmaz, dağıtım için gittiği ilçede sivil polisler 
tarafından dağıtım yapmasının engellendiğini belirtti. Yılmaz, polislerin gazete dağıtımı yapmasını engellediği gibi 
ilçeden çıkması yönünde de tehdit ettiklerini söyledi.   
 
18 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'nin bombalanması olayı ile ilgili 
JİTEM elemanları astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş hakkında açılan davanın 2. 
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duruşmasını izlemek için Van Adliyesi önünde bekleyen basın mensuplarının polis tarafından saldırıya uğramasına 
ilişkin adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yahya 
Öylek, gazeteciler adına açıklama yaparak, durumu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Arbede sırasında 2 gazeteciye 
ait fotoğraf makinasının kırıldığını aktaran Öylek, yaşanan durumun ilk olmadığını belirterek, "Gazeteci 
arkadaşlarımız çekim yapmak isteyince çevik polis ekiplerinin sert tavrıyla kaşlaştı. Polislerin 'ne malum suikast 
yapabilirsiniz' gerekçesiyle engellendik. Arkadaşlarımızı darp ederek ölüm ile tehdit ettiler. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün Van gelişinde de aynı sorunla karşılaştık, bu olayda bardağı taşıran son damlaydı. Polisin bu 
tutumunu kınıyoruz" diye konuştu.   
 
20 Ekim 2011’de, İHD Mardin Şubemize başvuran Abdulaziz Danış, şu beyanlarda bulundu; “Derinsu karakol 
komutanı Hakan Korucu tarafından sürekli tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yoktur. Derneğinizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”   
 
21 Ekim 2011’de, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı (Dêrgulê) Beldesi'nde sabah saat 05.00'da iki yurttaşın evine polis 
ve özel harekat timleri tarafından baskın yapıldı. Hacı Bozkurt ve Kumçatı Belde Belediye Meclis Üyesi Ahmet 
Saltık'ın evlerine, "PKK'ye yardım yataklık ettikleri" iddiasıyla yapılan baskında Saltık'ın evde olmadığı öğrenildi. 
Baskın sonrası Hacı Bozkurt gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre; 2 gün önce Kumçatı Belde Belediye Meclis Üyesi 
Ahmet Saltık'ın gizli bir numaradan telefonla arandığı ve arayan kişinin Saltık'a, "BDP işleri sana mı kalmış git 
çocuklarınla ilgilen eğer bu işleri bırakmazsan iki gün sonra sana ne yapacağımı göstereceğim" dediği öğrenildi. 
 
27 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan O.A., şu beyanlarda bulundu: “Ben Dicle 
Üniversitesi Öğrencisiyim. 26.10.2011 tarihinde saat 13.45 sıralarında 6 sivil giyimli polis Van’a yardım paketleri 
gönderdiğimiz üniversitenin bulunduğu petrol ofisinin yanında beni gözaltına aldılar. Gözaltına alır almaz devlet 
hastanesinin acil bölümüne götürdüler. Oradan da TEM Şubeye götürüldüm. Üniversitede bir patlama meydana 
geldiğini onunla ilgimin olup olmadığını sordular. İfademi aldıktan sonra serbest bıraktılar. İfademin bir örneği 
verilmediği gibi fotoğraf makineme de el koydular. Bana çok özel sorular sordular ve benimle sohbet etmeye 
başladılar. Benimle tekrar görüşmek istediklerini söylediler. Amaçları ajanlaştırmaya çalışmaktır. Bu konuda çok 
tedirginim ne yapacağımı bilmiyorum. Ayrıca fotoğraf makinemin hafıza kartını da vermediler. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
28 Ekim 2011’de, Depremzedelere verilmek üzerene çeşitli illerden TIR'larla gönderilen yardımların Erciş Belediye 
Garajı'na götürüldüğü ve buradan kamyonlarla belli kesimlere veya ailelere verildiği iddiası üzerine garaja giden 
DİHA Muhabiri Abdurrahman Gök, polis ve belediye görevlileri tarafından engellendi. Garajdaki depolara alınan 
yardımları çeken Gök, içinde battaniye ve gıda maddeleri bulunan midibüsün fotoğraflarını çekerken, belediye 
görevlileri ve sivil polislerce engellendi. Önce "Niye çekiyorsun bu resmi araçtır" denilerek engellenen Gök, 
ardından araçtan inen sivil bir polis tarafından fotoğraf makinesinden aracın olduğu bütün fotoğraflar silindi. Ardın 
yeniden araca binen polis, "Şimdi gidiyorum, seni sonra bulurum" sözleriyle Gök'ü tehdit ederken, başka bir polise 
de, "Buna dikkat edin, biz buradan çıkana kadar çekim yapmasına izin vermeyin" dedi.   
 
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nin 5 Nisan Mahallesi'nde DTK ve BDP'nin çağrısı ile 
Malatya'da bekletilen 24 cenaze için gerçekleştirilen yürüyüşü takip eden DİHA muhabiri Mazlum Sezer, polisin 
yürüyüş sırasında bir genci darp ederek gözaltına alınmasını görüntülerken, polisler tarafından darp edildi. Görüntü 
kasetini isteyen polise kaseti vermeyen Sezer polis tarafından tokatlandı. Polisler Sezer’e "Bir daha seni burada 
görmeyelim kaybol" şeklinde tehdit ederek kasetine el koydu.   
 
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde yapılan yürüyüşü takip eden DİHA muhabiri Berxwedan 
Yaruk, çekim yaptığı sırada polisler tarafından durdurularak darp edildi. Yaruk’un makinesini elinden alan polisler 
çekilen tüm fotoğrafları silerek, Yaruk'un tanıtım kartına el koydu. Yaruk'a hakaret eden polis, "Seni tanımıyor 
muyuz? Bir saat sonra emniyette gel kimliğini alabilirsen al" diyerek tehdit etti.   
 
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nin 5 Nisan Mahallesi'nde DTK ve BDP'nin çağrısı ile 
Malatya'da bekletilen 24 cenaze için gerçekleştirilen yürüyüşü takip eden DİHA’nın stajyer muhabiri Mazlum Sezer, 
polisin yürüyüş sırasında bir genci darp ederek gözaltına alınmasını görüntülerken, polisler tarafından darp edildi. 
Görüntü kasetini isteyen polise kaseti vermeyen Sezer polis tarafından tokatlandı. Polisler Sezer’e "Bir daha seni 
burada görmeyelim kaybol" şeklinde tehdit ederek kasetine el koydu.   
 
 

2 Kasım 2011’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde bombardıman sonucu yaşamını yitiren ve kimyasal silah ile kazan 
bombalarının kullanıldığı ileri sürülen Kazan Vadisi’nde inceleme yapan BDP’li vekiller, “yaşananın vahşet” 
olduğunu belirtti. Öte yandan çatışmanın olduğu bölgede yaşayan köylüler, çatışma sonrası askerlerin köylerine 
baskın yaparak, kafalarına silah dayadığını, ölümle tehdit ettiğini, “Devletin gücünü görüyorsunuz. Sizler hepiniz 
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hayvansınız. Bunlara siz yardım ediyorsunuz. Sizin de sonunuz böyle olacak” diye tehditlerde bulunduklarını 
aktardı. Köylüler ayrıca askerlerin Rubarê Xanî’den akan suyun içilmemesini söylediğini belirtilirken, bu da kimyasal 
silah kullanma ihtimallerinin yüksek olduğu şüphelerine neden oldu.   

 
2 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde dün askeri ve siyasi operasyonları protesto etmek için İdil Caddesi'ni 
trafiğe kapatan bir gruba polis gaz bombalarıyla müdahale etmişti. Müdahale sırasında burnuna polisin attığı gaz 
bombası isabet eden 11 yaşındaki Adil Aslan, dün akşam geç saatlerde ameliyat edildi. Burnunda iki yerden kırık 
olduğu tespit edilen Aslan'ın hayati tehlikesinin olmadığını belirten doktorları, yarına kadar taburcu olabileceğini 
söyledi. Diğer taraftan polislerin aileyi şikayetçi olmamaları için ikna etmeye çalıştığı ve ikna edilmeyen ailenin 
“tehdit” edildiği iddia edildi. Aslan’ın ailesi ise, ne olursa olsun sorumlular hakkında davacı olacaklarını kaydetti.   
 
11 Kasım 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan İbrahim Çabuk (1976), Özbekistan’lı  bir kadınla 3 ay 
beraber yaşadığını, bir süre sonra kadının: “Buraya fuhuş yapıp para kazanmak için geldim. Beni başka erkeklere 
satar mısın?” dediğini, kendisinin bunun yüz kızartıcı bir şey olduğunu söyleyerek reddettiğini, daha sonra kadının 
bir çete tarafından satıldığını öğrendiğini ve polise gittiğini, polisin kendisini “Bir daha buraya gelme seni döveriz ve 
bu işin peşini bırak” diyerek tehdit ettiğini söyledi. İsim, telefon numarası, ev adreslerini bildiği Yıldırım, Ökkeş ve 
Şehzade adındaki kişileri savcılığa dilekçe vermesine rağmen sonuç alamadığını belirtti. 
 

14 Kasım 2011’de, Muradiye ve köylerinde yaşanan sarsıntılarla evleri oturulamayacak hale gelen köylüler, ilçe 
kaymakamından çadır talebinde bulundu. Köylülerin görüşmek için gittikleri kaymakamlıktan kovuldukları belirtildi. 
Köylüler, emniyet müdürü tarafından kaymakama laf söyledikleri gerekçesiyle tehdit edildiklerini kaydederek, 
kaymakamın hiç kimseye yardımcı olmadığını dile getirdi. Herkesin dışarıda naylonların içinde kaldığını ifade eden 
köylüler, "Öldükten sonra mı devlet bize el atacak" dedi.  

 
16 Kasım 2011’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde dün gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcıları 
Nizamettin Yılmaz ile Yasemin Yılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta 
ifadeleri alınan Nizamettin ve Yasemin Yılmaz çifti, "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile nöbetçi mahkemeye 
sevk edildi. Mahkemeye çıkarılmak için Mazıdağı Adliyesi'nde bekletilen ve konuya ilişkin çalıştıkları Fırat Dağıtım 
A.Ş Avukatı Serdar Çelebi'ye bilgi veren Nizamettin Yılmaz, polislerin haftalık Demokratik Toplum Gazetesi'nin 
"toplatma kararı" olduğunu gerekçe göstererek kendilerini gözaltına aldığını belirtti. Söz konusu "Toplatma" 
kararının henüz kendilerine tebliğ edilmediğini ve bu karardan bihaber gazete dağıtımını yaptıklarını söyleyen 
Yılmaz, "Ortada bir mahkeme kararı olduğunu söylüyorlar. Fakat bu karar henüz bize ulaştırılmadan, bizi gözaltına 
aldılar. Emniyete götürdüler. Ne emniyetteki sorgumuz sırasında ne de savcılık aşamasında bizim avukat talebimiz 
kabul edilmedi. Şu ana kadar ki tüm işlemler kanuna aykırıdır" dedi. Mazıdağı Savcısı'nın hem haftalık Demokratik 
Toplum Gazetesi hem de günlük yayın yapan Özgür Gündem ve Azadîya Welat gazetelerinin ilçeye sokulmaması 
talimatının bulunduğunu ve bu bakımdan defalarca "gözaltı" tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Yılmaz, 
"Bize 'bu ilçeye kesinlikle gazete getirmeyeceksiniz' dedi. Ve bu şekilde polislere de talimat verdi. Aksi halde 
'Gazetelerin toplatması olsun ya da olmasın sizi gözaltına alırız' diye tehdit etti. Dağıttığımız gazetelerin 'Örgüt 
propagandası' yaptığını söylediler. Bu nedenle ilçeye getirilmesi kesinlikle yasaklanıyor" dedi.   
 

21 Kasım  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Mehmet Salih Karapınar, 19 Kasım günü öğlene 
doğru saat 11–12 civarlarında çalıştığı inşaata araç ile malzeme almaya giderken Uğurmumcu-Yakacık civarında 
resmi polisler tarafından durdurulduğunu, aracı ararlarken başlarında beklediği için kendisine kızdıklarını, 
kendisinin “Siz işinizi yapıyorsunuz ben de bakıyorum kusura bakmayın sizin için demiyorum ama daha önce 
polisler tarafından araçlara uyuşturucu konulduğunu duymuştum” dediğini, bunun üzerine polis aracına bindirilerek 
darp edildiğini ve Yakacık Mezarlığı’nda kuytu bir yere çekilerek hem tehdit ettiklerini hem de darp etmeye devam 
ettiklerini ifade etti. GBT sonrası boynundaki puşiden tutarak hakaret etmeye başladıklarını belirten Mehmet Salih 
Karapınar, bileğinde de sarı-kırmızı-yeşil renkte bir bileklik olduğunu ve götürüldüğü karakolda şikayetçi olacağını 
söylediğini ifade etti.   

25 Kasım 2011’de, kardeşi Mehmet Atilla (1996) adına İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Yıldız Atilla,  
kardeşinin daha önce gözaltına alındığını, polisin birilerini teşhis etmesi yönünde kendisine baskı yaptığını, 
kardeşinin daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.  Yıldız Atilla, geçtiğimiz günlerde sivil bir polisin kardeşini 
Esenyurt’ta düzenlenen kadın yürüyüşünü kenardan izlediği sırada, zorla aracın içine aldığını ve tehditle boğazına 
bıçak dayadığını, kardeşinin bunun üzerine kendisini dışarı atmak isterken boğazının kesildiğini ve polisin 
tekmeleyerek kendisini araçtan dışarı attığını söyledi. 

 

1 Aralık 2011’de, Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Siirt merkeze bağlı Güneşli (Şemsê) Köyü'ne 3 gün 
önce sabahın erken saatlerinde iki helikopterle onlarca sivil silahlı kişi indirildi. Tek tek ev ve ahırları dolaşan ve 
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darmadağın eden silahlı kişilerin köylüleri tehdit ettiği ve hakaretlerde bulunduğu belirtilirken, köylülere "Örgüte 
yardım ettikleri halinde başlarına gelebilecekleri anlattıkları" ve bu şekilde tehditler savurdukları kaydedildi. Köyde 
saatlerce süren aramanın ardından silahlı kişilerin tekrar helikopterlerle köyden ayrıldığı ifade edildi.   

 
6 Aralık 2011’de İHD İstanbul şubemize  başvuruda bulunan Talip Şahin (1976), 5 Aralık 2011 günü saat 15.00–
16.00 sıralarında Güngören’deki dükkanına gelen polislerin kendisini alarak Güngören Emniyeti’ne götürdüklerini, 
orada kendisine işbirlikçilik teklifinde bulunduklarını ve tehdit ettiklerini ifade etti. Talip Şahin, daha önce 1993 
yılında Diyarbakır’da  polis tarafından babası ile silahla vurulduğunu, bu nedenle üç kez beyin ameliyatı geçirdiğini, 
İstanbul’a yerleşmek zorunda kaldıklarını; ancak uzun bir süredir zaman zaman kendisini yolda çevirip tehdit 
ettiklerini söyledi. Artık korktuğunu ve bıktığını, ayrıca can güvenliği olmadığını ifade etti. 
  
14 Aralık 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Mehzer Tantekin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Mustafa İmdat Tantekin, şuanda Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bağımsızlar koğuşunda bulunmaktadır. 
Oğlum terörle mücadele ekipleri tarafından tehdit edilerek ajanlaştırmaya çalışıldığını beyan etti. Kendisine bazı 
vaatlerde bulunulduğu, önüne kalın bir dosya konulduğu, bu dosyadaki belgelerin imzalanması halinde elini kolunu 
sallayarak TEM Şubeden elini kolunu sallayarak çıkacağını söylemişler. Ayrıca BDP il binasına giderek kendileri 
için bilgi toplanması halinde kendisini maaşa bağlayacaklarını belirtti. Oğlum sadece dışarı çıkmak için belgeleri 
imzaladığını ancak ajanlık yapmayı kabul etmediğini söyledi. Benim oğlum tanımadığı birçok kişi hakkında ifade 
verdiğini, ancak bunu polis zoruyla verdiğini belirtiyor. Bu durumu düzeltmek istiyor. Gerekirse mahkeme ifadesini 
değiştirebileceğini söyledi. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
20 Aralık 2011’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Farız Özmen (1984): “ 19.06.2010 günü işten çıkmış 
eve gidiyordum. Polislerle bir grup genç sokakta çatışıyorlardı. Bu arada oradan geçerken polisler beni darp ederek 
gözaltına aldı. Arnavutköy karakoluna götürdüler ve orada ayağıma sopalarla vurarak, kırdılar ve daha sonra 
serbest bıraktılar.  En son 18.12.2011’de kardeşimle semtimizde gezerken yolumuzu kesen sivil polisler (polis 
olduklarını kendileri söyledi) bizi arabaya bindirmeye çalıştılar. Bu yüzden ben ve ailemden birine bir şey olursa 
sorumlusu polislerdir.” diyerek daha öncede 4–5 kez polisler tarafından tehdit edildiğini beyan etti.   
 
29 Aralık 2011’de, Diyarbakır'da, Şırnak'ın Uludere (Qılaban) İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde yaşlanan 
katliamı protesto etmek için on bini aşkın kişi BDP il binası önünde toplandı. Ardından Koşuyolu Parkı'na doğru 
yürüyüşe geçen kitleye polis izin vermedi. Yürüyüşte ısrar eden kitleye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile 
müdahale etti.  Polislerin kitleye ikinci kez tazyikli su ile biber gazıyla müdahalesi sırasında polis BDP İl Yönet icisi 
Arif Akkaya'yı "Oğlum sen öldün, seni geberteceğiz" şeklinde ölümle tehdit etti.   
 
 

XIII.6. Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 
 
5 Ocak günü Ankara’da üniversite öğrencilerine yönelik şiddeti ve üniversitelere polis ekiplerinin girmesini protesto 
etmek amacıyla  ODTÜ den, AKP ye yürümek isteyen öğrencilere polis ekipleri basınçlı su ve biber gazıyla 
müdahale etti. Polis ekiplerinin aşırı ve ölçüsüz biber gazlı müdahalesinin sonunda hiçbir öğrenci gözaltına 
alınmazken müdahale sırasında üç kameramanın yaralandığı öğrenildi. 
 
9 Ocak 2011’de TİGEM Ceylanpınar İşletmesi'ne 315 yeni işçinin alınacağını duyurması üzerine, işletmede taşeron 
firmalarda çalışan ve işten çıkarılma kaygısı taşıyan işçiler çarşı merkezinde bir araya gelerek basın açıklaması 
yapmak isteyen kitleye, polisin izin vermemesi üzerine gerginlik çıktı. Polis’in biber gazı ve coplarla müdahale ettiği 
müdahale sırasında biber gazından etkilenen ve fenalık geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.  
 
10 Ocak 2011’de, İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde “Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz, Alacağız!” 
talebiyle kurulan çadırın kaldırılması için müdahalede bulunan polis ekiplerinin gözaltına aldığı 8 kişiyi darp ederek, 
Sancaktepe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. 
 
26 Ocak 2011’de Ağrı'nın ilçelerinde yapılan ev baskınları ve gözaltıları protesto eden gençlere polis müdahale etti. 
Çatışma esnasında bir gencin gaz bombası isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenilirken, tutuklanma korkusuyla 
gencin hastaneye kaldırılmadığı bildirildi.     
 
27 Ocak günü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’da üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle görüşmesini 
İstanbul’da protesto etmek isteyen öğrencilere gaz bombası ve copla müdahale etmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.     
  
29 Ocak 2011 Hakkari ili Yüksekova'da DYG üyesi yaklaşık bin kişinin, İran hükümetinin Kürt genci Hüseyin Xizri'yi 
idam etmesini, DYG Yüksekova Sözcüsü Sedat Karadağ'ın tutuklanmasını ve tutuklamaları protesto etmek 
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amacıyla düzenlediği basın açıklamasına polis müdahalede bulundu. Polisin attığı gaz bombaları, tazyikli su ve 
taşlardan dolayı çok sayıda işyerinin camları kırılırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Kafasına gaz bombası isabet eden 
bir çocuk yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
7 Şubat 2011’de Kamuoyunda Torba Yasa Tasarısı olarak bilinen 234 maddelik “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı protesto etmek amacıyla, 3 Şubat 2011’de 
Ankara’ya gelen işçilerin yaptığı eyleme müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin 
kapsülünün eyleme katılan Serap Turan’ın (28) kafasına isabet etmesi sonucu kafatası kemiğinin kırıldığı ve görme 
kaybı yaşadığı öğrenildi. 
 
8 Şubat günü, İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde bir inşaat şirketinin Derbent Semti’ndeki Çamlıtepe Mahallesi’nde 
bulunan 40 evi satın almasının ardından, şirketin evleri yıkmak için gönderdiği iş makinelerine tepki gösteren 
mahalle sakinlerine, polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrasında biber gazından etkilenen bir 
kişi hastaneye kaldırıldı. 
 
14 Şubat 2011'de  Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan gösterilere  Polisin sert bir şekilde 
müdahale ettiği bildirildi.    Görgü tanıkları Cumhuriyet İlköğretim Okulu civarında gözaltına alınan 2 çocuğun polis 
tarafından feci şekilde dövüldüğünü belirtirken, 10 yaşındaki bir çocuğun da gözaltına alınanlar arasında olduğu 
ifade edildi. 
 
14 Şubat 2011'de Hakkari'de BDP'nin yapmak istediği basın açıklamasına polisin müdahalesi ile başlayan 
olaylarda Salih Abi (60), Esma Yorulmaz (79) ve Süleyman Bayram (19) adlı kişiler yaralandı. Salih Abi'nin sırtına 
ve ayağına gaz bombası isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtilirken, evine gaz bombası isabet eden Esma 
Yorulmaz'ın da fenalaşarak baygınlık geçirdiği bildirildi. Sülayman Bayram'ın bir parmağının koptuğu belirtilirken, 
müdahaleden sonra Abi, Yorulmaz ve Bayram, tedavilerinin yapılaması için Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
15 Şubat 2011'de BDP Bağlar ilçe binası önünde bir araya gelen ve aralarında BDP Eş Genel Başkanı Gültan 
Kışanak, BDP Diyarbakır İl Başkanı M. Ali Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile ilçe 
belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu binlerce kişi,  Emek Caddesi üzerinden Polis Okulu'na doğru 
yürüyüşe devam etti. Cadde üzerinde barikat kuran polis, kitleye gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Uzun 
süre devam eden çatışmalarda, 20'yi aşkın kişi gözaltına alınırken, gözaltılar sırasında polis orantısız güç kullandı. 
Gözaltına aldıkları erkeklerin ellerini arkadan ters bükerek götüren polis, kadınları da saçlarından tutarak karga 
tulumba gözaltına aldı.   
 
15 Şubat 2011'de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 15 Şubat nedeniyle yapılan yürüyüşe polisin müdahalesiyle 
başlayan olaylarda, yüzüne gaz bombası isabet eden bir kişi yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı vatandaş, 
hastaneye kaldırılırken, Olaylarda toplam 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.   
  
15 Şubat 2011'de Van'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeni ile yapılmak 
istenen yürüyüşe polisin sert müdahalesi sonucu 1 kişi karnına isabet eden bir cisim ile ağır yaralandı. İsmi 
öğrenilemeyen kişi Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.     
 
15 Şubat 2011’ de Van’daki gösterilere polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu  5 kişi; Erciş İlçesi’nde ise açılan 
ateş sonucu  1 kişi; Hakkâri’de 2 kişi; Mardin’in Derik İlçesi’nde 4 kişi; Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde  5 kişi; Şanlıurfa’nın 
Viranşehir İlçesi’nde  2 kişi yaralandı.  
 
15 Şubat 2011'dec Urfa  Birecik'te Heykel Meydanında basın açıklaması yapan grup  BDP İlçe binasına doğru, 
sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen kitleye çevik kuvvet polisleri coplarla müdahale etti. Polis, bazı gençleri de 
tartaklayarak gözaltına aldı. Araya girmeye çalışan BDP ilçe Başkanı Yusuf Yeşiltepe ise, ilçe emniyet müdürünün 
hakaretlerine maruz kaldı. Polis müdahalesi sonucunda Yeşiltepe'ın parmağı kırıldı. 
 
15 Şubat 2011'de Van merkezde sabah saatlerinde başlayan olaylarda Abdulalim Baran ve Yunus Kurt adlı kişiler 
yaralandı. Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.   
 
15 Şubat 2011'de Van’ın Erciş İlçesi’nde BDP İlçe binasında bir araya gelen 2 bin kişi Zeylan Bulvarı'nda açıklama 
yapmak üzere yürüyüşe geçti. Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi. Kitlenin yürüyüşünü engelleyen polis 
daha sonra kitleye gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Kitle polis müdahalesine taşlarla karşılık verdi. 
Müdahale sırasında polis 3 kişiyi feci şekilde döverek gözaltına aldı. Aldığı darbelerden dolayı bayılan bir kişi 
yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. 
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15 Şubat 2011'de Mardin ili Derik ilçesinde yapılan protesto eyleminin ardından polisin gaz bombalarıyla müdahale 
sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.   
 
15 Şubat 2011'de Şırnak'ın Silopi İlçesinde BDP İlçe binası önünde bir araya gelen ve aralarında BDP Silopi İlçe 
Başkanı Bahattin Alkış, Belediye Başkanı Emin Toğurlu'nun da bulunduğu kitleye polisin  müdahalesi sırasında 
DİHA muhabirinin  kamerası kırıldı. Polisin attığı gaz bombası nedeniyle BDP İlçe binasının camları kırılırken, 5 
yaşlı kadın ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 60 yaşında ve kolu kırılan bir kadın Cizre Devlet 
Hastanesine kaldırılırken, diğer 4'ü ise Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı,  ismi öğrenilemeyen 6 kişi de gözaltına 
alındı.   
 
15 Şubat 2011’de Urfa’nın Viranşehir İlçesi'nde binlerce kişinin katıldığı 15 Şubat eylemine polisin müdahalesiyle 
başlayan olaylar 6 kişi gözaltına alındı. Polisin gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi darp ettiği ve kolunu 
kırdığı ileri sürüldü.   
 
15 Şubat 2011'de BDP Lice İlçe Nujiyan Kadın Merkezi'nde yüzlerce kişinin katıldığı sinevizyon gösterimi ardından, 
bir grup genç Çarşı ve Karahasan Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Uzun süre yağan kara rağmen burada ateşler 
yakan gençler, Öcalan lehine sloganlar attı. Polisin panzer ve TOMA araçlarıyla müdahale etmesi ile göstericiler de 
taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Uzun süre göstericilerin yollara kurduğu barikatlardan dolayı mahallelere 
giremeyen polisler geri dönüşte evinin önünde oyun oynayan A.B adlı çocuğu darp ederek gözaltına aldığı 
öğrenildi.   
 
15 Şubat 2011'de Diyarbakır''da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 12'inci yıl dönümü nedeniyle 
akşam saatlerinde  Feritköşk Mahallesi'nde toplanan gençlerin bir kez daha yol da bekleyen polislere ait zırhlı 
araçlara molotof ve taş atması üzerine, polis mahalle aralarına gaz bombası atarak karşılık verdi. Gösterilerin 
yapıldığı mahalleyi abluka altına alan çok sayıda polis, ara sokaklarda 2 kişiyi gözaltına aldı. Ara sokakta bekleyen 
22 yaşlarında bir genci yakalayan onlarca polisin, gözaltı sırasında aşırı şiddet kullanması dikkat çekerken, 
gözaltına alınan genç baygınlık geçirdi. Bilinci yerinde olmadığı halde gencin polis aracına zorla bindirilmek 
istenmesi üzerine, gencin son anda yere düşmesi önlendi. Gözaltına alınan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 
kişinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan mahalle aralarına yapılan müdahale 
esnasında atılan gaz bombalarının isabet ettiği iki katlı evde yaşayan kalp hastası Ramazan Karlı (58) fenalık 
geçirdi. Tüm aile bireylerinin atılan gaz bombasından etkilendiği gözlenirken, aile bireyleri ile polisler arasında kısa 
süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından durumu ağırlaşan Karlı, polisin zırhlı aracına bindirilerek, 
hastaneye kaldırıldı. 
 
16 Şubat günü, Diyarbakır’da devam eden gösterilere müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi cop darbeleriyle 
yaraladı. 
 
16 Şubat 2011'de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 12'inci yıl dönümü nedeniyle  Batman'da  
Petrolkent Mahallesi'nde ateş yakarak gösteri düzenleyen bir gruba polis panzerler eşliğinde müdahale etti. 
Müdahalede kullanılan gaz bombalarının ve tazyikli suyun ev ve kahvehanelere de isabet ettiği belirtilirken, evden 
çıkan çocukların da polisler tarafından dövüldüğü bildirildi. Mahallede 5 çocuk gözaltına alınırken, gözaltına alınan 
F.Y (10) adlı çocuğun annesi N.Y., "Oğlum kapının önünde panzerlerden inen polislerce kovalandı. Yakalayınca 
dövdüler, biz ve komşularımız onu kurtarmak isterken, bize de vurmaya başladılar. Polisler hakkında şikayetçi 
olacağız" dedi.   
 
17 Şubat 2011’de Diyarbakır’da 15 Şubat günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe polisin sert müdahalesini 
kınamak isteyen kitleye müdahale etti.  Müdahale sırasında polis 6 genci sokakta gözaltına alarak feci şekilde 
dövdü.  Yüzleri kan içerisinde kalan 6 genç, uzun süre elleri arkadan kelepçelenerek yerde yatırıldı. Ayrıca 
hastaneye gitmek üzere olan kanser hastası A.Kadir Taşdelen adındaki vatandaş da, polisin kafasına vurduğu silah 
dipçiği ile yaralandı.    
 
17 Şubat 2011’de Diyarbakır'da 15 Şubat gösterilerinde polisin sert müdahalesi ve gözaltıları protesto etmek 
isteyen 20 bin kişiye polisin sert müdahalesiyle başlayan olaylarda, 25 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Savaş 
görüntülerinin yaşandığı sokaklarda gözaltına alınanlar arasında yaralı ve çocukların da olduğu gelen bilgiler 
arasında. 
 
17 Şubat 2011'de Şırnak ili Silopi ilçesinde polisin eylemlerine sert müdahalesini protesto etmek için Başak 
Mahallesinde bir araya gelen binlerce kişiye yönelik polisin gaz bombaları ve tazyikli su ile yaptığı müdahalede 2 
çocuk yaralandı. Çocuklardan biri ayağına, diğeri ise başına isabet eden gaz bombası ile yaralandı. Mahallenin 
abluka altına alınmasından yaralı çocuklar hastaneye götürülmezken, mahalle içerisine girmeye başlayan çevik 
kuvvet polisinin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.  
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17 Şubat 2011’de PKK Lider Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek için 
önceki gün düzenlenen yürüyüşe polisin sert müdahalesini kınamak için bugün BDP Diyarbakır İl binası önünden 
Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçen kitleye yapılan müdahale, yine sert oldu. Müdahale sırasında çok sayıda 
kişinin yaralandığı bilgisi gelirken, Hatboyu Caddesi'nde ara sokaklara giren polis 6 genci gözaltına alarak feci 
şekilde dövdü.  Yüzleri kan içerisinde kalan 6 genç, uzun süre elleri arkadan kelepçelenerek yerde yatırıldı.   
 
25 Şubat 2011’de, Ankara’da organ bağışı yapılmasına yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla Yüksel Caddesi’nde 
kurulan standı kaldırmak isteyen polis ekipleriyle stant görevlileri arasında çıkan tartışmanın arbedeye 
dönüşmesinin ardından sivil bir polis memurunun stant görevlisi bir kadını yumrukladığı çevrede bulunan kameralar 
tarafından görüntülendi.    

26 Şubat 2011’de, İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da öğrenci temsilcileriyle görüşmesini 
ve Erzurum'a giden öğrencilerin her ilde GBT sorgusunda geçirilmesini protesto etmek için Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Balmumcu Kampusu önünde bir araya gelen Öğrenci Kolektifleri, Dolmabahçe'ye yürümek 
istedi. Ancak, gaz bombaları ve coplarla sert müdahalede bulunan  polis 5 öğrencinin yaralanmasına neden oldu. 
Yaralananlar  Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 

2 Mart günü, Şanlıurfa’da hazine arazine yapılan evlerin yıkılması için gelen belediye ekiplerine direnen ev 
sahiplerine, polis ekiplerinin orantısız ve aşırı güç kullanarak müdahale ettiği kamera görüntülerine yansıdı.     

 
8 Mart günü, Mersin’de 1996 yılında yaşamını yitirmiş olan bir militan için kurulan taziye çadırının yanından 
geçerken, bir polis memurunun kendisine ateş etmesi sonucu gözüne plastik mermi isabet ettiğini ileri süren 
M.U.’nun (15) sol gözünün görme yetisi yitirdiği iddia edildi. 
 
8 Mart günü, Şanlıurfa’da Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen mitinge katılan Ferhat Yıldırım, 
Gazali Yazar ve Hüseyin Kara’nın kendilerini durduran sivil polis memurlarına kim lik sorunca darp edilerek 
gözaltına alındıkları öğrenildi. Darp edildiklerine dair doktor raporu alan 3 kişi polis memurları hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 
 
16 Mart 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Emrah Doğan (1987) ve Eyüp teber (1993) parasız 
eğitim için Beşiktaş’ta açlık grevi çadırı açtıklarını, çevik kuvvetin gelip zor kullanarak kendilerini ve arkadaşlarını 
gözaltına aldığını belirtti. Kelepçeli olarak bekletildikleri polis arabasında hakaret edildiğini ve tartaklandıklarını 
söylediler. 
 
17 Mart günü, İzmir’de Konak Belediyesi’nin sendikal hakları için eylem yapmaları nedeniyle işten çıkarttığı, 
belediyenin temizlik işlerini yapan taşeron şirketin 115 çalışanının, bir süre önce belediye binası önünde başlattığı 
eyleme polis ekipleri cop ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sonrasında işçiler gözaltına alınırken, 2 
işçini de yaralandığı öğrenildi. 
 
20 Mart 2011'de Şırnak ili Cizre ilçesinde yaklaşık 50 bin kişinin katılımı ile kutlanan Newroz'un ardından kitle BDP 
Cizre İlçe binası önünde kurulu olan "Demokratik Çözüm Çadırı"na yürümek istedi. Nusaybin Caddesine çıkmak 
isteyin kitleye polisin gaz bombalarıyla müdahalede bulunması üzerine çatışma yaşandı, başladı, polislerin 
aralıksız gaz bombası atması sonucu yaşanan olaylarda 3 kişinin atılan gaz bombaları sonucu yaralandığı ve Cizre 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. 
 
20 Mart 2011'de Newroz kutlamasından sonra Koşuyolu Parkı'nda kadar düzenlenen yürüyüşün ardından Ofis 
semtine yürümek isteyen kitleye yapılan polis müdahalesi sonucu, kutlamaları için Diyarbakır'a gelen İtalyan 
heyetten Francesca Patrizi yaralandı.  Patrizi, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
20 Mart 2011'de Hakkari'de Newroz kutlamasının ardından "Demokratik Çözüm Çadırı"na yapılan yürüyüşe, polisin 
müdahalesiyle Keklikpınar, Dağgöl, Yenimahalle, Bulak ve Berçelan mahallelerinde yollara barikat kurarak slogan 
atan gençlere polis gaz bombası, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Bulak Mahallesi'nde 2 kişi atılan gaz 
bombaları ile hafif şekilde yaralandı.    
 
20 Mart günü yapıldı. Newroz Parkı’nda yapılan kutlamanın ardından taleplerini dile getirmek amacıyla Çözüm 
Çadırına yürüyen yüzbinler, çadırın bulunduğu Koşuyolu Parkı’na ulaştığında polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. 
Polisin gaz bombaları ve panzerlerle yaptığı müdahaleden korunmak amacıyla çadıra sığınan vatandaşlara, burada 
da müdahale edildi ve çadıra onlarca gaz bombası atılarak, çadır tahrip edildi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği 
gösteriler sırasında onlarca kişi yaralanırken, bilinen 10 kişi de gözaltına alındı.  Kurulan çadırlar, "Toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerine uygun bir alan olmadığı" iddiasıyla polislerce kaldırıldı.   
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20.Mart 2011'de Urfa'nın Viranşehir İlçesi Şırnak Mahallesi'nde kutlanan Newroz'a katılmak için binlerce kişi   
yürüdü. Kitlenin yürüyüşüne izin vermeyen polis halkı gaz bombası ile dağıtmaya çalıştı. Kitle taşlarla polise karşılık 
verdi. Atılan gaz bombalarının dumanından göz gözü görmezken, çok sayıda yurttaş gaz bombasından etkilendi. 
Olaylar sırasında 1 kişi kafasından, 1 kişi ise bacağından hafif yararlandı. Daha sonra kitle Karacadağ Caddesi'nde 
taşlar ve çöp konteynırları ile barikat kurdu. Karacadağ, Vatan, Su Deposu caddeleri üzerinde polise ile eylemciler 
arasında yaklaşık 3 saat çatışmalar devam etti.   
 
20 Mart 2011'de Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, HPG'li Halime Baş'ın cenaze töreninin ardından 15 bin kişinin 
katıldığı yürüyüşe polis müdahale etti. 1992 Newroz'unda Şehitler Köprüsü üzerinde yaşamını yitirenleri anmak 
isteyen kitleye polisin izin vermemesi üzerine başlayan olaylar tüm ilçe geneline yayıldı.  Polisin rasgele attığı gaz 
bombaları birçok eve isabet ederken, kullanılan gaz nedeniyle ilçe duman altı oldu. Polisin sert tutumu nedeniyle 
çatışmalar büyürken, çok sayıda yaralı olduğu ve yaralıların gözaltına alınma ihtimali üzerine hastanelere gitmediği 
öğrenildi. Polisin attığı gaz bombası kafasına isabet eden 55-60 yaşlarında yaşlı bir yurttaş ise yüzü gözü kan için 
Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaşlı yurttaş hastaneye getirilirken, "Polisler etrafımı 
sararak coplarla, demir çubuklarla beni dövmeye başladı" dedi. Yine atılan gaz nedeniyle 40-45 yaşlarında bir 
kadın da aynı şekilde yüzü gözü kan içinde Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirildi. Öte yandan Çağçağ Caddesi 
üzerinde 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, karşı yönden hızla gelen akrep türü polis aracının altında 
kalırken, üzerinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin durumlarının ağır 
olduğu öğrenildi. Yine Devrim Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi bahçesinde, öğrencilerin oyun oynadığı bir 
sırada, akrep türü bir polis aracı okula girdi. Araçtan inen sivil polisler, korkarak etrafa kaçışan öğrencileri copladığı 
iddia edilirken, 3 öğrencinin yaralandığı belirtildi.    
 
22 Mart 2011'de Nusaybin Barış Park'ında kurulan "Demokratik Çözüm Çadırı"na polisin gerekçe göstermeden 
müdahale etmesi sırasında Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, BDP PM üyesi Erkan Pişkin ve Mehmet 
Zahir Ertaş polise engel olmak isterken  darp edildi.     
 
23 Mart 2011'de Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, polisin Demokratik Çözüm Çadırı ve 92 Newroz'un da yaşamını 
yitirenler için Şehitler Köprüsü'ne 10 bin kişinin katıldığı yürüyüşe yaptığı müdahale ile büyüyen olaylarda ilçe adeta 
savaş alanına döndü. Polisin kullandığı orantısız güç sonucu 40'ın üzerinde kişi yaralandı. Yaralılardan Bahattin 
Aydemir'in Mardin Devlet Hastanesi'nde, Hasan Özel'in ise Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği 
bildirildi. Her iki yaralının durumu iyiye giderken, hastaneye kaldırılan diğer kişilerin ise tedavilerinin ardından 
taburcu edildiği öğrenildi. Ayrıca polisin olaylarda kullandığı gaz bombası ve plastik mermiler sonucu yaralanan çok 
sayıda kişinin gözaltı korkusu ile hastaneye gitmediği bilgisine de ulaşıldı.   
 
24 Mart günü,  BDP ile  DTK Kürt meselesinin çözümüne yönelik ortak aldıkları karar olan “sivil itaatsizlik” eylemleri 
kapsamında Batman’da yapılmak istenen oturma eylemine polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında BDP 
milletvekili Bengi Yıldız yerde sürüklendi.   
 
25 Mart 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Remzi Mutlu, “Ben 20.03.2011 günü Newroz kutlamaları 
amacı ile park alanına gittim. Buradan yürüyüş yapılacağı söylenince bende kitle ile yürüdüm. Koşuyolu tarafına 
gelince polis panzerleri üzerimize su sıkıp saldırmaya başladı. Üzerimize tazyikli su sıkılması üzerine yere düştüm. 
Yere düştükten sonra da, panzer üzerimize gelip bana çarptı. Orada yaralanınca bir taksi beni hastaneye götürdü. 
Bacağım tamamen şişti, dizimde yaralar açıldı. Belimde oluşan yaralarda da 3–4- dikiş atıldı. Birçok yerimden 
yaralandım. Halen hastaneye gidiyorum. Kollarımda da şişlikler oluştu. Bu işi yapanlardan şikâyetçiyim. Hukuki 
yardım talep ediyorum.” Demiştir.   
 
27 Mart 2011'de Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde bir araya gelen gençlerin sloganlar atması sonucu olay yerine 
gelen polisler, olaya müdahale ederken, polislerin zırhlı aracı gençlerin tel örgülü barikatına takıldı. Uzun bir 
uğraştan sonra aracın lastiklerine dolanan tel örgüyü çıkartan polisler, göstericilere gaz bombası ile müdahale etti. 
Polisin attığı bir gaz bombasının Mesiha Bozkurt'un evinin içine düşmesi sonucu 4 kişilik aile gazdan zehirlendi. 
Gazdan zehirlenen 45 günlük bebek de hastaneye kaldırılarak tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.   
 
27 Mart  günü, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlenen bir gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombası kapsüllerinden birisinin  BDP Cizre İlçe Başkanı Esat Malkoç’a isabet etmesi nedeniyle yaralı olarak Cizre 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esat Malkoç’a “30 gün iş göremez” raporu verildi. 
 
27 Mart 2011'de Mardin ili Nusaybin ilçesinde Mitani Kültür Merkezi, Şirin Bulvarı, 27 Mayıs Caddesi ve Sakarya 
Caddesi'nde bir araya gelen binlerce yurttaş, Barış Parkı'na yürümek istedi. Kalabalığın önünü polis Cumhuriyet 
Caddesi'nde kesti. Polis engeline takılan binlerce kişi dört ayrı yerde oturma eylemi gerçekleştirdi, kalabalığa, polis 
gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahele ederken, bazı polislerin vatandaşlara taş atması da dikkat çekti. Çok 
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yakın mesafeden sıkılan tazyikli boyalı su sonucu vücudunda yanıklar oluşan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe 
Gökkan, Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.  Ayrıca polisin attığı gaz bombasının sırtına isabet 
etmesi sonucu 1 gencin yaralandığı belirtildi. 
 
28 Mart 2011'de Kızıltepe'nin Özgürlük Meydan'ında açılan "Demokratik Çözüm Çadırı"na kar maskeli polisler 
baskın düzenledi. Gece saat 04.00 sularında 300'e yakın kar maskeli çevik kuvvet polisle yapılan baskında, 
Kızıltepe Belediye Başkanvekili Şerife Alp ve BDP İlçe Eş Başkanı Ömer Turgay ile çok sayıda kişiye polisin silah 
dipçikleri ve coplarla saldırıda bulunduğu belirtildi. Turgay ile birlikte 25 kişinin silah dipçikleri ve coplarla darp 
edilerek gözaltına alındığı belirtildi. 
 
29 Mart 2011'de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde "Demokratik Çözüm Çadırı"na yapılan baskın sonucu gözaltına 
alınan 13 kişinin serbest bırakılması için Adliye önünde oturan binlerce kişiye polis, sert şekilde müdahale etti  
Kullanılan yoğun gaz nedeniyle cadde gaz bulutu altında kalırken, çok sayıda kişi gazdan etkilenerek bayıldı. 
Polise taşlarla karşılık verilen müdahalede, ismi öğrenilemeyen bir genci aralarına alan polisler, coplarla darp 
etmeye başladı. Yaralanan genç gözaltına alınmak için bindirildiği polis aracından kaçarak, kurtuldu.   
 
29 Mart 2011'de Kızıltepe’de Demokratik Çözüm Çadırı’na yapılan polis müdahalesinin ardından gün içerisinde 
yaşanan olaylarda 5 kişinin polis tarafından darp edilerek, gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan ve 
emniyetteki sorguları devam eden kişilerin Ferhat Aksoy, Veysi Rant, Şehmuz Demiştaş, Mehmet Ali İşler ve 
Şehmuz Bingöl olduğu öğrenildi. Bu kişilerden Şehmuz Bingöl’ün ayağının kırıldığı ve kafasına on dikiş atıldığı 
bildirildi.   
 
30 Mart 2011'de Toplumsal gösterilerde polisin kullandığı ve sık sık ölüm ve yaralanmalara neden olan gaz 
bombaları Hakkari'de bir çocuğun yüzünün yanmasına neden oldu. Önceki gün Hakkari'de Pehlivan Mahallesi'nde 
yaşanan gösteriler sırasında olaya müdahale eden polisin attığı gaz bombası bir evin bahçesine düştü. O esnada 
bahçede oynayan Azat Aslan (6), gördüğü gaz bombası kovanını eline alıp oynamaya başladı. Bir süre sonra 
ellerini yüzüne sürmeye başlayan küçük Azat'ın yüzü yanmaya ve su toplamaya başladı. Olayın ne olduğunu 
anlayamayan ailesi  Azat'ı hastaneye kaldırdı.  
 
2 Nisan günü, Ankara’da Başbakanlık binasının önüne gelerek “parasız eğitim” talebiyle kendilerini Başbakanlık 
binasının demirlerine zincirleyen 3 öğrenci, Başbakanlık korumaları ve görevli polis memurları tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı. 
 
3 Nisan günü,  Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin 
kullandığı gaz bombalarından birinin A.G.’ye (14) isabet etmesi sonucu, A.G.’nin yüzünden yaralandığı öğrenildi.   
  
6 Nisan 2011'de  Askeri ve siyasi operasyonları protesto etmek için BDP Şırnak İl binası önünden toplanan bini 
aşkın kişi "Demokratik Çözüm Çadırı"na doğru yürüyüşe geçti.  Çadırın bulunduğu meydanda son bulan yürüyüşün 
ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından çadıra geçmek isteyen gençler polis tarafından 
engellendi. Bu sırada polis ile gençler arasında arbede yaşandı. Polis daha sonra çadıra ve gençlere gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Çadırın içerisine girmek isteyen polise gençler taşlarla karşılık verdi. Müdahale 
sırasında polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan müdahale sırasında polisin Gazi Paşa İlköğretim Okulu 
bahçesine de gaz bombası attığı ve 20 öğrencinin baygınlık geçirdiği belirtildi.   
 
7 Nisan 2011’de Hatay’ın Hassa İlçesi’nde çıkan çatışmada yaşamını yitiren  7 militan için, Şırnak’ın Cizre 
İlçesi’nde düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu  2 kişi 
yaralandı (ANF, 7 Nisan). 
 
9 Nisan 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde askeri operasyonları protesto etmek için yapılan yürüyüşe polis 
müdahalesi sırasında çıkan olaylarda Bilgiç Petrol bölgesinde kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu ağır 
yaralanan ve 4 saat süren beyin ameliyatı geçiren 16 yaşındaki İbrahim Varlı'nın Cizre Devlet Hastanesi'nde 
tedavisi tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 
 
9 Nisan 2011’de Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Demokratik Çözüm Çadırı'nın kurulduğu Musa Anter Parkı'nda bir 
araya gelen ve aralarında kurum temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişi, Hatay'da 7 HPG'linin yaşamını yitirdiği 
operasyonu kınamak amacıyla yaptıkları yürüyüşe polisin müdahalesi sonucu 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi de 
gaz bombaların isabet etmesinden dolayı  yaralandı.   
 
10 Nisan 2011'de Nusaybin'de Sakarya Caddesi askeri operasyonları protesto eden bir grup   "Demokratik Çözüm 
Çadırı"na doğru yürümek istemesi sonucu çıkan olaylarda 3 kadın yoğun şekilde atılan gazlardan etkilenerek 
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baygınlık geçirirken, bir çocuk da ayağına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralandı. Yaralanan çocuk 
gözaltına alınma korkusuyla hastaneye götürülmedi.   
 
16 Nisan 2011’de, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenmek istenen protesto eylemine müdahale eden polis 
ekipleri, 7 öğrenciyi darp etti. 
 
17 Nisan 2011'de "KCK davası" kapsamında yargılanan Kürt siyasetçilerin 19 Nisan'da görülecek olan duruşması 
öncesi "Kürt siyasetçilerine özgürlük" sloganı ile BDP Cizre İlçe Örgütü tarafından binlerce kişinin katılımı ile 
yürüyüş yapılmak istendi. Yürüyüşün henüz başında polis uyarı yapmadan kitleye gaz bombaları ve tazyikli su ile 
müdahale etti.  Polisin attığı gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu 58 yaşında bir yurttaş yaralandı. Yaralı 
kişinin gözaltına alınmak korkusuyla hastaneye götürülmediği bildirildi. Yine evinin önünde oynarken kafasına gaz 
bombası isabet eden 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Çadıra gaz bombası atılması sonucu ise Sırtköy (Deşta Darê) Belde Belediye Başkanı Nuri Akman 
yaralandı.   Cizre’de gün boyu süren olaylarda toplam 20’nin üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi.   
  
17 Nisan  günü, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin, 
gösterinin yapıldığı alanın yakınlarında yapılan bir düğüne de gaz bombası atması sonucu gaz bombası 
kapsüllerinden birinin isabet ettiği Elif Güngen (2) ağır yaralandı. Müdahale sırasında Elif Güngen’i yerden 
kaldırmak isteyen Mervan Demirtaş’ın (20) da ayağına bir gaz bombasının isabet etmesi sonucu yaralandığı 
öğrenildi. 
 
18 Nisan 2011'de YSK'nın, 12 bağımsız milletvekili adayının başvurularını reddetmesinin ardından, BDP Diyarbakır 
İl binası önünden bir araya gelen binlerce kişi, BDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı 
açıklamadan sonra, AKP İl binasına doğru yürüyüşe geçti. AKP İl binası önüne gelen kitleye polis gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahale etti.   Gazdan etkilenen 2 küçük çocuk ve bir genç kadına sağlık görevlileri ilk müdahaleyi 
yaparken, olaylarda 2 polis de yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.   
 
19 Nisan 2011'de YSK'nin "Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu" adaylarının başvurularını reddetmesini ve 
Diyarbakır'da görülen "KCK davası"nda Kürt siyasetçilerin yargılanmasının protesto edildiği Nusaybin'de, polis 
şiddeti sonucu yaralanan 2 çocuğun Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken bir çocuk daha yaralandı. Başına 
plastik mermi isabet eden 14 yaşındaki Hamdullah Eldemirci, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
19 Nisan günü, Yüksek Seçim Kurulu’nun 18 Nisan 2011’de aldığı kararla BDP nin desteklediği  bağımsız adaylar 
Hatip Dicle, Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Gültan Kışanak’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin 
başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi. Van’da 
çıkan çatışmalar nedeniyle 12 polis memuru ile 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.   
 
19 Nisan günü, Yüksek Seçim Kurulu’nun 18 Nisan 2011’de aldığı kararla BDP nin desteklediği Emek, Özgürlük, 
Demokrasi Bloğu’nun milletvekili  başvurusundaki 12 kişinin eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi 
nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilere polisin müdahalesi sonucu  Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde  
16 kişi yaralandı. 
 
19 Nisan 2011'de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan olaylarda bir kişi yaralandı. Oryen 
İş Merkezi'nin çatısına çıkan polis hedef gözeterek attığı gaz bombası nedeniyle 18 yaşındaki bir genç gözünden 
yaralanırken, 70 yaşındaki Zeynek Es adlı yurttaşın evine isabet eden gaz bombası nedeniyle Es kalp krizi geçirdi. 
Evde kundakta bulunan bebek de gazdan etkilenen bebek Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başka bir eve 
isabet eden gaz bombası evdekilerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Aile gençler tarafından evin içinden 
çıkarılmaya çalışılırken, ev gazdan dolayı girilemeyecek hale geldi. Ancak içerde kalan 6 yaşındaki çocuğu gençler 
gazın etkisinin geçmesinin ardından evden çıkardı.   
 
19 Nisan 2011'de Hakkari'de YSK'nın kararı protesto etmek için Demokratik Çözüm Çadırı önünde bir araya gelen 
kalabalık bir grup, buradan belediye önüne kadar yapılan yürüyüş sonrası yapılan açıklamanın ardından 
Demokratik Çözüm Çadırı'na dönmek isteyen kitleye polis müdahale etti. Müdahale sırasında Belediye Meclisi 
Üyesi Selahattin Kurt yaralandı. Yaralanan Kurt Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.   
 
19 Nisan 2011'de Eylemlerin gün boyunca devam ettiği Hakkâri merkez ile Yüksekova'da İlçesi'nde  8 kişi 
yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Müjdat Yılmaz Van'a sevk edildi. 
 
19 Nisan günü YSK nın milletvekili başvurusundaki 12  kişinin eski mahkumiyetlerini gerekçe göstererek iptal 
etmesi nedeniyle Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde YSK’nin bu kararını protesto eden gruba müdahale eden polis 
ekiplerinin kullandığı gaz bombası kapsüllerinden birinin Yekbum Baran’a (2) isabet etmesi nedeniyle Yekbum 
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Baran ağır yaralandı. Kullanılan gaz bombalarından birinin de Güler Akman’ın (10) yüzüne isabet etmesi nedeniyle 
Güler Akman’ın yüzünde yanıklar oluştu, gün boyu çatışmaların sürdüğü kentte 5 kişi daha çeşitli yerlerinden 
yaralandı.   
 
19 Nisan 2011'de Van'da Akköprü, Hacıbekir (Xaçort), Yenimahalle ve Karşıyaka mahallelerinden kent merkezine 
yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen binlerce kişiye polis gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahale etti. Olaylarda biri polis 3 kişi yaralandı, İrfan Yılmaz adlı bir genç kafasına aldığı darbe ile yaralandı. Van 
Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Adnan Bilen de polisin kullandığı plastik mermilerin bacağına isabet 
etmesi sonucu yaralandı Müdahale sırasında polis Van Bağımsız Milletvekili Adayı Aysel Tuğluk ve Van Belediye 
Başkanı Bekir Kaya'yı da darp etti.   
 
19 Nisan 2011'de Van'da polis  "Demokratik Çözüm Çadırı"na gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.  
Yurttaşları yüzü koyun yere yatırarak ellerini arkadan kelepçeleyen polis, çadırı terk etmeyen 100'e yakın kişiyi 
gözaltına aldı. Gözaltı sırasında engelli bir kişi başına isabet eden gaz bombası sonucu ağır yaralandı.   
 
19 Nisan 2011'de Cizre'de eylem yapan gençlere yönelik yapılan polis müdahalesinde Hüseyin Karane adlı 
çocuğun kafasına gaz bombası çarpması sonucu yaralandığı belirtildi. 11 yaşındaki Karane Cizre Devlet Hastanesi 
Acil Servisi'ne kaldırıldı. 
 
19 Nisan 2011'de Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen kitleye yönelik yapılan polis müdahalesinde çok 
sayıda kişi yaralandı. Onlarca kişinin yaralandığı olaylarda M. Sabri Akar ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır 
yaralandı. Sur Belediye Başkan Yardımcısı Gülbahar Emek'in de bulunduğu 7 kişi  Alman Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Zabıta Şube Müdürü Nesrin Şehriban Yasak da, çalışma odasında bulunduğu esnada 
polisin tazyikli su sıkması sonucu kırılan cam parçalarının kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı Müdahalede 
DHA muhabiri Bayram Bulut polis tarafından darp edildi. Diyarbakır'da polis şiddetinden nasibini alanlar arasında 
bedensel engelli ses sanatçısı Adnan Sevik de vardı. Çatışma ortasında kalan Sevik'e yönelik polisin tazyikli su 
kullanması ve darp etmesi sonucu  iki ayağını da kullanamayan ve tekerlekli sandalye üzerinde olan Sevik'in polis 
müdahalesine karşı iki elini kaldırarak 'durun' demesine aldırmayan polislerin tazyikli su atması sonucu Sevik, yere 
yuvarlandı.   
 
20 Nisan 2011'de Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devam eden protesto olaylarında 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi 
açılan ateş sonucu yaralandı, yaralananlardan Gültekin Kuşu’nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Olaylar 
sırasında 20 den fazla kişinin gözaltına alındığı, Sur ilçesinde devam eden olaylarda ise güvenlik güçlerinin ateş 
açması sonucu 3 kişinin ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralanmıştır.   
 
20 Nisan 2011'de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde YSK'nin veto kararını protesto etmek için yürüyen kitleye polis sert 
bir şekilde müdahale etti.  Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki İbrahim Oruç, kalbine saplanan 
kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayrıca 2 kişinin daha polis kurşunu nedeniyle yaralandığı öğrenilirken, yaralılar 
Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
20 Nisan 2011'de YSK kararlarından sonra Adana’daki eylemlere Mustazaf-Der üyelerinin saldırması nedeniyle, 7 
kişi yaralandı. 
  
20 Nisan 2011'de YSK kararlarından sonra  yapılan protesto gösterilerinde, Hakkâri’de polis ekiplerinin müdahalesi 
nedeniyle 3 kişi, Yüksekova İlçesi’nde ise 8 kişi yaralandı.   
 
20 Nisan 2011'de, İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda 
“parasız eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları için tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz adlı 2 öğrencinin 
serbest bırakılması amacıyla Adana’da İnönü Parkı’nda açlık grevi başlatan Liseliler Federasyonu üyesi 5 
öğrenciye zabıta ekipleri müdahale etti. Kurmak istedikleri çadırın direklerine sarılan öğrencileri zabıta ekiplerinin 
sürükleyerek parktan uzaklaştırmaya çalıştığı öğrenildi. 
 
20 Nisan 2011'de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde YSK’nin kararını protesto eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin 
kullandığı gaz bombası kapsüllerinden birinin Zeliha Kesik’e (9) isabet etmesi nedeniyle Zeliha Kesik yaralandı. 
 
 20 Nisan 2011'de Mardin ili Nusaybin ilçesin'de dün öğlen saatlerinden itibaren YSK'yı protesto etmek için sokağa 
çıkan kitleye polisin sert müdahalesinin ardından  3'ü çocuk 8 kişi ise yaralandı. Yaralı çocuklardan 2'sinin 
durumunun iyi olduğu belirtilirken bir çocuk ise hala yoğun bakımda tutuluyor.   
 
20 Nisan 2011'de Diyarbakır'da YSK'nın bağımsız adayları veto kararı ve 'KCK davası'nı protesto etmek isteyen 
binlerce kişiye polisin müdahalesiyle kentte 28 Mart 2006'da yaşanan olayların manzarası yaşanırken, Bismil'de 
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polis kurşunu ile İbrahim Oruç'un yaşamını yitirdiğinin duyulmasıyla mahallelere de barikat kuruldu.  Polis kitleye 
gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederken, yer yer silah kullanıldığı öğrenildi. Sur İlçesinde polis silahı ile 3 
kişinin çeşitli yerlerinden  yaralandığı belirtildi.     
 
20 Nisan 2011'de Şırnak ili Cizre ilçesin'de YSK'yı protesto etmek için akşam başlayan olaylar gece geç saatlere 
kadar sürdü. 3 kişinin yaralandığı bildirildi. 11 yaşındaki Hüseyin Karane, başından aldığı darbe sonucu yaralandı 
ve Cizre Devlet Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. Burada ilk müdahale yapıldı. Kafasına 10 dikiş atılan Karane, 
taburcu edildi.    
  
21 Nisan 2011'de Şırnak ili İdil ilçesin'de YSK'nın bağımsız adayları veto etmesi ve Bismil'de İbrahim Oruç'un polis 
kurşunu ile öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından Adile Naşit Caddesi'nde barikat 
kuran gençlere özel hareket timlerinin müdalalesi sonucu 3 kişi plastik mermi ile yaralandı. Plastik mermi ile 
yaralanan 7 yaşındaki Y.O. adlı çocuk ağır yaralandı.  
  
21 Nisan 2011'de Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde YSK'nin Kürt siyasetçiler için aldığı veto kararını protesto etmek 
ve Diyarbakır'da polis kurşunu ile yaşamını yitiren İbrahim Oruç için yürüyüş düzenlendi. Açıklamanın ardından 
yürümek isteyen gençlere polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Polisin rastgele biber gazı, tazyikli su ve 
gaz bombaları ile müdahalede bulunması sonucu 53 yaşındaki Cihan Sağdıç karnına isabet eden gaz bombası 
sonucu yaralandı.  Sağdıç, olayların içinde olmadığını ancak polisin rastgele ateş etmesi üzerine yaralandığını 
belirterek, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.   
 
21 Nisan 2011'de Mardin ili Kızıltepe ilçesinde yürüyüş yapmak isteyen binlerce kişi Mehmet Sincar Parkı'nda bir 
araya gelerek belediye binasına doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüşe polisin gaz bombaları ve panzerlerle karışlık 
vermesiyle çatışmalar başladı. Polisin attığı gaz bombalarından aralarında Derik Belediye Başkanı Çağlar Demirel 
ve Kızıltepe Belediye Başkanvekili Şerife Alp'in de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. 
 
21 Nisan 2011'de İdil'de YSK'nın bağımsız adayları veto etmesi ve Bismil'de İbrahim Oruç'un polis kurşunu ile 
öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından Adile Naşit Caddesi'nde barikat kuran 
gençlere özel hareket timlerinin müdalalesi sonucu 3 kişi  yaralandı. Plastik mermi ile yaralanan 7 yaşındaki Y.O. 
adlı çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.   
 
21 Nisan 2011'de Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 100. Yıl Parkı'nda bir araya gelen ve aralarında BDP il ve ilçe 
yöneticileri, Eğitim Sen üyeleri, KÜRDİDER üyeleri, Kızıltepe Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve belediye meclis 
üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Newroz Alanı'na doğru yürüdü.  Yola barikat kuran polis gruba 
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Olaylarda Hayrettin Alkan, İlyas Poyraz ve ismi öğrenilemeyen bir 
çocuk gözaltına alındı. Polisin attığı gaz bombaları nedeniyle M.A. sırtına, N.İ. ise başına isabet eden gaz bombası 
nedeniyle yaralandı. Gözaltı korkusu ile hastaneye gidemeyen çocuklara çevredeki yurttaşlara tarafından tedavi 
edildi.  
 
21 Nisan 2011'de Batman'da 19 Nisan günü öğlen saatlerinden başlayan ve gece boyunca süren olaylarda 
aralarında çok sayıda çocuk ve engellilerin de olduğu yüzlerce insan yaralanırken, 50'nin üstünde kişi de gözaltına 
alındı. Yüzlerce kişi ise yoğun gaz bombardımanı altında yaralandı. Batman'daki birçok özel hastane yaralılarla 
dolup taştı.   Polis şiddetinden BDP Gurup Başkan Vekilleri Ayla Akat Ata, Bengi Yıldız, Belediye Başkanvekili 
Serhat Temel, BDP İl Genel Meclis Başkanı Salih Aktan, BDP İl Eşbaşkanı Saadet Becerikli'nin yanı sıra Duruş 
Gazetesi muhabiri Mehmet Uçar, Medya Gazetesi muhabiri Osman Arslan da nasibini aldı.   
 
21 Nisan günü, Diyarbakır’da polis kurşunuyla yaşamını yitiren İbrahim Oruç’un cenazesinde çıkan olaylar 
sırasında polis ve polis helikopterlerinin yoğun havadan ve karadan gaz bombası atması sonucu 12 yaşındaki bir 
çocuk yaralandı ve 40 kişi göz altına alındı.   
 
21 Nisan günü, İzmir’de YSK’nin kararını Demokratik Çözüm Çadırı’nda protesto eden gruba polis ekiplerinin 
plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu Behçet Gültekin yaralandı.   
 
21 Nisan 2011’de Van'da Belediye Garajı önünde bir araya gelerek, adliye binası önüne yürümek isteyen binlerce 
kişinin arasında bulunan 26 yaşındaki engelli yurttaş Zana Turgut, polisin kitleye gaz bombalı ve tazyikli suyla 
müdahale etmesinin ardından sığındığı Ezberciler İş Merkezi'nde bulunan Özgür Center adlı işyerinde polisin 
tekme ve coplarla müdahalesine uğradı.    
 
21 Nisan günü, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde açılan ateş sonucu göğsünden vurularak yaşamını yitiren İbrahim 
Oruç’un öldürülmesini Diyarbakır’da protesto eden gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu 1 çocuk ağır 
yaralandı. 
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21 Nisan günü, YSK kararlarını protesto etmek amacıyla yapılan Adana’daki gösteriler sırasında Şakirpaşa 
Havaalanı’na ait askeri araca taş atıldığı iddiasıyla açılan rastgele ateş sonucu 3 çocuk yaralandı.   
 
21 Nisan 2011’de Van'da, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde yapılan protesto gösterisinde polisin açtığı ateş sonucu 
yaşamını yitiren İbrahim Oruç'un öldürülmesini protesto etmek için bir araya gelen kitleye polisin müdahale etmesi 
sonucu Hacı Aslan adlı bir genç yaralandı. 
 
21 Nisan günü, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ise 1 gazetecinin gaz bombası silahıyla vurulmakla tehdit edildiği, 
bir başka gazetecinin ise 3 polis memuru tarafından darp edildiği müdahale sonucu 1 çocuk başına isabet eden 
gaz bombası nedeniyle yaralandı. 
 
21 Nisan günü, çıkan YSK kararlarını protesto olaylarında  Van’da başına gaz bombası kapsülü isabet eden 1 kişi 
yaralandı. 
 
22 Nisan 2011'de Van'da 3 gün devam eden olaylarda  aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 152 kişi gözaltına 
alınırken,100'e yakın kişi yaralandı. Yaralılardan 20'si Van'daki devlet ve özel hastanelerde tedavi edilirken, 
kalanlar ise gözaltı korkusundan dolayı hastanelere gitmeyerek evlerinde kendi imkânlarıyla tedavi oldu.   
 
 22 Nisan 2011’de Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 20 Nisan'dan itibaren tepkisini gösteren halka 
karşı polis uyguladığı şiddet nedeniyle Nusaybin'de 6'sı çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı.   Kızıltepe'de polis 
şiddeti nedeniyle 10'a yakın kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. 
 
22 Nisan 2011'de Hakkari'de iki gün süren  gösterilerde 50 yi aşkın kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 
Müjdat Yılmaz Van'a sevk edilerek tedavi altına alınırken,  olaylarda çoğunluğu gaz bombasının isabet ettiği 50 yi 
aşkın kişi kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kalanlar ise 
gözaltı riski nedeniyle hastanelere gitmedi.   
 
22 Nisan 2011’de Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 20 Nisan'dan itibaren tepkisini gösteren halka 
karşı polis uyguladığı şiddet nedeniyle Nusaybin'de 6'sı çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı.   Kızıltepe'de polis 
şiddeti nedeniyle 10'a yakın kişi çeşitli yerlerinden  yaralandı. 
  
 23 Nisan 2011'de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde Mardin-Diyarbakır Karayolu üzerinde 8 Nisan'da meydana gelen 
patlamada yaşamını yitiren HPG'li Beşir Muhammed'in (Bengi Welat) cenaze töreninin ardından "Demokratik 
Çözüm Çadırı"na yürüyen binlerce kişiye polisi müdahalesiyle başlayan olaylarda 2 kadın gaz bombası isabet 
etmesi nedeniyle yaralandı. Ancak kadınlar gözaltına alınma korkusuyla hastaneye götürülmeyerek evinde tedavi 
edildi.   
  
23 Nisan 2011'de Diyarbakır’da Yeniköy Mezarlığı'nda HPG'li Kenan Topdemir'in cenazesinin defnedilmesinin 
adından on binlerce kişi Kuruçeşme güzergahından Dicleliler Yasevi'ne doğru yürüyüşe geçti. Kitleye polis gaz 
bombaları ve panzerlerle müdahale etti.  Olaylarda 1’i çocuk 3 kişi polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.   
 
23 Nisan 2011'de Van ili Başkale ilçe merkezinde bulunan Atatürk heykeli yanında bir araya gelen ve aralarında 
Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu Van adayı Nazmi Gür, Başkale Belediye Başkanvekili Hecer Saruhan, 
görevden alınan Belediye Başkanı İhsan Güler, İl Genel Meclis üyelerinin de bulunduğu bine yakın kişinin 
açıklaması sırasında polisin yaptığı müdahaleyle başlayan olaylarda 1 genç de gaz bombasının isabet etmesi 
sonucu yaralandı.   
 
23 Nisan günü, YSK nun, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal 
etmesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde, İbrahim Oruç’un (21) kolluk kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 
yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla, Van’ın Başkale İlçesi’nde düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetlerinin 
müdahale etmesi sonucu1 kişi yaralandı.   
 
23 Nisan 2011'de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde Mardin-Diyarbakır Karayolu üzerinde 8 Nisan'da meydana gelen 
patlamada yaşamını yitiren HPG'li Beşir Muhammed'in (Bengi Welat) cenaze töreninin ardından "Demokratik 
Çözüm Çadırı"na yürüyen binlerce kişiye polisi müdahalesiyle başlayan olaylarda 2 kadın gaz bombası isabet 
etmesi nedeniyle yaralandı. Ancak kadınlar gözaltına alınma korkusuyla hastaneye götürülmeyerek evinde tedavi 
edildi.  
 
23 Nisan 2011'de Kızıltepe'de toprağa verilen HPG'li Beşir Muhammed için ve askeri operasyonlara karşı 
Nusaybin'de Newroz Bulvarı'nda bir araya gelen gençler yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe polisin gaz bombaları ve 
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tazyikli su ile müdahale etmesi üzerine gençler taş ve molotofkokteylleri ile karşılık verdi. Çıkan olaylar sırasında 1'i 
ağır 3 çocuk yaralandı. Ağır yaralanan 13 yaşındaki H.İ.'nin başına ve koluna gaz bombası, 11 yaşındaki E.D.'nin 
başına gaz bombası ve 12 yaşındaki F.A.'nın ayağına gaz bombası isabet ettiği öğrenildi. Yaralı çocuk lar Nusaybin 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   

24 Nisan 2011’de, BDP İstanbul İl Örgütü'nün, YSK'nın veto kararı esnasında yaşanan polis şiddetine tepki 
amacıyla yaptığı basın açıklamasına izin verilmedi. İmam Murat Sokağı üzerinde yaşanan olayları seyreden bir 
genç polisler tarafından dövülürken, onu polislerin elinden kurtarmaya çalışan bir arkadaşı da polislerin şiddetinden 
nasibini aldı. Dövülen 2 genç esnaf tarafından polisin elinden zorla alındı.  
 
25 Nisan 2011’de, Diyarbakır'da, YSK'nın bağımsız adayları vetosu ile başlayan olaylarda  Bağlar İlçesi Barış 
Caddesi'nde polis tarafından linç edilerek gözaltına alınan 15 yaşındaki A.S. de savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta 
ifadeleri alınan 12 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, aralarında A.S.'nin de bulunduğu 8 kişi de tutuklama talebiyle 
Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. İfadeleri alınan 8 kişi, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar içerisinde 1 kişinin daha darp 
sonucu yaralı olduğu belirtildi.   
 
26 Nisan günü, YSK nın aldığı kararla, BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı yedi kişinin başvurularını 
reddetmesi üzerine düzenlenen gösterilerde, Muş’un Varto İlçesi’nde çıkan olaylarda 5 kişi yaralanırken,  AKP  ilçe 
binası da eylemciler tarafından ateşe verildi. 
 
26 Nisan günü, “Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yollarla çözümü” amacıyla Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
kurulan “Demokratik Çözüm Çadırları”na polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. İzmir, Mersin, Tunceli, Adana, 
Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Gaziantep, Şırnak, Siirt, Silopi, Kızıltepe, Nusaybin, İdil, Cizre, Van, 
Doğubayazıt, Bulanık, Varto, Malazgirt, Manisa ve Iğdır’da düzenlenen baskınlar sonucu çadırlar söküldü ve 
çadırlardaki eşyalara el kondu; Baskınlar sırasında Tunceli bağımsız milletvekili adayı Ferhat Tunç ile Doğubayazıt 
Belediye Başkanı Canan Korkmaz yaralandı. 
 
26 Nisan 2011’de Batman'da Belediye Çay Bahçesi yanında kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'na yüzlerce polis 
tarafından yapılan baskında 1 yurttaşın ağır yaralandığı bildirildi. Baskın sırasında nöbet tutan ve çadırdan çıkmak 
istemeyen soyadı öğrenilemeyen Hamza isimli yurttaşın polisler tarafından silah dipçiği ile dövüldüğü öğrenildi.   
 
 26 Nisan 2011’de Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde BDP İlçe binası önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı yüzlerce 
polisin de katıldığı baskın ile kaldırıldı. Baskın esnasında çadırda bulunan 3 yurttaş polise tepki gösterdiği için 
polisler tarafından darp edildiği belirtildi.   
 
26 Nisan 2011’de Muş'un Varto İlçesi'nde Demokratik Çözüm Çadırı'nın polis tarafından kaldırılması nedeniyle 
yaşanan çatışmalar sırasında okuldan çıkan 3 çocuğun polisler tarafından dövüldüğü iddia edildi. Emniyet 
Müdürlüğü'nün yakınında bulunan evlerine giden D.Y. (16), A.K. (15) ve S.A. (15) isimli çocuklar polisler tarafından 
darp edilmeleri nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.   
 
27 Nisan 2011 tarihinde İHD Adana şubemize yapılan başvuran A.T isimli şahıs abisi R.T’nin mahallede kurulu 
bulunan Demokratik çözüm çadırlarına yönelik yapılan müdahale sırasında tüm mahalleyi kaplayan gaz bulutunu 
ve ne olup bittiğini merak ettiği için dışarı çıktığı bir esnada, polisler tarafından darp edilerek yaralanmasına sebep 
olunduğunu, daha sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldüğünü belirtmiştir.   
 
27 Nisan 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan M.E.Ç. 26.04.2011 tarihinde saat 22.30 sularında 
Şakirpaşa Mahallesi’nde bulunan Demokratik Barış Çadırında televizyon izlerken, Adana Emniyetine bağlı sivil ve 
çelik kuvvetlerce baskın yapıldığı, yapılan baskında çadırın yıkılıp tüm eşyaların kırılarak dağıtıldığını, kadın, yaşlı, 
çocuk demeden herkesi kalın sopalarla dövdüklerini aralarında 15 yaşındaki oğlu F.Ç.’nin  kalas coplarla dövülüp 
yüzünün ve dudağının yırtılmasına neden olduğunu belirtmiştir. Oğlunun hiçbir eyleme katılmadığını sadece 
demokratik çözüm çadırında kaldığı için darp edilip gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtmiştir.   
 
27 Nisan 2011’de, “Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yollarla çözümü” amacıyla Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
kurulan “Demokratik Çözüm Çadırları”na 26 Nisan 2011’de polis ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı 
baskınların ardından, Manisa’da yeniden kurulan çadıra polis ekiplerinin müdahale etmesi sırasında kafasına gaz 
bombası kapsülü isabet eden Selim Aytaç ağır yaralandı. 
 
27 Nisan 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuran M.E. Ç isimli kişi 26 Nisan tarihinde saat 22.30 sıralarında 
oğlu F.Ç (16) ile Demokratik çözüm ve barış çadırında oturdukları bir esnada, çadıra müdahale eden polisler 
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tarafından çadırdaki her kes gibi darp edildiklerini ve oğlunun gözaltına alınarak emniyete götürüldüğünü.  Daha 
sonra savcılık tarafından serbest bırakıldığını belirtti.   
 
27 Nisan 2011'de Van'da Demokratik Çözüm Çadırı'nın kaldırılmasını proteste etmek amacıyla yapılmak istenen 
basın açıklaması öncesi polisler bazı küçük çocukları gözaltına alırken, açıklamanın yapılacağı Feqiyê Teyran 
Parkı'nı ise ablukaya aldı. Abluka altına alınan parkta yapılan açıklamaya polis gaz bombalarıyla müdahale etti. 
Müdahaleyle birlikte 1 kişi kafasına isabet eden plastik mermiyle yaralandı. İsmi öğrenilemeyen kişinin gözaltına 
alınma korkusu nedeniyle hastaneye kaldırılmadan bir araçla evine götürüldüğü bildirildi.   
 
27 Nisan 2011’de Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde Demokratik Çözüm Çadırı'na 4. kez polisin el koymasını protesto 
etmek için yürüyüş yapan gençlere polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti. Müdahale sırasında gözüne 
gaz bombası isabet eden 14 yaşındaki İ.A. yaralandı.  
 
7 Mayıs 2011’de, Hakkari Bağımsız Milletvekili Adayı Selahattin Demirtaş’ın kent merkezindeki seçim bürosunun 
açılışı için düzenlenen miting sonrası bir grup ile polis arasında çıkan tartışma kısa sürede çatışmaya neden oldu. 
Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ettiği olaylar Gazi, Yenimahalle ve Pehlivan mahallerinde devam 
etti. Geç saatlere kadar devam eden olaylarda, Pehlivan Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen 1 kişinin gözaltına 
alındığı esnada söz konusu kişiyi polisin elinden kurtarmak isteyen 1 kadının da polisler tarafından darp edildiği 
bildirildi.    
 
9 Mayıs 2011’de, Urfa ili Ceylanpınar ilçesin’de, Dersim'in Pülümür ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde yaşamını 
yitiren HPG'lileri anmak amacıyla gece saatlerinde bir araya gelen kitleye çarşı merkezinde polis müdahale etti.   
Gözaltına alınanlardan 2 kişinin polisin uyguladığı şiddet nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.   
 
9 Mayıs 2011’de, Ağrı ili Diyadin İlçe merkezinde MHP'nin seçim otobüsünün geçişi esnasında gençler araca 
attıkları yumurtalarla MHP'yi protesto etti.  Polisin gençlere yaptığı müdahale sırasında gözaltına alınmaya çalışılan 
ve polisin kolunu büktüğü için  yaralanan bir genci de yurttaşlar polisin elinden kurtardı.  
  
12 Mayıs 2011’de, İstanbul’da işlerine son verildiği için direnişte bulunan PTT  ve  Onteks işçileri, Boğaz 
Köprüsünü, yaptıkları zincirli eylemle bir süre trafiğe kapatırken, işçilere sert müdahalede bulunan polis, 10 kişiyi 
yaka paça gözaltına aldı. Polisin işçileri yerlerde sürüklemesi nedeniyle ağız ve burunlarından kan geldi. 
 
15 Mayıs 2011'de Şırnak İli İdil ilçesin'de 12 HPG'linin yaşamını yitirdiği operasyonları kınamak için yürüyüş yapan 
kitleye polis müdahalesiyle başlayan olaylarda Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile yaptığı müdahale sonucu 2 kişi 
yaralandı. Polisler Aşitî Parkı'nda bulunan Demokratik Çözüm Çadırı'na da gaz bombası attı.   
 
15 Mayıs 2011'de Yaşamını yitiren 12 HPG'li için Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren 
BDP ilçe binası önünde toplanan kitle polise tepki göstermek için taş attı. Taşlara polisinde gaz bombalarıyla 
karşılık vermesiyle olaylar çıktı. Demokratik Çözüm Çadırı'na yönelen polisler çocukları gözaltın alınmasını 
engellemeye çalışan kadınları darp etti. Olaylar esnasına çadırda oturan Hüseyin Beyhan, 8-9 yaşlarında bir erkek 
çocuğu ve Sebahattin Koyuncu isimli yurttaş ile isimleri öğrenilemeyen 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.   
 
15 Mayıs 2011'de 12 HPG'linin yaşamını yitirmesini protesto etmek için Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi 5 Nisan 
Mahallesi'nde binlerce kişi Emek, Özgürlü ve Demokrasi Bloğu'nun seçim bürosu önünde bir araya gelen kitleye 
polisler önce gaz bombaları ile müdahale etti, ardından ise seçim bürosunun içine gaz bombaları ve tazyikli su 
sıktı.  Teğmen Caddesi'ne yayılan çatışmalar sırasında birçok kişi gaz bombalarının isabet etmesi sonucu 
yaralandı. Kafasından yaralana Ahmet Doğan isimli yurttaşın hastaneye kaldırılarak, kafasına 10 dikiş atıldı. 
Kafasına gaz bombası isabet eden 1 çocuk Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis aracının 
çarptığı 1 çocuk ise  yaralandı.   Bir evin camında içeri giren gaz bombası nedeniyle evde bulunan 2 çocuk bayıldı. 
Birinin 7 yaşında olduğu belirtilen ismi öğrenilemeyen 2 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.   
  
16 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında yaşamını yitiren HPG'liler için Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'nde 
yaklaşık 10 bin  kişinin bir araya gelerek  yürüyüşe geçen kitleye polis izin vermedi. Polisin kitleye gaz bombası ve 
tazyikli su ile müdahale etmesinin ardından  olaylarda ismi öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alındı. Doğubayazıt 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Babayiğit'in de aralarında bulunduğu 2 kişi çeşitli yerlerine isabet eden gaz 
bombaları ile yaralandı.   
 
16 Mayıs günü, Şırnak ili Uludere ilçesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren 12 militan için Şırnak’ın Cizre 
İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterilerine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına almak istediği torunu M.C.’yi 
(13) kurtarmak isteyen K.C. (70), polis ekibinin darp etmesi sonucu başından yaralanarak Cizre Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
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16 Mayıs 2011'de Diyarbakır’da HPG’lilerin öldürülmesini protesto etmek amacıyla yapılan oturma eylemi sonrası 
çıkan olaylarda 16’nın üzerinde kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında 70 yaşındaki yaşlı bir kişinin 
olması dikkat çekti. Ayrıca görgü tanıklar,ı Emek Caddesi Yamaç Ekmek Fırını civarında 60 yaşındaki yaşlı bir 
yurttaşın polisler tarafından feci şekilde darp edilerek, gözaltına alındığını öğrenildi. 
 
16 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde BDP İlçe binası önünde bulunan Demokratik Çözüm Çadırı'na 
polislerin onlarca gaz bombası atmasıyla çadırdakiler fenalık geçirdi. Özellikle kadın ve çocukların yoğunlukta 
olduğu çadıra atılan gaz bombaları nedeniyle çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Atılan gaz bombalarının 
arasında kalan 12 yaşındaki bir çocuk ise bayıldı. Çocuk çağrılına ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
16 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesinde operasyon sonucu çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'liler için 
ilan edilen 3 günlük yas nedeniyle dükkanların açılmadığı Şemdinli'de akşam saatlerinde Şemdinli yolunu trafiğe 
kapatan bir grup genç ile polisler arasında gerginlik çıktı. Polisin gaz bombası kullanması üzerine gençler de, taş ve 
molotof kokteylleri ile polise karşılık verdi. Çıkan olaylarda 9 yaşındaki Yaser Eren adlı çocuk yaralandı. Grubun 
dağılması üzerine polis bu kez sokakta bekleyen yurttaşlar ve basın mensuplarına gaz bombası attı. Atılan bir gaz 
bombasının Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu'nun bahçesine atılması sonucu birçok öğrenci gazdan etkilendi.   
 
16 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesinde kırsalında düzenlenen askeri operasyon sonrası yaşamını yitiren 
HPG'liler için Diyarbakır'da  Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi, Teğmen, Lezgin Avcı, Öğretmenler caddeleri ile 
Medine Bulvarı çevresinde gençlerin protestosuna polis müdahale etti. Teğmen Caddesi’de yaşanan çatışmada 14 
yaşındaki V.T ile 18 yaşındaki Murat İçli polis tarafından tartaklanarak gözaltına alındı.   
  
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi Yemişli (Mergeh) Köyü kırsalında yaşamını yitiren ve cenazesi 
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan HPG'lilerden Hanifi Aydın'ın cenazesi için bir araya gelen binlerce kişi askeri 
ve siyasi operasyonları protesto eden sloganlar attı. Gösteriye polis gaz bombaları ve tazyiki su ile müdahale etti.  
Konak Mahallesi'nde Şırnak yolu üzerinde eve gitmek isteyen kadınlara polisin coplar ile müdahale ettiği iddia 
edildi. Kadınlara ağza alınmayacak küfürler ile hakaret ettiği iddia edilen polislerin, Canan Naycı adlı kadını 
yakalamaya çalışınca Naycı'nın korkudan bayıldığı öğrenildi. Polis şiddetine tanık olduğu için sinir krizleri geçiren 
Naycı'yı, komşuları Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sakinleştirici iğne ile sakinleştirilmeye çalışılan Nayci'nin bir 
süre sonra "Polis geldi, vurmayın beni vurmayın beni" şeklinde çığlıklar atarak sağa sola kaçtığı görüldü. Naycı'yı 
hastaneye getiren Bedri Acar, uzun süre psikolog beklediklerini ama ilgilenen kimsenin olmadığını söyledi.    
 
17 Mayıs 2011'de Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde de HPG'li Abdulkadir Ay'ın cenazesini Diyarbakır'a uğurlayan kitle 
Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında polis ve gençler arasında gerginlik yaşandı. 
Polislerin kitleye tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalesine, gençler havai fişek ve taşlarla karşılık verdi. İlçede 
başlayan olaylar gece geç saatlere kadar sürerken, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.   
 
17 Mayıs 2011'de Mardin ili Cizre ilçesi'nin Nur Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi'nde okuyan öğrencilere 12 
HPG'linin yaşamını yitirmesine neden olan askeri operasyonları protesto etmek amacı ile öğrencilerin derste "Şehîd 
mamirin" ve "Bijî Serok Apo" sloganları atması üzerine okulun hemen yakınında bulunan Cizre Askerlik 
Şubesi'nden okula doğru ateş açılmıştı. Kurşunların okulun duvar ve camlarına isabet edildiği olayı bugün Atatürk 
Lisesi önünde protesto etmek isteyen öğrenciler BDP Cizre İlçe Binası önünde kurulan Demokratik Çözüm 
Çadırı'na doğru yürüyüşe geçmek istedi. Öğrencilere henüz yürüyüşe başlamadan polis uyarı yapmadan TOMA 
araçları, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. Müdahale esnasında okul bahçesine atılan çok 
sayıda gaz bombası nedeni ile öğrencilerden bazıları fenalık geçirdi. Polisin rastegele attığı gaz bombalarından biri 
bir eve isabet etti. Gaz bombasının evine içine düşmesi sonucu 95 yaşındaki Hacı Mehmet Aslan baygınlık 
geçirirdi, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise atılan yoğun gaz bombasından ötürü fenalaştı. 2 kişi ambulansla 
hastaneye kaldırıldı.   
 
17 Mayıs 2011'de Uludere'de HPG'lilerin yaşamını yitirmesinin ardından 3 günlük yas ilan edilen Diyarbakır ili Çınar 
ilçesin'de, dün akşam HPG'li Abdulkadir Ay'ın cenazesini binlerce kişi karşıladı. Cenazenin Diyarbakır'a 
uğurlanmasından sonra gençler ile polis arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda Kamil Karaca (12) adlı çocuğa 
polis aracı çarptı. Çarpma sonucu başından yaralanan Karaca, Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.    
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak ili Silopi ilçesin'de bir grup gencin yolda toplanması üzerine polisler Demokratik Çözüm 
Çadırı'nın içine onlarca gaz bombası attı. Kadın ve çocukların yoğunlukta olduğu çadırda birçok kişi baygınlık 
geçirdi. Gaz bombası yüzüne isabet eden 1 çocuk ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.    
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesi Ortaköy (Aroş), Kurê Şîno tepesi ve Yemişli (Mergeh) Köyü Bilican tepesi 
kırsalında askeri operasyon sonucu çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'liler için, yas ilan edilen Batman'da, 
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BDP il binası önünde toplanan on binlerce kişi Blok adaylarının merkez seçim lokaline kadar yürüyüş yapmak 
istedi. Polis yürüyüşçülere, tazyikli su, gaz bombaları ile müdahale ederken, kitle taş, havai fişek ve molotoflarla 
karşılık verdi. Olaylar Milli Egemenlik Caddesi, Akyürek caddesi ve çarşı merkezine yayılırken, polisin gaz 
bombalarını her tarafa atması dikkat çekti. Polisin sert müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanırken, 70 yaşındaki bir 
kadın polisin attığı gaz bombası başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.   
 
17 Mayıs 2011'de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, Uludere'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren 12 HPG'li için 
Tepebaşı Mahallesi'nde bir araya gelen  gençlere Polislerin  gaz bombalarıyla saldırması üzerine gençlerde taşlarla 
karşılık verdi. Mehmet Sincar Parkı’na Kurulu bulunan Demokratik Çözüm Çadırı'na gaz bombasının atılmasıyla 
çadırda bulunan çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Çadırda bulanan çocukların polislere tepki göstermesi üzerine 
polisler hedef gözeterek, gaz bombası attı. Atılan gaz bombasından dolayı 12 yaşındaki Roni İldem yüzünden 
yaralandı. Ağır yaralanan İldem Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.   
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Demokratik Çözüm Çadırı'nda polisin gaz bombalarıyla müdahale 
etmesinin ardından 3 çocuk yaralandı. S.Ö.'nün yüzüne gaz bombası isabet ettiği için elmacık kemiklerinin kırıldığı 
öğrenildi. M.Ş'nin baygınlık geçirdiği yine 9 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir çocuğunda bacağına gaz bombası 
isabet etti.    
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde yaşamını yitiren HPG'liler için 3 günlük yas ilan edilen Mardin'in 
Nusaybin İlçesi'nde bir grup genç 27 Mayıs Caddesi'nde yola barikat kurdu. Polis ise gençlere polis gaz bombaları 
ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale ardından başlayan çatışmalar sırasında 15 yaşındaki M.M. başına isabet 
eden gaz bombası nedeniyle ağır yaralandı. M.M.'nin kafatasının açıldığı belirtilirken, yoğun bakıma alındığı 
bildirildi. Öte yandan Devrim Mahallesinde bulunan seçim irtibat bürosuna gaz bombası atan polisler, 73 yaşındaki 
Menduh Demirkıran'ı hastanelik etti. Ayağına isabet eden gaz bombası nedeniyle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Demirkıran, tedavi altına alındı.   
 
17 Mayıs 2011’de, Hakkari HPG'lilerin yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla mahallerde başlayan gösteriler 
sırasında sivil bir araçtan inen ve uzman çavuş olduğu belirtilen bir kişi, G-3 piyade tüfeği ile göstericilerin üzerine 
ateş açtı. Kentte 6'si yurttaş 3'ü polis olmak üzere 9 kişi yaralandı.    
 
17 Mayıs 2011'de BDP Batman İl Teşkilatı’nın yürüyüşüne güvenlik güçleri izin vermeyince yer yer olaylar çıktı. 
Batman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet ekipleri kitlenin üzerine gaz bombası attı. Cadde ve ara 
sokaklara dağılan kalabalık topluluktan bazıları gaz bombasının etkisiyle fenalık geçirdi. Kentte bir süre göstericiler 
ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yüzlerce gaz bombasından etkilenen yaklaşık 8 kişi ise çevredeki 
hastanelerde ayakta tedavi edildi.   
 
20 Mayıs 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'nde askeri operasyonların protesto edildiği gösterileri izlerken 
polislerin darp edip hakaret ettiği gazeteciler Vahap Bay ve Mazlum İliş, görevli polisler hakkında Şemdinli 
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 
 
20 ve 21  Mayıs günlerinde, Ankara’da “parasız eğitim talebiyle pankart açtıkları için tutuklanan Berna Yılmaz ve 
Ferhat Tüzer'in serbest bırakılması” amacıyla Sakarya Meydanı’nda çadır açarak oturma eylemi yapmak isteyen 
Ankara Geçlik Derneği üyesi 29 öğrenci polis ekiplerinin müdahalesi sonucu darp edilerek gözaltına alındı.   
 
21 Mayıs 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde demokratik tepkilerin ortaya koymak için sokağa çıkan kitleye 
müdahale eden polis 18 yaşındaki Canan Nayci’yi 10 a yakın polisin sokak ortasında bayılıncaya kadar darp ettiği 
görüldü. Gözlerini hastanede açan Nayci'ye darp raporu vermek isteyen doktor ise polisler tarafından tehdit edildi.    
 
 17 Mayıs günü, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 2011’de 
çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın  yaşamını yitirmesi ile ilgili, Hakkâri’de çıkan olaylarda  3 ü polis memuru 
olmak üzere 9 kişi yaralandı, Yüksekova’da da vücuduna gaz bombası isabet eden Telli Korkmaz (33) ağır yaralı 
olarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı .   
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi Yemişli (Mergeh) Köyü kırsalında yaşamını yitiren ve cenazesi 
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan HPG'lilerden Hanifi Aydın'ın cenazesi için Mardin’in Cizre ilçesinde bir araya 
gelen binlerce kişi askeri ve siyasi operasyonları protesto eden sloganlar attı. Gösteriye polis gaz bombaları ve 
tazyiki su ile müdahale etti.  Konak Mahallesi'nde Şırnak yolu üzerinde eve gitmek isteyen kadınlara polisin coplar 
ile müdahale ettiği iddia edildi. Kadınlara ağza alınmayacak küfürler ile hakaret ettiği iddia edilen polislerin, Canan 
Naycı adlı kadını yakalamaya çalışınca Naycı'nın korkudan bayıldığı öğrenildi. Polis şiddetine tanık olduğu için sinir 
krizleri geçiren Naycı'yı, komşuları Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sakinleştirici iğne ile sakinleştirilmeye 
çalışılan Nayci'nin bir süre sonra "Polis geldi, vurmayın beni vurmayın beni" şeklinde çığlıklar atarak sağa sola 
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kaçtığı görüldü. Naycı'yı hastaneye getiren Bedri Acar, uzun süre psikolog beklediklerini ama ilgilenen kimsenin 
olmadığını söyledi.    
 
17 Mayıs 2011'de Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde de HPG'li Abdulkadir Ay'ın cenazesini Diyarbakır'a uğurlayan kitle 
Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında polis ve gençler arasında gerginlik yaşandı. 
Polislerin kitleye tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalesine, gençler havai fişek ve taşlarla karşılık verdi. İlçede 
başlayan olaylar gece geç saatlere kadar sürerken, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.   
 
17 Mayıs 2011'de Mardin’in Cizre ilçesinin Nur Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi'nde okuyan öğrencilere 12 
HPG'linin yaşamını yitirmesine neden olan askeri operasyonları protesto etmek amacı ile öğrencilerin derste "Şehîd 
mamirin" ve "Bijî Serok Apo" sloganları atması üzerine okulun hemen yakınında bulunan Cizre Askerlik 
Şubesi'nden okula doğru ateş açılmıştı. Kurşunların okulun duvar ve camlarına isabet edildiği olayı bugün Atatürk 
Lisesi önünde protesto etmek isteyen öğrenciler BDP Cizre İlçe Binası önünde kurulan Demokratik Çözüm 
Çadırı'na doğru yürüyüşe geçmek istedi. Öğrencilere henüz yürüyüşe başlamadan polis uyarı yapmadan TOMA 
araçları, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. Müdahale esnasında okul bahçesine atılan çok 
sayıda gaz bombası nedeni ile öğrencilerden bazıları fenalık geçirdi. Polisin rastegele attığı gaz bombalarından biri 
bir eve isabet etti. Gaz bombasının evine içine düşmesi sonucu 95 yaşındaki Hacı Mehmet Aslan baygınlık 
geçirirdi, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise atılan yoğun gaz bombasından ötürü fenalaştı. 2 kişi ambulansla 
hastaneye kaldırıldı.   
 
17 Mayıs 2011'de Uludere'de HPG'lilerin yaşamını yitirmesinin ardından 3 günlük yas ilan edilen Diyarbakır’ın  
Çınar ilçesinde dün akşam HPG'li Abdulkadir Ay'ın cenazesini binlerce kişi karşıladı. Cenazenin Diyarbakır'a 
uğurlanmasından sonra gençler ile polis arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda Kamil Karaca (12) adlı çocuğa 
polis aracı çarptı. Çarpma sonucu başından yaralanan Karaca, Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.    
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak ili Silopi ilçesin'de bir grup gencin yolda toplanması üzerine polisler Demokratik Çözüm 
Çadırı'nın içine onlarca gaz bombası attı. Kadın ve çocukların yoğunlukta olduğu çadırda birçok kişi baygınlık 
geçirdi. Gaz bombası yüzüne isabet eden 1 çocuk ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.    
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesi Ortaköy (Aroş), Kurê Şîno tepesi ve Yemişli (Mergeh) Köyü Bilican tepesi 
kırsalında askeri operasyon sonucu çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'liler için, yas ilan edilen Batman'da, 
BDP il binası önünde toplanan on binlerce kişi Blok adaylarının merkez seçim lokaline kadar yürüyüş yapmak 
istedi. Polis yürüyüşçülere, tazyikli su, gaz bombaları ile müdahale ederken, kitle taş, havai fişek ve molotoflarla 
karşılık verdi. Olaylar Milli Egemenlik Caddesi, Akyürek caddesi ve çarşı merkezine yayılırken, polisin gaz 
bombalarını her tarafa atması dikkat çekti. Polisin sert müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanırken, 70 yaşındaki bir 
kadın polisin attığı gaz bombası başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.   
 
17 Mayıs 2011'de BDP Batman İl Teşkilatı’nın yürüyüşüne güvenlik güçleri izin vermeyince yer yer olaylar çıktı. 
Batman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet ekipleri kitlenin üzerine gaz bombası attı. Cadde ve ara 
sokaklara dağılan kalabalık topluluktan bazıları gaz bombasının etkisiyle fenalık geçirdi. Kentte bir süre göstericiler 
ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yüzlerce gaz bombasından etkilenen yaklaşık 8 kişi ise çevredeki 
hastanelerde ayakta tedavi edildi.   
 
17 Mayıs 2011'de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, Uludere'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren 12 HPG'li için 
Tepebaşı Mahallesi'nde bir araya gelen  gençlere Polislerin  gaz bombalarıyla saldırması üzerine gençlerde taşlarla 
karşılık verdi. Mehmet Sincar Parkı’na Kurulu bulunan Demokratik Çözüm Çadırı'na gaz bombasının atılmasıyla 
çadırda bulunan çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Çadırda bulanan çocukların polislere tepki göstermesi üzerine 
polisler hedef gözeterek, gaz bombası attı. Atılan gaz bombasından dolayı 12 yaşındaki Roni İldem yüzünden 
yaralandı. Ağır yaralanan İldem Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.   
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Demokratik Çözüm Çadırı'nda polisin gaz bombalarıyla müdahale 
etmesinin ardından 3 çocuk yaralandı. S.Ö.'nün yüzüne gaz bombası isabet ettiği için elmacık kemiklerinin kırıldığı 
öğrenildi. M.Ş'nin baygınlık geçirdiği yine 9 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir çocuğunda bacağına gaz bombası 
isabet etti.    
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde yaşamını yitiren HPG'liler için 3 günlük yas ilan edilen Mardin'in 
Nusaybin İlçesi'nde bir grup genç 27 Mayıs Caddesi'nde yola barikat kurdu. Polis ise gençlere polis gaz bombaları 
ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale ardından başlayan çatışmalar sırasında 15 yaşındaki M.M. başına isabet 
eden gaz bombası nedeniyle ağır yaralandı. M.M.'nin kafatasının açıldığı belirtilirken, yoğun bakıma alındığı 
bildirildi. Öte yandan Devrim Mahallesinde bulunan seçim irtibat bürosuna gaz bombası atan polisler, 73 yaşındaki 
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Menduh Demirkıran'ı hastanelik etti. Ayağına isabet eden gaz bombası nedeniyle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Demirkıran, tedavi altına alındı.  
 
17 Mayıs 2011'de Hakkari de HPG'lilerin yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla mahallerde başlayan 
olaylarda polisin sık sık silah kullanmasından dolayı mahalle silah sesleriyle yankılandı. Mahalledeki gösteriler 
sırasında sivil bir araçtan inen ve uzman çavuş olduğu belirtilen bir kişi, G-3 piyade tüfeği ile göstericilerin üzere 
ateş açtı. Olayların sürdüğü kentte  6'si yurttaş 3'ü polis olmak üzere 9 kişi yaralanırken, 10 kişide gözaltına alındı.    
 
18 Mayıs 2011’de Batman'da, Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında yapılan operasyon sonucu çıkan çatışmada 
yaşamını yitirenler için  yapılmak istenen yürüyüşe izin vermeyen polis dün sert müdahalede bulundu. Atılan gaz 
bombalarının başına isabet ettiği 75 yaşındaki Lamia Talhan ağır yaralandı. 
 
18 Mayıs günü, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 2011’de 
çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirdiği olayla ilgili, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde düzenlenen 
protesto gösterilerine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarının isabet ettiği Z.A. (3) ağır 
yaralandı. 
 
18 Mayıs günü, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 2011’de 
çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirdiği olayla ilgili,  Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 17 Mayıs ve 18 
Mayıs 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine müdahale eden kolluk kuvvetlerinin kullandığı gaz bombalarının 
isabet ettiği Mehmet Arslan (95) ile Sabriye Erinç (35) ağır yaralandı . 
 
18 Mayıs günü, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 2011’de 
çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirdiği olayla ilgili, Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde   meşaleli yürüyüş 
düzenleyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 10 kişi yaralanırken, 15 kişi de gözaltına alındı. 
 
22 Mayıs 2011’de, Şanlıurfa’da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği seçim mitingi öncesinde 
Şanlıurfa’ya gelen AKP konvoyuna düzenlenen saldırı nedeniyle çıkan olaylar sonucu 7 si polis memuru 17 kişi 
yaralandı.  
 
23 Mayıs 2011'de  Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun "KCK davası" kapsamında tutuklu bulunan Mardin 
Bağımsız Milletvekili Adayı Gülser Yıldırım için Midyat'ta BDP Genel Eş Başkanı Filiz Koçali ve BDP Van 
Milletvekili Fatma Kurtulan'ın katılımıyla seçim irtibat bürosunun açılışı için 22 mayıs günü yürüyüş yapıldı. Koçali 
ve Kurtulan'ın da aralarında bulunduğu binlerce kişi, Midyat'ın Cumhuriyet Bulvarı'ndaki seçim bürosuna gelmeye 
başladı. Gruba polislerin müdahalesiyle başlayan olaylar gece geç saatlere kadar devam etti.Polislerin rast gele 
çevreye attığı gaz bombaları sonucu bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan 21 yaşındaki Ahmet Arıç, Midyat Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Arıç, Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.   
 
24 Mayıs 2011’de, Şırnak merkezde Başbakan Erdoğan'ın mitingi sonrası Yenimahalle'de akrep tipi zırhlı araca taş 
atıldığını iddia eden polis bir çocuğu gözaltına almaya çalıştı. Çocuğun gözaltına alınmak istenmesine tepki 
gösteren Mevlan Gülenç (24) adlı yurttaş, polis tarafında darp edildi. Gözaltına alınan Gülenç'in Şırnak Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınmak istenen çocuğun ise mahalle sakinlerince polisin elinden 
alındığı belirtildi.   
 
31 Mayıs 2011’de, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Artvin’in Hopa İlçesi’nde seçim 
çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting öncesinde hükümetin enerji politikasını ve  HES leri 
protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetleri aşırı/ölçüsüz/orantısız bir şekilde müdahale etti. Kolluk kuvvetlerinin 
müdahale sırasında yoğun bir şekilde kullandığı gaz bombasından etkilenen emekli öğretmen Metin Lokumcu (54) 
geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Müdahale sonucunda AKP’nin seçim otobüsünden düşen 1 polis 
memuru ile 8 kişi yaralandı. 
 
1 Haziran günü, Hopa’daki müdahaleyi Ankara’da protesto etmek isteyen grupta yer alan Halkevleri  MYK üyesi 
Dilşat Aktaş’ın kolluk kuvvetlerinin müdahalesi nedeniyle kalça kemiğinin kırıldığı ve “altı ay iş göremez” raporu 
aldığı öğrenildi   
 
1 Haziran günü,  Hopa’daki müdahaleyi İzmir’de protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin gaz bombalarıyla 
müdahale etmesi sonucu yoğun gaz bombasından etkilenen Turgut Eraslan (49) kalp krizi geçirerek Alsancak 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı   
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1 Haziran günü, Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği mitingin ardından başlayan protesto 
gösterilerine müdahale eden kolluk kuvvetlerinin rasgele kullandığı gaz bombalarının isabet ettiği 3 ü bebek 6 kişi 
yaralandı   
 
2 Haziran günü, Hopa’daki olayları İstanbul’da AKP Mecidiyeköy ilçe binasına yürüyerek protesto etmek isteyen 
gruba, gaz bombası ve basınçlı suyla yapılan müdahalede 1 i gazeteci 7 kişinin yaralandığı öğrenildi   
 
3 Haziran günü, Artvin’in Hopa İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan AKP Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting öncesinde, 
hükümetin enerji politikasını ve HES leri protesto etmek isteyen gruba, kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi 
sonucu çıkan olayların ardından devam eden gözaltı operasyonları kapsamında ve Ankara’da müdahaleyi protesto 
gösterisinde gözaltına alınanların tamamının işkence gördüğü belirlenirken, Hopa’da gözaltına alınan İbrahim 
Aksu’nun aldığı darbeler nedeniyle kaburgalarının kırıldığı öğrenildi   
 
5 Haziran 2011’de Denizli’de Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 28 kişinin göz altına alınmasını protesto eden 
guruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 10 kişi yaralandı   
 
5 Haziran 2011’de, Urfa ili merkezde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun Urfa Bağımsız Milletvekili adayları 
İbrahim Binici ve tutuklu İbrahim Ayhan için Topçu Meydan'ında düzenlenen mitingin dağılmasından sonra, Atatürk 
Bulvarı ve Bahçelievler Mahallesi'ne doğru yürüyen kitleye polis cop ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Aralarında 
3'ü kadın 8 kişi darp edilerek, gözaltına alındı.   
  
12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Siirt BDP il binası önünde bulunan kitleye saldıran polis, 50’nin üzerinde kişinin 
yaralanmasına neden oldu. Saldırıda hiçbir uyarı yapılmazken direkt gaz bombası ve panzerlerle yapılan saldırıda 
ağır yarananlardan, M. Sefa isimli bebek (1 yaşında), Halime Kayar (1949 ), Mehmet Altay(70), Selim Can (1956), 
Talat İnan, Zeki Ogun, Hasan Nas, İsa Esen, Hevil Çoban, Hakan Kalkan, Bahri Aslan, Adile Teymur, Yesuf Taş ile 
Resul Arslan hastaneye kaldırılmıştır.   
 
12 Haziran 2011'de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun Diyarbakır'daki 6 adayın zaferi kutlanırken, 
Diyarbakır  BDP il binası önünde biriken yüz binlerce kişinin sevinç gösterisine polisin gaz bombası gölge düşürdü. 
AKP il binası önünde bir yurttaşı yere yatıran çevik kuvvet polisleri tekme tokat darp etti. Bu sırada görüntü almaya 
çalışan basın mensuplarına da müdahale eden polis, bir çocuğu da darp ederek gözaltına aldı. AKP Bağlar İlçe 
binası karşısında evlerine giden 5 kişi de polis tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı   
 
12 Haziran 2011’de Mardin ili Cizre ilçesinde milletvekili genel seçim sonucunda adaylarının kazanımını kutlayan 
kitleye polisin gaz bombası atması sonucu 54 yaşındaki Hatice İdin ağır yaralandı.    
 
12 Haziran 2011’de Siirt’te blok adayı Gültan Kışanak'ın milletvekilliğini kazandığının kesinleşmesinin ardından 
kutlama yapan on binlerce kişiye polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti. Polisin sert müdahalesinde 
Fırat Dağıtım çalışanı 70 yaşlındaki Apê Sofi olarak bilinen Mehmet Altay ağır yaralandı. 
 
12 Haziran 2011’de Mardin ili Cizre ilçesinde blok adayı Faysal Sarıyıldız'ın seçimi kazanmasının ardından yapılan 
kutlamalara polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Gaz bombalarında biri kafasına isabet eden 12 yaşındaki M.A 
yaralandı.   
 
12 Haziran 2011’de, blok adayı İbrahim Binici'nin oylarının sayımı sırasında hile yapılmasını protesto eden binlerce 
kişiye gaz bombaları ve coplarla müdahalede bulunan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Başına gaz bombası 
isabet eden Ali Polat isimli yurttaş ağır yaralandı.     
 
13 Haziran 2011'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Halil Aksoy'un milletvekilliği seçimi kazanması üzerine binlerce 
kişi sokaklara çıkarak, kutlama yaptı. Kutlama yapanlara müdahale eden polislerin sıktığı tazyikli su sırasında araç 
üzerinden yere düşen Mehmet Akbaş isimli yurttaşın kolu kırıldı. Akbaş Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı  
 
13 Haziran 2011'de Van'da blok adaylardan 4'ün kazanması üzerine binlerce kişi sokaklara çıkarak, havai fişeklerle 
kutlama yaptı. Yapılan kutlamaya polisler gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında yüzüne 
biber gazı sıkılan 1 bebeğinde bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Polisin kutlama yapan onlarca aracın camını 
kırarken, kutlamalara katılan BDP üyesi Sıddık Abi'nin aracının camlarını kırarak, Abi'yi linç etmek istedi. Polisin 
gece boyunca yaptığı müdahalede yaralan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, birçok yurttaş ise yaralı olmasına rağmen 
gözaltı korkusundan dolayı hastaneye gitmedi ve evlerinden tedavi oldu.   
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13 Haziran 2011'de Hakkari'de seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından eşi ve iki çocuğunu da yanına alarak 
aracıyla kutlamalara katılan Tarık Yarcı adlı yurttaşın 5 yaşındaki oğlu atılan taş ile kafasından yaralandı.   
  
14 Haziran günü, Şanlıurfa’da 12 Haziran 2011 gecesi  bağımsız milletvekili adayı İbrahim Binici’nin seçilemediği 
söylentisi üzerine protesto yürüyüşü düzenlemek isteyen grupta yer alan Mehmet Ali Fidan, Ajda İnci ve Ali Polat 
darp edildikleri gerekçesiyle, suç duyurusunda bulundu. Mehmet Ali Fidan, sol elinin üç parmağının kırıldığını, Ali 
Polat ise vücudunun birçok yerinde morluklar bulunduğunu söylerken, Ajda İnci aldığı darbeler nedeniyle 
yürüyemediğini ileri sürdü   
 
23 Haziran 2011'de Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, YSK'nın Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin milletvekilliğini 
düşürmesini protesto eylemine müdahale eden polisin attığı gaz bombasının sırtına isabet ettiği Ümit Özveren adlı 
yurttaş yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özveren, ardından "İç kanama" şüphesiyle Hakkari 
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Özveren burada yoğun bakıma alındı.   
   
23 Haziran 2011'de Şırnak ili Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'ndeki gösteriye polisin müdahalesiyle başlayan olaylarda 
17 yaşındaki A.T. adlı çocuk gözaltına alındı. Polis'in rastgele attığı gaz bombasının ilköğretim 2. sınıf öğrencisi 8 
yaşındaki Dıjvar Sevişoğlu'nun kafasına isabet ettiği öğrenildi. 
 
24 Haziran 2011’de YSK kararını Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin 
müdahale ettiği sırada 1 kişi sırtına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralandı   
 
24 Haziran 2011’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde YSK'nin Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin milletvekilliğini 
düşürmesini protesto eden gruba polisin müdahalesi ile başlayan olaylarda1 i ağır 3 kişi yaralandı. Aracında seyir 
halindeyken polisin attığı gaz bombasının arabanın camını kırarak kafasına isabet etmesi sonucu Selahattin Altan 
isimli yurttaş ile olaylar sırasında Aydın Serdar ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. 
 
24 Haziran 2011'de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Hatip Dicle’nin vekilliğinin düşürülmesini protesto etmek amacıyla 
Adliye binasına binlerce kişi tarafından yürüyüş polislerin engeli ile karşılaştı. Polislerin engeli ile karşılaşan 
binlerce kişi cadde üzerinde oturma eylemi yaptı. Oturma eyleminin ardından dağılan kitleye polisler, gaz bombası 
ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Kitle ile polisler arasında çıkan çatışmada 2 si ağır olmak üzere 5 kişi gaz 
bombalarıyla yaralandı Polislerin saldırısına taş ve havai fişekle karşılık veren binlerce kişi, atılan yoğun gaz 
bombasından dolayı fenalık geçirdi. Çatışma sırasında kafasından ağır yaralanan 56 yaşındaki Nezir Gecidibi, yere 
yığıldı. Yerde gaz bombası altında kalan Gecidibi’yi yurttaşlar uzanarak, çatışmanın olduğu alandan 
uzaklaştırmaya çalıştı. Polislerin, Gecidibi’yi olay yerinden uzaklaştıran yurttaşlara da gaz bombası atması 
mahallede bulunanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Daha sonra Gecidibi bindirildiği bir araçla Nusaybin Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasına isabet eden gaz bombası nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Gecidibi’nin ölüm 
tehlikesinin bulunduğu belirtiyor. Çatışmada yaralanan 6 yaşındaki Baran Yalçın da kafasına isabet eden gaz 
bombası nedeniyle Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.   
 
25 Haziran 2011'de YSK'nın Hatip Dicle'nin vekilliğini düşürmesini protesto etmek amacıyla Mardin'in Nusaybin 
İlçesi'nde yürüyüş yapan yüzlerce kişi, polislerin müdahalesine havai fişek ve molotoflarla karşılık verdi. Uzun süren 
çatışmalarda ismi öğrenilemeyen bir gencin kafasına gaz bombasının isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirildi. 
Gençler tarafından eylem alanından uzaklaştırılan yaralı yurttaşın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan 
dünden beri Nusaybin'de çıkan olaylarda gaz bombasından yaralananların sayısı da 6'ya çıktı.   
 
26 Haziran 2011'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde Devrim Mahallesi'nde demiryolu üstünde YSK kararını protesto 
etmek amacıyla barikat kuran gençlere polis gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale esnasında evini önünde 
bekleyen 65 yaşındaki Hasbiye Tunç'un ayağına gaz bombası isabet etti. Ayağının kırıldığı belirtilen Tunç, 
Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
26 Haziran 2011’de İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı müdahalesi 
sonucu 10 kişi yaralandı; müdahale sonrasında ise 23 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında İstanbul Milletvekili 
Sebahat Tuncel’in de darp edildiği öğrenildi  
  
29 Haziran 2011'de Kürt siyasetçi Orhan Doğan'ı ölümünün 4'üncü yıldönümünde mezarı başında anma etkinliği 
sonrası yürüyüşe geçen kitleye, polis tarafından gaz bombaları ve tazyikli suyla yaptığı müdahalede Polis TOMA 
araçlarıyla, kitleye müdahale ederken İdil Caddesi'ndeki Katlav Markete de biberli tazyikli su sıkıldı. Tazyikli suyun 
market sahibi Hasan Katlav'ın gözüne çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Katlav, yapılan tedavinin ardından 
taburcu edildi.  
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29 Haziran 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Halet Caruş, oğlu Hüseyin Caruş’un 25.06.2011 tarihinde 
Nil Kolejinin yanında polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışma sırasında oradan geçerken olayların arasında 
kaldığını ve polisin oğluna saldırması nedeni ile sol gözünü tamamen kaybettiğini ifade ederek bu durumun 
raporlanmasını talep etmiştir  
 
3 Temmuz 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden kolluk 
kuvvetlerinin kullandığı gaz bombalarından birinin, evinin önünde oturan Adile Savcı’ya (73) isabet etmesi sonucu 
yaralandı.  
3 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı 
Bedran Kaya için, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelen gruba, kolluk 
kuvvetlerinin cop ve gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.   
 
19 Temmuz 2011’de Siirt’te 16 Temmuz 2011’de devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen ve bir komiserin 
ölümü ile bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada yaşamını 
yitiren HPG militanı Mahfuz Aykaç’ın cenaze törenine müdahale ederek katılanları dağıtan polis ekipleri cenaze 
namazını kıldıran imamı da darp etti   
 
21 Temmuz 2011’de Siirt’te 16 Temmuz 2011’de devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen ve bir komiserin 
ölümü ile bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından başlatılan operasyonda 
yaşamını yitiren HPG militan Mahfuz Aykaç için Siirt’te kurulan taziye çadırına yapılan ziyaret sırasında çadıra polis 
ekiplerinin biber gazı ve coplarla müdahale etmesi sonucu 50 kişi yaralandı   
 
21 Temmuz 2011’de Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde BDP Cizre İlçe Örgütü binası önünde son zamanlarda Kürtlere ve 
BDP binalarına yapılan ırkçı saldırıları protesto etmek amacıyla kitlesel basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi.  
Kitleye izin vermeyen polisler gaz bombaları ile müdahale etti. Gaz bombasının 16 yaşındaki İlyas Yıldırım (16) 
kafasına isabet etmesi üzerine Yıldırım ağır yaralandı.   
 
22 Temmuz 2011’de Mardin'in Nusaybin ilçesinde 29 Nisan'da evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10'u 
tutuklu 17 kişinin yargılandığı dava Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemenin sonuçlanması 
sonrasında avukatların aileleri bilgilendirdiği sırada polis, kitleye gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale 
sırasında 50 yaşındaki Şükriye Doğan adlı kadın sol ayağından yaralandı.   
 
26 Temmuz 2011’de Şırnak'ın Silopi İlçesi Cudi Mahallesi'nde 24 Temmuz akşamı polisin attığı gaz bombası 
sonucu ağır yaralanan ve ameliyat olduğu Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 13 yaşındaki Doğan 
Tayboğa'nın cenaze töreni ardından Cudi Mahallesi'nde eylem yapan bir gruba, polis müdahalede bulundu. Polisin 
attığı gaz bombaları sonucu iki çocuk hafif şekilde yaralandı. Kulağından yaralanan Zeynep Ö. adlı çocuk Silopi 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bacağından yaralanan bir diğer çocuk ise olay yerinden mahalleliler tarafından 
uzaklaştırıldı.   
 
27 Temmuz 2011’de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde polis tarafından atılan gaz bombasının kafasına isabet etmesi 
sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Doğan Tayboğa için bir araya gelerek protesto gösterisinde bulunan kitleye 
polisin müdahalesi sonucu  12 yaşındaki Şöreş Ürün isimli çocuk kafasına isabet eden gaz bombası ile yaralandı.    
 
27 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Tekeli Köyü’nün kırsal kesiminde, 22 Temmuz 2011’de 
çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Sıdık Öztürk için, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde düzenlenen 
cenaze töreninde bir araya gelen gruba, kolluk kuvvetlerinin cop ve gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu 1 kişi 
yüzüne isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralandı   
 
27 Temmuz 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde son dönemde Kürtlere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek 
amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin 
kapsülünün kafasına isabet ettiği Z. Ö. (8) yaralandı   
 
28 Temmuz 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde son dönemde Kürtlere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek 
amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin 
kapsülünün kafasına isabet ettiği Ş.Ü. (13) yaralandı   
 
3 Ağustos 2011’de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Bedran Kaya'nın (Andok 
Bagok) cenaze konvoyuna Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde polis müdahale etti.  Coplarla araçlara müdahale eden 
polis, araçtan indirdiği yurttaşları da cop ve tekme tokatla darp etti. Polis müdahalesinde yaralanan 3 kişi hastaneye 
kaldırıldı.      
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5 Ağustos 2011’de Mersin’de düzenlenen protesto gösterine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombalarından birinin kapsülünün dükkânında oturan Bedirhan Taş’a isabet etmesi sonucu Bedirhan Taş 
omzundan yaralandı   
 
8 Ağustos 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan D.B. 07.08.2011 tarihinde,  Şakirpaşa Ova 
Mahallesi’nde yapılan gösteri esnasında evlerinin önünde oynayan çocuklarına polislerin saldırısı sonucunda 
yaralandıklarını, atılan gaz bombasının birinin evinin içerisine düştüğünü, evde bulunan eşi, küçük çocuğu ve 
misafirlerinin çok kötü şekilde etkilendiğini belirtmiştir.   
 
13 Ağustos 2011’de Van Belediyesi tarafından Süphan Mahallesi'nde yapılmak istenen Ramazan şenliğine polisler 
baskın düzenledi. Baskın sırasında platform üzerinden geçen zırhlı araçlar ses düzeni ve platformu kullanamaz 
hale getirdi. Baskın sonrası mahalleyi gaz bombası yağmuruna tutan polisler, birçok evin içine de gaz bombası attı. 
Baskın sırasında gaz bombası omzuna isabet eden 7 yaşındaki Çiğdem Aytekin isimli çocuk yaralandı.    
 
20 Ağustos 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik hava harekâtı ve PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşmesinin engellenmesine yönelik 3 gündür başlayan protesto gösterilerine 
müdahale eden polsin sıktığı gaz bombası ve tazyikli su nedeniyle ağır yaralanan genç Cizre Devlet Hastanes i'ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
 21 Ağustos 2011’de Diyarbakır da yapılmak istenen ve millevekilleri, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri 
ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin bulunduğu yürüyüşe polis izin vermedi ve kitleye gaz bombaları ile müdahale 
etti. Gaz bombaları ve tazyikli su ile yapılan müdahaleye kitle de karşılık verince çatışma çıktı.  Ahmet Doğan isimli 
yurttaşın, gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.    
 
23 Ağustos 2011’de Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde taşeron olarak görev 
yapan sağlık çalışanlarının kendilerine tanınmayan haklarını kazanmak için yaptıkları eyleme polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu 4 işçi yaralandı; 25 işçi de gözaltına alındı   
 
 23 Ağustos 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik süren hava operasyonlarını 
protesto etmek için yapılmak istenen yürüyüşe polisin izin vermemesinden sonra yaşanan olaylarda 2'si ağır 7 polis 
yaralandı.   
 
28 Ağustos 2011’de TSK’nin Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik başlattığı hava operasyonlarını protesto etmek 
ve operasyonlara karşı canlı kalkan olmak için Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Narlı Köyü’nde eylem yapan 
gruba biber gazı, cop ve gaz bombasıyla müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin 
kapsülünün grupta yer alan BDP’li Van İl Meclisi üyesi Yıldırım Ayhan’ın göğsüne isabet etmesi sonucu Yıldırım 
Ayhan yaşamını yitirdi   
 
1 Eylül 2011’de, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Barış Günü nedeniyle düzenlenen mitinge polis ekiplerinin gaz 
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu aralarında 8 kişilik tertip komitesinin de bulunduğu 63 kişi darp edilerek 
gözaltına alındı 
 
5 Eylül 2011’de Sinop’un Gerze İlçesi’ne bağlı Yaykıl Köyü’nün yakınlarında termik santral karşıtlarıyla polis ekipleri 
arasında çıkan arbede sonucu 34 kişi yaralandı   
 
6 Eylül 2011’de, DTK'nın, "PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük" ve "Demokratik Özerkliğin resmen tanınması" 
talepleri ile başlattığı eylemler kapsamında Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 
meşaleli yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi . Açıklamanın ardından grup dağılırken, polisin ara sokaklarda 
kimlik kontrolü yaptı,. 2 çocuk ise slogan attıkları gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındı.  
 
7 Eylül 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmemesi ve uygulanan tecridin ağırlaştırarak 
sürdürülmesi DÖKH tarafından Şırnak ili Cizre ilçesinde düzenlenen yürüyüşte polisin gaz bombalı ve tazyikli suyla 
müdahalesiyle çıkan olaylarda 2 gencin yaralandığı belirtildi. Bu müdahaleler sonucunda 19 yaşındaki Mahsun 
İverendi isimli genç ayağından yaralandı. İverendi'nin yaralı halde gözaltına alındığı iddia edildi. İsmi öğrenilmeyen 
17 yaşındaki bir gencin de kolundan yararlandığı bildirildi.   
 
9 Eylül 2011’de, Şırnak Bahçelievler Mahallesi'nde bir araya gelen onlarca genç, PKK bayrakları açarak yürüyüşe 
geçti. PKK Lideri Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganların atıldığı yürüyüşe izin vermeyen polis, gruba tazyikli su 
ve gaz bombaları ile müdahale etti. Gençlerin de taş ve molotoflarla karşılık verdiği müdahalede çatışma çıktı.  
Kullanılan yoğun gaz nedeniyle mahalleler adeta gaz bulutu altında kalırken, sokaktan geçen bir genç özel harekat 
timleri tarafından dövüldü. Olayı görüntülemek isteyen gazetecilere ise izin verilmedi.    
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9 Eylül 2011’de Şırnak’ta düzenlenen bir protesto yürüyüşüne müdahale eden kolluk kuvvetleri ile göstericiler 
arasında çıkan çatışma sırasında atılan ses bombasının patlaması sonucu 1 polis memuru yaralandı   
 
14 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla 
görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüşe polisin izin vermemesi üzerine başlayan olaylarda 
22 yaşındaki Yusuf Dayan atılan gaz bombasının şakağına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınları 
tarafından Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Dayan'ın daha sonra ameliyata alındığı öğrenilirken, 
hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.   
  
17 Eylül 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesi ve artan operasyonları protesto 
etmek amacıyla İstanbul'da yapılmak istenen açıklamaya polisin müdahalesi sonucunda yaşanan olaylarda, polisin 
aşırı kullandığı gaz bombasından etkilenen Milletvekili Sebahat Tuncel de hastaneye kaldırıldı. Yaşanan saldırıda 
121 kişi darp edildi.  
 
18 Eylül 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde KCK operasyonlarını protesto etmek amacıyla eylem yapan gruba 
müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği E.K. (17) ağır 
yaralandı   
 
19 Eylül 2011’de, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesi 
uygulamasını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına almak istediği 
R.M.’nin (17) kaçmak istemesi üzerine açılan ateş sonucu kalça kemiğinden vurulduğu ve yaralı halde üç gün 
gözaltında tutulduğu öğrenildi. R.M. “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla tedavisi tamamlanmadan 
tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi’ne gönderildi    
 
20 Eylül 2011’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde YJA Star üyesi Tekoşin Şilan kod isimli Hilal Uğur için açılan taziyeyi 
ziyaret etmek isteyen kitleye, polis sert müdahalede bulundu. Müdahale sonucunda çok sayıda kişi çeşitli 
yerlerinden yaralanırken, kulağına gaz bombası isabet ettiği belirtilen İsmail Fırat isimli yurttaş ise hastaneye 
kaldırıldı.   
 
22 Eylül 2011’de, Şırnak ili Cizre ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle 
görüştürülmemesinin protesto gösterilerine polisin müdahalesi ile başlayan olaylar sona ererken, gaz bombasının 
isabet ettiği 2 çocuğun yaralandığı belirtildi  
  
24 Eylül 2011’de, Şırnak merkez, Silopi, Cizre, İdil ve Beytüşşebap'taki gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek için 
sabah saatlerinden itibaren tek tek ilçeleri dolaşan BDP milletvekilleri Hasip Kaplan, İdris Baluken ve yerel 
yönetimlerden sorumlu heyetin Silopi'den ayrılarak Şırnak'a hareket etmesi ardından bir grup genç eylem yaptı. Ara 
sokaklarda eylem yapan gençler, polisin engeliyle karşılaşınca polisle çatıştı. Çatışma esnasında bir çocuğun 
ayağına isabet eden biber gazı ile yaralandığı ileri sürülürken, bir araç da biber gazının isabet etmesi sonucu hasar 
gördü.   
 
7-8 Ekim 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği Hikmiye Aktaş (60) başından aldığı darbeyle olmak üzere 5 kişi 
yaralandı  
 
8 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 Ekim komplosu ve Öcalan'a tecridi protesto gösterilerine saldıran polis 
aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişiyi yaraladı. İlçe merkezinde halen olayların Cudi ve Nuh mahalllerinde 
sürdüğü öğrenilirken, bazı evlere isabet eden gaz bombası nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.   
 
9 Ekim 2011’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 9 Ekim'i kınamak amacıyla yapılan basın açıklama sonrası 
yürüyüşe geçen kitleye polisin yaptığı müdahaleyle başlayan  olaylarda   gaz bombası isabet eden 2 kişinin 
yaralandığı öğrenildi.  
 
9 Ekim 2011’de, Mardin ili Nusaybin ilçesinde 9 Ekim nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kitleye polisin saldırısıyla 
başlayan olaylarda 4'ü 3, 6, ve 12 yaşlarında çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.     
 
9 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde de 9 Ekim ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile 
görüştürülmemesi yürüyüş ile protesto edildi. 6 ayrı mahallede bir araya gelen ve aralarında Belediye Başkanvekili 
Şerife Alp, BDP İlçe Eşbaşkanı Gurbet Tekin, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce yurttaşın da bulunduğu grup 
yürüyüşe geçerek Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi. Burada açıklama yapmak isteyen yurttaşlara izin 
vermeyen polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çok sayıda yurttaş atılan gaz bombalarından 
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etkilenirken, Belediye Başkanvekili Şerife Alp de sıkılan tazyikli su ve atılan gaz bombaları sonucu fenalaşarak 
Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
9 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde yürüyüş düzenlemek isteyenlere polisin şiddetli 
saldırısıyla başlayan olaylarda 15 kişi gözaltına alınırken, Nusaybin'de 3 yaşındaki Y.E. ve 60 yaşındaki Hikmiye 
Aktaş polisin attığı gaz bombası sonucu yaralandı. Başlarında vurulan Y.E. Nusaybin'den Mardin Devlet 
Hastanesi'ne sevk edilirken, Hikmiye Aktaş Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Y.E'nin kaftasında 
çökme ve beyin kanaması riski taşıdığı bildirildi. Y.E. ile birlikte olaylarda yaralanan çocuk sayısının 7 olduğu 
belirtildi. Y.A. (6), A.D. (10), S.A. (12) ve ismi öğrenilemeyen 3 çocuğun daha yaralandığı kaydedildi.   
 
9 Ekim 2011’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 9 Ekim'i kınamak amacıyla yapılan basın açıklama sonrası 
yürüyüşe geçen kitleye polisin yaptığı müdahaleyle başlayan  olaylarda   gaz bombası isabet eden 2 kişinin 
yaralandığı öğrenildi.   
 
10 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen Abdullah Öcalan'ın Suriye'yi terk 
etmesinin yıldönümü olan 9 Ekim'i (1998) protesto eylemlerine polisin gaz bombasıyla müdahalesi sonucunda 
çevrede bulunan 3 yaşındaki Y.E ve 60 yaşındaki Hikmiye Aktaş başlarından yaralandı.   
  
25 Ekim 2011’de, Van'da DSİ Bölge Müdürlüğü İl Affet Müdürlüğü ile Maraş Caddesi'ndeki enkaz çalışmaların 
sürdüğü bölgede toplanan ve yardımların dağıtılmaması ile kurtarma çalışmalarını protesto eden gruplara, polisler 
müdahale etti. 1'i polis 3 kişinin yaralandığı müdahalede bir kişi de gözaltına alındı.    
  
27 Ekim 2011’de, Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yapılan hava saldırısında yaşamını yitiren  24 HPG'li için 
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde gün boyu süren olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. Olayların yoğunlaştığı Güngör 
Mahallesi'nde polisin kullandığı gaz bombasının isabet ettiği bir evde 4 kişi zehirlenerek Yüksekova Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. İkisi 5 ve 7 yaşlarında çocuk olan 4 kişi hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu 
edildi. Güngör Mahallesi'ndeki düz alanda gençlere akrep tipi zırhlı araç, panzerlerle müdahale eden özel hareket 
timleri, 4 genci darp ederek gözaltına aldı.     
 
29 Ekim 2011’de Malatya Adli Tıp Kurumu’nda bir süredir bekletilen ve HPG militanlarına ait olduğu iddia edilen 23 
cenazenin kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi için Diyarbakır’da yapılamak istenen protesto 
gösterisine müdahale eden kolluk kuvvetleri BDP Muş Milletvekilli Demir Çelik ile Batman Milletvekilli Ayla Akat 
Ata’yı coplarla darp etti.     
 
3 Kasım 2011’de İstanbul’da  YÖK ün kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için Taksim Meydanı’nda 
bulunan anıta pankart asmak isteyen Gençlik Federasyonu üyesi Cemray Baş ve Mahir Bektaş adlı 2 öğrenci polis 
ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı   
 
7 Kasım 2011’de, BDP Silopi İlçe Örgütü, Hakkâri'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde 36 HPG'linin yaşamını 
yitirdiği operasyonu protesto etmek amacıyla AKP İlçe binasına temsili tabut ile yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Nuh 
Mahallesi'nde bir araya gelen binlerce kişi, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Binlerce kişinin yürüyüşüne izin 
verilmemesi üzerine kitle oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin ardından slogan atarak tekrar yürüyüşe geçen 
kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polis müdahalesine kitle de taş ve molotoflarla karşılık 
vermesi üzerine çatışma çıktı. Müdahale sırasında Asiye Yiğit (42) isimli yurttaşın gaz bombasıyla yaralandığı, 3 
kişinin de gözaltına alındığı ve Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu belirtildi.   
 
  
8 Kasım 2011’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde, kimyasal silah kullanıldığı ileri sürülen operasyonda 
yaşamlarını yitiren HPG'liler için Yüksekova’da yapılan protesto eylemleri  sırasında Yeşildere Mahallesi’nde 4 kişi 
polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin kimlikleri öğrenilemezken, görgü tanıkları, polislerin 
söz konusu kişileri gözaltına alırken feci şekilde dövdükten sonra gözaltına aldığını iddia etti.   
       
9 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde akşam saatlerinde bir grup, askeri ve siyasi operasyonları protesto 
etmek amacıyla İdil Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis, gruba gaz bombalarıyla 
müdahale etti. Yapılan müdahale sırasında 11 yaşındaki Adil Aslan adlı çocuğun burnuna polisler tarafından atılan 
gaz bombası isabet etti. Burun kemiği kırılan Aslan, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Aslan 
ailesinin, şikayetçi olmaması için polis tarafından “tehdit” edildiği iddia edildi. 
 
10 Kasım 2011’de, Sabah saatlerinde Van Valiliği önünde bir araya gelerek çadır talebinde bulunan ve "Vali istifa" 
sloganı atan gruba polis müdahale etti. Tazyikli su ile yapılan müdahalede 2 kişi gözaltına alınırken, dağılan 
depremzedeler ise, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bayram Oteli enkazına geldi. Depremzedeler, 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 126 

 

burada tepkileri dile getirmeye devam ederken, olay yerine Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay geldi. 
Depremzedelerle görüşmeye çalışan Atalay, tepkilerin artması üzerine "Beni dinleyecek misiniz?" diye sorduktan 
sonra, elini sallayarak, olay yerinden ayrıldı. Ardından ise polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Çıkan 
olaylarda, 2 kişi  yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.   
  
15 Kasım 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek için kaçırdığı Kartepe isimli deniz 
otobüsünde düzenlenen operasyonda yaşamını yitiren HPG'li Mensur Güzel'in cenaze törenine müdahale eden 
polis, cenazenin bulunduğu Şehitlik Camii'ne de gaz bombası attı.   Müdahale esnasında cami içine de gaz 
bombası atılması sonucu çok sayıda yurttaş fenalık geçirdi. Kimi kadınlar bayılırken, bir yurttaş da atılan gaz 
bombasının isabet etmesi sonucu yaralandı.   
 
16 Aralık 2011’de Edirne’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadırına 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Edirne Gençlik Derneği üyesi 3 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı  
 
27 Kasım 2011’de, Hakkâri’de Abdullah Öcalan’ın üç ayı aşkın bir süredir avukatlarıyla görüştürülmemesini ve 
Asrın Hukuk Bürosu üyesi avukatların “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanmasını protesto etmek isteyen 
gruba karşı polis ekiplerinin yoğun bir şekilde gaz bombası kullandığı sırada yoldan geçen Kezban Erol (17), 
bacağına isabet eden gaz bombası kapsülü ile yaralandı   
 
28 Kasım 2011’de Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde, PKK’nin 33. kuruluş yıldönümünü kutlamak isteyen gruba polis 
ekiplerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu Mehmet Şirin Aslan (18) ağır yaralandı   
 
26 Aralık 2011’de Antalya’da “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadırı”na 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Antalya Halk Cephesi üyesi 16 kişi darp edilerek gözaltına alındı   
 
28 Aralık 2011’de, 24 Aralık günü TBMM, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in girişimleriyle emekli milletvekili maaşlarına 
yapılan zammı Ankara’da protesto etmek amacıyla TBMM’ye yürümek isteyen  SES Ankara Şubesi üyelerinden 
oluşan gruba polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahalede, SES yöneticisi 5 kişi yaralandı.   
 
29 Aralık 2011’de Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 2011 yılının asgari ücretini belirlemek için 
toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu protesto etmek isteyen Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi gruba polis 
ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 1 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.   
 
29 Aralık 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Burhan Kan, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim olan Kerem 
Kan, 30.12.2011 tarihinde Uludere’de yaşanan olay nedeniyle saat 01.00’da sokakta yapılan eylemlerden dolayı iş 
çıkışı eve gitmek üzereyken o sırada polis ve eylemciler arasında çıkan çatışma sonucu çenesinden yara aldı. 
Çenesinin kırılması nedeni polislerin attığı gaz bombasından kaynaklanmaktadır. Çenesinin kırılması ve yırtılması 
nedeniyle ameliyat edildi. Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünde tedavisi devam etmektedir. Ailesi maddi olarak çok zor 
durumdadır. Olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Maddi ve manevi olarak mağdur edildiler. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”   
 
29 Aralık 2011’de, Diyarbakır'da, Şırnak'ın Uludere (Qılaban) İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde yaşlanan 
katliamı protesto etmek için on bini aşkın kişi BDP il binası önünde toplandı. Ardından Koşuyolu Parkı'na doğru 
yürüyüşe geçen kitleye polis izin vermedi. Yürüyüşte ısrar eden kitleye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile 
müdahale etti. Müdahale esnasında polisin attığı gaz bombalarından biri BDP İl eş Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün 
ayağına isabet etmesiyle Zümrüt yaralandı  
  
30 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Roboski Katliamı'nı protesto etmek için esnafın kepenk kapattığı, 
öğrencilerin okulu boykot ettiği derse girmeyen öğrencilere polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Nur 
Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi öğrencileri katliamı protesto etmek için derslere girmeyerek okul bahçesinde 
toplandı. Yoğun önlem alan polis, gaz bombaları ile öğrencilere müdahale etti. Müdahale esnasında 16-17 
yaşlarında bir öğrenci gaz bombası kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Gözaltına alınma 
korkusuyla hastaneye kaldırılamayan öğrenci arkadaşları tarafından hemen olay yerinden uzaklaştırıldı.   
  
30 Aralık 2011’de, Diyarbakır ili Silvan ilçesi Feridun Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerine çıkan gençler yolu 
trafiğe kapatarak Uludere'de yaşanan katliamı protesto etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler, gençlere gaz 
bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Polisin attığı gaz bombası yüzüne isabet eden Kerem Kan isimli bir kişi 
ağır yaralandı. Yurttaşlar tarafından Devlet Hastanesi'ne götürülen Kan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.   
 
30 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde gerçekleştirilen bombardıman 
sonucu 35 köylünün katledilmesini dersleri boykot ederek protesto eden Diyarbakır Dicle Üniversitesi 
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öğrencilerinden gözaltına alınanların sayısı 44'e çıktı. 30 öğrencinin ardından 14 öğrencinin de gözaltına alındığı, 
gözaltı sırasında darp edilen öğrencilerin Eğitim ve Araştırma Hastanase'ne getirilerek burada ayakta tedavi edildiği 
ve ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri bildirildi. Darp edilerek gözaltına alınan 14 öğrencinin isimleri 
şöyle: Önder Aslan, Faris Mercan, Mehmet Emin Çelik, Mehmet Reşitağaoğlu, Murat Akyüz, Sefer Tetik, Feyzi 
Başkurt, Fatih Sipçik, Hüsnü Esvet, Mehmet Yüce, Tekin Çelik, Eser Sevgül, İdris Işık, Ali Özgen.    
 
30 Aralık 201’de, Van'ın Başkale İlçesi'nde Hakkari ili kazan vadisinde yaşanan katliam protestosuna polis 
müdahale etti. Yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisin 
müdahalesine gençler taşlarla karşılık verdi. Olaylarda yüzüne gaz bombası isabet eden Fesih Erez isimli yurttaş 
yaralandı. Yaralanan Erez, Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayların sürdüğü ilçede aralarında 
bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 16 yaşından küçük bir çocuğun ise polisler tarafından darp 
edilerek gözaltına alındığı görüldü.   
 
30 Aralık 2011’de Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortası) Köyü’nde 28 Aralık 2011’de Irak 
sınırında köylülerden 38’inin Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Türk Savaş uçakları tarafından bombalanarak 
öldürülmesini Cizre’de protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 1 
öğrenci başına gaz bombası kapsülü isabet etmesi nedeniyle yaralandı.   
 
31 Aralık 2011’de, Muş’ta düzenlenen protesto gösterilerine yapılan müdahalede 1 kişi yaralandı   
 
31 Aralık 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi 4. sokak 9 numaralı dairede kalan 2 
kişinin infaz edildiği haberini alan binlerce kişinin, Ninova Alışveriş Merkezi önünde toplanarak olayın gerçekleştiği 
yere yürümek istemesi ile başlayan olaylar sona erdi. Yüzlerce çevik kuvvet ve sivil polisin müdahale ettiği olaylar 
sırasında Yılmaz Yakut isimli bir yurttaş, panzerin ayağını ezmesi sonucu yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı 
öğrenildi.   
 
 

XIII.7. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 
 
17 Ocak 2011’de İstanbul Esenyurt’ta çıkan Alternatif Doğuş gazetesinin imtiyaz sahibi Çetin Yılmaz, Belediye 
Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun korumalarınca darp edildiğini iddia etti. Yılmaz, “Başkan beni çete lideri diye hedef 
gösterince koruma ve yandaşları Ekin TV'ye ait kameramanın kasetini zorla aldılar; beni tartakladılar. Devlet 
Hastanesi'nden darp raporu aldım ve şikayette bulundum” dedi.  

5 Mayıs 2011’de, BES İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinin performans uygulaması, personel eksikliği, zorunlu mesai 
uygulamalarına tepki göstermek için SGK Kadıköy Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamaya, Özel güvenlik elemanları 
ilk önce haberi izleyen gazetecilere engel olmak istedi. BES üyelerinin araya girmesiyle özel güvenlikler geri çekildi. 
Daha sonra Şube Başkanı Ahmet Acar’ın açıklama yaptığı sırada SGK Müdürü Mahmut Kotan aşağıya inerek özel 
güvenliklerin eyleme müdahale etmesini istedi. Özel güvenliğin müdahalesi üzerine 10 kişi darp edildi..  
 

23 Haziran 2011’de Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Ekinciler Caddesi Ofis Semti'nde Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi temizlik personelleri çöp atma saatinin dışında gelişi güzel olarak kaldırımın üzerine attıkları için 
uyardıkları İNG Bank'ın güvenlik görevlilerinin coplu saldırısına uğradılar. Daha sonra olay yerine gelen Yenişehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, belediyenin temizlik personellerini zorla karakola götürmek istedi.   

5 Eylül  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Burhan Deniz (1985), 1 Eylül 2011 günü kardeşi Orhan 
Deniz’i tedavi amaçlı götürdüğü Bağcılar Devlet Hastanesi’nde polisin ve özel güvenliğin sopalı saldırısına 
uğradıklarını söyledi. 
 
21 Ekim 2011’de Pamukkale Üniversitesi’nin (Denizli) düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı protesto etmek isteyen 10 öğrenci özel güvenlik birimleri tarafından darp edilerek 
salon dışına çıkarıldı   

21 Ekim  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Ekrem Akgül (1990), özel güvenlik memurlarından 
İstanbul Üniversitesi’ne satır ve bıçaklarla giren ülkücüleri dışarı çıkarmalarını istediklerini, can güvenliklerinin 
olmadığını söylediklerini dile getirdi. Ancak buna rağmen, amirlerinin direktifiyle özel güvenlikler tarafından saldırıya 
uğradığını, sivil polislerle birlikte 15 kişilik grup tarafından darp edildiğini söyledi 
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14 Aralık 2011’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmak için 
İstanbul Üniversitesi’ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto etmek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi 11 
kişi polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı   
 
28 Aralık 2011’de Akdeniz Üniversitesi’nin verdiği fahri doktora unvanını alma için Antalya’ya gelen Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı protesto etmek isteyen 3 öğrenci darp edilerek ve kelepçelenerek törenin yapıldığı 
salondan üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı   
 
29 Aralık 2011’de Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak için Edirne’ye gelen 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu protesto etmek isteyen 20 öğrenci darp edilerek konferansın yapıldığı 
salondan polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı   

  

XIII.8. Okulda Şiddet 
 
1 Ocak 2011’de İzmir’in Buca İlçesi’ndeki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nda 2009 yılında eğitim 
çalışmaları sırasında, eğitimci komiser yardımcısının, polis memuru adayı iki öğrenciyi “eğitime geç kaldıkları” 
gerekçesiyle tokatlayıp dövdüğü öğrenildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri 
arkadaşlarına dağıttığını öğrenen okul yönetiminin okulda bulunan telefonlardaki tüm görüntüleri sildirdiği fakat 
öğrencilerden birinin görüntüleri okul dışında bir arkadaşına göndermesi sonucu okuldaki şiddetin ortaya çıktığı ileri 
sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan okul yönetimi komiser yardımcısı hakkında açılan idari soruşturmanın 
sonuçlanmadığını, olaydan sonra açığa alınan başkomiser yardımcısının başka bir ile tayininin çıkmasının 
ardından komiserliğe terfi ettirildiğini ifade etti.  
 
12 Ocak 2011’de Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nda fen bilgisi 
öğretmeni N.Ö.arkadaşıyla tartışan 8. sınıf öğrencisi E.A.'yı (14) arkadaşlarının gözü önünde dövdüğü öğrenildi.    
 
18 Şubat 2011 tarihinde Y.K.M tarafından yapılan başvuruda 16.03.2011 günü saat 13.00 civarında Yüreğir ilçesi 
Cumhuriyet Lisesi’nde Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM ekiplerince yapılan panelde Kürtler aleyhine 
provakatif söylemlerde bulunulduğunu bunun üzerine kendisinin söz alıp yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ettiğini.  
Ve bunun üzerine okul öğretmenlerinden biri tarafından kendisinin okulun öğrencisi olmadığı söylemesi üzerine 
polislerin kendisini döverek okul dışına atıldığını ardından okul müdürünün odasında iki saate yakın keyfi bir şekilde 
tutulduğunu belirtti. Ayrıca okula girdiği gerekçesiyle kendisine 75 tl para cezası kesildiğini ekledi. Bir öğrenci olarak 
emniyet güçlerinin eğitim alanına girmelerini protesto hakkının olduğunu belirten Y.K.M. durumun takipçisi 
olmamızı talep etti.   
 
23 Mart günü, Gaziantep’te Ayşe Mehmet Sevcan İlköğretim Okulu öğrencisi M.K., Resim Öğretmeni B.Y. 
tarafından derste ayağa kalktığı gerekçesiyle dövüldü. Çocuğunun uykusunda “öğretmenim ben bir şey yapmadım” 
diye sayıkladığını belirten anne S.K., aldıkları darp raporuyla birlikte öğretmen hakkında suç duyurusunda 
bulunduklarını söyledi   
 
31 Mart 2011’de Urfa Dilnihat Özyeğin Orta Öğretim Kız Yurdu'nda, Orhan Gazi Lisesi 3. sınıf öğrencisi Bınevş 
Çiçek, doktora gitmek için izin istenilecek öğretmenin  yurtta olmamasından dolayı izinsiz doktora gittiği için Fatma 
Hoca’nın kendisine 'Kızım sen dağa mı gideceksin, terörist mi olacaksın?' diyerek,hakaret ettiğini ve tokat attığını 
belirtti.   
 
1 Nisan günü,  İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde Gülensu İlköğretim Okulu öğrencisi F.İ.’nin (13), Fen Bilgisi öğretmeni 
E.Ö. tarafından, “sınıfa gelen palyaçoya güldüğü” gerekçesiyle darp edilmesi sonucu, burnunda çatlak tespit 
edildiği, bildirildi.   
  
1 Nisan günü, Adana’da Sevim Tekin Lisesi öğrencisi M.H.’nin (16), okul önünde sigara içen öğrencilerin adlarını 
okul müdürü H.Ö.’ye vermediği gerekçesiyle H.Ö. tarafından darp edildiği  iddia edildi. Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi’nde kafasına üç dikiş atılan M.H., karakola giderek H.Ö.’den şikâyetçi oldu   
 
2 Nisan 2011’de İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerinin sınıf 
öğretmeni N.K. tarafından darp edildiğini ileri süren öğrenci velisi Ö.Ş. 1 Nisan 2011’de İzmir İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne dilekçe vererek şikâyette bulundu  
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7  Nisan 2011’de Ağrı ilinin Patnos ilçesi Anadolu Lisesi'nin iki öğrencisi arasında çıkan kavgadan sonra Polisin 
okul idaresinden izin almadan okulu bastığı ve bütün kadın ve erkek öğrencileri dayaktan geçirdiği Polisin 
kendilerini dövmesine itiraz eden 5 öğrenci gözaltına alındı.  

10 Nisan 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Kıyaseddin İşlar, 13 yaşındaki oğlunun 

Gülensu İlköğretim Okulu’nda öğretmeni tarafından şiddet gördüğünü, oğlunu hastaneye götürüp gördüğü şiddetle 

ilgili rapor aldığını ifade etti.  

12 Nisan günü,  Bitlis’te dershaneye giden 2 öğrenci arasında çıkan kavgaya karışan 1 öğrencinin polis memuru 
olan ağabeyinin arkadaşlarıyla dershaneye gelerek 12 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldığı bildirildi   
 
14 Nisan 2011’de Edirne’de Trakya Birlik İlköğretim Okulu öğrencisi B.E.’nin (12) “gürültü yaptığı” gerekçesiyle 
Türkçe Öğretmeni F.B. tarafından, sıranın üzerine yatırılarak parmağının kırıldığı, öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Millî Eğitim Müdürü Şerafettin Demirci olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti  
  
15 Nisan günü, Şanlıurfa’da Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi M.Y.’nin (13), arkadaşlarıyla tartışması üzerine, 
öğretmen M.M. tarafından dövüldüğü öğrenildi.  5 günlük “iş göremez” raporu alan M.Y.’nin ailesinin şikâyeti 
üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı   
 
15 Nisan  günü, Konya’nın Sarayönü İlçesi’ne bağlı Ladik Beldesi’nde Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi T.A.D.’nin 
(14) derste konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni H.İ.Y. (37) tarafından dövülmesi sonucu, T.A.D.’de %30 geçici 
görme kaybı meydana geldi   
 
19 Nisan günü,  Manisa’da ilköğretim okulunun öğrencisi O.K.’nin (14) müdür yardımcısı tarafından dövüldüğünü 
ileri süren anne N.K., müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi   
 
5 Mayıs günü, İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde özel bir ilköğretim okulunda, A.U.’nun (14), Müdür Yardımcısı 
A.N.A. tarafından, “yaramazlık yaptığı” gerekçesiyle dövüldüğü ileri sürüldü. A.U.’nun darp edildiğine dair sağlık 
raporu alan babası, A.N.A. hakkında suç duyurusunda bulunurken, A.N.A.’nın okul yönetimi tarafından açığa 
alındığı öğrenildi   
 
9 Mayıs günü,  Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde Ahu Hetman İlköğretim Okulu Anasınıfı Öğrencisi bir çocuğun, N.Ö. 
(45)  adlı sınıf öğretmeni tarafından dövüldüğünün cep telefonu kamerasıyla görüntülenmesi üzerine çocuğun velisi 
Marmaris Savcılığı’na ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu   
 
11 Mayıs günü, 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 iddia edildi. Hastaneden 
darp raporu alan F.Ç.’nin suç duyurusunda bulunması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturma başlattığı 
açıklandı   
  
30 Mayıs 2011’de, Urfa'da Eyüp Göncü Lisesi öğrencisi R.P., polis tarafından okula yapılan baskında dersten 
çıkarılarak gözaltına alındı. Kız öğrenci R.P’nin Eyyübiye Mahallesi'ndeki evi daha önce de polis tarafından üç defa 
basılmıştı. Öğretmen ve öğrencilerin gözleri önünde elleri kelepçelenerek okuldan çıkarılan R.P.'nin gözaltı 
gerekçesi öğrenilemezken, R.P., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 

3 Haziran 2011’de Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgaya müdahale etmek için 
okul önüne gelen polisler ise, sınıflara girerek öğretmenlerin gözü önünde öğrencileri darp ederek, gözaltına aldı.     

 
26 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, geçtiğimiz hafta Beytüşşebap Lisesi öğrencileri arasında çıkan 
kavganın ardından AKP'li Mezra Belediye Başkanı Hüsnü Timur'un oğlu, kardeşleri ile aralarında korucuların da 
bulunduğu bir grup, Beytüşşebap Lisesi'ni bastı. Saldırganlar 5 öğrenciyi darp ederken, araya girmek isteyen 2 
öğretmen de darp edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı duyan veliler, okulu basan grup ile kavga etti. 
Kavgada gruptan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis kavgayı ayırdı. Öte yandan, 
okulu basan grubun bir araca da hasar verdikleri ve aracın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
28 Eylül 2011’de Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde ilköğretim 7. sınıf öğrencisi bir çocuğun okuluna başörtüsüyle 
girmek istemesi üzerine okul görevlileri tarafından darp edildiği ileri sürüldü   
 
6 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde polisin Akrep tipi zırhlı aracının geçişi sırada bir 
çocuğun araca taş attığı ileri sürüldü. Bunun üzerine sivil polislerin de Süleyman Demirel İlköğretim Okulu 
bahçesinde oyun oynayan öğrencilere gaz bombası attığı bildirildi. Bu sırada bahçede oynayan 7 çocuk gaz 
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bombasının etkisiyle baygınlık geçirdi. Öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaşları 8 ile 12 arasında 
olan öğrencilere oksijen verildi.    
 
1 Kasım 2011’de Diyarbakır’da Eczacılar İlköğretim Okulu öğrencisi H.B.’nin, Hıristiyan olmasından ötürü Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulma talebinin reddedildiği ve H.B.’nin aynı dersin öğretmeni A.D. 
tarafından dua okuyamadığı gerekçesiyle darp edildiği öğrenildi   
 
8 Kasım 2011’de İHD Genel Merkezine başvuran Hülya Toprak, oğlu Alihan Toprak’ın Samsun 23 Nisan İlköğretim 
okulunda öğrenci olduğunu ve oğlunun öğrenme güçlüğü çektiğini sınıf öğretmeni Orhan Dikmen’in oğlunu sınıfta 
küçümsediğini ve şiddet uyguladığını belirterek derneğimizden yardım talebinde bulunmuştur.   

17 Kasım 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Halis Kaplan (1994), 16.11 2011 

Çarşamba günü TUYAP kitap fuarına gitmek için okullarının kiraladığı otobüse bindiğini, yer kalmadığı için 

öğretmeninin kendisini ve arkadaşlarını indirdiğini ardından okul müdürü yardımcısı tarafından darp edildiğini 

belirtti.  

7 Aralık 2011’de, Şırnak ili Silopi ilçe Lisesi’nde, ilçenin önde gelen ’Tayan’ ile ’İsperti’ aşiretlerine mensup 
öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, okul yönetimi 
polis çağırdı. Polis kavgaya ayırmakta güçlük çekince, olaya göz yaşartıcı bomba ile müdahalede bulundu. Çok 
sayıda ambulansın da çağırıldığı okulda atılan gaz bombasından etkilenen 35’i kız 60 öğrenci fenalaşarak baygınlık 
geçirdi. Öğrenciler hastanelere götürülürken, olaya karışan öğrenciler okul dışına çıkıp, burada polise taşlı saldırıda 
bulundu. Polisin göz yaşartıcı bombayla müdahalesini sürdürdüğü olaylar sırasında ilçe savaş alanına döndü. 
Esnaftan bazıları kepenk kapatırken, polis uzun süren çalışmadan sonra kavgayı önleyip, olaya karışanlardan 
bazılarını gözaltına aldı. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, çıkan kavganın sebebini henüz 
öğrenemediklerini, öğrenciler arasında çıkan kavganın bütün okula yayıldığını ve gaz bombasından etkilenen 
öğrencilerin ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine götürüldüklerini belirtti. Çıkan aşiret kavgası sonrası okul 
yarım gün tatil edilirken hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavga daha sonra 
ilçe merkezine sıçradı. Polislerin gaz bombası ile müdahale ettiği kavgada esnaf kepenklerini kapatmak zorunda 
kaldılar. Polisin attığı gaz bombaları nedeniyle dersliklerdeki öğrencilerin de etkilenmesi sonucu okul tatil edilerek 
öğrenciler evlerine gönderildi.   
 
 

XIII.9. Ölen Kişinin Bedenine Yönelik İnsanlık Dışı Muamele 
 
30 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde İkinci Köprü mevkii adı verilen bölgede 29 Eylül gecesi saat 
22.00 sıralarında operasyona çıkan askerler ile HPG'liler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 1'i ağır 
3 asker de yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, çatışmada 3 HPG'linin de yaşamını yitirdiği ileri 
bildirildi. Görgü tanıkları, 3 cenazenin askerler tarafından yerde sürüklenerek Beytüşşebap Alay Komutanlığı'na 
götürüldüğünü iddia etti.   
 
 31 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 22-24 Ekim tarihleri arasında yapılan ve kimyasal silah ve napalm 
bombalarının kullanıldığı ileri sürülen operasyonda yaşamlarını yitiren 24 HPG'linin isimleri açıklandıktan sonra, 
aileler cenazelerin bekletildiği Malatya'ya geldi. Savcılığa başvuran HPG'lilerden Siirt'ten Abdurrahman Enüştekin, 
Şırnak'tan Bereket Aşan ile Muştan Oktay Çelik'in aileleri sivil polisler gözetiminde teşhis için Belediye Şehir 
Mezarlığı Morgu'na gitti. Ailelere cenazeler gösterilmezken, bilgisayardan cenazelerin fotoğrafları gösterildi. 
Gördükleri manzara karşısında şok olan aileler, parçalanmış ve yakılmış olduğu belirtilen cenazeleri teşhis 
edemedi. HPG'li Oktay Çelik'in babası Seyithan Çelik, morg çıkışında "2 cenazenin başı yoktu. Bazı cenazeler de 
param parçaydı. Tanınmayacak şekilde yandıkları için teşhis edemedim" dedi. HPG'li Bereket Aşan ağabeyi Sevdin 
Aşan da, "Cenazeler param parçaydı. Ondan dolayı teşhis edemedim. Tam bire vahşet uygulanmıştı" diyerek 
gördükleri vahşet fotoğraflarını ifade etmekte zorlandı.  Morga giren HPG'li Abdurahman Enüştekin, Enver Akçay, 
Derviş Özkan ile Suna Özdemir'in aileleri de cenazelerini teşhis edemedi. Bazı ailelerin gösterilen fotoğraflardan 
cenazeleri teşhis ettiği, ancak cenazeler gösterildiğinde teşhis edemedikleri belirtildi. 
 

XIII.10. İşkence Davaları 

4 Mayıs 2011’de, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde 24 Aralık 2009’da gerçekleştirilen “Barış için Vicdanî Retçiler 

Kurultayı”na giderken Kabataş Vapur İskelesi’nde gözaltına alınan, ardından da tutuklanarak Maltepe Askerî 

Cezaevi’ne gönderilen vicdanî retçi Enver Aydemir’in işkence görmesi nedeniyle Maltepe Askerî Cezaevi Müdürü 

Albay Mustafa Özmen ve Astsubay İsmail Sümbül hakkında açılan davaya, Selimiye 1. Ordu Komutanlığı’nda 
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devam edildi. Sanıkların katılmadığı duruşmada tanıkların ifadelerinin ve adres tespitlerinin beklenmesine karar 

veren mahkeme heyeti duruşmayı 4 Temmuz 2011’e erteledi. 

18 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde ‘hırsızlık’ suçlamasıyla 2 Şubat 2004’te gözaltına alınan 

C.B.’ye elektrik ve tazyikli su işkencesi yapan polis memurları Mustafa Erdoğan ve Müjdat Arslan hakkında 

“işkence” suçundan açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 

duruşmasında mahkeme heyeti ‘suçun sabit olduğuna’ karar vererek polis memurlarına ikişer yıl altışar ay hapis 

cezası verdiği öğrenildi. 

25 Mayıs 2011’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil Serdar 

Saçan ile yedi polis memuru hakkında, 12 Kasım 1999’da gözaltına aldıkları Bilim Araştırma Vakfı üyelerine 

işkence yaptıkları iddiasıyla açılan davaya devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada esas 

hakkındaki mütalaasını veren savcı, gözaltına alınan 27 kişinin kaba dayak, saç çekme, sırt ve yüze vurma, askıya 

alma, hayâ burma gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını belirterek, Adil Serdar Saçan’la birlikte iki sanık 

hakkında “işkence yapmak” suçundan sekiz yıl hapis cezası istedi. Savcı diğer sanıklar hakkında ise beraat kararı 

verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi. 

14 Ekim 2011’de, İstanbul’un Kartal İlçesi’nde ESP üyesi Mustafa Diren Saygılı’nın, 22 Nisan 2010’da yapılan 

kimlik kontrolünün ardından gözaltına alınırken götürüldüğü Yakacık Polis Karakolu’nda işkence ve kötü muamele 

görmesi nedeniyle iki polis memuru hakkında açılan davaya başlandı. Kartal Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen 

duruşmaya katılan sanık polis memurları N.K. ve N.A.’nın ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmayı 26 Mart 

2012’ye erteledi. 

3 Aralık 2011’de Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin, 2002 yılında “PKK’ye kuryelik yaptığı” iddiasıyla Mardin’in Kızıltepe 
İlçesi’nde gözaltına alınan Hamdiye Aslan’a işkence yaptıkları iddiasıyla 5 polis memurunun Mardin 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılandığı davada mahkemenin verdiği beraat kararını “dosya kapsamına göre işkence fiili 
sabittir” diyerek bozduğu öğrenildi. Hamdiye Aslan, gözaltından mahkemeye çıkarıldığı güne kadar sürekli 
baygınlık geçirince üç kez doktora götürülmüştü. Hamdiye Aslan’ın koltuk altlarında dirseğine kadar 25 santimetre 
morarmalar, yüzünde ve ayak tabanlarında ödem oluşmasına rağmen doktorlar Hamdiye Aslan’ın bedenindeki 
izlerin bünyesinden kaynaklandığını belirterek işkence görmediği yönünde rapor vermişlerdi. Tutuklandıktan sonra 
cezaevi yönetimi tarafından tekrar muayene edilmek üzere hastaneye gönderilen Hamdiye Aslan’a 5 Mart 2002’de 
verilen raporda ise Hamdiye Aslan’ın copla tecavüze uğradığı bilgileri yer aldı. Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Şube 
Müdürlüğü’nün kararına rağmen 3 Nisan 2008’de Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi Bayram Ural, Nazım Ege, 
Abdulkadir Özer, Hanife Şennur Pat ve Levent Birsel’in beraatına karar vermişti   
 
5 Aralık 2011’de, Çorum’da 27 Eylül 2002’de “yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptığı” gerekçesiyle Merkez 
Seydim Jandarma Karakolu’nda gözaltında tutulan ve gözaltında tutulduğu süre içerisinde işkence ve kötü 
muamele gören Feride Kaya’nın yaptığı suç duyurusu üzerine açılan davanın   sonuçlandığı öğrenildi.Çorum Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan yargılama sonunda mahkeme heyetinin, Feride Kaya’nın işkence gördüğüne 
hükmettiği ancak dokuz yıldır yargılanan 2 askerin işkenceyi yapmadığına kanaat getirerek sanık askerlerin beraat 
etmesine karar verdiği öğrenildi. Feride Kaya’ya işkence görmesine rağmen “darp ve cebiz izine rastlanmamıştır” 
yazılı raporu veren F.S. ve M.A. adlı iki doktor da haklarındaki suçlamanın 7,5 yıllık zamanaşımına uğraması 
sayesinde iki doktor hakkındaki dava ortadan kalktı. Davaya konu olan iddianameyi hazırlayan savcılık ise, doktor 
raporlarını ve bu raporlarla örtüşen tanık anlatımlarını esas alarak, Feride Kaya’nın iki gün boyunca astsubaylar 
S.K. ve N.Ş. tarafından elektrik ve darp işkencesine maruz kaldığını belirtmişti. Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
alınan kararda, “gözaltına alınan Feride Kaya’nın gözaltında kaldığı tarihte kötü muameleye maruz kaldığı 
hususunun kabul edildiği ancak katılana kötü muamelede bulunan kişilerin söz konusu iki sanık olduğuna dair 
mahkememizce tam bir kanaat oluşmadığı, bu hususun şüpheli kaldığı anlaşıldığından, şüpheden sanık yararlanır 
ilkesi gereğince sanıkların beraatlarına karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı. Mahkeme heyeti kararın ardından 
başsavcılığa işkence suçunu işleyenlerin tespit edilmesi için suç duyurusunda da bulundu. Başsavcılığın, olayın 
ardından dokuz yıl geçmesine rağmen sanıkları tespit etmesi halinde yargılama yeniden başlayacak   
 

XIV. NAMUS CİNAYETLERİ 
 
KADIN 
 
3 Ocak 2011’de Iğdır ili Aşağı Erhacı Köyü'nde Ahmet Ş. kızı 10. sınıf öğrencisi Z.Ş.’ nin, daha önce ailece 
çalışmaya gittikleri Kars ili Arpaçay ilçesi Hasançavuş Köyü’nde tanıştığı Fırat Y.’ nin kaçırdığını, arada çıkan 
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anlaşmazlık nedeniyle Fırat Y.’nin babasının Z.Ş.’ yi karakola, karakolun da babasına teslim ettiği ve Z.Ş.’ yi 15 
yaşındaki kardeşi İ.Ş.’ nin bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.  
 
17 Ocak 2011’de Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’ne bağlı Çökeksu Köyü'nde oturan, başka bir erkekle kaçtığı için 
hakkında 'ölüm' emri verildiği iddia edilen İpek Tekin eşi Kadri Tekin tarafından silahla vurularak öldürüldü.   
 
24 Ocak 2011’de Gaziantep'te Gündoğdu Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi’ nde bir yakınlarının evinde 
belirlenemeyen bir nedenle babası Mehmet E. (66) ile tartışan Adile E., Mehmet E. tarafından öldürüldü. Karakola 
teslim olan Mehmet E. verdiği ilk ifadesinde, "Namus meselesi yüzünden öldürdüm" dediği öğrenildi.   
 
14 Şubat 2011’de İstanbul Ataşehir’de Salih Erdem kendisini aldattığı iddasıyla 38 yıllık eşi Saliha Erdem’i 
apartman girişinde kurşunlayarak öldürdü. 
 
10 Mayıs 2011’de, İstanbul'da tersane işçisi C.E. (1971), biri 17, diğeri 7 yaşında olan çocuklarını okula 
gönderdikten sonra karısı Y.E.'yi (1973) elektrik süpürgesinin kablosuyla boğarak öldürdü. Polisi arayan C.E., olay 
yerine gelen ekibe teslim oldu. C.E.'nin 18 yıllık karısını evlenmeden önceki sevgilisiyle görüştüğü iddiasıyla, 
"kıskançlık krizine girerek" öldürdüğü öne sürüldü.  
 
24 Haziran günü, Düzce'de Y.Ç., birlikte yaşadığı Derya Türk'ü (1994) bıçaklayarak öldürdü. Bir saat sonra 
yakalanan Y.Ç.'nin, Derya Türk'ü başka bir erkekle mesajlaştığı için öldürdüğü iddia edildi. 
 
26 Haziran günü, Tekirdağ'da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ.'yi kendisini aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. 
Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı. 
 
8 Ağustos 2011’de Ankara’da 24 yaşındaki Tuğba Kaya boşanmak istediği eşi Yılmaz Kaya tarafından başka biriyle 
yaşıyor gerekçesi ile vuruldu. Tuğba Kaya ağır yaralı olarak kurtuldu.   
 
13 Eylül 2011’de,  Diyarbakır'da, bir tarlada cesedi bulunan 22 yaşındaki Mürvet Acar'ın ölümünde, töre infazı 
şüphesi ağırlık kazandı. Mürvet Acar 22 yaşındaydı. Ergani'ye bağlı Kavaklı köyünde 2 ağabeyi, 12 yaşındaki erkek 
kardeşi ve anne-babasıyla yaşıyordu. Pazartesi günü, köye 2 kilometre mesafedeki tarlalarında cesedi bulundu. 
Köylülerin ihbarıyla olay yerine giden jandarma, genç kızın tüfekle vurulduğunu belirledi. Ceset otopsi için 
hastaneye götürülürken soruşturma kapsamında, baba ve iki ağabeyinin ifadesine başvuruldu. Bu sırada 12 
yaşındaki erkek kardeşi de jandarmaya giderek teslim oldu. Çocuk, ablasıyla tarlaya gittiklerini, tarlada yılan olduğu 
için yanına aldığı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu da ablasını vurduğunu söyledi. İfadesi alınan baba ve 
ağabeyler de sabah abla ile kardeşin tarlaya gittiğini, gerisini bilmediklerini anlatınca savcılık sorgusunun ardından 
baba ve oğulları serbest kaldı. Ancak köylüler, Mürvet'in ölümünün kaza değil infaz olduğuna inanıyordu. İddiaya 
göre, genç kızı ölüme götüren süreç, geçen ay köylerindeki bir düğünde başlamıştı. Genç kız, burada düğün 
çalgıcısı M.K. ile tanıştı. Birbirlerine âşık olan ancak evlenmelerine izin verilmeyeceğini düşünen ikili, 3 gün sonra 
kaçtı. Mürvet'in ailesi duruma sert tepki gösterdi. Aracılarla M.K.'nin ailesine, kızlarının gönderilmesi için baskı 
yapmaya başladı. Genç adam da tehditlerden korktu ve 15 gün önce Mürvet Acar'ı köyüne geri gönderdi. Mutluluğu 
sadece 2 hafta süren Mürvet de ailesinin "Affettik" demesi üzerine normal hayatına döndü ve tarlada çalışmaya 
başladı. Fakat köye geldikten birkaç gün sonra cesedi bulundu. Köyde Mürvet için taziye çadırı kuruldu. Ancak ne 
hikmetse genç kızın 2 amcası dışında babası başta olmak üzere ailenin diğer erkekleri taziyeye katılmadı. Bu 
sırada köylülerden bazıları, olayın töre infazı olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre savcıya verdikleri ifadede M.K.'nin 
ailesini arayan birilerinin, "Biz üzerimize düşeni yaptık. Kızı öldürdük. Şimdi sıra sizde. Siz de oğlunuzu öldürün" 
dediğini önü sürdü.   
 
24 Eylül 2011’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 33 yaşındaki Meva Yayla, boşandığı eşi Mustafa Görmez 
tarafından başka biriyle ilişkiye girdiği iddiasıyla öldürüldü.   
 
25 Eylül 2011’de Diyarbakır’da meydana gelen olayda 35 yaşındaki R.T., eşi Ş.T’yi evde başka biriyle otururken 
bulunca cinnet geçirdi. Eşini ve yanındaki adamı bıçaklayarak balkondan aşağı attı. Eşi ağır yaralı olarak 
kurtulurken yanındaki kişi hayatını kaybetti.   
 
26 Eylül 2011’de, Elazığ'da, 34 yaşındaki Özcan D., kendisine tecavüz edildiğini, hamile kaldığını, daha sonra da 
teyzesinin yardımıyla doğurduğu bebeği terk ettiğini söyleyen kardeşi 32 yaşındaki Ayşegül D.'yi elleriyle boğarak 
öldürdü. Polise teslim olan Özcan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaydan sonra araştırma yapan polis, 
Ayşegül D.'nin doğurduğunu söylediği kız bebeğin 16 Eylül tarihinde bir mezarlıkta terk edilmiş olarak bulduğu 
bebek olduğunu belirledi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   
  
ERKEK 
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1 Mart 2011’de Diyarbakır'ın Hazro İlçesi’ne bağlı Kırmataş Köyü’nde taksi şoförü Yılmaz Eryavuz aracına aldığı 
kişiyi Meşebağ Köyü’ne götürmek üzere yola çıktıktan sonra kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun 
namlulu silahlarla tarandı. Silahlı saldırı sonucu araç şoförü Eryavuz yaralanırken, araçta bulunan ve ismi 
öğrenilemeyen 22 yaşındaki kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bu arada öldürülen kişinin Meşebağ Köyü’nde 
korucu olduğu belirtilirken iddialara göre, bu kişinin kısa süre önce bir kadını kaçırdığı ve silahlı saldırının bu 
nedenle gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.   
 
 

Namus Cinayeti Davaları 

XV. EV İÇİ ŞİDDET, TACİZ ve TECAVÜZ 
 
 
15 Ocak 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Türkan Arslan (1984), kardeşinin zaman 
zaman uyuşturucu madde kullandığını, tedavi olmak istemediğini, sürekli saldırgan davranışlar sergilediğini, bıçakla 
kendisini tehdit ettiğini dile getirdi.   
 
24 Ocak 2011 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ş.Ç.: Kız kardeşinin V.K. ile 5 yıl evli kaldığını ve bu 5 
yıl boyunca eşinden şiddet gördüğünü, 7 aylık hamileyken eşini terk ederek evlerine geldiğini, rahatsızlandığı için 
hastaneye götürdüklerini, doktorların bebeğin kardeşinin karnında çoktan öldüğünü ve annesini zehirlediğini 
söylediklerini , kız kardeşinin 8 Nisan 2010’da yaşamını yitirdiğini, ancak ölmeden önce polise, eşinin kendisini 
dövdüğünü ve karnını tekmelediğini söylediğini, kendilerinin, kardeşlerinin ölümüne sebebiyet verdiği için enişteleri 
V.K. den şikayetçi olduklarını ancak bu kişinin serbest bırakıldığını belirterek, derneğimizden hukuki destek talep 
etmişlerdir.  
 
26 Ocak 2011’de Gaziantep'te iddiaya göre Ali Rıza K.(38) 11 yıldır birlikte yaşadığı Hatice Ç.(29) ile tartıştı. 
Kendisini aldattığını iddia ettiği Hatice Ç.’ye işkence yaptıktan sonra kaçtı. Komşularının polise haber vermesi 
üzerine Hatice Ç. hastaneye kaldırıldı, Ali Rıza K. göz altına alındı.   
 
2 Şubat 2011’de, Çanakkale'de E.B, annesi A.B.'yi (1927) darp ederek ağır yaraladı. Hayati tehlikesi bulunan A.B., 
Çanakkale Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. E.B. ise tutuklandı. 
 
9 Şubat 2011’de, İHD Adana şubemize başvuruda bulunan H.T görücü usulü ile evlendiği eşi (kuzeni) tarafından 
devamlı şiddete uğradığını belirtip, birkaç kez kaçıp baba evine sığınan E.T erkek kardeşleri tarafından dövülerek 
eşinin yanına gönderilmek istenmiş, yapılan şiddete dayanamayan kadın evden kaçmış, can güvenliğinin 
olmadığını belirmiştir. 
 
5 Mart 2011 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Z.G.: 17 yıllık evli ve 4 çocuğunun olduğunu, evliliği 
boyunca çocuklarının ve kendisinin sürekli şiddete maruz kaldığını, son şikayetinden sonra eşinin eve gelip 
kendisini darp ettiğini ve seni yaşatmayacağım diye tehdit ettiğini belirterek kendisine yardımcı olmamızı istedi.   
 
5 Mart 2011’de Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde yaşayan Emine M., 6 yıllık kocası Süleyman 
M.'den gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu, hastanede yapılan muayene sonucunda kadının evde düşük 
yaptığı ve yaklaşık 15 haftalık olan çocuğunu kaybettiği bildirildi.   
 
8 Mart 2011’de Urfa'nın Eyyübiye semti Hacıbayram Mahallesi'nde 24 yaşındaki Zekiye B. annesinin evine 
giderken evinin dış kapısını açık bıraktığı için 26 yaşındaki eşi Selahattin B. tarafından bıçaklandı. Zekiye B. 
Hastaneye kaldırılırken Selahattin B. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
8 Mart 2011’de Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde 18 yaşındaki M.A. kayınbiraderi S.Ç.'nin tacizine uğradı için ailesinin 
yanına gitti. Damadının ailesinin evlilik döneminde verdikleri başlık parasını geri istemeleri üzerine evine dönmesini 
istediği halde evine dönmediği için baba F.A. kızını dövdü.   
 
10 Mart 201’de, Bursa’da Ş.A.B. öz kızı ve gelinine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Ş.A.B., iki yıl önce 
komşusunun 8 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı ve cezaevinden üç ay önce çıktığı 
belirtildi. 
 
11 Mart 2011’de,  İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan G. B. (1969), eşinin kendisini evlendiği 
günden bu yana 7 yıldır sürekli dövdüğünü, 3 ve 5 yaşındaki oğullarının gözü önünde kendisine tecavüz ettiğini, 
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ayrıca eşinin çalışmadığını ve artık dayanamadığı için evden ayrıldığını söyledi. Evine bir daha dönmek 
istemediğini ve ayaklarının üstünde durmaya başladığında çocuklarını mahkeme kararıyla almak istediğini 
belirterek derneğimizden yardım talep etti. 
 
18 Mart 2011 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran N.E.: 18 yıllık evli olduğunu ve kayınbiraderlerinin 
kendisine ve kızına şiddet uygulayıp darp ettiğini, şikayet ettiği takdirde ölümle tehdit ettiklerini belirterek bu konuda 
kendisine yardımcı olmamızı istedi. 
 
30 Mart 2011’de,  İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İsmail Altan, kız kardeşi Nursel Akbay’ın 
eşinin bir hafta evvel intihar ettiğini, kız kardeşinin, eşinin kardeşleri ve intihar eden eşinin ilk eşinden çocukları 
tarafından tehdit edildiğini ifade etti.  
 
14 Mayıs 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran H.C.S.: 5 yıldır R.S. ile evli olduğunu, evliliği boyunca şiddete 
maruz kaldığını, kayın pederinin sürekli cinsel tacizde bulunduğunu tehdit ettiğini ve birkaç gün önce eşinin 
akrabaları tarafından evlerine saldırı düzenlenip kızlarının kaçırılarak İzmir’e götürüldüğünü belirterek 
derneğimizden hukuki destek talep etmiştir. 
 
16 Haziran 2011’de Urfa merkeze bağlı Seksenören köyünde alacaklı olduğunu iddia eden 44 yaşındaki Tahir Ok, 
kardeşi İsmail Ok ve 28 yaşındaki 8 aylık hamile eşi Zekiye Ok'u zincirle döverek hastanelik etti.  
 
22 Haziran 2011’de, Balıkesir'de S.Ö., karısı N.Ö.'yü banyoya kilitleyerek işkence ve tecavüz etti. Kadın ikinci 
kattaki evin penceresinden atlayarak kurtulan kadının kocasını daha önce polise şikayet ettiği öğrenildi. S.Ö. üç 
gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. N.Ö. üç çocuğuyla birlikte bir sığınma evine yerleştirildi. 
 
25 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Bedriye Kolu, 17 yıldır evli olduğu 76 
yaşındaki eşi Fazlı Kolu’nun şeker hastası olduğunu, Alzheimer hastası olduğunu, bypass ameliyatı geçirdiğini, 
gözlerinin görmediğini ve sol tarafı felçli olduğunu belirtti. Çocukları ve damatlarının eşinin maaş kartını kendisini 
tehdit ederek elinden almaya çalıştıklarını dile getirdi.  
 
3 Temmuz 2011’de Diyarbakır'da akli dengesi bozuk olduğu ileri sürülen eşi 38 yaşındaki Ali Rıza Ö. tarafından 
bıçaklanan 29 yaşındaki Güner Ö., canını kurtarmak için pencereden atladı. Gelen polislere, bu kez rehin aldığı 
oğlunu balkondan atmakla tehdit eden Ali Rıza Ö., biber gazıyla etkisiz hale getirildi.   
 
5 Temmuz 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan F.D.,  yaklaşık 3 ay önce ailesine 
başörtüsünü açmak istediğini söylediğini, bunun üzerine kendisini eve hapsettiklerini, babasından şiddet 
gördüğünü, dayısı tarafından da ölümle tehdit edildiğini dile getirdi. 
 
18 Temmuz 2011’de Ali B. ile eşi Fidan B. arasında çıkan tartışma da  Ali B., evdeki keserle eşine saldırdığı, 
saldırıda Fidan B. yaralanırken, anne ve babasını ayırmak isteyen Özlem B. de babası tarafından keserle darp 
edildiği,  vücudunun çeşitli yerlerinden keser darbesi ile yaralanan Fidan B. ve darp sonucu hafif şekilde yaralanan 
kızı Özlem B. ise, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.   
 
29 Temmuz 2011’de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşlerinden şiddet gördüğünü iddia eden 3 kadın,   B. A, E. K. 
ve N. Ç, polis merkezine giderek, kendilerine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdükleri eşlerini şikâyet etti. 
Gözaltına alınan S. A, O. K. ve M. Ç, Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı.   
 
1 Ağustos 2011’de Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde gelinini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 
kayınpeder tutuklandı. Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat eden Z.G. isimli kadın,   F.G.'nin kendisine 
tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Arpaçay Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadesi alındıktan sonra 
tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.G., Arpaçay Nöbetçi Mahkemesi tarafından ifadesi 
alındıktan sonra tutuklandı.   
 
6 Ağustos 2011’de Urfa ili Yenice Mahallesi'nde 7 çocuk annesi Zeyihe D. (40), sabah saatlerinde eşi Halil D. ile 
tartıştı. Eşi tarafından darbedilen 7 aylık hamile kadın yaralandı. Komşuların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet 
Hastanesine kaldırılan Zehiye D, burada yapılan müdahalenin ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine 
sevk edildi. Yapılan kontrollerde Zehiye D. ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.   
 
8 Ağustos 2011’de, Kocaeli'nde G.Ç. (1980) adlı kadın, kocasının şiddetinden kaçarken beşinci kattan düştü. 
Kadını ve ailesini öldürmekle tehdit eden koca M.A.C., (1984) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
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9 Ağustos 2011’de, İstanbul'da Ç.Ç. boşanmak isteyen karısı Ö.Ç.'yi dövdü ve tecavüz etti. Ö.Ç.'nin şikayeti 
üzerine Ç.Ç., tutuklandı. 
 
10 Ağustos 2011’de, İHD Adana şubemize başvuruda bulunan S.Hırçın, 8 yıl evli kaldığı eşi tarafından darp edilip 
evden kovulduğunu belirtererek derneğimize başvurmuştur. 
 
16 Ağustos 2001’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Z.A. isimli kadın 1998 yılında Erol isimli Şahısla 
evlendiğini, eşinin bir başka kadınla resmi nikâhlı olduğunu bilmediğini ve bu evlilik sonunda 3 tane çocukları 
olduğunu anlatan Z.A. geçen yıl eşi tarafından darp edilip evden kovulduğunu, hiçbir gelirinin, sosyal güvencesinin 
olmadığını ve çocuklarının kendisine gösterilmediğini belirtmiştir.   
 
22 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Süleymaniye Mahallesi’nde ise Emir Ugun (48) ile akşam saatlerinde ailevi 
nedenlerden dolayı eşi Keziban Ugun (39) tartıştı. Kısa sürede büyüyen olayda eşinden dayak yiyen kadının 
yardım çağrısı üzerine eve gelen komşuları polisi aradı. Yaralı kadın hastaneye gönderildi, Emir Ugun gözaltına 
alındı.  
 
22 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Kamberiye Mahallesi’nde de Mahmut Yılmaz (41) tartıştığı eşi Ayfer Yılmaz’a (29) 
şiddet uyguladı.  Şiddete maruz kalan kadının şikâyetçi olması üzerine Mahmut Yılmaz gözaltına alındı.    
 
23 Ağustos 2011’de Erzurum Oltu İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Emrah Özden,  cep telefonu 
yüzünden tartıştığı eşini döverek komalık etti. Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alınan Süvel 
Özden'in burnunun kırıldığı, omzunda çatak olduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darptan kaynaklanan 
yaralanmalar olduğu belirlendi. Hafıza kaybı yaşandığı belirlenen Süvel Özden'in durumun ciddiyetini koruduğu 
belirtildi.   
 
24 Ağustos 2011’de Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir gencin internet kafeye gitmesine izin vermeyen annesini 
dövdüğü iddia edildi. Alınan bilgiye göre, polis merkezine başvuran 56 yaşındaki Hatice A, 15 yaşındaki oğlu 
İbrahim A'nın internet cafeye gitmesine izin vermemesi nedeniyle, kendisini darp ettiğini ifade ederek, şikâyetçi 
oldu.   
 
26 Ağustos 2011’de, Bolu'da S.M., karısı N.M.'yi dövdükten sonra evden kovdu. Karakola sığınan kadın hastaneye 
kaldırıldı. 
 
31 Ağustos 2011’de, Sakarya'da Osman Kurt (1973) karısı H.K.'yi dövdü. Olay üzerine H.K.'nin ağabeyi A.K. 
(1961), Osman Kurt'u silahla öldürdü. A.K. gözaltına alındı. 
 
6 Eylül 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan S.B.  eşinin inşaat işçisi ve alkol bağımlısı olduğunu ve 
kendisine şiddet uyguladığını, aile içerisinde şiddete, hakarete dayalı bir geçimsizliğin olduğunu ve can güvenliği 
korkusu nedeni ile İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunmuştur.   
  
8 Eylül 2011’de, Bitlis'in Ahlat İlçesi'ne bağlı Otluyazı (Xulîk) Köyü'nde Fatma Yılmaz (27) adındaki iki çocuk 
annesinin kayınbiraderi tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen 
bilgilere göre, Ölmez'in eşinin cezaevinde tutuklu bulunduğu ve kendisinin de eşinin ailesi ve kardeşiyle beraber 
yaşadığı belirtildi. Kyınbiraderi tarafından uzun bir süredir tecavüze uğradığı belirtilen Ölmez'in son zamanlarda 
kayınına karşı koyduğu ve E.Ö. tarafından öldürüldüğü belirtildi. Şu an cezaevinde bulunan E.Ö. için ailesinin deli 
olduğunu iddia ettiği ve bunun için rapor alınmaya çalışılacağı ileri sürüldü.   
 
9 Eylül 2011’de, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde oturan 74 yaşındaki M.Ç. tartıştığı eşi Hayret Ç.'yi 
(65) döverek öldürdü. M.Ç, Sarıkamış Jandarma Komutanlığı'na gider teslim oldu. Bir süreden beri ekonomik 
problemleri bulunan M.Ç. evde eşi Hayret Ç. ile tartıştı. Eşine tekme ve tokat atan M.Ç, eline geçirdiği sopayla da 
vurdu. Hayret Ç. aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Eşinin öldüğünü anlayan M.Ç. evden ayrılarak Jandarma 
Komutanlığına giderek teslim oldu. M.Ç'nin ifadesi sonucu köydeki evinden alınan yaşlı kadının cesedi otopsi 
yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi. 5 kız, iki erkek çocuğu köy dışında yaşayan karı koca arasında bir haftadan 
beri tartışma yaşandığı bildirildi.   
 
11 Eylül 2011’de, İzmit'te A.T. (1975), kuzeni Ş.Ö. (1957) adlı kadına tecavüz etti. Zanlı ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
 
14 Eylül 2011’de, Şanlıurfa’da oturan Fatma Zehra Atlıoğlu, 8 yıl önce ailesinin isteğiyle akrabası Ramazan Yolcu ile 
imam nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Fatma Zehra Atlıoğlu 2 yıl önce şiddet gördüğünü iddia ettiği Yusuf 
Yolcu'dan ayrılıp baba evine döndü. Atlıoğlu, geçen yıl 73 yaşındaki Ahmet Atlıoğlu ile evlendi. 2 çocuğu ile birlikte 
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evlendikten sonra Şairnabi Mahallesi 204. sokaktaki evinde yaşamaya başlayan Atlıoğlu çifti arasında sık sık 
çocuklar nedeniyle tartışma yaşananınca geçen hafta içerisinde şiddet gördüğü iddiasıyla eşini polise şikayet etti. 
Polisin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı Ahmet Atloğlu, kendisini şikayet eden eşi ile 2 çocuğunu 
eşyalarıyla birlikte sokağa attı.   
 
15 Eylül 2011’de, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşinden şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, polise başvurdu. 
Polis merkezine başvuran Sara K. eşinin kendisine "her gün şiddet uyguladığını" öne sürerek, "Vücuduma ısıtılmış 
çatal batırıp, geceleri beni ayakta bekleterek, eziyet ediyor" dediği eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine 
soruşturma başlatan polis ekipleri, şikayetçi kadının eşini gözaltına aldı.    
 
23 Eylül günü, Bursa da R.K. (1986), imam nikahlı karısı M.A.'yı (1988) dövdü. Yedi aylık hamile kadın hastaneye 
kaldırıldı, koca gözaltına alındı. 
 
28 Eylül 2011’de, Gaziantep’te, işsiz Ali Rıza Keskinkılıç 12 yıl önce,  kaçırdığı Hatice Çarık’la birlikte olmaya 
başladı. 12 yıllık birliktelikten 4 çocukları oldu. 26 Ocak’ta kıskançlık yüzünden kavga ettiler. “Beni aldatıyorsun” 
dediği kadını 20 yerinden bıçaklayan Keskinkılıç tutuklandı, Çarık ise tedavisinin ardından Sığınma Evi’ne 
yerleştirildi. Bir süre önce tahliye olan Keskinkılıç, yakınlarını araya sokarak nikâhsız eşi Çarık’ı evine dönmeye 
ikna etti. Bir haftadır tekrar birlikte yaşayan çift arasında dün sabah yine kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. 
Keskinkılıç, önce mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla, ardından da eline geçirdiği şişle Hatice Çarık’ı çeşitli 
yerlerinden yaraladı. Gürültüyü duyup gelen komşuları kadını hastaneye kaldırdı.   
 
28 Eylül 2011’de, Adıyaman Kayalık Mahallesi'nde 75 yaşındaki üvey annesi N.A ile tartışan Z.A isimli şahıs, daha 
sonra üvey annesini darp etti. Komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Vücudunun çeşitli 
yerlerinden darbe alan yaşlı kadın olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.     
 
17 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Ş.E., şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan H.E. ile 
22 yıldır evliyiz. Bu evliliğimizin başından beri aramızda sürekli olarak sorunlar vardı. En son ramazan ayında basit 
bir nedenden dolayı tartıma çıktı. Kızım ile birlikte karakola gidip şikâyette bulunduk. Şikâyet sonrası ben ve 
çocuklarım sığınma evinde 2 gün kaldık. Sığınma evinden çıktıktan sonra ailemin yanına sığındım. Ailemin yanında 
kaldığımı öğrenen eşim kardeşimi arayıp, telefonda sürekli olarak beni ve çocuklarımı ölümle tehdit ediyor. Ama 
kendisiyle görüşmek istemediğim için çocuklarımın okuluna giderek orada bana ve aileme kötü ithamlarda 
bulunmuş. Kötü olduğumu öğretmenlere söylemiş. Tüm bu nedenlerden dolayı benim ve ailemin can güvenliği 
yoktur. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. ”   
 
24 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan R.K., şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan S.E. ile 
29 Kasım 2009 yılında evlendik. Bir yıl evli kaldık. Resmi nikâhım olmadığı için çocuğuma kimlik çıkaramadım. 
Eşim beni terk etti. Şuan ailemle yaşıyorum. Çok zor durumdayım. Bunun için eşimden nafaka talebinde bulunmak 
istiyorum.”   
 
31 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan S.B., şu beyanlarda bulundu: “Ben 44 senedir S.B. 
ile evliyim. Bu süre zarfında sürekli dayak, hakaret, psikolojik işkenceye maruz kaldım. Eşim beni evden dışarı atıp, 
kapının kilidini de değiştirip, giysi ve eşyalarımı dahi almama izin vermedi. 6 çocukla şuan evli olan kızımın yanın 
da kalıyorum. Ve çok mağdurum. Artık eşimle bir arada yaşamak istemiyorum. Nafaka talebinde bulunmak 
istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
8 Ekim 2011’de, Mardin'de boşanmak istediği avukat eşi Ç.B.'den şiddet gördüğü iddiasıyla Gaziantep'teki ailesinin 
yanına gelen 4 çocuk annesi, 31 yaşındaki Fatma B. eşi ve yakınlarının ailesiyle kaldığı Çakmak Mahallesi'ndeki 
eve baskın yaparak ellerinde demir çubuk ve sopalarla kendilerine saldırdığını öne sürdü. 
 
5 Kasım 2011’de, Bursa'da E.K., boşanma davası süren karısı S.K.'yı (1982) kalp krizi geçirdiğini söyleyerek evine  
çağırıp tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan koca, adliye sevkinin ardından tutkusuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
 
23 Kasım 2011’de, İstanbul'da R.K. karısı C.K.'yi dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı, R.K. gözaltına alındı. 
 
25 Kasım 2011’de,  İHD Hakkari şubemize başvuran A.R. nin yaşam hikayesi ; Suriye'nin Kamışlo kentinde ikamet 
eden ve Arap kökenli olan 6 nüfuslu ailenin en küçük kızı olan A.R. adlı genç kadın, Hakkari ili Yüksekova ilçesine 
bağlı Dilekli (Şuke) Kampı'nda bulunan 70 yaşındaki Hüseyin Taş ile para karşılığında imam nikahıyla evlendirildi. 
Bir ay önce Yüksekova'nın Dilekli Kampı'na getirilerek imam nikahı kıyılan A.R.'ye rızası olmadan defalarca 
tecavüz edildiği iddia edildi. Kürtçe bilmeyen ve bu nedenle Hüseyin adlı kişiyle anlaşamadığını belirten ve 
günlerce dövüldüğünü söyleyen A.R., son olarak kaldıkları evin camından atlayarak, Yüksekova BDP İlçe binasına 

http://sondakika.com/sanliurfa/
http://sondakika.com/siverek/
http://www.milliyet.com.tr/index/siginma%20evi
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sığındı. Burada İHD ve BDP'li yetkililerden yardım talep eden A.R., "Beni evime gönderin" talebinde bulundu. Genç 
kadının pasaportunun halen Hüseyin Taş adlı kişinin elinde bulunduğu öğrenilirken, Taş A.R.'yi getirinceye kadar 
25 bin lira masraf ettiğini, bu parayı verirse gidebileceğini söyledi.  A.R., yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri verdi: 
"Babam iki evli ayrı yaşıyor. Zor bir yaşantımız vardı. Babam benim rızamı alarak geçici köy korucu emeklisi olan 
Hüseyin'le evlenmemi istedi. Ben buradaki yaşamdan kurtulmak için iyi insan dedikleri Hüseyin'le evlenmeyi, 
gelenek göreneklerimiz çerçevesinde kabul ettim. Ancak Muhammed'in üstün çabaları ve Hüseyin'den aldığı 
paralar sonucundaki ikna çabaları sonucunda evlenmeyi kabul ederek, Yüksekova'ya getirildim. Buradaki yaşantıyı 
görünce nasıl bir pazarlamaya dönüştüğümü fark ederek, geri gitmek istedim. Bunun üzerine acilen bana imam 
nikahı kıyarak, bana zorla sahip oldu ve defalarca tecavüz etti. Ben artık oraya geri dönmek istemiyorum. BDP ve 
İHD bana yardım etsin” 
 
5 Aralık 2011’de, İstanbul'da hakkında evden uzaklaştırma kararı buluna R.K. (1971), eve giderek karısına saldırdı. 
İhbar üzerine eve gelen bir polisi de av tüfeğiyle yaraladı. Karısı ve iki çocuğu, olay yerinden uzaklaştırıldı. Dört 
saatlik operasyon sonucunda R.K. yakalandı. 
 
12 Aralık 2011’de, Adıyaman'ın Besni ilçesinde, psikolojik tedavi gördüğü için eşinden ayrı yaşadığı belirlenen M.Ş, 
ikna edip eve götürdüğü karısını orakla ağır yaraladı. İlçeye bağlı Sarıyaprak beldesinde yaşayan G.Ş. (28), kocası 
M.Ş'nin (34) psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 4 ay önce kendisinden ayrılarak İstanbul'da yaşayan ailesinin 
yanına yerleşti. Yaklaşık 10 gün önce İstanbul'a giden M.Ş, ayrı yaşadığı eşi G.Ş. ile görüşerek tedavi görüp 
iyileştiğini öne sürüp eşini eve gelmesi konusunda ikna etti. Çift birlikte İstanbul'dan Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak 
beldesindeki evlerine döndü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçiren koca M.Ş, evin bahçesinde 
bulunan orakla eşi G.Ş'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. G.Ş'nin çığlıkları üzerine yardıma koşan 
komşuları, genç kadını kocasının elinden zor kurtardı. Kanlar içerisinde kalan genç kadın, 112 Acil Servis ekipleri 
tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra yakalanan M.Ş, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
gözaltına alındı.   
 
14 Aralık 2011’de, Tekirdağ'da M.E.K. adlı erkek, karısını dövdü, iki bacağını kırdı. Kadın şikayetçi oldu, M.E.K. 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
15 Aralık 2011’de,  İstanbul'da yaşayan sinema oyuncusu F.G. kendisini terk ederek Adana'ya giden karısı Z.G'yi 
dövdü, el ve ayaklarından koli bandıyla bağlayarak arabanın bagajında İstanbul'a getirdi. F.G. trafik kontrolünde 
yakalandı. Kadının vücudunun birkaç yerinde darp izini gören polis F.G'yi ve yanındaki Y.İ. İ.Y ile A. Y'yi göz altına 
aldı. 
 
16 Aralık 2011’de, İHD Adana şubemize başvuruda bulunan D.Abike; 6 aylık eşi M.A tarafından darp edildiği için 
kendisinden ayrılmak istediğini belirtmiş. Eşinden ayrılmak istediği için tehditler aldığını ve can güvenliğinin 
olmadığını belirtmiştir. 
 
17 Aralık 2011’de, Edirne'de B.A., karısı B.A ve çocuğu N.A.'yı dövdü. Kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı, koca 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
21 Aralık 2011’de, İstanbul'da B.Y. (1967), karısı Ö.Y.'yi dövdü. Kadın şikayetçi oldu. İfadesi alınan B.Y. savcılık 
talimatıyla serbest bırakıldı 
 
21 Aralık 2011’de, Kocaeli'de O.G. (1992) adlı erkek, birlikte yaşadığı sevgilisi R.K.'yı dövdü. Polis merkezine 
sığınan kadını almaya giden O.G. bir polis memurunu da bıçakla yaraladı. 
 
24 Aralık 2011’de, Kocaeli'de E.K. (1989) adlı erkek, kendisinden ayrılan sevgilisi Ö.B.'nin (1990) evine kapıyı 
kırarak girip kadını ve kız kardeşini dövdü. Balkona çıkıp yardım istemek için bağıran iki kardeş kimse duymayınca 
E.K.'den kaçmak için camdan atladı.  
 
25 Aralık 2011’de,  İstanbul'da polis memuru E.E., boşanmak isteyen karısı D.E.'yi (1980) bıçakla tehdit ederek 
çocukları istemeyeceğine dair bir kağıt imzalatıp dövdü. 
 

Davalar 
 

XVI. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
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25 Aralık 2010’da Konya’nın Selçuk ilçesinde yanmış bir kadın cesedi bulundu. Araştırmalar sonucu Fatma 
Yazan’a ait olduğu bildirilen cesedin Ramazan Akın ve Halil Taşdöven’in itirafları sonucu kendileri tarafından 
tecavüz edilip öldürüldüğü ve yakıldığı sonucuna varıldı. Bu araştırmalar sonucu Yazan’ın kızının ise üvey babası 
Hasan Hüseyin E. tarafından cinsel tacize uğradığı tespit edildi. 
 
1 Ocak 2011’de Hakkari’de bir polis memurunun beylik tabancasıyla ilk önce eşini daha sonra da kendisini vurduğu 
belirtildi. 
 
1 Ocak 2011’de Iğdır Karaağaç Mahallesi Karaca Sokak'ta Güzel Bulut (40) adlı kadın belirsiz kişi yada kişilerce 
pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.   
 
4 Ocak 2011’de Malatya'nın Kale İlçesi'nde Karakaya Baraj Gölü'nde Malatya merkez Duruldu köyü nüfusuna 
kayıtlı Fidan Günaydın’ın (52) cesedi bulundu.   
 
6 Ocak 2011’de Balıkesir’in Karacabey ilçesinde görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Aydın, eski sevgilisi olan 
Fen Bilgisi Öğretmeni Funda Akbaş ve Murat Ekici’yi, Bandırma’da tabancayla öldürdü. Akbaş’ın, kendisini rahatsız 
ettiği gerekçesiyle Hasan Aydın’ı savcılığa şikayet ettiği ve 3 bin lira para cezasına mahkum ettirdiği öğrenildi. 
 
9 Ocak 2011’de Kahramanmaraş'ta bir fabrika işçisi olan A.Ç. otomobiliyle evinin kapısını kırarak içeri girdikten 
sonra av tüfeğiyle karısını öldürdü, kızını yaraladı.   

 
16 Ocak 2011’de Karaman’da mirastan kendisine kalan parasını almak ve ayrılmak istediğini söylediği için meyve 
bıçağıyla imam nikâhlı eşi Muhammet S. tarafından öldürülen Asuman Yörük(34)’ün cesedi evlerinin yanındaki 
harabede bulundu. 
 
20 Ocak 2011’de Urfa'da Beykapısı Mahallesi 985. Sokak'ta Medine Taşkın, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya 
da kişiler tarafından kafasına silahla ateş edilerek öldürüldü.   
 
24 Ocak 2011’de Adıyaman'da Demet Ç. isimli genç kız, ayrıldığı sevgilisi Ö.T. tarafından aralarında çıkan tartışma 
sonucu tüfekle yaralandı.   
 
25 Ocak 2011’de Gaziantep’te 33 yaşında intihar ettiği sanılan Hazal Çiçek’in, birlikte yaşadığı sevgilisi Hasan K. 
tarafından öldürüldüğü öğrenildi  
 
29 Ocak 2011’de Samsun’da kimliği belirlenmeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen 36 yaşındaki 
Serpil Şen’in sonradan yapılan incelemeler sonucu sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı  
 
30 Ocak 2011’de Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Tanoğlu köyünde Şenyiğit ailesi, kızları Figen Şenyiğit’in, muhtar 
M.Ş ve çocukları tarafından, muhtarın oğlu M.H.Ş'yle evlenmek istemediği halde, kaçırıldığı ve hayatından endişe 
ettiği için savcılığa suç duyurusunda bulundu.   
 
31 Ocak 2011’de Bakırköy Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sonrasında bindikleri taksi içerisinde 
silahlı saldırıya uğrayan Eylem Göndoğdu ve babası Ali Haydar Koçintar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Olayın Niyazi Çiğdem'in oğlu Özer Çiğdem'in Mehmet Gündoğdu tarafından öldürülmesinin ardından intikam almak 
için yaptığı iddia edildi.   
 
1 Şubat 2011’de Gaziantep Karacaoğlan Mahallesi 60. sokakta ikamet eden Emire Ş. (59) madde bağımlısı olduğu 
iddia edilen oğlu Aydın Ş tarafından ekmek bıçağıyla bıçaklanarak öldürüldü.   
 
1 Şubat 2011’de Nevşehir, Nar Beldesi mezarlığının yakınındaki bir çöplükte yabani hayvanlarca parçalanmış bir 
kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucu cesedin 34 yaşındaki Telli Duvaklıoğlu’na ait olduğu tespit 
edildi. Beraber yaşadığı sevgilisi Murat Ç. gözaltına alınırken para konusunda anlaşamadığı 5 aylık hamile olan 
sevgilisini boğarak öldürdüğünü sonrasında da kadının annesi Gülnaz Karaçay’ı bir bağ evinde bıçaklayarak 
öldürdüğünü itiraf etti. 
 
2 Şubat 2011’de Bursa'nın İznik ilçesinde, İsmet Ç. (52) isimli emekli polis memuru, alacak verecek meselesi 
yüzünden 33 yaşındaki Gülcan Şahin’i beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. 
 
6 Şubat 2011’de Şanlıurfa’da 4 çocuk babası olan 45 yaşındaki Kadir Çakmak evliliklerini bitirme aşamasında 
olduğu eşi Remziye Çakmak (42) ile tartışıp ruhsatsız tabancasıyla eşini vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan Remziye 
Çakmak vücuduna isabet eden 3 kurşun yarasıyla hayatını kaybetti.   
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7 Şubat 2011’de İstanbul Bahçelievler’de 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Sakine Akkuş sokak ortasında öldürüldü. 
Genç kadını öldüren eşi Erdal Akkuş gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Erdal Akkuş ile 11 yıldır evli olan 
Sakine Akkuş’un şiddet gördüğü gerekçesiyle 9 ay önce çocuklarını da bırakarak, annesinin Necatibey 
Caddesi"ndeki evine sığındığı ve eşi Erdal Akkuş’tan ölüm tehditleri aldığı öğrenildi. 
 
8 Şubat 2011’de Arzu Yıldırım geçim sıkıntısı yüzünden ayrılmak istediği  eşi Mustafa Metin Çilingir (1957) 
tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü. Arzu Yıldırım’ın dini nikâhlı eşi tarafından tehdit edildiği 
gerekçesiyle ölümünden 2 gün önce suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. 
 
14 Şubat günü, Elazığ`ın Kovancılar ilçesi Çaybaşı Mahallesi İcadiye Sokakta oturan Abdurahman A. (40), eşinden 
ayrılarak baba evine dönen kızı Gülhan Alkan’ı (18)  av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.   
 
16 Şubat 2011’de Elazığ’ın Kovancılar İlçesi’nde kaçarak evlendiği eşiyle tartışıp baba evine dönen 18 yaşındaki 
Gülhan Alkan, tartıştığı babası 40 yaşındaki Abdurrahman A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.   
 
17 Şubat 2011’de Gaziantep Yeditepe Mahallesi 210 Nolu Sokak'ta Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki P.T sınıf arkadaşı E.G. tarafından silahlı saldırısı sonucu hayatını 
kaybetti.   
 
19 Şubat 2011’de Şanlıurfa'da, eşinin üzerine kuma getirmek isteyen 50 yaşındaki Mehmet Altun'un kaldığı eve 
baskın düzenleyen 4 çocuğu babalarını yakmak isterken, araya giren 82 yaşındaki babaannelerini üzerine benzin 
döküp yaktılar.   
 
23 Şubat 2011’de İstanbul-Üsküdar’da Arzu Odabaşı (43) boşanmak istediği eşi tarafından sokakta kurşunlanarak 
öldürüldü.   
 
23 Şubat 2011’de Adana’da Semiha Karadağlı, boşanmak istediği eşi Süleyman Karadağlı tarafından eşyalarını 
almak için gittiği kocasının ve çocuklarının kaldığı evde kocası tarafından pompalı tüfek ile vurularak öldürüldü. 
 
24 Şubat 2011’de Maltepe’de iki çocuk annesi Şehri Filiz, Tarık E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tarık E. 
tarafından bir süredir tehdit edilen Şehri Filiz Küçükyalı Karakolu’na başvurduğu, bunun üzerine polis tarafından bir 
gece gözaltında tutulan Tarık E.’nin ertesi gün gelip tehditlerine devam ettiği, 24 Şubat’ta ise Maltepe Fındıklı 
Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde Şehri Filiz’i bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.  
 
27 Şubat 2011’de İstanbul’da Ömer Dilek(35) ayrılmak istediği eşi Tuğba Dilek(34)’i öldürdükten sonra intihar etti. 
 
4 Mart 2011’de Urfa'nın Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde, ablası 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Songül Bengi'den para 
isteyen Abdülkadir Kılıç, "Param yok" cevabı üzerine, ablasına hakaret ederek, 5 yerinden bıçaklayarak, ağır 
yaraladı.  
 
5 Mart 2011’de Tekirdağ’da emekli astsubay C.B. (1967), dokuz ay önce boşandığı karısı Ü.Ç.'yi (1969) başına bir 
el ateş ederek ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Ü.Ç. hastanede öldü. C.B. ve Ü.Ç. arasında 
nafaka yüzünden anlaşmazlık yaşandığı, Ü.Ç.'nin nafakasını ödemeyen C.B.'yi icraya verdiği öne sürüldü. 
 
8 Mart  2011’de Çanakkale'de T.D., ayrı yaşadığı karısı S.D.'yi sokak ortasında bıçakladı. Bir süre önce 
cezaevinden çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan T.D.'nin, bir bacağı engelli olan S.D.'yi dilenmeye zorladığı 
iddia edildi. Ekmek bıçağıyla boğazından yaralanan S.D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. 
 
17 Mart 2011’de Dersim Ali Baba Mahallesi Zeytin Tepe Sokak'ta oturan Dilber Erkmen (31) evinin odunluğunda 
ölü olarak bulundu.   
 
17 Mart 2011’de İstanbul’da boşanmak istediği eşi H.K., Serpil K.’yı işyerinde öldürdü. 
 
22 Mart 2011’de Bursa’da beş çocuk annesi A.G.'yi (1976) boğazını keserek öldüren 1 kişi, kadının kolundaki tek 
bileziğini aldıktan sonra A.G.'nin olaya tanık olan oğlu H.B.'yi (2005) de 17 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı çocuk, 
annesini eniştesinin öldürdüğünü söyledi.  
 
23 Mart 2011’de Aksaray’da boşanmak istediği eşi tarafından vurulan Hülya Koçak(46) tedavi altına alınırken 
olayın ardından intihar eden Mustafa koçak yaşamını kaybetti. 
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25 Mart 2011’de Elâzığ’da boşanmak üzere olduğu eşi tarafından 12 yerinden bıçaklanan Gamze Gezeroğlu(23) 
hayatını kaybetti. 
 
25 Mart 2011’de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Tepebaşı Mahallesi Tahir Efendi Sokak'ta M.G. (29), annesi 
Nihayet A.'yı (60) sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.   
 
26 Mart 2011’de Balıkesir'de, üniversite öğrencisi M.S. (1990), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ş.K.'yi 
(1992) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı. M.S. ifadesine, Ş.K. ile telefon hattı için tartıştıklarını, bu 
sırada duvardaki av tüfeğini eline aldığını, Ş.K.'nin kendisini silaha doğru attığını iddia etti. 
 
30 Mart 2011’de, Tekirdağ'da, S.B. (1948) sevgilisi Z.Y.'yi (1949) sokak ortasında bıçakla yaraladığı iddiasıyla 
tutuklandı. S.B., Z.Y. ile altı ay önce tanışıp ilişki yaşamaya başladıklarını, yaklaşık bir hafta önce de ayrıldıklarını 
söyledi. S.B., Z.Y.'nin barışma teklif ettiğini, bu teklifi kabul etmeyince de kendisine saldırdığını öne sürdü. 
 
6 Nisan 2011’de Erzurum’un Pasinler ilçesinde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki A.K., görev yaptığı okuldan evine 
giderken saldırıya uğradı. Üç kişi tarafından saldırıya uğradığı sanılan kadının başına taşla vurulduğu ve 20 
yerinden bıçaklandığı tespit edildi ve yoğun bakıma alındı.   
 
8 Nisan 2011’de, Kocaeli'nde C.A.Ö., sekiz aylık hamile karısı T.Ö.'yü kalfa olarak çalıştıkları eczanede sekiz 
yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan T.Ö.'nün bebeği sezaryenle alındı. Bebeğin topuğunda bıçak darbeleri sonucu 
kesik oluştuğu tespit edildi. 
 
13 Nisan 2011’de, İstanbul'da döner ustası G.E. (1981), ayrı yaşadığı karısı F.E.'yi (1980) boynundan üç kez 
bıçaklayarak öldürdü. Tekstil işçisi olan F.E.'nin bir yıl önce boşanma davası açtığı, dört ay önce dokuz ve 10 
yaşlarındaki kızlarını yanına alıp evinden ayrıldığı öğrenildi. G.E., karısını kendisini aldattığı için öldürdüğünü 
söyledi. 
 
14 Nisan 2011’de, Balıkesir'de inşaat işçisi V.A. (1981), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı G.T.'yi (1990) 
işyerinin bahçesinde pompalı tüfekle öldürdü. Olaydan sonra kaçan V.A., olaydan üç saat sonra yakalandı. 
 
18 Nisan 2011’de, İstanbul'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Ş. (1991), annesi S.Ş. ve kız kardeşi F.Ş.'yi 
bıçakla yaraladıktan sonra oturdukları evin penceresine çıkarak intihar etmek istedi. 
 
24 Nisan 2011’de Eski İzmir semtinde Mehmet H. Akay ile 36 yaşındaki eşi dört çocuk annesi Şahnur Akay 
aralarında çıkan tartışma sonrası Mehmet H. Akay bıçak ile eşi Şahnur Akay'ı yaraladı. Genç kadın olay yerine 
gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti   
 
24 Nisan 2011’de Türkan Bacanak, Fethiye'de boşandığı halde aynı evde kalmaya devam ettiği, Mehmet Gezer 
tarafından vurularak hayatını kaybetti.  
 
24 Nisan 2011’de Antalya’da 39 yaşındaki Ayfer Yeni, ekonomik sebeplerden dolayı tartıştığı birlikte yaşadığı, 
boşandığı eşi Orhan K. tarafından 25 kez bıçaklanarak öldürüldü.(hürriyet) 
 
28 Nisan 2011’de, İstanbul'da ormanlık alanda 17 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde 
bulunan Z.Y.'nin (1980) katil zanlısı olarak sevgilisi N.A. (1970) yakalandı. N.A., dokuz yıldır birlikte yaşadığı Z.Y. 
ile bir süre önce ayrıldıklarını ve Z.Y.'yi oğlunu kendisine göstermediği için öldürdüğünü söyledi 
 
5 Mayıs 2011’de Gaziantep Konak Mahallesi'nde bir anne ve 3 çocuğu kafalarına silahla tek el ateş edilerek 
öldürülmüş halde bulundu.  
 
7 Mayıs 2011’de Elazığ'da evlenme teklifini kabul etmeyen lise öğrencisi 15 yaşındaki Nebahat Karakaya ve babası 
Cemal Karakaya saldırgan Burhan Demirel tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.   
 
9 Mayıs 2011’de Mardin'in Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi'nde Pelda Ekenek (19), çıkan tartışma yüzünden eşi 
Abdurrahman Ekenek'in (30) silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.   
 
14 Mayıs günü Kovancılar ilçesinde Ekrem Yıldız’ın av tüfeğiyle eşini ve ağabeyini öldürdüğü, oğlunu da yaraladığı, 
olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için Jandarma ekiplerinin operasyon başlattığı belirtildi.   
 
18 Mayıs 2011’de İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz’da Hülya Tazegül(40), ayrı yaşadığı eşi Turgay Tazegül(46) 
tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.(hürriyet) 
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26 Mayıs 2011’de Denizli’de Uğur K.(43) ekonomik sebeplerden dolayı tartıştığı eşi Saliha K.(39)’yı bıçakla 
öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. 
 
26 Mayıs günü, İstanbul'da S.B. (1970), boşanma davası açıp annesinin evine yerleşen ve hasta çocuklarının 
tedavisi için yapılan devlet yardımını kendisine vermek istemeyen karısı C.B.'yi (1975) tabancayla ağır yaraladı, 
kayınvalidesi E.M.'yi (1959) öldürdü. C.B.'nin daha önce aile mahkemesine başvurarak kendisine tehdit mesajları 
yollayan kocası için evden uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. 
 
31 Mayıs 2011’de Hakkari Yüksekova'ya 10 kilometre uzakta bulunan Yoncalık Köyü'nün (Pirzalan) Çevreli 
mezrası(Çarduvar)’nda eşi Osman Acar tarafından öldürüldüğü iddia edilen 19 yaşındaki Gülhan Acar'ın cesedi 
bulundu.   
 
31 Mayıs 2011’de Muş’ta evlenmelerine izin verilmeyen iki sevgili Hatay’a kaçtı. 27 yaşındaki Davut Seyhan önce 
sevgilisi Pınar Altun’u(19) vurduktan sonra kendini öldürdü. 
 
7 Haziran günü, Bursa'da F.Y. (1950) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bölge Müdürlüğü'nün girişinde, boşanmak 
isteyen 41 yaşındaki karısı K.Y'yi silahla ağır yaraladı. 
 
11 Haziran günü, İstanbul'da Mahmut Yıldızoğlu (1959) sekiz aylık hamile sevgilisi N.A'yı kürtaj olmayı kabul 
etmediği için silahla ağır yaraladı. Evli olan M.Y. sevgilisini vurduktan sonra intihar etti. 
 
11 Haziran günü, İstanbul'da 60 yaşındaki M.Y., ilişki kurmak istediği iddia edilen, Fatma Yüksel ve 13 yaşındaki 
kızı Elif Yüksel'i tabancayla vurarak öldürdü. M.Y'nin geçen yıl Fransa'dan gelen kızını kazayla öldürdüğü ve hapis 
yattığı öğrenildi. 
 
12 Haziran günü, Balıkesir'de Remziye Filiz'in (1921) boynu kırılmış ve üç parçaya ayrılmış cesedi bulundu. Kayıp 
ilanı veren ve arama çalışmalarına katılan oğlu Z.K. (1953) katil zanlısı olarak tutuklandı. Z.K'nin annesinden, 
babasının emekli maaşını ipotek ettirip kendisi için kredi çekmesini istediği, Remziye Filiz'in bu isteği reddettiği 
iddia ediliyor. 
 
14 Haziran 2011’de Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bayrambaşı (Sêdeqnê) beldesinde psikolojik sorun yaşadığı 
iddia edilen Özkan Taşkıran’ın eşi Halime Taşkıran'ın kafasını parçalayıp öldürdüğü iddia edildi.  
 
15 Haziran 2011’de Konya’da, Yalçın Çartı (22), eşi Havvanur Çartı’yı (19) öldürdükten sonra tecavüz edip, cesedi 
çuvala koyduğu iddiasıyla cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve tecavüz suçundan da 15 yıl hapis cezası 
istemiyle yargılanmasına başlandı.    
 
17 Haziran 2011’de Denizli’de Fatma Bağcı(57) sığınma evinden çıkıp işe giderken boşanmak istediği eşi Mustafa 
Bağcı(54) tarafından öldürüldü. 
 
21 Haziran 2011’de Zonguldak'ta ikamet eden Rengiye M (42), eşi Hasan M'nin (53) kendisi ve çocuklarına şiddet 
uygulaması nedeniyle 6 ay önce ilköğretim okuluna giden 2 kızını da alarak Bartın'ın merkeze bağlı Serdar 
köyünde yaşayan babasının evine döndü. Kızlarını Zonguldak’a götürmek için gelen Hasan M. Tartıştığı eşini 
üzerindeki tabancayla kızlarının gözü önünde öldürüp olay yerinden kaçtı.   
 
23 Haziran 2011’de Bitlis Zeydan Mahallesi Kureyşi Sokak'ta, B.D. isimli kişi 3 ay önce boşandığı eşi M.G.'yi 
işlettiği kuaför dükkanında bıçaklayarak öldürdü.   
 
24 Haziran günü, Kocaeli’nde U.P. adlı erkek, 5 yıl önce ayrıldığı sevgilisi G.Ö. (1988) adlı kadını işyerinin önünde 
bıçaklayarak öldürdü. 
 
26 Haziran 2011’de Malatya Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi’nde Sabahattin Kaya (35), silahla eşi Nurgül 
Kaya'yı (37) öldürüp kendini ağır yaraladı.   
 
1 Temmuz’da Bursa'da M.Z. adlı erkek, dünürü Hacer Yavuz'u sokakta tabancayla vurarak öldürdü. Jandarma 
M.Z.'yi gözaltına aldı. 
 
5 Temmuz günü, Tekirdağ'da İ.K. (1990), karısı A.K.'yi (1993) bıçaklayıp balkondan aşağı attı. Kadın hastaneye 
kaldırıldı. Koca ise, karısı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. 
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7 Temmuz 2011’de Adana’da, eve geç geldiği gerekçesiyle kocasıyla tartışan 21 yaşındaki Dudu Ş. 4. kattaki 
evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Çelişkili ifadeler veren koca Muhammed Ş. cinayet suçlamasıyla 
adliyeye sevk edildi.  
 
8 Temmuz 2011’de Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 24 yaşındaki Adem Kılıç, kız arkadaşı 18 yaşındaki 
Kübra Nur Şahin'i elleriyle boğdu. Gözaltına alınan Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tuvalete girince camı kırıp 
bileklerini kesti. Gürültü üzerine içeri giren jandarma tarafından kanlar içinde bulunan Kılıç, Elbistan Devlet 
Hastanesi'ne götürüldü. 
 
9 Temmuz 2011’de, İstanbul'da Ş.Ö. 1 yıl önce boşandığı karısı Tuğba Özbek'i (1973) üzerine benzin dökerek 
yaktı. Annesini kurtarmaya çalışan 11 yaşındaki oğlu da annesiyle birlikte yanarak öldü. Olay sırasında evde 
bulunan Tuğba Özbek'in annesi, dayısı, yengesi yaralandı. Evde çalışan bir kadın da yangından kaçmak için 
üçüncü kattan atlayarak yaralandı. Koca Ş.Ö. de kaldırıldığı hastanede 11 Temmuz'da öldü. 
 
10 Temmuz 2011’de tatil için gittikleri Ordu’da  Aydın (41) ve Emine Özbay (45) çifti belirlenemeyen bir nedenle 
tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ruhsatsız tabancayla eşini başından vurarak öldüren Aydın Özbay, ardından 
başına bir el ateş etti. Yaralı olarak bulunan Aydın Özbay da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
 
14 Temmuz 2011’de Konya’da kaybolan Meral Tahta(32), 18 Temmuz 2011’de bir otobüs durağında bulundu. 
Boşandığı eşi Mustafa Tahta(35) tarafından 4 gün boyunca işkenceye maruz kalan kadın 45 gün sonra 31 Ağustos 
2011’de hayatını kaybetti  
 
15 Temmuz 2011’de boşanmak isteyen eşi Ebru Acay’ı başından vurarak öldüren Ömer Faruk Acay daha sonra 
göğsünden kendisini vurarak intihar etti. 
 
16 Temmuz 2011’de Bursa'da S.K. (1974) adlı erkek, eski sevgilisi N.A.'yı (1972) bacağından tabancayla vurdu. 
Kadının diz kapağı parçalandı. S.K. polise teslim oldu. 
 
17 Temmuz 2011’de Kocaeli’nde K.A. eski karısı İlknur Büyükyazıcı'yı (1975) arabadan ateş ederek öldürdü. Bir 
lisede fizik öğretmenliği yapan ve K.A. cinayetin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kendi 
isteğiyle yattı. Hastaneye giden polis K.A.'yı gözaltına aldı. 
 
21 Temmuz 2011’de  Balıkesir'de A.D., karısı A.U.D.'nin (1982) üzerine asit dökerek yaraladı. Koca tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
23 Temmuz 2011’de Adana’da 26 yaşındaki Sevda Kantekin işkence gördüğü için boşanma davası açtığı eşi 
tarafından bıçaklanarak yaralandı  
 
24 Temmuz 2011’de Ankara’da Salih Ekinci sürekli şiddet uyguladığı eşi Naile Ekinci’yi öldürdükten sonra intihar 
etti. 
 
27 Temmuz 2011’de Mersin’de Kemal Sayılır(52) sevgilisi Meliha Karaduman’ı (37) vurduktan sonra intihar etmeye 
kalkıştı. 
 
28 Temmuz 2011’de İstanbul Sultangazi’de Müzeyyen Yanıkbaş(41), boşandığı eşi Harun Tunç(42) tarafından 
sokak ortasında vurularak öldürüldü  
 
29 Temmuz 2011’de Adana’da bir aracın içinde göğsünden 6 kurşunla vurulan 30 yaşındaki Elem Ünal’ın cesedi 
bulundu. Polis şiddetli geçimsizliklerinin bulunduğu bilenen, daha önce de eşinin boğazına bıçak dayayarak tehditte 
bulunan Muhammet Ünal’ı cinayet şüphelisi olarak arıyor  
 
29 Temmuz 2011’de Van'ın Süphan Mahallesi'nde 28 yaşındaki Gülnaz Erol eşi Abdulbari Erol tarafından boğazı 
bıçakla kesilerek öldürüldü.   
 
30 Temmuz 2011’de Eskişehir’de Rıza Toğrul(42) kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Derya Genç’i(23) vurarak 
intihar etti. Durumu ciddi olan kadın tedavi altına alındı. 
 
30 Temmuz 2011’de Van’ın Yüniplik Mahallesi'nde oturan Abdulbari Erol isimli kişi  eşi Gulfiye Erol'u yattıktan 
sonra önce boğazını bıçakla kesti, sonra bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra tekbir getiren Erol'un son 6 
yıldır kentte cemaat evlerine takıldığı ve sürekli eşine şiddet uyguladığı iddia edildi  
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1 Ağustos 2011’de Bursa’da baba S.Ç. (1969), tartıştığı kızı E.Ç.'yi (1994) sokakta göğsünün altından bıçakla 
yaraladıktan sonra kendisini kalbinden bıçaklayarak intihara teşebbüs etti. " Öldürmeye teşebbüs" ve "cinsel taciz" 
suçlarından tutuklandı. 
 
3 Ağustos 2011’de Giresun’da evlenmelerine izin verilmeyen Erdem C.(27) Merve Ö.’yü(24) öldürdükten sonra 
intihar etti. 
 
3 Ağustos 2011’de Van’da taksicilik yapan 60 yaşındaki Sabri Döger eşi Sevinç Döger'i çocukların gözü önünde 
silahla vurarak öldürdü.   
 
4 Ağustos 2011’de, kızı E.Ç.'yi (1994) bıçakla yaraladıktan sonra kendisini bıçaklayan S.Ç. (1964),  ‘öldürmeye 
teşebbüs ve cinsel taciz’ suçlarından tutuklandı. S.Ç., kızının ‘erkeklerle’ internetten yaptığı konuşmaları okuduktan 
sonra kızının vücudunda morluk" olup olmadığını görmek için kıyafetlerini çıkarttırdığını iddia etti. 
 
6 Ağustos 2011’de  Bursa’da T.F., kendisinden boşanmak isteyen karısı F.F.'yi (1977) pompalı tüfekle iki 
bacağından vurdu. F.F. hastaneye kaldırıldı. 
 
9 Ağustos 2011’de Uşak’ta Ercan Özçeliker boşanmak istediği eşi Yeşim Özçeliker(27)’i öldürdükten sonra intihar 
etti. 
 
14 Ağustos 2011’de  İstanbul'da G.S. (1971) ve M.R.K. (1989) adlı erkekler, M.B. (1965) adlı kadını evinde öldürdü. 
Zanlılar Van'da yakalandı. 
 
14 Ağustos günü, Bolu’da S.M., boşandığı karısını yüzüne benzin döküp yakarak yaraladı. 
 
18 Ağustos 2011’de İstanbul'da A.İ. (1946), karısı Kezban İncebacak'ı (1948) döverek öldürdü. Kocanın  daha önce 
de eşine şiddet uygulamaktan hapse girdiği, yakın tarihte cezaevinden çıktığı belirtildi.   
 
22 Ağustos 2011’de, Diyarbakır Silvan, Yenişehir Mahallesinde oturan Y. B ile karısı H. B arasında çıkan 
tartışmanın büyümesi üzerine Y. B, eşi H. B'ye tabancayla iki el ateş etti. Y. B, ağır yaraladığı eşi H. B'yi Silvan 
Devlet Hastanesi'ne götürdü.   
 
28 Ağustos 2011’de, İstanbul'da A.Y. (1974) adlı erkek, eski sevgilisinin annesi S.P.'yi sokakta tabancayla vurmaya 
kalkıştı; o sırada yoldan geçmekte olan Müzeyyen Çorbacı (1971) isimli bir kadını öldürdü; K.Ş. (1953) isimli bir 
kadını da yaraladı. A.Y. gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos 2011’de Adana’da, kendisinden boşanmak isteyen Ezgi Köseoğlu’nu (22) öldürdükten sonra bir eve 
saklanan Mehmet Köseoğlu’nu (30) yakalandı.   
 
30 Ağustos 2011’de Sakarya’da Ali Yaşar Özcan(42) tartıştığı eşi Asiye Özcan’ın(39) başına tabancayla 2 el ateş 
ederek öldürdü, sonra silahı kendi kafasına dayayıp ateş etti.  
 
31 Ağustos 2011’de, Bursa’da H.A. (1970), boşanmak isteyen karısı H.A.'yı (1976) bıçaklayarak yaraladı.   
 
31 Ağustos 2011’de, Kocaeli'de C.K. (1977), kendisinden ayrılmak isteyen imam nikahlı karısı E.Ş.'yi tabancayla 
yaraladı. Kadın tedavi  için hastaneye kaldırıldı.  
 
2 Eylül 2011’de, Adapazarı’nda N.A. (1982), ayrı yaşadığı karısı B.A.'yı (1989) bıçakladı. N.A. gözaltına alınırken; 
B.A. da hastaneye kaldırıldı. 
 
3 Eylül 2011’de, Bursa’da S.N. (1986), sevgilisi D.D.'yi (1986) tabancayla yaraladı. 
 
4 Eylül 2011’de, Bitlis ili Güroymak ilçesi'nın Kümbet Mahallesi'nde oturan Resul A, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi 
Ayten A. (40) ile tartıştı. Resul A., tartışmanın ardından tabancayla başına ateş ederek eşini öldürdü. Olay yerinde 
hayatını kaybeden Ayten A.'nın cesedinin otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, Resul A.'nın, 
Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.   
  
5 Eylül 2011’de, İstanbul'da K.G.(1947), bayram izni alarak cezaevinden çıktıktan sonra karısı Zeynep Gökçe'yi 
(1977) bıçakla öldürdü. Cezaevine eski karısını yaraladığı için giren K.G., cinayetten sonra intihara teşebbüs etti. 
 

http://sondakika.com/guroymak/
http://sondakika.com/kumbet/
http://sondakika.com/diyarbakir/
http://sondakika.com/guroymak/
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6 Eylül 2011’de, Van'ın Başkale İlçesine Bağlı Yurttepe (Pars) Köyü'nde 5 Eylül gecesi bir eve yapılan silahlı saldırı 
sonucunda 1 kadın yaralandı. Başkale'ye bağlı Albayrak (Dêr) Köyü'nde Ali Alkan ile eşi T. Kızıltaş'ın bilinmeyen bir 
nedenle tartıştı ve bu tartışmaya Alkan'ın akrabaları da karıştı. Bunun üzerine T. Kızıltaş, Yurttepe (Pars) 
Köyü'ndeki babasının evine gitti. Alkan ve akrabaları da, T. Kızıltaş'ın babasının evine silahlı saldırıda bulundu. 
Çok sayıda merminin isabet ettiği evde bulunan Mihrinaz Kızıltaş (22) kolundan ve bacağından yaralandı. Olayın 
duyulması üzerine Alkan ve akrabaları olay yerinden kaçarken yaralanan T. Kızıltaş ise Başkale Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılığın olay ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.  
8 Eylül 2011’de, Bitlis'in Ahlat İlçesi'ne bağlı Otluyazı (Xulîk) Köyü'nde Fatma Yılmaz (27) adındaki iki çocuk 
annesinin kayınbiraderi tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen 
bilgilere göre, Ölmez'in eşinin cezaevinde tutuklu bulunduğu ve kendisinin de eşinin ailesi ve kardeşiyle beraber 
yaşadığı belirtildi. Kayınbiraderi tarafından uzun bir süredir tecavüze uğradığı belirtilen Ölmez'in son zamanlarda 
kayınına karşı koyduğu ve E.Ö. tarafından öldürüldüğü belirtildi. Şu an cezaevinde bulunan E.Ö. için ailesinin deli 
olduğunu iddia ettiği ve bunun için rapor alınmaya çalışılacağı ileri sürüldü.  
 
9 Eylül 2011’de, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde oturan 74 yaşındaki M.Ç. tartıştığı eşi Hayret Ç.'yi 
(65) döverek öldürdü. M.Ç, Sarıkamış Jandarma Komutanlığı'na gider teslim oldu. Bir süreden beri ekonomik 
problemleri bulunan M.Ç. evde eşi Hayret Ç. ile tartıştı. Eşine tekme ve tokat atan M.Ç, eline geçirdiği sopayla da 
vurdu. Hayret Ç. aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Eşinin öldüğünü anlayan M.Ç. evden ayrılarak Jandarma 
Komutanlığına giderek teslim oldu. M.Ç'nin ifadesi sonucu köydeki evinden alınan yaşlı kadının cesedi otopsi 
yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi. 5 kız, iki erkek çocuğu köy dışında yaşayan karı koca arasında bir haftadan 
beri tartışma yaşandığı bildirildi.   
 
19 Eylül 2011’de Sakarya'da cezaevinden tahliye olan E.D., eski karısı İpek Akkoyun'u (1979) tekrar evlenme 
teklifini reddedince tabancayla öldürdü. Ardından kadının sevgilisinin evine giden E.D., kapıyı açan Recep Köse'yi 
(1946) öldürdü. 
 
22 Eylül 2011’de Bolu’da S.K. (1987), elektrik faturası yüzünden başlayan tartışmanın ardından karısı Seher 
Kocaman'ı (1989) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından sağlık ekiplerini ve polisi arayan koca teslim oldu. 
 
23 Eylül 2011’de Denizli’de Metin Cengiz (34) ile birlikte yaşadığı Bircan Arslan (35) arasında çıkan tartışmada 
Cengiz, pompalı tüfekle başından vurup öldürdü. Ardından da aynı tüfekle intihar etti.    
 
23 Eylül 2011’de Kırıkkale’de görev yapan polis memuru Alaattin G.  3 çocuğunu ve eşini öldürüp, 1 çocuğunu 
yaraladıktan sonra intihar etti 
 
26 Eylül 2011’de, Kocaeli'de İ.Ş. (1972) boşandığı karısı İnci Sezer'i (1977) evinde bıçakla öldürdü. 
 
30 Eylül 2011’de Mersin-Tarsus’ta 49 yaşındaki Hayriye Yakıcı, boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında 
vurularak öldürüldü.   
 
12 Ekim 2011’de, Kahramanmaraş’ta bir baba, 15 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. İddiaya göre, V.Y. (43), 
arkadaşını arayarak kızı Y.Y.’yi öldürdüğünü söyledi, cesedi gömebilmek için arkadaşından yardım istedi. V.Y.’nin 
arkadaşı ise telefon konuşmasının ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri, V.Y’nin oturduğu evde 
arama yaptı. Yapılan incelemede 15 yaşındaki Y.Y.’nin cesedi bulundu. Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin evde 
inceleme yaptığı sırada, baba mahallede gizlendiği yerde yakalandı. V.Y.’nin ilk ifadesinde, “Kızım Nizip’te bazı 
erkeklerle görüşüyordu. Görüşmemesi için Kahramanmaraş’a gelmiştik. Burada da görüştüğünü öğrenince kendisini 
uyardım. Ancak beni dinlemedi. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.  
 
13 Ekim günü, Balıkesir Bandırma'da M.S.K (1975), boşanma davası açan ve annesinin yanında yaşayan karısı 
Figen Köçer'i (1979) iş çıkışı sokakta bıçaklayarak öldürdü. 
 
16 Ekim 2011’de, Balıkesir'de E.T. (1979), ayrılmak isteyen sevgilisi C.T.'yi (1986) bıçakla ağır yaraladı. 
 
20 Ekim 2011’de, İstanbul'da İ.K. (1972), kendisinden boşanmak isteyen karısı Songül Karakoç'u (1980) bıçakla 
öldürdü. 
 
28 Ekim 2011’de Ankara’da 22 yaşındaki Gazi Aktaş, kendisinden ayrılmakta ısrar eden nişanlısı Özge Barışkan’ı 
(18) ve amcası Sadık Barışkan’ı (27) öldürdükten sonra intihar etti. 
 
28 Ekim 2011’de, Bursa da A.T., ayrılmak isteyen karısı Dilek Tuncer'i (1981) bıçakla öldürdü. 
 

http://www.milliyet.com.tr/index/Nizip
http://www.milliyet.com.tr/index/Kahramanmaras
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28 Ekim 2011’de, Bursa da Yasemin Özdemir (1975) sokakta bıçakla öldürüldü. 
 
30 Ekim 2011’de, Balıkesir'de S.K. (1975), şiddet gördüğü için annesinin evine yerleşen karısı F.K.'yi (1979) 
sokakta bıçaklayarak öldürdü. 
 
7 Kasım 2011’de Van’da Sevda Kaya(27) evinde kurşunlandı. 9 Ekim’de evlenen Sevda Kaya’nın eşi Alim Y. ile 
geçimsizlik yaşadığı biliniyordu. 10 gün boyunca yoğun bakımda kalıp 17 Kasım’da hayatını kaybeden Sevda 
Kaya’nın intihar mı ettiği yoksa birinin ateş etmesiyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.  
 
12 Kasım 2011’de, Tekirdağ'da N.K., karısı Nejla K'yı (1965) sokakta bıçaklayarak öldürdü. 
 
15 Kasım 2011’de, İstanbul'da E.Ç., karısı T.E.Ç.'yi (1970) av tüfeğiyle öldürdü. E.Ç. cinayetin ardından camdan 
atlayarak intihar etti. 
 
17 Kasım 2011’de, Bursa'da F.K. (1960), boşanma davası açan karısı K.Y.'yi (1970) silahla vurdu. Hastaneye 
kaldırılan kadın felç oldu. . Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan F.K. hakkında 20 yıl hapis cezası 
isteniyor. 
 
18 Kasım 2011’de, Balıkesir'de M.Ç. (1971) boşanma davası süren karısı S.Ç.'yi (1949) av tüfeğiyle öldürüp intihar 
etti. 
 
18 Kasım 2011’de Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde 25 yaşındaki Tahir Çalık, oğlu 1.5 yaşındaki Muhammed ile 5 aylık 
ikizleri Sultan ve İbrahim Çalık'ı bıçakla öldürdü. Eşi 22 yaşındaki Ayşe Çalık'ı da yaralayan uyuşturucu bağımlısı 
olduğu öne sürülen Çalık, polis tarafından yakalandı. 
 
25 Kasım 2011’de, Bursa'da A.K. adlı erkek, komşusu S.Ç. (1990) adlı kadını ve babası Y.Ç.'yi silahla vurarak 
öldürdü. 
 
27 Kasım 2011’de, Bursa'da S.D. (1986) adlı erkek birlikte yaşadığı sevgilisi D.D.'yi (1986) dövdü. Sonra evi 
terkeden kadını ayağından tabancayla yaraladı. "Kasten öldürmeye teşebbüsten" yargılanan S.D. 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 15 yıl hapsi isteniyor. 
 
5 Aralık 2011’de, Denizli’de iki yıl önce boşandığı işçi emeklisi eşi K.C. tarafından pompalı tüfekle vurulan Reyhan 
Akyurt hayatını kaybetti. K.C. Reyhan Akyurt’un annesi Gülistan Doğanbaş’ı da tüfekle yaraladı.  
 
11 Aralık 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde cesedi bulanan 25-30 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının 
kimliği tespit edildi. Önce boğazlanan, ardından da 14 bıçak darbesi ile öldürülen kadının Mısrıhan Coşkun olduğu 
öğrenildi. Yüksekova'da Kışla Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen Coşkun'un 5 çocuk annesi olduğu ve eşinin 
cezaevinde olduğu öğrenildi. Coşkun'un kim ya da kimler tarafından neden öldürüldüğü ise öğrenilemedi.    
 
16 Aralık 2011’de, Kocaeli'de N.E. (1960), karısı Nazgül Erdem'i (1946) bıçakla öldürdü. Koca, cinayetin ardından 
önce kahvehaneye, oradan da karakola gidip teslim oldu. Daha önce de kuzenini öldürdüğü, altı yıl cezaevinde 
kaldıktan sonra 2001'de şartlı tahliye olduğu ortaya çıktı. 
 
18 Aralık 2011’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde kuruyemiş büfesini bir süre önce kapatan ve iddiaya göre, iş 
bulamayınca bunalıma giren Selami Süslü (41), dün akşam tabancayla önce eşi Şemsiye’yi (36) ardından eşinin 
yeğeni Esengül Köse’yi (16) tabancayla ateş edip öldürdükten sonra intihar etti. 
 
19 Aralık 2011’de Malatya’da 26 yaşındaki Süleyman Yıldız, aşkına karşılık vermeyen lise son sınıf öğrencisi 22 
yaşındaki Havva Akyıldız’ı tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti. 
 
20 Aralık 2011’de, Bursa'da E.Y. (1986) adlı erkek, seks işçiliği yaptığı iddiasıyla ablası olan M.Y. (1981) ve E.Y.'yi 
(1983) tabancayla yaraladıktan sonra polise teslim oldu. 
 
20 Aralık 2011’de, Erzurum'un Hınıs İlçesi'ne bağlı Ortaköy'de yaşayan 1 çocuk annesi ve 3 aylık hamile olan 22 
yaşındaki Aygül Bülbül'ün intihar etmediği, kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarmanın titiz çalışması 
sonucu 12 Aralık günü saat 04.30 sıralarında Hınıs İlçesi'ne bağlı Ortaköy'de işlenen cinayet aydınlatıldı. Zakir 
Bülbül ile 2,5 yıl önce görücü usulü ile evlenen Aygül Bülbül, 10 aylık oğlu Resul'u babaannesi Gülperi'ye uyutması 
için verdi. Eşi ile aynı odaya giren genç kadının av tüfeğiyle intihar ettiği öne sürüldü. Genç kadının, kocasının 
amcası olan köy muhtarı Köroğlu Bülbül'e ait av tüfeğini başına dayayarak intihar etmesi şüpheyle karşılandı. 
Aynur- Fesih Yılmaz çiftinin 6 çocuğundan biri olan Aygül Bülbül'ün intihar ettiğine inanmayan yakınları, cumhuriyet 
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savcılığına başvuruda bulundu. Baba 51 yaşındaki Fesih Yılmaz, kızını 10 gündür arası açık olan Zakir Bülbül'ün 
öldürüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erzurum İl Jandarma İstihbarat Şube 
Müdürlüğü tarafından sürdürülen soruşturmada, Aygül Bülbül'ü kocası Zakir Bülbül'ün çıkan tartışma sonucu av 
tüfeği ile başından vurarak öldürdüğü ortaya çıkarıldı. Suçu itiraf eden Zakir Bülbül, nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak Hınıs Kapalı Cezaevi'ne konuldu.  
 
23 Aralık 2011’de, Kocaeli'de İ.P. ve İ.Ç., Bedia Yavuz'u (1968) gasp edip boğarak öldürdü. 
 
23 Aralık 2011’de, Kocaeli'de U.P. adlı erkek, seneler önce ayrıldığı eski sözlüsü G.Ö.'yü sokakta bıçakla yaraladı. 
 
23 Aralık 2011’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde Sahilyolu bölgesinde bekleyen trans kadınlar, dört kişinin kılıçlı ve 
döner bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu trans kadınlardan Ç.Y.’nin vücudunda derin kesikler oluştu.(Radikal, 
23 Aralık). 
 
24 Aralık 2011’de, Sakarya'da S.S. (1940), karısı Ayşe S.'yi (1953) tabancayla öldürdü. Ardından intihara teşebbüs 
eden koca hastaneye kaldırıldı. 
 
24 Aralık 2011’de, İstanbul'da dört erkek trans kadınlara saldırdı, bir trans kadın bıçakla yaralandı. Saldırganlar 
olayın ardından yakalandı, kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
28 Aralık 2011’de, Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde bir süre önce evden kaçan ancak bulunarak ailesine teslim edilen 
Hacer.A. (21), darp edildiği gerekçesiyle başvurduğu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 3 polis memuruyla birlikte 
eşyalarını almak üzere gittiği evinde babası Osman A. ve kardeşleri Üzeyir A. (23) ve Mehmet A. (16) tarafından 
polis memurlarının arasında bıçaklanarak öldürüldü   
 
 

XVI.1. Kadın İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 
 
2 Ocak 2011’de, Antalya Kaş’ta psikolojik tedavi gören Aliye Kolak tam teşekküllü hastanede tedavi olması için eşi 
Metin Kolak tarafından Antalya merkeze kardeşinin yanına getirdi. Burada bulunduğu 7. Kattaki evin balkonundan 
kendini atarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
5 Ocak 2011’de Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi Ulu Camii Mahallesi'nde 40 yaşındaki Sabahat Turan ve 14 yaşındaki 
kızı Tülin Turan çamaşır suyu içmek suretiyle zehirlendiler.  
 
5 Ocak 2011’de Urfa'nın Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde oturan 35 yaşındaki Mine Kıran ilaç içerek yaşamına 
son vermek istedi.   
 
11 Ocak 2011’de Diyarbakır'ın Bismil İlçesi bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan babasının evine misafirliğe giden 
Adalet Akdoğan (25) evde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. 
  
 
15 Ocak 2011’de Batman da üniversite sınavlarına hazırlanan 23 yaşındaki Güler Çabaş, tavana astığı iple canına 
kıydı  
 
18 Ocak 2011’de Van'ın Muradiye İlçesi'ne bağlı Tansu (Akrak) Köyü'nde Tuba Öztürk (18) adlı genç kadın asılı 
halde bulundu.   
 
18 Ocak 2011’de Van'ın Özalp İlçesi İstasyon Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Güler Elver’in, kardeşi tarafından 
oturdukları evin misafir odasının tavanına asılı olarak bulunduğu iddia edildi. 
 
26 Ocak 2011’de Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı Köprüyolu (Betulî) Köyü'nde Pınar Kaya’nın pompalı tüfekle bir el 
ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.  
 
29 Ocak 2011’de Batman Şirinevler Mahallesi'nde Melek Murat Ç. (32) ailesiyle yaşadığı evde tavana astığı iple 
yaşamına son verdi.   
 
29 Ocak 2011’de Van’ın Özalp İlçesi Aşağı Turgalı Köyü'nde 6 çocuk annesi 55 yaşındaki Sıdıka Durmazel, evin 
bitişiğinde bulunan ahıra giderek kendini iple astı.   
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2 Şubat 2011’de Bursa’da 29 yaşındaki  N. Akman, 9 yaşındaki oğlunu halasına bıraktıktan sonra sevgilisine intihar 
edeceğini söyleyen Nurcan Akman kendini doğalgaz borusuna asarak öldürdü. 
 
3 Şubat 2011’de Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı 4'üncü sınıf öğrencisi Seda Çelik, Fırat Üniversitesi 
Hastanesi'nin 10'uncu katında bulunan kafeteryanın balkonundan atlayarak intihar etti. 
 
4 Şubat 2011’de Muş'un Malazgirt İlçesi Selçuklu Mahallesi'nde oturan 7 çocuk annesi 45 yaşındaki Adile Aslan 
eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evin tavanına asılı halde bulundu. 
 
18 Şubat 2011’de Diyarbakır Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası Hattı Sayılır 
(56) adlı kadın, hastane tuvaletinde asılı bulundu. 
 
20 Şubat 2011’de Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ulaşlı Köyü’nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.A (20), 
dedesine ait av tüfeğiyle kendisini yaraladı.  
 
23 Şubat 2011’de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Kayhan köyünde ikamet eden T.O. (32) isimli kadın, kocasına ait korucu 
silahını çenesine dayayıp ateş ederek intihar etti.   
 
23 Şubat 2011’de Gaziantep Mithatpaşa Mahallesi'nde 48 yaşındaki 3 çocuk annesi A.T. girdiği psikolojik bunalım 
sonucu kendini evin tavanına asarak intihar etti.   
 
24 Şubat 2011’de Adıyaman’da, eşinden boşanan 4 çocuk annesi 47 yaşındaki Rabia Akbaba, kendisini iple 
merdiven boşluğuna asarak yaşamına son verdi.   
 
26 Şubat 2011’de Ağrı'nın Diyadin İlçesi Ondört Nisan Mahallesi'nde Pamuk Güven’in (18) babası İsmail Güven'e 
ait olan silah ile intihar ettiği iddia edildi.   
 
27 Şubat 2011’de Diyarbakır’da dört çocuğunun istediği kahvaltıyı hazırlayamayan Yüksel Demir(25) yoksulluğa 
daha fazla dayanamayarak av tüfeğiyle kendini vurduğu iddia edildi. 
 
27 Şubat 2011’de Urfa’da çeşitli nedenlerden dolayı bunalıma giren 3 kadın hap içerek intihara kalkıştı. 19 
yaşındaki M.Y. ailevi nedenlerden dolayı bunalımda olduğu, 42 yaşındaki N.A. eşiyle tartıştıktan sonra intihar 
girişiminde bulunduğu iddia edilirken 26 yaşındaki Z.A.’nın ise neden intihar ettiği bilinmiyor. 
 
1 Mart 2011’de Muş'un Malazgirt İlçesi Kalkanlı Mahallesi'nde Zunnure Taş (33), kendisini evindeki banyonun 
tavanına asarak intihar ettiği ileri sürüldü.   
 
7 Mart 2011’de Siirt Devlet Hastanesi Caddesi Öztekinler Apartmanı 4'üncü katında oturan Canan Çiçek evlerinden 
aşağı atlayarak intihar etti.   
 
8 Mart 2011’de Siirt’te Kooperatif Mahallesi'nde 22 yaşındaki A.Ç'nin balkona çıkıp 3. kattan atlayarak intihar ettiği 
ileri sürüldü.   
 
10 Mart 2011’de Siirt'te 25 yaşındaki N.G isimli genç kadın 60 adet Prozac ilacı içerek intihara teşebbüs etti.   
 
14 Mart 2011’de Afyonkarahisar’da polis memuru olan Feyza Sarı(26) intihar ettiği iddia edildi. 
 
15 Mart 2011’de Batman Belde Mahallesi Taş Konak Apartmanında ikamet eden ve psikolojik tedavi gördüğü ileri 
sürülen T.Y. (29) beşinci katta oturduğu evin penceresinden atlayarak intihar etti.   
 
15 Mart 2011’de Siirt'in Kurtalan İlçesi’nde 19 yaşındaki Şahide Ayık isimli genç kadının, babasına ait av tüfeği ile 
‘intihar ettiği’ iddia edildi.  
 
16 Mart 2011’de Tunceli’de 21 yaşındaki Tuğba Korkmaz polis nişanlısının silahı ile kendini öldürdüğü iddia edildi 
 
19 Mart 2011’de Antalya’da eşi ve ailesiyle tartışan M.K.(25) ilaç içip falezlere gelen kadın   polisler  tarafından son 
anda kurtarıldı. 
 
24 Mart 2011’de Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ev kadını Y.Y, çocuklarının yatak odasında bulunan ranzaya 
kendini eşarbıyla asarak intihar etti.   
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1 Nisan 2011’de Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Belde Belediye Başkanı Ezalettin  Karaduman'ın eşi N. 
Karaduman (58) Yağan Beldesi Şehitler Mahallesi'ndeki evinde tabancayla kendini vurarak hayatına son verdi.   
 
5 Nisan 2011’de Diyarbakır'ın Ergani ilçesi merkeze bağlı Dağarası köyünde 19 yaşındaki K.S., kendini evin 
tavanına iple asarak intihar etti.  
21 Nisan 2011’de, Kocaeli'nde Z.K. (1993) üniversite sınavına hazırlandığı dershanenin beşinci katından atladı. 
Ağır yaralanan Z.K. hastaneye kaldırıldı. Z.K.’nın pencereden atlamadan önce ise "Seni seviyorum, beni affet" 
yazılı bir not bıraktığı belirtildi. 
 
23 Nisan 2011’de, Bursa’da güvenlik görevlisi S.E. (1986), görev yaptığı havaalanının tuvaletinde silahıyla intihar 
etti. S.E.'nin üç yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi. 
 
1 Mayıs 2011’de Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde 18 yaşındaki Cansu Salman intihar etti.   
 
18 Mayıs 2011’de Siirt merkezde Bitlis doğumlu H.A (18) intihar etmesi sonucu yaşamını yitirdi.  
 
23 Mayıs 2011’de Van'ın Başkale İlçesi'ne 60 kilometre uzaklıktaki Yanal (Soreder) Köyü'nde Şükran Deniz (25) 
adlı genç kadının, düğün gecesi tavana astığı iple intihar ettiği iddia edildi.  
 
23 Mayıs 2011’de Kahramanmaraş’ta Selma Culban (41) kendini iple asarak yaşamına son verdi.   
 
24 Mayıs 2011’de Mersin’de boşanmak isteyen kocasına kızan Rabia S. (37) kendini karnından bıçakladı.  
 
30 Mayıs 2011’de Muş merkeze bağlı Alagün Köyü'nde yaşayan 7 çocuk annesi Sultan Ertürk'ün (40) tavana 
bağladığı iple kendini astığı ileri sürüldü.   
 
27 Haziran 2011’de Batman Aydınlıkevler Mahallesi'nde 3 çocuk annesi E.Y., eşarbını tavana bağlayıp kendini 
asarak intihar etti.   
 
5 Temmuz 2011’de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Yeşilova (Navberoja) Köyü'nde öğlen saatlerinde 
Hatun Tekin adlı (20) genç bir kadın evlerinin tavanında asılı halde bulundu.     
 
5 Temmuz 2011’de Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, 
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ikamet eden N.U. girdiği bunalım sonucu, çok sayıda hap içerek intihara kalkıştı. 
Durumu fark eden aile mensupları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç 
kadının, hastanede midesi yıkandı. N.U' nun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.   
 
6 Temmuz 2011’de Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi Yeni Mahalle Semtinde ikamet eden Z.S. isimli genç kız intihar 
teşebbüsünde bulundu. Evde bulduğu çok sayıda haptan alarak hayatına son vermek isteyen genç kız ailesi 
tarafından son anda fark edilerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.   
 
12 Temmuz 2011’de Batman’ın Kozluk İlçesi Tepecik mahallesinde oturan 32 yaşındaki Sadiye Boral, sabaha karşı 
evinin tavanına asılı olarak bulundu.   
 
17 Temmuz 2011’de Muş'un Bulanık ilçesinde 18 yaşındaki Evrim Demir, Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi'nde yaşanan 
vahşete karşı 14 Temmuz 1982'de başlatılan ölüm orucunun yıl dönümünde bedenini ateşe vererek hayatını 
kaybetti. 
 
27 Temmuz 2011’de Van'ın Başkale İlçesi Ortayazı (Bêjîngêr) köyünde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia 
edilen Adile Dede isimli kadın, evde bulunan av tüfeğiyle intihar ederek yaşamına son verdi. 
 
5 Ağustos 2011’de Mardin Mazıdağı İlçesi'nde son bir ay içerisinde artan kadın intiharlarını araştıran kadın 
kurumları, ilçede 19 yaşındaki B.K., 18 yaşındaki N.Y. ve 18 yaşındaki M.D. intihar, 16 yaşındaki A.D.'nin ise kaza 
sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilirken, Mazıdağı Çankaya Köyü'nde ise 2 genç kadının aynı anda tarım ilacı 
içerek intihar girişiminde bulunduğunu bildirdi.     
 
5 Ağustos 2011’de Van Başkale'ye bağlı Albayrak (Dêr) Köyü'nde oturan Hekime Aybar (21) isimli genç kadının, 
evde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiği ileri sürüldü.  
 
8 Ağustos 2011’de Batman’da iki ay önce doğum yapan Rukiye Yaman, gittiği ağabeyinin evinde sahura doğru 
balkona çıkarak aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.     
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12 Ağustos 2011’de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde ikamet eden Ayşe Ediş'in, gece 02.00 sularında korucu olan kaynına 
ait silah ile intihar etmek istediği ileri sürüldü.  Şırnak Devlet Hastanesinde   yoğun bakım servisinde gözetim 
altında tutulan Ediş'in, hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Ayşe Ediş'in 15 ay önce Mahmut Ediş ile imam nikahı 
ile evlendirildiği ve sorun yaşandıkları öne sürüldü.   
 
21 Ağustos 2011’de Diyarbakır Silvan, Yenişehir Mahallesinde oturan Y. B ile karısı H. B arasında çıkan 
tartışmanın büyümesi üzerine Y. B, eşi H. B'ye tabancayla iki el ateş etti. Y. B, ağır yaraladığı eşi H. B'yi Silvan 
Devlet Hastanesi'ne götürdü.   
 
23 Ağustos 2011’de Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Bozyel Köyü'ne bağlı Taştepe mezrasında oturan Perihan Kaya 
(18), henüz belirlenemeyen bir nedenle babasına ait ruhsatsız tabancayla intihar etti.    
 
24 Ağutos 2011’de Van'ın Başkale İlçesi'nde Şükran Güner (22) isimli genç kadının evlerinin ahırında intihar 
girişimde bulunduğu bildirildi. Kendisini iple asmaya çalışırken kardeşi tarafından fark edilen Güner, Başkale Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleden sonra durumu ağır olan Güner Van Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.   
 
1 Eylül 2011’de, Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kalencik köyünde 20-21 yaşlarındaki Hayriye Başkan isimli genç 
kadın dün saat 16.00 sıralarında evde pompalı tüfekle intihar etti. Genç kadının intihar nedeni öğrenilemezken 
cenazesi otopsi için Malatya’ya götürüldü.   
 
6 Eylül 2011’de, Bitlis'in merkez Yolalan Beldesi'ne bağlı Kale Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 26 yaşındaki 
Suna Yavuz isimli genç kadının intihar ettiği iddia edildi. İntiharın nasıl gerçekleştiği ve nedeni konusunda bilgi 
alınamayan Yavuz'un cenazesi Bitlis Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Bir ay önce de aynı beldede 15-16 
yaşlarında Gülbeyaz Üstündağ'ın da intihar ettiği ileri sürülmüştü.   
 
8 Eylül 2011’de, Batman’ın Beşiri ilçesinin Otluca köyü, önceki akşam Yasemin’in intiharıyla sarsıldı. Dört yıl önce 
Batman’daki bir YİBO’dan mezun olan 20 yaşındaki Yasemin Bozkurt’un acılı ailesi, kendisini ağaca asan 
Yasemin’in intiharına anlam veremedi. Önceki akşam 19.30 sıralarında köy içinden geçen dere kenarındaki ağaca 
ip asarak canına kıyan Yasemin’in acılı babası Latif Bozkurt, “9 çocuğum var. İkisi evli, 3 üçü kız, dört erkek 
yanımda. Yasemin, önceki gün yemeğimi hazırladı, sohbet ettik. Hiçbir sıkıntısı yoktu. İlerleyen saatlerde evde 
olmadığını görünce hepimiz o’nu aradık. Dere kenarında Yasemin’i ağaca asılı vaziyette görünce şok olduk. Nasıl 
olur da canına kıydı. Hala inanamıyoruz” dedi.   
 
8 Eylül 2011’de, Van’ın Muradiye ilçesinde, ilkbaharda nişanlanan ve iki hafta sonra evleneceği belirtilen A.D. isimli 
genç kız, dün akşam saatlerinde belirlenemeyen bir sebepten kendini ahırın tavanına asarak intihar etti. Olayı fark 
eden ailesi, kızlarının bedenini asılı olduğu yerden indirerek köydeki bir araçla Muradiye Devlet Hastanesi'ne 
yetiştirmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen kızın cenazesi, Van Adli Tıp 
Birimi'ne gönderildi.   
 
8 Eylül 2011’de, Van Özalp'ın Tepedam (Astecu) Köyü'nde dün sabah saatlerinde Nimet Durdu (17) isimli genç 
kadının evin tavanına astığı iple intihar ettiği iddia edildi. Özalp Devlet Hastanesi'nin ardından otopsi için Van'a 
gönderilen cenazenin aynı köyde defnedildiği belirtilirken, ilçe savcılığının olay ile ilgili soruşturma başlattığı 
öğrenildi. Durdu'nun ölümüyle birlikte söz konusu Tepedam Köyü'nde son 5 yıl içinde 3'ü kadın 4 kişinin intihar 
iddiasıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.   
  
17 Eylül 2011’de, Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Aşağı Akçagül Köyü'nde, 10 gün önce kızkardeşinin intihar etmesi 
nedeniyle İzmit'ten gelen 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Senem Ak, girdiği bunalım sonucu kardeşinin intihar ettiği 
ahırda tavana bağladığı ipe kendini astı. Genç kadını, ahıra giren annesi ipten kurtardı. Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Sanem Ak'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.   
 
19 Eylül 2011’de, Mardin'ne bağlı Dara Köyü'nde 45 yaşındaki Hasine Dereli adındaki 7 çocuk annesinin intihar 
ettiği iddia edildi. İntiharın nasıl gerçekleştiği ve nedeni konusunda bilgi alınmazken, iddialara göre, Dereli'nin eşiyle 
yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle intihara teşvik edildiği belirtildi.     
 
11 Eylül 2011’de, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde bunalıma giren 11 çocuk annesi H.A. 
(50), kendini başörtüsüyle evlerinin banyosunda astı. Evde bulunan gelini F.A., kayınvalidesinin asılı cesedini 
görünce durumu komşularına bildirdi. Çağrılan sağlık ekipleri, H.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.   
 
4 Ekim 2011’de, Şanlıurfa’da eşiyle tartışan 17 yaşındaki bir kadın, çamaşır suyunu içerek intihara kalkıştı. Edinilen 
bilgiye göre, Harran ilçesinde Yukarı yakın yol köyü, Erdemli mezrasında ikamet eden E.A. (17) adlı kadın, eşiyle 

http://www.sondakika.com/van/
http://www.sondakika.com/ozalp/
http://www.sondakika.com/van/
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tartışması sonucu evde bulunan çamaşır suyundan içerek intihar etmek istedi. İçtiği çamaşır suyunun etkisi ile 
bayılan E.A. yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan E.A.’nın sağlık 
durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.     
 
30 Ekim 2011’de, Siirt'te daha önce evlenip boşanmış olan 30-35 yaşlarındaki bir kadının Çakmak Mahallesi'nde 
bulunan evinde öğle saatlerinde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Aynı gün kadının yakınları tarafından dini 
vecibeleri yerine getirildikten sonra kent merkezindeki mezarlıkta toprağa verildiği öğrenildi. Konuya ilişkin yazılı 
açıklama yapan Berfin Kadın Danışma Merkezi, "Bir kadının Pazar günü bilinmeyen nedenlerden kaynaklı kendini 
asması, kadın cinayetlerinin kolay işlendiği, ölümlerinin üstünün kapatıldığı, örtbas edildiği ve cezasız kaldığını 
göstermektedir" dedi.   
 
15 Kasım 2011’de,TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi'nde oturan 17 yaşındaki Esengül Akansel, akşam saatlerinde evde 
çamaşır suyu ve çok miktarda ilaç içerek intihar etti  Akşam saatlerinde eve giden Anne Sultan Akansel, dış kapının 
kilitli olduğunu görünce kızı Esengül'ün dışarı çıkmış olabileceğini düşünerek komşuya gitti. Bir süre sonra tekrar 
gittiği evlerinin halen kilitli olduğunu gören anne Sultan Akansel durumu polise bildirdi. Eve gelen polisler kapıyı 
kırarak içeri girdiğinde 17 yaşındaki Esengül Akansel'in cesediyle karşılaştı. Esengül Akansel'in yapılan ilk 
muayenesinde çamaşır suyu ve çok miktarda ilaç içerek intihar ettiği belirlendi.   İki kardeşi ve annesi ile birlikte 
yaşayan Esengül Akansel'in Lise'yi yeni bitirdiği belirtildi. Evde yapılan incelemede ise Esengül'ün bıraktığı bir 
mektup bulundu. Mektupta Esengül Akansel'in, ilçede yaşayan G.D. adındaki kişinin kendisiyle zorla ilişkiye girerek 
hamile bıraktığını, bu nedenle intihar ettiğini yazdığı kaydedildi. Ovacık Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili çok yönlü 
soruşturma başlatırken, polis mektupta adı belirtilen ve ortadan kaybolan G.D.'yi arıyor.   
 
24 Kasım 2011’de Aydın’ın Çine İlçesi’nde, 34 yaşındaki Beyhan Koç, oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda 
kendini asarak yaşamına son verdi. Beyhan Koç’un, eşinin başka bir kadını kaçırıp, kendisini terk etmesi nedeniyle 
bunalımda olduğu, bu nedenle canına kıymış olabileceği ileri sürüldü. 
 
24 Kasım 2011’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Hallaç (Helleç) Köyü'nde ikamet eden Zeynep Cengiz (20) 
isimli genç kadının silahla başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Akşam saatlerinde kimsenin evde 
bulunmadığı bir saatte, babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği ileri sürülen Zeynep Cengiz'in olay yerinde yaşamını 
yitirdiği bildirildi. Olay yerine gelen Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, intiharın şüpheli olduğu 
gerekçesiyle Cengiz'in babasının ve diğer aile fertlerinin ifadelerini aldı. Cenaze ise otopsi için Trabzon Adli Tıp 
Kurumu'na gönderdi.   
 
 25 Kasım 2011’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Hallaç (Helleç) Köyü'nde ikamet eden Zeynep Cengiz (20) 
isimli genç kadının silahla başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Dün akşam saatlerinde kimsenin evde 
bulunmadığı bir saatte, babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği ileri sürülen Zeynep Cengiz'in olay yerinde yaşamını 
yitirdiği bildirildi. Olay yerine gelen Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, intiharın şüpheli olduğu 
gerekçesiyle Cengiz'in babasının ve diğer aile fertlerinin ifadelerini aldı. Cenaze ise otopsi için Trabzon Adli Tıp 
Kurumu'na gönderdi.   
 
18 Aralık 2011’de, Şanlıurfa'da, 7 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan 41 yaşındaki Hatice Dilbilir 
isimli kadın, inşaat işçileri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Bamyasuyu Mahallesi'nde yapımı 
devam eden 7 katlı inşaatın çatısında meydana geldi. İnşaatın çatısına çıkan ve bağırarak aşağı atlamak istediğini 
söyleyen bir kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edilirken, bu sırada inşaat işçileri, kadının bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendilerine doğru çekti. 
İşçiler tarafından kurtarılan ve baygınlık geçiren kadına, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale 
edildi.   
 
 

XVI.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz 
 
1 Ocak 2011’de, İstanbul'da yılbaşı kutlamaları sırasında 19 ayrı taciz olayı yaşandı. Gözaltına alınan 19 kişi 
hakkında "vücut dokunulmazlığını ihlal" suçundan işlem yapıldı; 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
11 Ocak 2011’de Ramazan K. tarafından kaçırılan öğretmen Sevim Buğdaycı, kaçıran şahsın ailesinin yardımıyla 
Diyarbakır'ın merkez ilçesi Yenişehir'in Dökmetaş köyünde bulundu. Sevim Buğdaycı, hastanede yapılan sağlık 
kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.   
 
14 Ocak 2011’de Adana Gölovası Köyü’nde 20 yaşındaki Emrah K. tarihi yerleri gezen Alman turist 23 yaşındaki 
Tanja H.’ye tecavüz ettiği iddia edildi.   
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16 Ocak 2011’de Van merkeze bağlı Kalecik Köyü yakınlarında T.D., Ş.C., N.E., Ö.D., B. D. ve G.A.’nın, A.Ç. isimli 
kadına tecavüz ettikten sonra çantasını da gasp ettikleri belirtildi.   
 
17 Ocak 2011’de, İstanbul'da yalnız yürüyen kadınları taciz eden O.E. (1989) gözaltına alındı. O.E., son iki ayda 
Z.S. (1987), İ.Ş. (17), S.T. (1983), Ş.G. (1986) ve F.E.'ye (1986) elle tacizde bulunduğu, E.G.'yi (1989) taciz edip 
çantasını çaldığı öne sürüldü. İşsiz olduğu belirlenen zanlı, biri çocuk yedi kadına cinsel saldırı suçundan adli 
makamlara sevk edildi. Mağdur kadınlar tarafından teşhis edilen O.E.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. 
 
20 Ocak 2011’de Iğdır’da Söğütlü Mahallesi Şen Sokak'ta yabancı uyruklu Türk vatandaşı G.H.’nin (40) evine zorla 
girip kadına tecavüz ettikleri iddia edilen Ö.Ş. (19) ve E.A. (17), emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk 
edilerek darp, gasp ve tecavüz suçlamalarıyla tutuklandılar  
 
20 Ocak 2011’de Mersin’in Silifke İlçesi’nde, 23 yaşındaki Habip Y., babaannesi 76 yaşındaki Fatma Ü.’ye tecavüz 
edip parasını da gasp ettiği suçlamasıyla tutuklandı.   
 
27 Ocak 2011’de İzmir’de gideceği yere bırakacakları gerekçesiyle İ.O.D ve E.E. isimli iki genci araca aldıktan 
sonra i.O.D.’yi tartaklayıp araçtan attıktan sonra E.E’yi viyadüklerin altına götürerek dövüp defalarca tacavüz eden 
iki saldırgan, daha sonra yaşadıklarını polise anlatmaması için tehdit ederek bıraktı. Yarı baygın bulunan E.E.’nin 
anlattıkları ve aracın plaka bilgisinden yola çıkan polis, tecavüz zanlıları A.Y. (31) ile G.M.’yi (24) yakaladı. E.E. ile 
para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını ileri süren iki zanlı, hastaneden tecavüz raporu gelince tutuklandı.   
 
5 Şubat 2011’de Bodrum’da eşi S.O.Ö.’yü (36) boşanmak isteyince kaçırdığı ve bir hafta boyunca tecavüz edip 
dövdüğü öne sürülen Koko Hakan lakaplı güvenlik görevlisi Hakan Ö. (30), dün gece annesinin evinde yakalandı.   
 
13 Şubat 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Iraz Karabacak (1970), kızı Gülsüm 
Karabacak’ın cinsel saldırıya uğradığını, kendinsin de bundan dolayı psikolojik travma yaşadığını ifade etti.  
 
19 Şubat 2011’de İstanbul’da  Erkan Kara (35) hakkında, çalışanı G.K.’ye (26) iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla 12 
yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı.   
 
21 Şubat 2011’de göre Samsun’da otomobil alım satımı yapan Yunus Ö. (56), arkadaşının giyim mağazasında 
tezgahtar olarak çalışan 24 yaşındaki M.K.’ya tecavüz edip, bunu da kameraya kayıt ederek şantaj yaptığı ve zorla 
3 bin TL’lik senet imzalattığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.   
 
22 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran S.Ö.; evlerde gidip temizlik yaparak geçimini sağladığını, işe 
giderken bindiği otobüsün şoförünün kendisini sözle taciz ettiğini ve bununla da yetinmeyip, başka kişilere de 
kendisini gösterip tacizlerini sürdürdüğünü ifade ederek derneğimizden yardım talep etti.  
 
26 Şubat 2011 tarihinde S.D isimli şahıs, kızı G.D’yi eylemlere katılması dolayısıyla tutuklanarak Adana Karataş 
Kadın Cezaevi’ne gönderildiğini burada görevli Doktor B.F.nin sağlık kontrolü esnasında kadınları taciz ettiğini 
belirtmiştir.   
 
26 Şubat 2011’de, Tekirdağ'da  M.A. evlerine misafir olarak gelen A.A.'ya (1993) önce zorla götürdüğü ormanlık 
alanda sonra da bir evde tecavüz etti. İntihar girişiminde bulunan A.A. hastanede başından geçenleri anlatınca 
M.A. tutuklandı. M.A., A.A. ile evlenmeyi planladığını söyledi. 
 
26 Şubat 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuruda bulunan D.H. gözaltı sürecinde adli tıpta yapılan görevli 
B.F.nin kadınların üzerlerini soydurarak muayene yaptığını ve bu muayene şeklinin sadece kadınlara karşı 
gerçekleştirildiğini iddia ederek kendilerine cinsel tacizin uygulandığı başvurusunda bulunmuştur  
 
26 Şubat 2011 tarihinde E.K isimli şahıs, Diyarbakır/Çermik’te yapılan baskınla gözaltına alınarak Adana’ya 
getirildiğini ve burada gözaltının ikinci gününde muayene için götürüldüğü adli tıpta görevli Doktor B.F. tarafından 
tacize uğradıklarını, B.F.’nin kadınlara soyunmalarını söylediğini ve bu tutumu sadece kadınlara karşı sergilediği 
belirten başvuruda bulundu.   
 
2 Mart 2011’de G. C. Durakta otobüs beklerken önünde ‘İETT Personel Servisi’ yazan araç durarak G.C’yi gideceği 
yere götürebileceğini söylemesi  üzerine otobüse binen kadın seyir halindeki araçta dövülerek önce otobüsteki 
S.T.’nin ardından şoför A.K.’nin tecavüzüne uğradı. Ormanlık alanda da grup sekse zorlanan kadın dövüldükten 
sonra yol kenarına atıldı.   
 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 152 

 

3 Mart 2011’de, İstanbul’da arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıkan G.G. (1966), beklediği otobüs durağında duran 
'İETT Personel Servisi' yazılı otobüse binince sürücü ile beraberinde bulunan bir arkadaşının tecavüzüne uğradı. 
Otobüs hızla otoyolda yol alırken gerçekleşen tecavüzün ardından bir ormanlık alana götürülerek burada da grup 
sekse zorlanan kadın, atıldığı yol kenarında bir vatandaş tarafından bulununca iki tecavüzcü yakalandı. 
Saldırganlar, kadınla para karşılığı birlikte olduklarını öne sürerek tecavüz iddialarını reddetti. 
 
5 Mart 2011’de, Bursa'da boyacı ustası H.H. (1958), aynı işyerinde çalışan erkek kalfa T.R.'ye (1992) defalarca 
tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 
 
10 Mart 2011’de, Bursa’da Ş.A.B. öz kızı ve gelinine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Ş.A.B., iki yıl önce 
komşusunun sekiz yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı ve cezaevinden üç ay önce çıktığı 
belirtildi. 
 
18 Mart 2011’de Gaziantep Düztepe semtinde işsizlik bahanesiyle birlikte yaşadığı 30 yaşındaki F.İ.’yi erkeklere 
pazarladığı ve karşı gelince dövdüğü iddia edilen Nuri Güler, ’Zorla fuhuş yaptırmak ve kasten yaralama’ suçundan 
adliyeye sevk edildi.  
 
31 Mart 2011’de, İstanbul'da, bir süre önce evden kaçan G.Ç.'ye (1995) bir hafta boyunca şantajla tecavüz ettikleri 
ile sürülen, beşi 18 yaşından küçük olan yedi kişi tutuklandı. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle 
mahkemeye sevk edilen yedi zanlıya, kızın yakınları saldırmak istedi. Duruşmanın ardından fenalık geçiren G.Ç. 
ise ambulansla hastaneye sevk edildi. 
 
3 Nisan 2011’de İzmir’in Ödemiş İlçesi’nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki yatalak hasta N.T.’yi öldüresiye dövüp 
tecavüz ettiler.  
 
4 Nisan 2011’de, İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne bağlı Gökhan Kurtulmuş Huzurevi'nin müdürü A.İ., bakıcılardan 
M.A.'ya (1970) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Olay, altı yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra bakıma muhtaç 
olduğu için ikisi engelli üç çocuğuyla birlikte huzurevine bakıcı olarak yerleştirilen M.A.'nın, Silivri Kaymakamlığı'na 
başvurmasıyla ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden A.İ., "tecavüz" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı. 
 
5 Nisan 2011’de, İstanbul'da kimliği belirsiz bir kişi, okul çıkışında evlerine kadar takip ettiği iki kız çocuğuna tacizde 
bulundu. Polis, kendisini "anketör" olarak tanıtan ve boynunda tanıtım kartı ile elinde siyah bir çanta taşıdığı 
belirlenen 25-30 yaşlarındaki tacizciyi arıyor. Kız çocukları polisteki ifadelerinde zanlının kendileriyle birlikte 
apartmana girdiğini, asansörde birlikte yukarı çıktıklarını, tacizcinin daha sonra zile basıp zorla eve girdiğini ve 
kendilerine tacizde bulunduğunu anlattı.  
 
21 Nisan 2011’de, Bursa’da komşusu Ç.B.U.'ya (1989) tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ş.M. (1977), 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ç.B.U.'nun 15 gün önce evlendiği H.U. (1985), Ş.M.'nin karısına 
tacizde bulunduğunu ispatlamak için kamera ile tuzak kurduklarını ve karısının H.U.'yu eve çağırdığını ancak 
kendisi mutfakta beklerken tecavüz olayının yaşandığını öne sürdü. 
 
27 Nisan 2011’de, İstanbul'da matbaa müdürü M.A., yanında çalışan Y.G. (1982) ile M.F.'ye tacizde bulunduğu 
iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılığa başvuran Y.G. ve M.F., şikayet dilekçelerinde, M.A. ile arkadaşlarının sözle ve 
telefondan cinsel içerikli mesaj gönderip kendilerini taciz ettiğini belirtti. İki kadın şikayet dilekçelerinde M.A.'nın 
isteklerini yerine getirmediklerinde maaş ödemediğini, bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldıklarını ancak 
tacizlerin bundan sonra da devam ettiğini söyledi. 
 
30 Nisan 2011’de, İstanbul'da bir erkek, sokak ortasında bir kadını dövdükten sonra zorla bir arabaya bindirip olay 
yerinden uzaklaştırdığı, bu sırada hiç kimse kadına yardımcı olmadığı iddia edildi. 
 
5 Mayıs 2011’de, Bursa’da tezgâhtarlık yaptığı nalbur dükkânının önünden geçen kadınları takip eden ve ara 
sokaklarda elle taciz ettikten sonra cinsel organını gösteren T.A.'yı (1982), olayı araştıran kadın polisler yakaladı. 
Mağdur kadınlarla yüzleştirilen T.A. suçunu itiraf etti ve "cinsel taciz" suçundan tutuklandı. 
 
5 Nisan 2011’de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen, 
aralarında travestilerinde bulunduğu, 2’si yabancı uyruklu 11’i kadın 26 kişinin yakalandığı operasyonda 11 
kadından 5'inin tehdit yoluyla zorla çalıştırıldığı öğrenildi.   
 
7 Nisan 2011’de Erzurum’un Hasandede Mahallesinde öğretmen A.K.’ya tecavüz etmeye çalıştıkları tahmin edilen 
üç kişi öğretmen A.K.'yı 20 yerinden bıçakladıktan sonra başına taşla vurdular. Saldırganların elinden kurtulan A.K. 
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100 metre kadar uzaktaki anneannesi evini gitti, evde bulunanların olayı polise bildirmeleri üzerine genç öğretmen 
hastaneye kaldırıldı.   
 
14 Nisan 2011’de Antalya’da ’Yeliz’ takma adlı travesti A.S., cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı Mehmet C. ile 3 
arkadaşının tecavüzüne uğradı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.   
 
20 Nisan 2011’de Şubat ayında, alışverişe çıkan S.K., sokakta karşılaştığı Akyüz’ün ısrarı üzerine konuşmak için 
evine gitti. kapıyı kilitleyen Akyüz, cep telefonunu elinden alıp, zorla elbiselerini çıkarttığı S.K.’ya iddiaya göre 2 gün 
boyunca tecavüz etti. Kimseye bir şey anlatmaması karşılığında serbest bıraktığı S.K., polise giderek şikâyetçi 
oldu.   
 
25 Nisan 2011’de Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi'nde 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi (ASM) Doktoru Bahar Tekin, 
Kocaköy Kaymakamı Muhammet Gürbüz tarafından, evine çağırıldığı halde hastanede başka doktor olmadığından 
dolayı gitmediği için tekme tokat dövüldü.   
 
16 Mayıs 2011 de,  İHD Adana şubemize başvuruda bulunan H.K, Kahraman Maraş’tan Adanaya gelirken 
arabanın içinde Erkek arkadaşı tarafından darp edilen tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını belirtmiştir. 
 
19 Mayıs 2011’de Erzurum Çaykara Caddesi'ndeki bir mağazanın sahiplerinden A. İ. D. ile arkadaşı S. M.'nin, 
mağazayla ilgili kampanyaları bildirmek bahanesiyle telefon numarasını aldığı kişilere şantaj yaparak, cinsel 
saldırıda bulunduğu iddia edildi.   
 
24 Mayıs 2011’de Malatya Yeşilyurt ilçesi Görgü köyü mevkisinde zorla bir otomobile bindirdiği N.A.'yı (31) 
Diyarbakır'daki bir gazinoda çalıştırmak için kaçırmaya çalışan İ. K'. (29) gözaltına alındı.   
 
26 Mayıs 2011 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ş.Ö.: 20 yıldır Ş.A.’ya ait hamamda çalışırken keyfi 
yere işten çıkarıldığını, sigortasının yatırılmadığını ve tazminat ödenmediğini, eski patronunun evini temizletmek 
için çağırıp kendisiyle birlikte olmak istediğini belirterek bu konulardaki mağduriyetinin giderilmesi için 
derneğimizden hukuki yardım talep etti.   
 
28 Mayıs 2011’de Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi’nde, yalnız yaşayan komşusu 85 yaşındaki H.T.’ye tecavüz ettiği 
ileri sürülen 75 yaşındaki H.K. gözaltına alındı. H.K., çıkarıldığı mahkemece, 50 bin lira kefaletle tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
1 Haziran 2011’de Urfa E Tipi Cezaevi'nde annelerini ziyarete giden kızları Rozerin (14), Ruken(18) ve Dilan (20) 
E., görevli jandarma tarafından arama noktasında ince aramadan geçirilirken tacize uğradığından dolayı karşı 
çıktıkları için, taciz ve darp eden jandarma tarafından “Görevliye mukavemet ettikleri" iddiasıyla suç duyurusunda 
bulunuldu.    
 
2 Haziran 2011’de Samsun’da hamile komşusu 36 yaşındaki F.Y.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Mustafa 
Öktem, 18 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.   

2 Haziran 2011’de, İstanbul Büyükçekmece'de Okul Müdürü O.K. 4 kız öğrenci ve bir kadın öğretmeni taciz ettiği 
iddiasıyla görevden alındı. O.K. cinsel istismar suçuyla yargılanacak. 

10 Haziran 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Leyla Kasım Parlak İngiltere’de yaşadığını, 
havaalanından giriş yaptığı sırada “Seçim öncesi neden geldin? Ablan Suna Parlak mı gönderdi seni?” denilerek 
sorgulandığını, daha sonra bırakıldığını ifade etti. Bu olayın ardından, seçim çalışmalarına katıldığı için polislerin 
kendisini sürekli takip ettiklerini belirten Leyla Kasım Parlak, en son 9 Haziran akşamı evinin önünde 3 kişinin 
kendisini zorla bir araca bindirdiğini, ajanlık teklif ettiğini, elle cinsel tacizde bulunduğunu ve tokatladığını söyledi. 
Ayrıca Leyla Kasım Parlak: “Ben 15 Haziran’da İngiltere’ye geri döneceğim. Bu süre zarfında başıma bir iş gelirse 
diye sizinle bunları paylaşmak istedim.” dedi. 
 
12 Haziran 2011’de, Bursa’da bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan E.A. (1975) hakkında, yanında 
çalışan sekreteri F.B.'ye (1979) sözle ve elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. E.A'nın 10 yıl hapsi 
isteniyor. 
 
19 Haziran 2011’de, İstanbul'da bir markette çalışan N.Y. (1992) poşetlerini eve taşımaya yardım ettiği A.T. (1969) 
adlı kadına tecavüz girişiminde bulundu. Direnen kadının çenesi ve kaburgalarını kıran N.Y. tutuklandı. 
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19 Haziran 2011’de, Balıkesir'de 19 yaşındaki N.D. adlı kadın tecavüze uğradı. Jandarmanın yakaladığı A.Ö. ve 
M.Ö. isimli şahıslar cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden mahrum kılma suçlarına istinaden tutuklanarak Burhaniye 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
 
23 Haziran 2011’de Balıkesir’de 3 çocuk annesi Nurgül Özkan (35), 11 yıllık eşi Selami Özkan’ın (38), 2 gün 
boyunca şiddet, işkence ve tecavüzünden kaçarak İzmir Torbalı’daki baba evine sığındı.   
 
24 Haziran 2011’de, Kocaeli'nde kalacağı yeri olmadığı için garsonluk yaptığı işyeri sahibinin evinde kalan 37 
yaşındaki B.G. adlı kadın, patronu H.V., bir cezaevinde gardiyan olan M.A. ve aynı işyerinde garsonluk yapan T.K. 
tarafından taciz ve tecavüze uğradığı gerekçesiyle polise başvurdu. Şüpheliler, "cinsel saldırı", "tehdit" ve "hakaret" 
suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 

27 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan H.K.D, Mayıs- Haziran dönemlerinde 

asistanlık yaptığı ve tercüman olarak çalıştığı Şişli St Michel Lisesi okul müdürü tarafından cinsel tacize uğradığını, 

bunun sonuçlarından korkan okul müdürü tarafından tehditle ve sıfır tazminatla işten çıkarıldığını belirtti.  

28 Haziran 2011’de Adana’nın Ceyhan ilçesinde Cumali Kışkı (25) zorla girdiği evde bulunan 3 çocuk annesi 
B.B.(30)’ye çocuklarının gözü önünde tecavüz etti.    
 
1 Temmuz 2011’de Diyarbakır'da oturan 18 yaşındaki H.Ş. aralarında duygusal ilişki olan Ali. K. ile  28 Mayıs günü 
evdeki para ve ziynet eşyasını  alarak Huzurevleri semtindeki bir inşaata gelen H.Ş.'nin getirdiği paraları ve ziynet 
eşyasını alan Ali.K. ona tecavüz ettikten sonra, otobüs bileti almaya gidiyorum diyerek inşaatta bıraktığı H.Ş. ye 
daha sonra  birlikte geldiği 3 arkadaşıyla defalarca tecavüz etti. Yoldan geçen bir köylü H.Ş.'nin çığlıklarını 
duyunca, polise haber verdi. Hastaneye kaldırılan H.Ş. tedavisinin ardından psikolog nezaretinde polise verdiği 
ifadede başından geçenleri tüm detaylarıyla anlattı. Töre cinayetine kurban gidebileceği endişesiyle ailesine haber 
verilmeyen H.Ş., devlet korumasına alınarak bir başka kentteki yurda yerleştirildi. Tecavüz suçlamasıyla yaşları 18 
ile 20 arasında değişen 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Ali K. , 
Fesih A. , Ekrem. B. ve Emin B. tutuklanırken, Ömer Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
  
11 Temmuz 2011’de Siirt'in Pervari İlçesi'ne bağlı Kilis Köyü Sağlık Ocağı'nda görevli D.T. (23) isimli ebenin kaldığı 
sağlık evinde tecavüze uğradığı belirtildi. Gece geç saatlerde demir parmaklıkları keserek eve giren ve ebeye 
tecavüz ettiği belirtilen E.Ö. isimli köylü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ö. çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
12 Temmuz 2011’de Van’dan evlenme vaadiyle Manisa’ya getirdiği 19 yaşındaki B.A adlı kıza silah zoruyla tecavüz 
ettiği iddia edilen 59 yaşındaki Gıyasettin Budak tutuklandı.   
 
18 Temmuz 2011’de, Çanakkale'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kurulda çalışan N.K. adlı kadın, kurum 
amirinin cinsel tacizine uğradı. Durumu Koruma Kurulu müdürüne anlatan kadın görevden alınarak başka bir 
pozisyona atandı. 
 
22 Temmuz 2011’de Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşlı bir kadın darp edildi. Edinilen bilgiye göre, Tuzluca'da 
hayvancılıkla uğraşan G.G. isimli yaşlı kadın, eşeğinin başkasının merasına girmesi gerekçe gösterilerek darp 
edildi.   
 
24 Temmuz 2011’de  Aydın’da, 17 yaşındaki Aysun A. ve 19 yaşındaki Ayşe A. isimli iki üvey kızına yıllardır 
tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 40 yaşındaki B.A. tutuklandı. B.A., tecavüz ettiği üvey 
kızlarından birini oğluyla evlendirdiği ve tehdit ederek ilişkiyi sürdürdüğünü kabul etti.   
 
25 Temmuz 2011’de Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde Hakan A. (26), bir süredir arkadaşlık yaptığı S.A.’yı (22) film 
izleme bahanesiyle evine getirdi. İddiaya göre  Hakan A. S.S.ya tecavüz etti. Erkek arkadaşının elinden kurtulmaya 
çalışan genç kız, 2’nci kattaki dairenin balkona çıkıp demirlere tutunarak atladı. Bacaklarından yaralanan S.A. 
kaçmaya çalışırken, Hakan A. da, S.A.’yı yakalamak için peşinden balkondan atladı. Tartışma sokakta devam 
ederken müdahale eden polislerce Hakan A. tutuklandı.   
 
26 Temmuz 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne Başvuruda bulunan E.I. eski eşinin gizlice evine girip kendisine tecavüz 
ettiğini,  olayı Adana ili Seyhan ilçesi Denizli Karakoluna şikâyet ettiğini, Denizli Karakolunda görevli polis 
memurunun ‘evlenirken iyi boşanırken mi kötü oldu kocan, çek git evine hiçbir hakka sahip değilsin’ diyerek 
kovduğunu aktarmıştır. Eşinden sık sık tehdit telefonları aldığını, iş yerine gelip kendisini rahatsız ettiği için işten 
kovulan E.Y. can güvenliğinin olmadığını belirtmiştir.   
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30 Temmuz 2011’de İstanbul Bakırköy’de bir kafede garson olarak çalışan 2 çocuk annesi Ö.A. (24), boşanmak 
istediği eşi tarafından  Çağlar A.’dan (30) zorla amcasının evine götürerek şiddet uygulayıp defalarca tecavüz ettiği 
ve 500 tl’sini ve altın kolyesi ile telefonunu gasp ettiği ileri sürüldü. 
 
31 Temmuz 2011’de, Sakarya'da T.A. (1980) adlı erkek, sevgilisi İ.Y.'yi (1990) dövüp tecavüz ettiği için tutuklandı. 
 
31 Temmuz 2011’de Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde gelinini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına 
alınan kayınpeder tutuklandı.  Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat eden Z.G. isimli kadın, geçen jandarma, 
kayınpederi  F.G.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.  Gelinine tacizde bulunduğu 
gerekçesiyle tutuklanan F.G. Kars Kapalı Cezaevi'ne getirildi.   
 
3 Ağustos 2011’de, İstanbul'da futbolcu Ö.T’nin, karısı A.Ö.'ye bir otelde şiddet uyguladığı öğrenildi. 
 
5 Ağustos 2011’de, İstanbul'da tezgahtarlık yapan Ç.A. (1981), boşanmak isteyen karısı Ö.A.'yı (1987) zorla bir 
akrabasının evine götürdükten sonra dövdü ve tecavüz etti. Daha önce de karısına şiddet uyguladığı için üç defa 
gözaltına alınan Ç.A.’nın, karısının parasını, takılarını ve cep telefonu da çaldığı öğrenildi.  
 
10 Ağustos 2011’de, İstanbul'da N.B. (1976) adlı kadın, modellik yapmak için buluştuğu erkeğin cinsel tacizine 
uğradı. 
 
10 Ağustos 2011’de, İHD Adana şubemize başvuruda bulunan S.Hırçın, 8 yıl evli kaldığı eşi tarafından darp edilip 
evden kovulduğunu ve hiçbir gelirinin olmadığını belirterek, Adana valiliği sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda 
bulunduğunu, sosyal güvenlik vakfında ki görevlilerin, “sen git eşin gelsin” diyerek kendisini kovduğunu,  
kovulmasını insan haklarına aykırı olduğunu belirterek derneğimize başvuruda bulunmuştur. 
 
10 Ağustos 2011’de İstanbul'da N.C. (1992) adlı kadın, şort giydiği için belediye otobüsünde bir yolcu tarafından 
şiddete uğradı. 
 
11 Ağustos 2011’de, Bursa ‘da bir minibüs şoförü S.Ç. (1986) adlı kadını dövdü. S.Ç.'nin şikayeti üzerine 
soruşturma başlatıldı. 
 
12 Ağustos 2011’de, Balıkesir'de M.O., G.G., S.A. ve G.O. adlı erkekler, H.S. adlı kadına otobüs durağında tecavüz 
etti. Kadın Edincik Jandarma Komutanlığı'na şikâyette bulundu, dört erkek gözaltına alındı. 
 
13 Ağustos 2011’de Antalya’nın Aksu İlçesi’nde kocası E.D. (31) ile birlikte polise başvuran H.D. (30), komşuları ve 
aynı zamanda eşinin iş arkadaşı olan N.U.’nun (38) kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.  
 
13 Ağustos 2011’de Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 4 çocuk annesi F.D. (48) tanıştığı Selami Kaya (32) ve 
Gültekin Eren (40) ‘in temizlik yaptırmak gerekçesiyle evlerine götürüldükten sonra ikilinin tecavüzüne uğradı ve 
kameraya alınıp şantaj yapıldı. Polise giden kadının şikayeti üzerine Kaya ve Eren tutuklandı.   
 
15 Ağustos 2011’de Denizli’de iki sevgili, Tekin Elçi(51) ve Yeliz Gölcüklüoğlu  “Sana iş bulacağız” diye 
kandırdıkları N.K.(45) Muğla’ya götürdü. Elçi, odaya kapattığı kadına tecavüz ederken, sevgilisi de cep telefonuyla 
görüntüleri kaydetti. İki sevgilinin uyumalarını fırsat bilen N.K. kaçarak Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığına 
sığındı.   
 
18 Ağustos 2011’de Samsun’un Canik İlçesi’ne bağlı Gölalan Köyü muhtarı   Selamet Karakurt (40)  3 çocuk 
annesi C.Ö. (32) ile yaşadığı tartışma sonucu silah zoruyla bindirdiği minibüste tecavüz etti. (Hürriyet) 
 
19 Ağustos 2011’de, Kocaeli'de E.K. (1980), ayrılmak isteyen sevgilisi S.K.'yi (1985) evinde dövdü ve tecavüz etti. 
Erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
21 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’da,  Bağlarbaşı Mahallesi’nde Mehmet Çiftçi (32), boşanma konusunda tartıştığı eşi 
Fatma Çiftçi’yi (33) döverek yaraladı. Mehmet Çiftçi gözaltına alındı.  
 
22 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Kadıoğlu Mahallesi’ndeki olayda geçimsizlik nedeniyle babasının evine giden Nazlı 
Deniz (32), barışma talebiyle yanına gelen, aynı yaştaki eşi Ahmet Deniz’e olumsuz yanıt verince şiddete maruz 
kaldı. Nazlı Deniz’in ihbarı üzerine eve gelen polisler, Ahmet Deniz’i gözaltına aldı.    
 
22 Ağustos 2011’de Erzurum’da dün akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semti Ceylanoğlu 
Sağlık Ocağı civarında bir kadının iki erkek tarafından sallama tabir edilen döner bıçağıyla kovalandığını gören 
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vatandaşlar, polise ihbar etti. Gölbaşı Polis Merkezi ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü`ne bağlı polis ekipleri, 
iki erkek tarafından döner bıçağıyla yaya olarak kovalanan ve 3’üncü bir kişi tarafından da otomobil ile takip edilen 
kadını saldırganların elinden kurtardı. Gölbaşı Polis Merkezi`ne götürüldüler. Tarafların burada birbirlerinden 
şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.   
 
24 Ağustos 2011’de, A.E. (1986) adlı erkek, arkadaşının sevgilisi D.T.'ye (1994) tecavüze teşebbüs etti. Cinsel 
saldırı suçundan tutuklanan erkek 36 yıla kadar hapis istemiyle Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 
 
28 Ağustos 2011’de geçmiş dönemin CHP'li şimdinin ise AKP'li Van'ın Edremit İlçesi'ne bağlı Çiçekli Beldesi 
Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç ile evlilik vadiyle uzun yıllar birlikte yaşadığını ancak sonradan şiddet görerek terk 
edildiğini savunan Rahşan Şahin, kadın kuruluşlarına hukuki yardım için başvurdu. Belediye Başkanı Kılıç'la bir 
akrabasının vasıtasıyla tanıştıktan sonra uzun süre birlikte olduğunu dile getiren Şahin, Yılmaz'ın daha sonra 
kendisini tehdit ederek, aile fertlerine dövdürdüğünü aktardı. Can güvenliğinin olmadığını belirten Şahin, Van 
Belediyesi Kadın Danışma Merkezi (VAKASUM) ile Van Barosu Kadın Danışma Merkezi başta olmak üzere birçok 
yere başvuruda bulunarak hukuki destek talebinde bulundu.   
 
1 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde bulunan yeşil alanda gezintiye çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da 
kişiler tarafından yüzüne, kollarına ve bacaklarına kezzap dökülen Rojda Karagöz (20) isimli genç kadın, ağır 
yaralandı. Karagöz'ün hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.   
 
2 Eylül 2011’de, yaşamını anlatan Demet Toprak, Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’nde yaşarken 14 yaşındayken amcasının 
oğlu Metin Toprak ile rızası olmadan evlendirildi. Evlendikten sonra eşinin ailesinin evine yerleşen Demet Toprak 
ile kayınvalidesi arasında bir süre sonra geçimsizlik başladı. Bunun üzerine Metin Toprak, zaman zaman şiddete 
maruz kalan eşini de yanına alarak köyden ayrılıp 9 yıl önce İstanbul’a yerleşti. Eşi kapı, pencere montaj işinde 
çalışırken, Demet Toprak da günlük temizlik işlerine gitti. Çift, bugün 9 yaşında olan Şilan ve 5 yaşında olan Yusuf 
adında 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre Metin Toprak’ın ailesi köye geri dönmeleri isterken, Demet Toprak, 
İstanbul’da kalmak istedi. Bu nedenle çift arasında sık sık tartışmalar yaşanmaya başladı. Demek Toprak, eşinin 
zaman zaman kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek, geçen Haziran ayında evi terk edip boşanma davası açtı. 
Eşinin kendisini öldürmek için İzmir’e geldiğini öğrenen Demet Toprak, kentten kaçıp başka bir yere gitti. İzmir’de 
eşini ararken inşaatlarda çalışmaya başlayan Metin Toprak, geçen temmuz ayında inşaattan düşüp öldü. Demet 
Toprak, 13 Temmuz günü kendisini arayan bir kişinin, "Metin öldü, sen de öleceksin, her yerde seni arıyoruz. Az 
kaldı seni bulacağız" dediğini söyledi. Aldığı telefon sonrası aileden gizli görüştüğü kişileri arayan Demet Toprak, 
eşinin gerçekten öldüğünü öğrenince çocuklarını almak için harekete geçti. Toprak, "Eşimin ölmesi üzerine 
çocuklarımı almak için aileyi aradım Ama bana, ’çocukları unut mezara kadar bizde kalacak. Ensendeyiz. Seni 
bulduğumuz yerde kafana sıkıcağız’ diye tehdit ettiler" dedi. Çocuklarının kendisine verilmesi için Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyen Toprak, "Benim hakkımda ölüm kararı 
çıkarıldığı için köye gidemiyorum. Devlet büyüklerimin yardım edip, çocuklarımı bana vermelerini istiyorum" dedi.   
 
3 Eylül 2011’de, Kocaeli'de S.P.(1982), sevgilisi N.Ş.'ye (1994) tecavüz etti. S.P. cezaevine gönderildi. 
 
8 Eylül 2011’de   Ağustos ayında Samsun’da özel bir hastanede temizlik elemanı olarak çalışan Hakan A.(32), “iş 
var” diye çağırdığı mesai arkadaşı Ç.O.(29)’u ameliyathanede tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.  
 
8 Eylül 20112de Antalya’da evine götürdüğü eski sevgilisi 24 yaşındaki Ö.P.’yi elektroşok cihazıyla bayıltıp tecavüz 
eden ve bu görüntüleri internete koyup ailesine de CD içerisinde gönderen 34 yaşındaki Mustafa Ç.’nin 
yakalanması için Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde özel ekip oluşturuldu.   
 
9 Eylül 2011’de, Kocaeli'nde futbolcu L.T., E.K. (1990) adlı kadına tecavüz etti. L.T. gözaltına alındı. 
 
17 Eylül 2011’de, Bolu'da S.Ö. (1928) adlı kadın, bilinmeyen bir kişi tarafından dövüldü ve tecavüze uğradı. 
 
22 Eylül 2011’de, İstanbul'da E.Ö., bir otoparkta V.T.(1969), M.K. (1968) ve J.K. (1969) adlı kadınları taciz etti. 
V.T.'ye tecavüz girişiminde bulundu. Otoparkın güvenlik görevlisinin etkisiz hale getirdiği saldırgan tutuklandı.  
 
24 Eylül 2011’de İstanbul'da H.G., RPM adlı turist kadına tecavüz etti. H.G. kadının şikayeti üzerine tutuklanarak 
cezaevine yollandı. 10 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 
 
25 Eylül 2011’de, İstanbul'da P.O. (1981), N.G. (1978) adlı kadını işyerinde dövüp tecavüz etti. Kadının şikayeti 
üzerine gözaltına alınan P.O., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/siddet.olaylari/166/index.html
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26 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran D.T.,  “Benim eski eşim A. T. ile yıllarca ayrı yaşadık, sürekli 
bana hakaret, fiziksel şiddet ve işkence ediyordu. Benim 5 çocuğum vardı ondan dolayı katlanıyordum. Ancak daha 
sonra katlanılmaz hale gelince boşanmak için mahkemeye başvurduk ve boşandık. Ben çocuklarımı alarak 
İstanbul’ a gittim. Orada çalışarak geçiniyorum. Benim babamdan bana kalan tapusu bana ait olan evimi eski 
kocam kullanıyor ve çıkmak istemiyor. Bu konuda İHD’ den hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
 
28 Eylül 2011’de, İstanbul'da taksicilik yapan N.T., müşterisi M.S. adlı kadını dört ay boyunca rehin alarak tecavüz 
etti, ardından seks işçiliğine zorladı. Kadının kaçmasının ardından, göçmen olan M.S.'yi vizesi dolduğu için ihbar 
etti. Gözaltına alınan kadının şikayeti üzerine N.T. tutuklandı ve dört yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle 
yargılanacak. 
 
1 Ekim 2011’de, İstanbul'da E.Ç., boşanma davası süren karısıyla sokakta karşılaşınca, dövüp çantasındaki 450 
TL'yi zorla aldığı öğrenildi. 
 
1 Ekim 2011’de, İstanbul'da F.E. (1994) adlı erkek, sevgilisi B.Ç.'ye (1994) tecavüz girişiminde bulundu ve çıplak 
fotoğraflarını yayınlamakla tehdit etti. Genç kadının şikayeti üzerine F.E'ye (17) 11 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 
 
5 Ekim 2011’de, Kocaeli'nde A.Ç. (1993) adlı erkek, S.Ç.'yi (1994) silahla tehdit ederek tecavüz etti. 
 
5 Ekim 2011’de İstanbul polisi, Bakırköy ve Bahçelievler’de polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından gasp edilip 
tecavüze uğradıklarını iddia eden yabancı uyruklu kadınların ihbarı üzerine harekete geçti. 5 adrese yapılan 
eşzamanlı baskında Mesut S., Veysel K., Mansur B., Onur T., Özgür G. gözaltına alındı. Şüphelilerin 22 Mayıs’ta 
Gürcistanlı İ.B.’nin (42) evine polis ekibiymiş gibi baskın yaptıkları, bilgisayar ile 270 lira aldıkları, daha sonra iki 
şüphelinin kadına tecavüz ettikleri iddia edildi.   
 
6 Ekim 2011’de Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde cam üretim atölyesi işleten Aydın Kütükçü (47) nün  yanında çalışan 
işçi R.D. adlı kadının 13 yaşındaki kızı İ.D.’ye tecavüz ettiği iddia edildi.   
 
8 Ekim 2011’de, İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek yurtdışından gelen kadınları gasp edip tecavüz ettikleri 
iddiasıyla 5 kişi yakalandı. 
 
11 Ekim 2011’de, İstanbul’da 35 yaşındaki İ.S. adlı kadın bıçaklı bir erkeğin saldırısına uğradı. 
 
11 Ekim 2011’de, Bursa da Y.B. (1987) adlı erkek, ayrılmak isteyen sevgilisi E.K.'yi (1987) dövdü. 
 
11 Ekim 2011’de   Adana’da Eylül ayında yurttan kaçan D.K.’yı (16) “Seni sokakta bırakamam” diye evine götürüp 
tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan dolmuş şoförü Mehmet Demir (27) hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava 
açıldı.   
 
14 Ekim 2011’de Zonguldak Valiliği’ne başvuran 63 yaşındaki H.K., mide ameliyatı ardından 22 Ağustos’ta 
kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 2 hasta bakıcının kendisine ve başka bir hastaya taciz, 40 
yaşlarındaki başka bir kadına ise tecavüz ettiğini ileri sürdü. 
 
17 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Z.B., şu beyanlarda bulundu: “Ben eski eşim olan 
A.G.’den 2007 yılında boşandım. Ancak eski eşim boşanmayı kabul etmediğinden 2007 yılından beri sürekli beni 
tehdit etmektedir. Kendisi ile barışmak istemediğim için telefon ile veya yüzüme karşı sürekli tehditlerde 
bulunmaktaydı. 2009 yılında yüzüme kezzap atmaya çalışmıştı. Tüm bu tehditlerden dolayı savcılığa defalarca 
şikâyette bulundum. Ancak şikâyetlerim neticesinde açılan soruşturmalar delil yetersizliğinden ötürü takipsizlik ile 
neticelendi. Ben şu anda Ergani ilçesinde çalışmaktayım. Daha önce Elazığ ilinde ikamet etmekteydim. 
Şikâyetlerimi Elazığ Savcılığı’na yapmaktaydım. Bir şikâyetim çocuğumun kaçırılmasıyla ilgiliydi. Elazığ Sulh Ceza 
Mahkemesi bu konuyla ilgili ceza verdi ancak cezanın ertelenmesine karar verdi. Diyarbakır’a geldikten sonra da 
tehditleri devam etti. Geçen hafta Cuma günü çocuğumun okuluna gitmiş. Okulda çocuğuma evimizin yerini 
göstermesini istemiş. Evi göstermemiş ancak çocuğu takip edip evimizin yerini öğrenmiş. Çocuğum 2001 doğumlu 
ve velayeti bende. Ayda 2 defa babası ile görüşmesi yönünde bir karar var. Elazığ’da bulunan teyzem M.B.’nin 
evini sürekli arayıp küfür ediyor. Tehdit ediyor. Teyzem birçok olaya şahittir. Onların telefonlarının dinlenilmesi 
durumunda edilen hakaretler ve tehditler tespit edilebilir. Benim telefon numaramı yeni olduğundan dolayı bilmiyor. 
Savcılığa tekrar şikâyet etmek ve koruma tedbiri alınmasını istiyorum. Beni son arayışında ‘Allahtan başka 
kimseden korkmuyorum, ya bana dönersin ya da ben patlamaya hazır bir bombayım nerede ne zaman 
patlayacağım hiç belli olmaz şeklinde söylemleri oldu. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
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24 Ekim 2011’de,İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan S.Ç., şu beyanlarda bulundu: “Benimle evlenmek 
isteyen Ş.K., bu talebini benimle paylaştı. Ben kendisiyle evlenmek istemediğimi ve bunun mümkün olmadığını 
defalarca belirtmeme rağmen kendisi ısrarcı oldu ve ısrarı sonraki aşamalarda tehdit baskılara dönüştü. Bu baskı 
ve tehditler 9 yıldır devam ediyor. Bu söylediğim şahıs defalarca yolumu kesmiş ve beni her seferinde de tehd it 
etmiştir. Anneme dahi defalarca saldırmıştır. Ergani yolu üzerinde kardeşimle birlikteyken bıçakla saldırdı. 
Kardeşim 8 bıçak darbesi alırken bende yaralandım. Ancak 3-4 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinde bile tehditlerine 
devam etti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Onun dışarıda olması benimde can güvenliğimin 
olmayacağı anlamına geliyor. Korkuyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
28 Ekim 2011’de, İzmit'te H.K. (1975) adlı erkek, eski sevgilisi G.Y.'nin (1985) evine zorla girerek cinsel tacizde 
bulundu. 
 
29 Ekim 2011’de, Kocaeli'nde S.A. (1990) adlı erkek, arkadaşı B.A.'ya (1992) kiraladığı araçta tecavüz etti, 
ardından aracın kirasını ödemek için kadının yüzüğünü çaldı. S.A. gözaltına alındı. 
 
2 Kasım 2011’de Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde, eşiyle boşanma davası süren 5 aylık hamile E.D.’ye (17), 4 lise 
öğrencisinin tecavüz ettikleri ileri sürüldü. İddiaya göre Ayvacık’ta yaşayan E.D., 3 erkek arkadaşına, geçen hafta 4 
liseli gencin tecavüzüne uğradığını anlattı.    
 
3 Kasım 2011’de, İstanbul'da H.M. (1965), barışma talebini geri çevirince ayrı yaşadığı karısını dövdü. Kadın 
karakolda kocasından şikâyetçi oldu 
 
5 Kasım 2011’de, İstanbul'da'da taksi şoförü D.F. (1970), müşterisi kadın turist C.L.D.C.'ye (1981) bir otoparkta 
tecavüz girişiminde bulundu. suçlamaları kabul etmeyen D.F. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl ağır 
hapis istemiyle yargılanıyor. 
 
6 Kasım 2011’de, İstanbul'da avukatlık yapan E.K. adlı kadın, gittiği saunada kendini doktor olarak tanıtan bir 
erkeğin cinsel tacizine uğradı. Başka bir görevliye haber veren kadın, onun da taciziyle karşılaştı. Şikayet üzerine 
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. 
 
8 Kasım 2011’de,  İstanbul'da askerlik yapan R.Y., görev yerinden kaçıp sevgilisine tecavüz etti. Kadının şikayeti 
üzerine R.Y hakkında dava açıldı. 
 
11 Kasım 2011’de, derneğimize başvuruda bulunan İbrahim Çabuk (1976), Özbekistan’lı  bir kadınla üç ay beraber 
yaşadığını, bir süre sonra kadının: Bir çete tarafından satıldığını öğrendiğini ve polise gittiğini, polisin kendisini “Bir 
daha buraya gelme seni döveriz ve bu işin peşini bırak” diyerek tehdit ettiğini söyledi. İsim, telefon numarası, ev 
adreslerini bildiği Yıldırım, Ökkeş ve Şehzade adındaki kişileri savcılığa dilekçe vermesine rağmen sonuç 
alamadığını belirtti. 
 
15 Kasım 2011’de, Samsun’un Canik ilçesinde yaşayan zihinsel engelli F.K. (18)   iddiaya göre evden kaçtı. Ailesi, 
polise kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. F.K. de aynı akşam Ankara yönüne giden Mehmet Yöntemli (37) 
yönetimindeki TIR’a otostop yaparak bindi. Yöntemli, iddiaya göre, Merzifon’a geldiklerinde TIR’ı park ederek genç 
kıza tecavüz etti. Ardından cebine para koyup, araçtan indirdikten sonra yoluna devam etti. Polise giden F.K., TIR 
şoförünün kendisine tecavüz ettiğini bildirdi. F.K. ailesine teslim edilirken, yakalanan Yöntemli, “Hayat kadını 
olduğunu zannettim. Zekâ özürlü olduğunu da anlayamadım” dediği öğrenildi.  
 
18 Kasım 2011’de, İstanbul'da T.T., yürüyüş yapan A.K. (1959) adlı kadına saldırdı. Çenesi ve dişleri kırılan kadın 
hastaneye kaldırıldı. T.T. tesadüfen olay yerinden geçen polis tarafından yakalandı ancak sorguda olayı 
hatırlamadığını söyledi. 
 
22 Kasım 2011’de,  Bursa'da B.C. (1983), metro istasyonu ve otobüs durakları çevresinde taciz ettiği kadınların 
şikayeti üzerine tutuklandı. 
 
23 Kasım 2011’de Samsun’da, bir eczanede kalfa olarak çalışan evli Mehmet Y., 5 ay önce tanıştığı ilaç mümessili 
İ.C. ile arkadaşlığa başladı.  İ.C., daha önce bekar olduğunu söyleyen Mehmet Y.’nin evli olduğunu öğrenince 
ayrılmaya karar verdi. Kararından vazgeçirmek için İ.C.’nin evine giden Mehmet Y., banyoda çıplak fotoğraflarını 
çekti. Mehmet Y., bunları internette yayımlamakla tehdit ederek İ.C.’ye tecavüz etti. İ.C.’nin şikayeti üzerine önceki 
gün gözaltına alınan Mehmet Y., tutuklandı. 
 
27 Kasım 2011’de, Kocaeli'de H.C. (1972), boşandığı karısı K.C.'nin evini basarak kadını dövdü ve tecavüz etti. 
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27 Kasım 2011’de, Bursa'da tesisatçılık yapan M.R., gittiği bir evde N.K. adlı kadına tecavüze teşebbüs etti, 
direnen kadını yaraladı. Yakalanan M.R. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
28 Kasım 2011’de, İstanbul'da doktorluk yapan D.M. (1959) adlı erkek, bir hastasını jinekolog olmadığı halde 
jinekolojik muayene yaptı ve kadını taciz etti. D.M. "sınırlarını aşıp cinsel saldırı"da bulunduğu için 12 yıl hapis 
istemiyle yargılanıyor 
 
2 Aralık 2011’de, İstanbul'da bir markette çalışan K.Y. adlı kadın, müşterilerin arasından mağaza sorumlusunun 
şiddetine uğradı. 
 
2 Aralık 2011’de, İstanbul'da M.K.(1965) A.E (50) ve A.E.(1973) aynı mahallede oturan 80 yaşındaki annesi ile 
birlikte yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan Z.Ç. (1961) adlı kadını kaçırarak bir eve kapatıp tecavüz etti. 
 
2 Aralık 2011’de, İstanbul'da M.A. adlı erkek, sevgilisi G.T.'ye tecavüz edip kameraya çekti. Sonra görüntülerle 
kadına şantaj yaptı.  
 
2 Aralık 2011’de,  Bursa'da M.G. adlı erkek, internetten tanıştığı S.M. adlı kadının internetten başka bir erkekle de 
yazıştığını öğrenince evini basıp kadını dövdü. Kadın da ruhsatsız tabancasıyla M.G.'yi vurdu. Erkek kaldırıldığı 
hastanede öldü, kadın ise tutuklandı. 
 
2 Aralık 2011’de, Bursa'da E.A (1984), bir kız çocuğu ve dört kadının ifadeleriyle otobüs durağında kadınları taciz 
ettiği için yakalanıp tutuklandı. 
 
6 Aralık 2011’de, İstanbul'da M.S.A. (1983), zorla evine girdiği E.T. (1980) adlı kadını bıçakla tehdit edip tecavüz 
etti. Olaydan bir hafta sonra  aynı mahallede yaşayan N.A. (1961) adlı kadına tecavüz eden M.S.A. kadının 
bilgisayarını ve banka kartlarını da çaldı. M.S.A. bankadan para çekerken yakalandı. 
 
7 Aralık 2011’de, İstanbul'da E.K., yanında staj yapan lise öğrencisi S.M.K.'ya (1994) fazla mesai yaptırıp zorla 
kendisine masaj yaptırdı.  
 
10 Aralık 2011’de,  Bursa'da S.K. (1979), evinde temizlik işçisi olarak çalışan F.D.'yi (1973) bıçakla tehdit edip 
tecavüz etti. Evden kaçan kadını yakalayan alt katta oturan G.D. (1971), kadını zorla tekrar eve soktu ve iki erkek 
F.D.'ye tekrar tecavüz etti ve parasını gasp etti. 
 
10 Aralık 2011’de, İstanbul'da O.A. adlı erkek, otobüste sevgilisi G.K.'ye yumruk attı, olayı engellemeye çalışan 
Z.Ç. adlı erkeği ise bıçakladı. 
 
11 Aralık 2011’de, İstanbul'da C.O. (1969) adlı erkek, evli olduğunu öğrenince kendisini terk eden sevgilisi L.Ö.'ye 
(1967) şantaj yaptı ve telefonla taciz etti.  
 
12 Aralık 2011’de göre Mersin’de 37 yaşındaki C.T., A.i ve M. A. Tarafından zorla ormanlık alana götürülerek 
defalarca tecavüze uğradıktan sonra dövülerek yol kenarına atıldı. Zanlıların ayrıca ondan fazla hırsızlık olayına 
karıştıkları belirlendi. Olayı inkar eden zanlılar tutuklandı. 
 
14 Aralık 2011’de, İstanbul'da N.G. adlı kadın, evine girerken biri kadın iki kişinin saldırısına uğradı. Boğuşma 
sırasında erkek saldırgan N.G.'yi karnından bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

14 Aralık 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan N.F. uzun yıllar yurtdışında yaşadığını ve 4 yıl önce 
Türkiye’ye dönüş yaptığını, 1996 yılında eşinin ve çocuklarının da Türkiye’ye 26.02.2011 tarihinde döndüğünü 
belirten N.F. eşinden ve çocuklarından yardım almadığını, hiçbir geliri ve sosyal güvencesinin bulunmadığını, çeşitli 
kurumlardan kısıtlı yardım aldığını ve nafaka alabilmesi için İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunup hukuki 
yardım talep etmiştir   

16 Aralık 2011’de, İstanbul'da taksicilik yapan E.A. (1965), havaalanına gitmek isteyen L.D. (1983) isimli turist bir 
kadını taciz etti. Kadın direnince silahıyla kadına vurup bayıltan E.A. çantasındaki paraları aldı. L.D.'yi başka bir 
taksici baygın halde buldu ve hastaneye kaldırdı.  
 
17 Aralık 2011’de, Edirne'de B.A., karısı B.A ve çocuğu N.A.'yı dövdü. Kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı, koca 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
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18 Aralık 2011’de, M.K., eski karısı S.B.'ye kendisini gideceği yere bırakabileceğini söyledi ve kadın arabaya 
binerken tekmeleyerek arabadan attığı iddia edildi.. Bunun üzerine velayeti annesinde olan çocuğu ağlamaya 
başlayınca çocuğu dövdü. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın savcılığa şikayette bulundu. 
 
20 Aralık 2011’de, İstanbul'da S.K. (1988), ormanlık alanda arabada sohbet eden 2 sevgiliyi gasp edip, D.Ş. (1993) 
adlı kadının boğazına kırık bir cam parçası dayayarak tecavüze teşebbüs etti. Kadının sevgilisi E.E.'nin (1992) 
müdahalesiyle kaçan S.K. yakalandı. S.K. nin, karakolda, bir ay önce E.K. (1987) adlı kadına da tecavüze teşebbüs 
edip cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. S.K. Kartal adliye'sine sevk edildi. 
 
22 Aralık 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Arda Ateş: “ 14 Aralık 2011 Perşembe günü 
Mecidiyeköy’de ki AKP binasına astığımız “füze kalkanı istemiyoruz” yazılı pankart sonrası iki arkadaşımla 
gözaltına alındık. Karakola götürüldük işlemlerden sonra serbest bırakıldık.  Bu gözaltından sonra beni telefonla 
arayan bir polis memuru sürekli beni taciz ediyor ve para teklifinde bulunuyor.” Dedi. Konu hakkında hukuki işlem 
talebinde bulundu. 
 
22 Aralık 2011’de ADANA’da sokakta çığlıklar atan bir çocuk annesi S.G. (26), bulunduğu evde alkol alan 4 
erkekten birinin kendisini döverek tecavüz ettiğini, diğerlerinin de tecavüz etmek istediğini söyledi. (Hürriyet) 
 
23 Aralık 2011’de,  İstanbul- Trabzon seferi yapan bir uçakta H.K. (1981), N.Y. (1986) adlı kadın yolcuyu taciz etti. 
Kadın havaalanı polislerine olayı şikayet etti. H.K. hakkında işlem yapmak isteyen polis memuru M.A.'ya saldırıp 
silahını almaya çalıştı. Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı H.K. savcılıktaki 
sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede "cinsel taciz" ve "görevli memura mukavemet ve darp" suçlarından 
tutuklandı. 
 
 

Davalar 
 

XVII. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
 
7 Ocak 2011’de Kayseri'de bunalım geçirdiği iddia edilen annesinin, bir inşaatın 5. katından attığı 2 yaşındaki 
çocuk öldü.  

12 Ocak 2011’de, İstanbul'da tekstilci A.K., beş aylık kızı S.N.K.'yi "çok ağladığı" gerekçesiyle biberonla kafasına 

vurup bacaklarından ısırarak öldürdü. Sabah bebeğini hareketsiz bulan anne H.K. polisi aradı. Polis, A.K. ile birlikte 

karısı H.K.'yi de gözaltına aldı 

16 Şubat 2011’de, Edirne'de ilköğretim ikinci sınıf öğrencisi H.K.'nin (2003) cesedi, komşularına ait boş bir evin 

odasında gömülü olarak bulundu. Cinayetle ilgili olarak H.K. ve ailesinin komşuları S.Ş. (1956) ve oğlu S.Ş. (1994) 

gözaltına alındı. Anne ve oğlu "kasten insan öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan kadının, ağabeyini 

öldürme suçundan 12 yıl cezaevinde yattığı, Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası'ndan yararlanarak serbest 

kaldığı öğrenildi. 

19 Şubat 2011’de Van'da 17 yaşındaki Cemil İlper isimli çocuk ölü bulundu.   
 
25 Şubat 2011’de Nusaybin'in İpekyolu Mahallesi'nde 16 yaşındaki Bilal Ay'ın cesedi bulundu.   

18 Mart 2011’de Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde, 4 ay önce oğlu 9 yaşındaki Soner öldükten sonra bunalıma giren 

ve  Akın S.tarafından da terk edilen 39 yaşındaki Neşe S., çorbalarına çok sayıda ilaç katıp 15 ve 13 yaşındaki 

çocuklarını zehirlemeye kalkıştı. 

25 Mart 2011’de Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğünde çalışanlar poşet içerisine konulmuş henüz 
3 günlük olduğu belirtilen bir erkek bebek cesedi buldular.  
 
27 Mart 2011’de İstanbul Sultangazi’de 9 yaşındaki Fırat Sezer Gürcistanlı üvey annesi ve üvey anneannesi 
tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı iddia edildi.   
 

http://www.tgrthaber.com.tr/news_view.aspx?guid=c7e8d26d-a462-402c-b5e5-735e68fb2587
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31 Mart 2011’de Sivas’ta eşinin evi terk etmesine kızan eniştesi tarafından okul önünden kaçırılan 13 yaşındaki 
Ahmet Karakaya, arazide öldürülmüş olarak bulundu.Gözaltına alınan enişte M.A.G.'nin ilk ifadesinde 
kayınbiraderini öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. 
 
5 Mayıs 2011’de Gaziantep Konak Mahallesi'nde bir anne ve 3 çocuğu kafalarına silahla tek el ateş edilerek 
öldürülmüş halde bulundu.   
 
7 Mayıs günü Elazığ il merkezinde oturan Burhan D. (30), Kovancılar ilçesi Çaybaşı Mahallesi Levent Sokakta 
bahçeli bir evde oturan ve akrabası olduğu belirtilen Cemal Karakaya (50) ile kızı Nebahat'i (15) silahla vurdu. 
Nebahat Karakaya olay yerinde, baba Cemal Karakaya ise ambulansta hayatını kaybetti. Burhan D'nin Nebahat 
Karakaya ile evlenmek istediği, ancak aile ve kızın buna karşı çıktığı, bu nedenle de aralarında tartışma yaşandığı 
öğrenildi. 
 
30 Mayıs 2011’de Konya’nın merkez Selçuklu ilçesindeki Fadimana T. isimli anne 3 yaşındaki çocuğu Fırat P. nin 
halıya idrarını yapması nedeniyle başına nacağın sapıyla vurması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.   
 
11 Haziran günü, İstanbul'da 60 yaşındaki M.Y., ilişki kurmak istediği iddia edilen, Fatma Yüksel ve 13 yaşındaki 
kızı Elif Yüksel'i tabancayla vurarak öldürdü. M.Y'nin geçen yıl Fransa'dan gelen kızını kazayla öldürdüğü ve hapis 
yattığı öğrenildi. 
 
18 Haziran 2011’de Gaziantep'te kaybolduktan sonra evinin yakınında cesedi bulunan 5 yaşındaki Fatma Demir'in 
katil zanlısı 16 yaşındaki V.Y. yakalandı.   
 
9 Temmuz 2011’de, İstanbul'da Ş.Ö. 1 yıl önce boşandığı karısı Tuğba Özbek'i (1973) üzerine benzin dökerek 
yaktı. Annesini kurtarmaya çalışan 11 yaşındaki oğlu da annesiyle birlikte yanarak öldü. 

14 Temmuz 2011’de, İstanbul'da G.D. (1995) adlı kız çocuğu, bir akrabasının çocuğuna bakıcılık yaparken eve 
zorla giren 20-25 yaşlarında bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü 
 
Ağustos 2011’de Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde dün kaybolan 9 yaşındaki erkek çocuk İ. Ş'nin cesedi Ganis 
Deresi mevkisinde bulundu.   
 
3 Ağustos 2011’de Eskişehir’de 27 yaşındaki A.Ö., 3 aylık oğlunu ağladığı için tokat atıp koltuğa fırlatarak ölümüne 
neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanıyor. 21 yaşındaki İ.Ö, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan eşi 
A.Ö.’den şikayetçi olduğunu söyleyerek "Eve alkollü geldi.Çocuk ağlayınca tokat attı, susmayınca bir kaç kez 
koltuğa fırlattı" dedi. 
 
4 Ağustos 2011’de Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çaylar başı mevkiinde 14 yaşındaki H.T., evde bulunan ve 
babasına ait av tüfeği ile oynarken, tüfeğin ateş alması ile başından vuruldu.  Ağır şekilde yaralanan H.T., yakınları 
tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.T., yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet 
Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
9 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Siverek ilçesinde ağabeyi ile koyun otlatan kız çocuğu, av tüfeğiyle oynadığı sırada 
silahın aniden ateş alması sonucu öldü.  Olay sırasında D.Y’nin yanında bulunan ağabeyi M.Y. ifadesi alınmak 
üzere jandarma karakoluna götürüldü.  
 
11 Ağustos 2011’de Van'ın Özalp ilçesinde, 6 yaşındaki çocuğun oynadığı silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki 
ablasını vurarak öldürdüğü iddia edildi. Küçük kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.   
 
29 Ağustos 2011’de Uşak’ta 4 gün boyunca aranan ve 27 Ağustos Cumartesi günü Akse Çamlığı’ndaki boş bir su 
deposunda cesetleri bulunan Arzu (17) ve Zekiye Çoban (12) kardeşlerin cinayet şüphelisi olarak 2 kişi gözaltına 
alındı. 
  
5 Eylül 2011’de, Batman'dan çeşitli işlerde çalışmak için Muş'a gelerek Arınç Köyü yakınlarında çadır kuran Şen 
ailesinin 25 gün önce kaybolan 1,5 yaşındaki bebeği Rojin Şen’in cesedi köyün üst kısımlarındaki dağlık alanda 
kafası ezilmiş bir şekilde bulundu. Olaydan sonra aralarında Rojin bebeğin akrabalarında bulunduğu 9 kişi, 
gözaltına alındı.  
 
18 Eylül 2011’de ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde oyun oynarken ortadan kaybolan 4 yaşındaki Abdülkadir 
Yağmur'un, kaybolduktan 2 gün sonra boş bir binada çuval içerisinde cesedi bulunan ve bıçaklanarak öldürüldüğü 
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belirlenen Abdulkadir’in üvey annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarmanın gözaltına aldığı üvey anne 
ile kendisine yardımcı olduğu iddia edilen kuzeni, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
23 Eylül 2011’de Kırıkkale’de görev yapan polis memuru Alaattin G.  3 çocuğunu ve eşini öldürüp, 1 çocuğunu 
yaraladıktan sonra intihar etti 
 
12 Ekim 2011’de, Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 2’nci Hava Kuvvet 
Komutanlığı’na ait lojmanların dış duvarına 2 kadının bir poşet bıraktığını görenler polise bilgi verdi. Gelen polis, 
çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, kağıt poşet üzerinde inceleme başlattı. Kamera ile izlenen poşette bebek 
olduğunu belirlenince 112 Acil Servis çağırıldı. Ambulansla gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede poşetin 
içinde 2-3 günlük olduğu tahmin edilen ölü bir erkek bebek olduğunu belirledi. 
 
18 Kasım 2011’de Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde 25 yaşındaki Tahir Çalık, oğlu 1.5 yaşındaki Muhammed ile 5 aylık 
ikizleri Sultan ve İbrahim Çalık'ı bıçakla öldürdü. Eşi 22 yaşındaki Ayşe Çalık'ı da yaralayan uyuşturucu bağımlısı 
olduğu öne sürülen Çalık, polis tarafından yakalandı. 
 
23 Kasım 2011’de İzmir'in Buca ilçesinde eşinden sürekli şiddet gören şizofreni hastası 27 yaşındaki Meryem Ö., 7 
yaşındaki çocuğu Asiye Ö. ile 6 yaşındaki Yahya Ö.'yü defalarca bıçakladıktan sonra oturduğu evin ikinci katından 
aşağı attı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kardeş yaşamını yitirdi. 
 
22 Aralık 2011’de Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı'nda çuval içinde cesedi bulunan 12 yaşındaki Şeyda Durgun'un 
cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 19 yaşındaki Kazım C., küçük kıza tecavüz ettiğini, olayı kimseye 
söylemesin diye boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Dumlupınar Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı'nda oturan 75'inci Yıl 
İlköğretim Okulu 7'inci sınıf öğrencisi Şeyda Durgun, 22 Aralık'ta okuldan evine geldikten sonra kırtasiye malzemesi 
almak için çıktı. Evlerinin bulunduğu sokaktaki bakkaldan alışveriş yapacağını söyleyen küçük kız geri dönmedi. 
Bunun üzerine ailesi, Şeyda Durgun'un bulunması için polise başvurdu. Olayla ilgili polis çalışma başlatırken, bir 
gün sonra Ahir Dağı eteklerinde mantar toplayan köylüler, ormanlık alanda çuval içinde bir kız çocuğuna ait ceset 
bulunca durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede cesedin kayıp Şeyda Durgun'a ait olduğu anlaşıldı. Küçük 
kızın boğularak öldürüldükten sonra cesedinin çuvala konularak, ormanlık alana atıldığı belirlendi. Yapılan 
otopsinin ardından Şeyda Durgun'un cenazesi toprağa verilirken polis, olayın failini yakalamak için çalışma başlattı. 
Durgun Ailesi'nin oturduğu sokaktaki bütün evleri mercek altına alan polis, evlerden sadece bir tanesinde kimsenin 
olmadığını tespit etti. Evde 21 yaşındaki İbrahim A.'nın yaşadığı, olay günü de çalışmak için İstanbul'a gittiği 
saptandı. Evde yapılan aramada küçük kızın bakkaldan satın aldığı defter, el işi kağıdı ve kıyafetleri bulundu. 
Bunun üzerine İstanbul polisine bilgi verildi ve İbrahim A., kaldığı bir inşaatta yakalandı. İbrahim A. olayla ilgisinin 
bulunmadığını, evine kendisi gibi elektrikçi olan arkadaşı Kazım C.'nin gelip gittiğini, kapı girişine gizledikleri 
anahtarın yerini de bir tek onun bildiğini, iş için İstanbul'a birlikte geldiklerini anlattı. Bu bilgi üzerine İstanbul'da 
olduğu anlaşılan Kazım C. de yakalandı. İki şüpheli sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirildi. 6 aylık evli 
olduğu belirlenen Kazım C. sorgusunda küçük kızı tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü itiraf etti. C. ifadesinde 
şunları anlattı: "O gün eve geldim. Elimdeki içki şişeleri ile içeriye girdim. Cam kenarında oturup içmeye başladım. 
İçerken kızın yoldan geçtiğini gördüm ve bunun üzerine kapıya çıktım. 'Bir dakika bakar mısın?' diye seslendim. 
Kendisi çekinerek yanıma gelince, 'bayan kuaförüne ben giremiyorum. Oradan birisini çağırtacağım. Bana yardımcı 
olur musun?' dedim. Kapıya doğru iyice yaklaşınca da içeriye doğru ittim. Bağırdığı takdirde kendisini öldüreceğimi 
söyleyince çok korktu ve şoka girdi. Sarhoştum bu nedenle tam hatırlayamıyorum ama tecavüz ettiğimi 
hatırlıyorum. Olayı söylerse başım belaya girer diye boğarak öldürdüm. Kafasına siyah bir poşet geçirdikten sonra 
elektrik kablosu bandı ile de iyice sardım. Sonra da bir torbaya koydum. Zeynel O. (26) isimli arkadaşımı arayarak 
bana bir araba temin etmesini istedim. O da oto kiralama şirketinden bir araç kiralamış. Kendisinin ehliyeti olmadığı 
için de diğer arkadaşımız İsa F.'nin (25) ehliyeti ile aracı kiralamış. Zeynel eve girdiğinde cesedi görünce adeta 
şoka girdi. Olayı anlattığım zaman da 'Ne halt ettin. Beni karıştırma, al arabanın anahtarını' diyerek çıkıp gitti. Ceset 
bulunan çuvalı koyarak Ahir Dağı'na götürüp attım ve kimseye de bir şey söylemedim. Daha sonra da arabanın 
anahtarını Zeynel'e teslim ettim."   
 
 

XVII.1. Çocuk İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 
 
30 Ocak 2011’de Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde 11 yaşındaki İlköğretim okulu öğrencisi Ayşenur Atalay, henüz 
bilinmeyen bir nedenle intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi.   
 
30 Ocak 2011’de Gaziantep'te Arif Nihat Asya Lisesi 1. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki S.B. nin  karnesinde 7 
zayıf bulunduğu için bunalıma girip kendisini eşarpla tavana astığı iddia edildi   
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9 Şubat 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 16 yaşındaki S.Ş. isimli  çocuğun ailesi tarafından istemediği biri ile 
evlendirilmek istendiği için Dicle Nehri'ne atlayarak intihar ettiği ileri sürüldü.  
 
9 Şubat 2011’de Şırnak ili Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Cahferi Sadık Sokak'ta 16 yaşındaki lise öğrencisi N.C.'nin 
bilinmeyen bir nedenle av tüfeği ile intihar ettiği öne sürüldü.   
 
15 Mart 2011’de Urfa'nın Selçuklu Mahallesi'nde 16 yaşındaki Ayşe Karkar evlenmek istemediği halde abisinin 
evlendirileceğini söylemesi üzerine yaşanan tartışmadan sonra kendisini tavana asarak hayatına son verdiği iddia 
edildi.   
 
16 Mart 2011’de Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde bulunan Kurtalan Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi S.K adlı kadın öğrencinin 
öğretmeni ile tartıştıktan sonra okulun ikinci katından atlayarak intihar etmek istediği öğrenildi.   
 
28 Mart 2011’de Van'ın Gürpınar İlçesi'ne bağlı Yolaşan (Nêrkox) Köyü'nde 10 yaşındaki Melek Akbulut evlerinin 
kilerinde asılı bulundu.   
 
30 Mart 2011’de Batman'da Sabri Ülker ilköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki M.B., tavana astığı 
eşarbıyla intihar ettiği iddia edildi.  
 
11 Nisan 2011’de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yeşiltepe köyünde babasına ait ruhsatlı 9 mm çapındaki tabanca 
ile intihara teşebbüs eden lise 1. sınıf öğrencisi Y.K. (16) karın bölgesine aldığı kurşunla ağır yaralandı. Y.K. 
hastaneye sevk edilirken Viranşehir ilçesi yakınlarında yaşamını yitirdi.   
 
12 Nisan 2011’de Bitlis'in Sakur Mahallesi'de Sevda Eryılaz (16) isimli çocuğun evinin banyosunda kendisini tavana 
asarak intihar ettiği iddia edildi.   
 
18 Nisan 2011’de Şanlıurfa Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 15 yaşındaki erkek öğrenci girdiği 
bunalım sonucu okulun penceresinden atlayarak intihar etmek istedi.   
 
26 Nisan 2011’de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde ailevi nedenlerden dolayı bir süredir bunalımda olduğu ileri 
sürülen A.D. (17), akşam yemeğinin ardından odasına çekildi. Bir süre sonra kuşkulanıp odasına giren yakınları, 
başucunda 46 haplık boş kutu bulunan kızı baygın halde Devlet Hastanesi’ne götürdü. A.D.’nin midesi yıkandı ve 
yoğun bakımda tedaviye alındı.   
 
26 Nisan 2011’de Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki Derviş K. kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdiği 
iddia edildi.   
 
26 Nisan 2011’de Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’nde, Mehmet Taşkıran (24) ile yaşayan Çiğdem Taşkıran (17), önceki 
akşam üzerine kilitlediği odada başına tabancayla tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Olayda kullanılan 
ruhsatsız tabancanın sahibi olan Mehmet Taşkıran gözaltına alındı.   
 
28 Nisan 2011’de Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Yemişli Köyü'nde 17 yaşındaki V.B.’nin, köy korucusu olan 
babası Gazi B.'ye ait silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.   
 
28 Nisan 2011’de Diyarbakır'ın Ergani ilçesi merkeze bağlı Çimlihöyük köyünde 17 yaşındaki Hakan E. (17) girdiği 
bunalım sonucu av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi.   
 
19 Mayıs 2011’de Malatya'da, Yeşiltepe Yeşilkaynak Mahallesi'nde oturan ve 10 Mayıs günü evden ayrılan 
Nurullah Özçelik (17) Karakaya Baraj Gölü'nün Kömürhan Köprüsü mevkiinde balıkçılar tarafından ölü olarak 
bulundu. Yapılan otopsi sonucu intihar ettiği anlaşıldı.   
 
10 Haziran 2011’de Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesi Atatürk Mahallesi'nde 15 yaşındaki H.A.’nın 
babasına ait evde bulunan av tüfeği ile karnına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.   
 
31 Mayıs 2011’de Çorum’da İlköğretim 5. sınıf öğrencisi P.D. (12) 3 metre yüksekliğindeki balkondan düşerek 
yaralandı. P.D, Çorum Devlet Hastanesine kaldırıldı.P.D'nin, ifadesinde, babası H.D'nin erkek arkadaşlarıyla evde 
alkol aldığını ve yemek yapmadığı gerekçesiyle kendisini balkondan attığını, kardeşlerinin can güvenliğinden de 
endişe duyduğunu söylediği belirtildi.Olay meydana geldiğinde alkollü olduğu tespit edilen baba H.D. gözaltına 
alındı. 
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14 Haziran 2011’de Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Sağlık (Sloqê) köyünde 15 yaşındaki Gurbet Dağ isimli genç 
kadının pompalı tüfekle karın boşluğuna ateş ederek, intihar ettiği iddia edildi  
 
30 Haziran 2011’de Mardin’in Nusaybin ilçesi Yenituran Mahallesi Barış Sokak'ta oturan Ferhat Aydın,  amcası 
Yusuf Aydın'ın düğünü nedeniyle evde kimsenin olmadığı bir sırada, girdiği bunalım sonucu pompalı tüfekle 
yaşamına son verdi. Ferhat Aydın'ın, yaklaşık 4 ay önce kullandığı araç ile Beyazsu yakınlarında kaza yaptığı ve 
kazada iki arkadaşının ölmesinden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.   
 
5 Temmuz 2011’de Batman'ın Gercüş İlçesi'nde 11 H.Ş. adlı kız çocuğunun kendini evin tavanına asarak intihar 
ettiği iddia edildi.     
 
11 Temmuz 2011’de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde 15 yaşındaki Ehvaz Kaynak'ın intihar 
ettiği iddia edildi.    
 
17 Temmuz 2011’de Batman'ın Sağlık Mahallesi'nde bir genç kadının intihar etti. 16 yaşındaki Z.Ö. isimli genç 
kadının odasından uzun süre çıkmaması üzerine ailesi durumdan şüphelenerek odaya girmeye çalıştı. Kilitli olan 
kapıyı kırarak içeri giren yakınları Z.Ö.'nün cansız bedenini tavana asılı halde buldu.     
 
29 Temmuz 2011’de Şanlıurfa’nın Kayalar Mahallesinde oturan Kılıç ailesinin 17 yaşındaki kızı Berivan Kılıç henüz 
belirlenemeyen nedenle tavana astığı iple intihar etti.   
 
25 Temmuz 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde seviye belirleme sınavında aldığı sonuç üzerine ağabeyinin 
sözlerine alınan 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki çocuk, yaşamına son vermek istedi. Ailesi tarafından asılı olduğu 
ipten indirilen çocuk., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra 
şuuru kapalı olan ve nefes almakta zorlanan çocuk., Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.   
 
29 Temmuz 2011’de Şanlıurfa’nın Kayalar Mahallesinde oturan Kılıç ailesinin 17 yaşındaki kızı Berivan Kılıç henüz 
belirlenemeyen nedenle girdiği bunalım sonucu tavana astığı iple intihar etti.    
 
15 Ağustos 2011’de Batman'ın Sason İlçesi'nde 11 yaşındaki Z.E. adlı kız çocuğu evlerine 200 metre uzaklıkta 
ağaca asılı halde bulundu.  Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.E.'nin otopsisinin ardından toprağa 
verileceği kaydedildi  
  
24 Ağustos 2011’de Urfa'nın Siverek ilçesinde 18 yaşındaki  Mehmet Baytak, korucu babası Ali Baytak'a ait 
kalaşinkof tüfekle intihar ettiği iddia edildi. (24.08.2011/DİHA) 
  
25 Ağustos 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi İpek Yolu Mahallesi Çiftlik Küme Evleri'nde oturan Zeynep A., (16) 
odasında tavana asılı halde bulundu. Sahur vakti uyanan ailenin Zeynep A.'nın kapısının kilitli olduğunu ve cevap 
vermediğini görmesi üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. Kızlarını tavanda iple asılı halde bulan aile, Zeynep A.'yı 
hemen Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastaneye getirilirken yaşamını yitirdiği anlaşılan 
Zeynep A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderildi  
 
30 Ağustos 2011’de Adana’da intihar girişiminde bulunan N.A.(15) kaldırıldığı hastanede teyzesinin kayınbiraderi 
tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.  İddia üzerine harekete geçen polis, şüpheli B.K.’yi Hatay’da yakaladı. 
İddiaları kabul etmeyen B.K., adliyeye sevk edildi. 
 
7 Kasım 2011’de, Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Hacıali (Xecelî) Köyü'nde Ceylan Ağun (17) adlı genç kadın tandır 
evinde ipte asılı bulundu. Saat 14:30'da tandır evine giren Ağun'un imam nikahlı eşi Erkan Kurt'un annesi 
tarafından tavana asılan ipte bulunduğu iddia edilen Ağun'un cenazesi, Özalp Devlet Hastanesi'nde ön otopsi 
işlemlerinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili Ağun'un imam nikahlı eşi Erkan Kurt ve 
babası Bilal Kurt gözaltına alınırken, askerler tarafından köyde inceleme yapıldığı bildirildi. İntihar ettiği öne sürülen 
Ağun'un babası Kubettin Ağun ise, 2 aydır evli olan kızının intihar etmediğini, eşi ve eşinin ailesi tarafından 
öldürüldüğünü iddia ederek, olay ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi.  
 
12 Kasım 2011 de, Mardin'in Midyat İlçesi'ne bağlı Gülveren (Bahvar) Köyü'nde Fırat İzgin (15) isimli genç,  evinin 
damında bedenini ateşe verdi.    
 
14 Kasım 2011’de, Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Ortaklı (Taxeke) Köyü'nde 14 yaşındaki İ.İ. isimli kız çocuğunun 
köylüler tarafından ağaca asılı halde bulunduğu bildirildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İ.İ.'nin ailesi ile de 
problem yaşadığı iddia edildi.    
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22 Kasım 2011’de, D.A adındaki genç kız intihar etmek istedi. Yapılan müdahalenin ardından genç kız kurtarıldı.   
 
26 Kasım 2011’de, Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Beldesi'nde lise öğrenimini yarım bırakan 17 yaşındaki 
Alper Kızılkaya ile aynı yaştaki Adıgüzel Volkan Çoban, dün gece bir ağacın dalında aynı iple asılmış olarak 
bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta profil fotoğraflarını, 'öldü' yazısıyla değiştirerek iki arkadaşın, aynı kızı 
sevdiği ve bu nedenle birlikte intihar ettikleri sanılıyor. Okulu bıraktıktan sonra kasap olan babasının yanında 
çalışan Adıgüzel Volkan Çoban ile bir çiftçinin çocuğu olan Alper Kızılkaya'nın, Gündüzbey Beldesi'ndeki havuz 
mesire alanının yanında dün gece saat 22.30 sıralarında yakınları ve güvenlik güçleri tarafından ağacın dalına 
bağlanan ipin iki ucuna asılı bulundu. Sağlık ekipleri iki gencin olay yerinde öldüklerini belirledi. Polis, cesetlerin 
üzerinde yaptığı incelemede Çoban'ın cebinden babasına hitaben ‘Hakkınızı helal edin’ yazılı veda notu buldu.   
 
28 Aralık 2011’de Siirt E Tipi Cezaevi’nde Terörle Mücadele Yasası’ndaki uygulamalar nedeniyle tutuklu bulunan 
10 çocuğun 26 Aralık günü nasıl edindikleri öğrenilemeyen hapları içerek intihar girişiminde bulundukları öğrenildi.   
 
 

XVII.2. Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz 
 

24 Mart 2011’de Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Denizli'deki Florya Çocuk Evi'nde yapılan rutin denetimlerde, 
koruma altındaki 7-9 yaş arası çocuklara, bakım elemanlarından Tuba Y.ile Havana Y.'nin kötü muamelede 
bulunduğunun belirlendiğini, bakım elemanlarının görevlerine derhal son verilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.   

8 Ocak 2011’de, İstanbul'da, evli ve üç çocuk babası M.Ö. (1970) ile U.A., ilköğretim okulu öğrencisi B.K.'ye (1999) 

tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. B.K., SHÇEK tarafından koruma altına alındı.  

13 Ocak 2011’de İzmit’te bir evde bir buçuk ay boyunca alıkonulup tecavüz edilen 15 yaşındaki G.H. polis 
tarafından kurtarıldı. Ankara’da yaşayan G.H., evlenme teklifini reddeden 25 yaşındaki O.K. tarafından İzmit’e 
kaçırıldı. G.H’nin telefon kayıtlarından yola çıkan polis O.K.’nin evine operasyon yaparak zanlıyı yakaladı.  
 
15 Ocak 2011’de Muğla’nın Milas İlçesi’nde, G.O.(54), ’öz kızına cinsel tacizde bulunduğu’ iddiasıyla gözaltına 
alındı. 
 
18 Ocak 2011’de İHD İzmir şubemize yapılan başvuruda İzmir Nuriye Abdulkerim Toraman İlköğretim Okulunda din 
öğretmeni Mükerrem Doğruöz’ün bir öğrencisini (Adı kayıtlarımızda mevcuttur) facebook üzerinden yazışırken 
okula çağırarak cinsel taciz ettiği ve şikâyet üzerine gözaltına alınan öğretmenin tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldığı ve cinsel tacize uğrayan öğrencinin ailesine öğretmenin ve abisi ve arkadaşlarının davadan 
vazgeçmeleri yönünden para teklifi yaptıkları bildirilmiştir.    
 
22 Ocak 2011’de, Bursa'da kalacak yeri olmadığı için yanına sığınan T.R.'yi (1994) internet aracılığıyla bulduğu 
kişilerle birlikte olmaya zorlayan F.D. (1982) yakalandı. Kadın satıcılığı suçundan kaydı bulunan F.D., "yaşı küçük 
kızı fuhuşa teşvik ve aracılık" suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 
 
25 Ocak 2011’de Diyarbakır Adliyesi'ne annesi ile beraber ablasının yargılandığı duruşmayı izlemek için gelen 
M.M. (17), polisler tarafından "Yaşın uygun değil" denilerek adliyeye girmesine izin verilmedi. M.M. itiraz edince 
adliyede görevli polisler tarafından dışarı çıkartılarak tekme tokat dövüldü. Elbiseleri hırpalanmadan dolayı yırtılan 
M.M.'nin bağırışları nedeni ile çevredekiler ve avukatlar olaya müdahale etti. Araya avukatların girmesi ile 
adliyedeki polis bürosuna götürülerek gözaltına alınan M.M. hakkında önce "Polise mukavemetten" tutanak tutuldu.   
 
28 Ocak 2011’de Çukurova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine 5’i kız 7 çocuk sahibi Fahriye ve 
Halit D. çifti ile Kemal A.’yı takibe aldı. Şüphelilerin Adana ve Mersin’de oturan özellikle maddi durumu kötü ailelerin 
çocuklarını bakmak için aldığı, sonra para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye zorladıkları öne sürüldü. Şüphelileri 2 yıl 
takip eden jandarma, salı günü 3 eve operasyon yaptı. Evlerde zorla tutulan 7 kız çocuğu kurtarıldı. Fahriye ve 
Halit D. çifti ile Kemal A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Fahriye D.’nin, eşi Halit D. ile çocukların önünde ilişkiye 
girerek, onlardan da erkeklerle aynı şekilde ilişkiye girmelerini istedikleri iddia edildi. Şüphelilerin ilişkiye girmek 
istemeyen çocukların çıplak fotoğraflarını çektiği, bu fotoğrafları ailelerine göstermekle tehdit ettiği öne sürüldü. 
Kurtarılan 7 çocuk, ailelerine teslim edildi  
 
4 Şubat 2011’de, Düzce'de kızı İ.Ü.'yü (2003), birlikte yaşadığı A.G. birlikte olmaya zorladığı iddia edilen F.Ü. ile 
sevgilisi A.G. tutuklandı. Düzce Valiliği’nin, kızını ilişkiye zorladığı iddiasıyla tutuklanan F.Ü.'nün üç çocuğunu 
koruma altına aldığı öğrenildi.  

http://www.haberturk.com/yasam/haber/594091-17-yasindaki-kizi-satmak-istedi
http://www.haberingundemi.com/haber/8-yasindaki-kizini-iliskiye-zorlayan-anne-tutuklandi-/63045
http://www.milliyet.com.tr/8-yasindaki-kizini-iliskiye-zorladi/turkiye/sondakika/08.02.2011/1349799/default.htm
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7 Şubat 2011’de, İstanbul’da 13 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp çıplak görüntülerini web kamerasıyla kaydeden 
ardından da çıplak görüntü vermesi için zorlayan eski beden eğitimi öğretmeni C.L. (1979) polis tarafından 
yakalandı. C.L.'nin oyun sitelerine girip, kendini 13 yaşında kız çocuğu olarak tanıtarak kız çocuklarını tuzağa 
düşürmeye çalıştığı belirlendi. C.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

8 Şubat 2011’de, Bursa'da kaçak sigara satan İ.Ç. (36), sigara almak için dükkanına gelen T.K. (15) adlı erkek 
çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 
 
11 Şubat 2011’de Batman ilinde Grosmar kavşağında sakız satan Celal Kolaldıran (15) adında ki çocuk “sakız 
sattığı ayrıca kırmızı ışıkta duran arabaların camını sildiği' gerekçesi ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus 
ekiplerince gözaltına alınmış, götürüldüğü karakolda bir polis memurunun kendisini tokatladığını ve 4 saat boyunca 
nezarette tutulduğunu anlatmıştır. Ayrıca çocuğa 154 tl para cezası verilmiştir  
 
20 Şubat 2011 tarihinde Siirt merkezde 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiası ile 75 yaşındaki Z.B. ve 
16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile M.T. isimli kimseler gözaltına alınarak 21 Mart 
2011 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Siirt E tipi kapalı cezaevine gönderildiler.   
 
23 Şubat 2011’de Batman'da Metin Bostancıoğlu İlköğretim Okulu'nda görev yapan ve 4 kız öğrencisine cinsel 
istismarda bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevkedilen E.A. adlı öğretmen 
tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
23 Şubat 2011’de Denizli’de 14 yaşındaki ilköğretim öğrencisi İ.G.D.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 29 
yaşındaki A.G. tutuklandı.   
 
27 Şubat 20112de  Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, evden kaçan 17 yaşındaki S.M.’ye, kendisini otel müdürü olarak 
tanıtıp tecavüz ettiği öne sürülen inşaat işçisi 28 yaşındaki Murat Kalemden tutuklandı. M.K. ile birlikte hareket ettiği 
belirtilen 17 yaşındaki M.Ş. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
8 Mart 2011’de Mersin’de 1996 yılında yaşamını yitirmiş olan bir militan için kurulan taziye çadırının yanından 
geçerken, bir polis memurunun kendisine ateş etmesi sonucu gözüne plastik mermi isabet ettiğini ileri süren 
M.U.’nun (15) sol gözünün görme yetisi yitirdiği öğrenildi   
 
5 Mart 2011’de Antalya'nın Finike ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğu F.Ç, annesi H.T. ve imam nikahıyla birlikte 
yaşadığı üvey babası R.K. tarafında kanepeden düştüğü belirtilerek Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ç, 
durumunun ağır olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
16 Mart 2011’de Şanlıurfa'da ailesi tarafından nikahsız olarak evlendirildiği 14 yaşındaki F.G anne oldu, reşit 
olmayan kız ile ilişkiye girmekten dolayı dini nikahlı eşi İ.B. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınmak üzere 
savcılığa sevk edildi.   
 
16 Mart 2011’de  Bursa’nın İznik İlçesi’nde berber Akif A. (26), iddiaya göre 2 ay önce tanıştığı lise öğrencisi 
A.A.’ya (15) tecavüz etti. A.A.’yla tekrar ilişkiye girmek isteyen ve olumsuz yanıt alan berber, okul çıkışında 
beklediği kızı dövüp ilişki sırasında çektiği kamera görüntülerini internette yayınlayacağı tehdidinde bulundu. Kızın 
olayı ailesine anlatması sonucu gözaltına alınan Akif A. tutuklandı.   
 
16 Mart 2011’de, İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğun 60 yaşındaki Şerif Mutlu adlı kişi tarafından tecavüze 
uğradığı, tecavüzcü tutuklanırken, mağdur çocuğun koruma altına alındığı öğrenildi. Çocuğun ailesi Beyoğlu 
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nden bilgi almak isterken, Polis 'olay kendi rızasıyla olmuş' demesi üzerine, 
ailenin avukatı Eren Keskin, polis hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
19 Mart 2011’de Antalya'da annesinin evi terk etmesi nedeniyle babası tarafından bakılan 7 aylık kız bebek B.K. ise 
'yetersiz beslenme' nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yatırıldı  
 
24 Mart 2011’de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesi Abdülkadir Erdil Caddesi'nde bulunan Sadettin-
Feyhan Karaata İlköğretim Okulu önünde 18 yaşındaki E.K., sözlenmek istediği H.K.K. ile konuşmak istedi. 
H.K.K.'nin konuşma isteğini reddetmesi üzerine H.K.K.'yi, karın, sırt ve kolunun 4 yerinden bıçakladı. E.K., daha 
sonra aynı bıçağı 2 kez de kendi karnına sapladı. Her iki yaralı da, öğretmenlerin çağırdığı ambulans ile Birecik 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
24 Mart 2011’de Bodrum Göltürkbükü’de market işleten M.D.(31), iddiaya göre; alışverişe gelen ilköğretim okulu 
öğrencisi N.A.’ya (14) cinsel tacizde bulundu  

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=220398
http://www.internethaber.com/bir-paket-sigarayla-tecavuz-326696h.htm
http://www.batmanpostasigazetesi.com/arama/grosmar-96.html
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24 Mart 2011’de Bodrum Göltürkbükü’de market işleten M.D.(31), iddiaya göre; alışverişe gelen ilköğretim okulu 
öğrrencisi N.A.’ya (14) cinsel tacizde bulundu  
 
26 Mart 2011’de bir tekstil atölyesi işletmecisi N.Ö.(36), yanında çalışan 17 yaşındaki S.Ç.’ye sayım yapacağız 
gerekçesiyle ayrılmamasını söyledi. Yalnız kaldıklarında N.Ö.’nün tecavüzüne uğrayan S.Ç.’nin şikayeti üzerine N. 
Ö. Tutuklandı.   
 
29 Mart 2011’de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaşları 25 ile 34 arasında değişen, H. K., R. Ö., F. G. ve R. T.  2 erkek 
çocuğa cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle adliyeye çıkarılıp savcıya verdikleri ifadenin ardından sevk 
edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.   
 
30 Mayıs 2011’de, Urfa'da Eyüp Göncü Lisesi öğrencisi R.P., polis tarafından okula yapılan baskında dersten 
çıkarılarak gözaltına alındı. Kız öğrenci R.P’nin Eyyübiye Mahallesi'ndeki evi daha önce de polis tarafından üç defa 
basılmıştı. Öğretmen ve öğrencilerin gözleri önünde elleri kelepçelenerek okuldan çıkarılan R.P.'nin gözaltı 
gerekçesi öğrenilemezken, R.P., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
31 Mart 2011’de, İstanbul'da 13 yaşındaki iki çocuk, bıçak tehdidi ile 11 yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz 
ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. 11 yaşındaki çocuğa tehditle fiili livatada bulundukları iddiasıyla Ümraniye 
Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli 2 çocuk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

31 Mart 2011’de, İstanbul'da, bir süre önce evden kaçan G.Ç.'ye (1995) bir hafta boyunca şantajla tecavüz ettikleri 

ile sürülen, beşi 18 yaşından küçük olan 7 kişi tutuklandı. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle 

mahkemeye sevk edilen yedi zanlıya, kızın yakınları saldırmak istedi. Duruşmanın ardından fenalık geçiren G.Ç. 

ise ambulansla hastaneye sevk edildi. 

1 Nisan 2011’de, Kocaeli'nde belediye evinde kalan S.Ç. (1975), Ocak ayında ilköğretim okulu öğrencisi 2 kız 

çocuğunu sözle ve elle taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. S.Ç.'nin evli olduğu ancak çalışmadığı için eşinden ayrı 

yaşadığı öne sürüldü. 

1 Nisan 2011’de, İstanbul'da emekli Türkçe öğretmeni A.Ş. (1953), sokakta oyun oynayan ilköğretim okulu 
öğrencileri M.Y. (2002) ve A.G.'yi (2000) çikolata ve kolye ile kandırıp evine götürdükten sonra cinsel saldırıda 
bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.  
 
2 Nisan 2011 İstanbul’da gecesi İstiklal Caddesi’nde şakalaşarak yürürken bir araca çarpan C.A. (16) ve H.E. (16), 
araçtan inen üç sivil polis memuru tarafından dövülerek gözaltına alındı  
 
4 Nisan 2011’de ailesi tarafından M.D. isimli şahıs ile dini nikahlı olarak evlendirilen 14 yaşındaki N.Z. anne oldu. 
Reşit olmayan genç kız ile cinsel ilişkiye girmekten M.D. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola 
götürülürken genç kızın babası İ.Z.'nin de ifadesine başvuruldu.   
 
5 Nisan günü,  Adana’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombalarından birinin 15 yaşındaki bir çocuğa isabet etmesi sonucu, çocuğun ağır yaralı olarak Adana Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi (ANF, 5 Nisan). 
 
5 Nisan 2011’de Mersin’de 40 yaşındaki Neriman Tel, kızının başına taş atarak  yaralayan 7 yaşındaki Gülay 
Başaran’ı döve döve hastanelik etti. Dişleri ve burnu kırılan küçük kız 3 gün hastanede yattıktan sonra taburcu 
edilirken, öfkeli anne ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

5 Nisan 2011’de, İstanbul'da kimliği belirsiz bir kişi, okul çıkışında evlerine kadar takip ettiği 2 kız çocuğuna tacizde 

bulundu. Polis, kendisini "anketör" olarak tanıtan ve boynunda tanıtım kartı ile elinde siyah bir çanta taşıdığı 

belirlenen 25-30 yaşlarındaki tacizciyi arıyor. Kız çocuklarının polisteki ifadelerinde zanlının kendileriyle birlikte 

apartmana girdiğini, asansörde birlikte yukarı çıktıklarını, tacizcinin daha sonra zile basıp zorla eve girdiğini ve 

kendilerine tacizde bulunduğunu anlattığı öğrenildi.  

7 Nisan 2011’de, İstanbul'da okula gitmek için annesiyle trene binen lise öğrencisi N.E.Y.'ye tacizde bulunan 
A.A.'ya (1959) yolcular saldırdı. Taciz zanlısını yolculardan kurtaran görevliler, polise teslim etti. Karakoldan 
serbest bırakılan A.A.'nın 10 ay önce de trende bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürüldü. 

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2011/03/31/istanbulda-tecavuz-skandali
http://www.iha.com.tr/haber/detay.aspx?nid=167712&cid=735
http://www.bighaber.com/haber/lise-ogrencisine-trende-taciz-727181.html
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8 Nisan 2011’de, Kocaeli'nde annesi ile gittiği hastanede altı aylık hamile olduğu anlaşılan G.E.'nin (1997) 
durumundan şüphelenen hastane personeli, durumu hastane polisine bildirdi. Polis G.E. ve annesi K.N.E.'nin 
ifadesine başvurdu. K.N.E., kızına evlerine gelip giden Y.D.'nin (1989) tecavüz ettiğini, çevreden çekindiği için 
durumu kimseye anlatamadığını söyledi. Y.D.'nin suçunu itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öne sürüldü. 
 
14 Nisan 2011’de psikolog nezaretinde ifadesi alınan A.D. 2 yıl önce ablası ile evde yalnız oldukları sırada Ömer 
D.’nin önce ablasına, ardından kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Abla E.D. ve kuzeni E.D.’ye de tecavüz ve 
tacizlerin tehditle devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Ömer D., suçlamaları reddetti.  

14 Nisan 2011’de, İstanbul'da H.A. (1953), bir alışveriş merkezinde ailesiyle dolaşan ilköğretim okulu öğrencisi 

G.N.Ö.'ye (1999), cinsel içerikli bir oyuncak gösterip tacizde bulundu. Çevredeki vatandaşların saldırmak istediği 

G.N.Ö.'nün alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.  

14 Nisan 2011’de, Kocaeli’nde Türkiye 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Gebzespor'da oynayan 30 yaşındaki F.A., 

14 yaşındaki F.C.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Gebzespor Kulüp Başkanı Fatin Eyüpoğlu, futbolcunun 

sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 

16 Nisan 2011’de, altı yaşındaki kız çocuğuna cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunurken vatandaşların gördüğü 

İ.S.'yi (1991) linçten polis kurtardı. Zanlının, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.  

16 Nisan 2011’de Zonguldak’ta, sevgilisi 17 yaşındaki Ş.G.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis 
istemiyle dava açılan 23 yaşındaki Tuna T., Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına 
çıktı.   
 
22 Nisan 2011’de Diyarbakır ili Çermik ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Ş.Ç savcılığa giderek, ağabeyinin 
kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve ilçedeki bir çok kişiye para karşılığı sattığını, abisinin isteklerini kabul 
etmediğinde zaman, zaman sokak ortasında dövüldüğünü, bu duruma ilçe halkının tanık olduğunu, ayrıca 4 yıldır 
kendisine aralarında şehrin ileri gelenleri, esnaf, din görevlileri, asker ve polisinde bulunduğu kişilerin tecavüz 
ettiğini, bu durumu polise bildirmesine rağmen araya birilerinin girerek tecavüzü emniyet görevlileri ile ailesinin 
birlikte örtbas ettiklerini, durumundan şüphelenen öğretmenininide bu durumu polise bildirmesine rağmen hiçbir 
işlem yapılamdığını, muayeneye götürüldüğü doktorunda tecavüz bulgusu bulunamadı dediğini belirterek, 
kendisine yönelik cinsel taciz ve tecavüzlerin sürdüğünü anlatıp yardım istemiştir. Sosyal Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na teslim edilen Ş.Ç. nin ağabeyi vekendisine tecavüz eden esnaf M.Ç çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklanmıştır.   
 
23 Nisan 2011’de Bursa’da, bir ay önce 15 yaşındaki kıza zor kullanarak ve tehdit ederek tecavüz ettiği öne sürülen 
20 yaşındaki şüpheli İ.K., Umre ziyareti dönüşü tutuklandı.   
 

23 Nisan 2011’de, Sakarya’da 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliklerinde protokol mensupları pardösüyle otururken, 
incecik kıyafetle gösteri sırasını bekleyen minik çocuklar dondurucu soğukta tir tir titrediği, öğretmenlerin ise 
üşüyen çocukları ovalayarak ve montlarının arasına alarak ısıtmaya çalıştığı görüldü. 

 
30 Nisan 2011’de Van'ın Şabaniye Mahallesi'nde 28 Nisan günü devriye gezen polise ait akrep tipi araç, 13 
yaşındaki B.T. (13) isimli çocuğa çarptı. Çarpma sonucu sol bacağının diz kısmı tamamen deri ve kaslardan 
soyulan B.T., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat edildi. 
Ortopedi Servisi'nde tedavisi devam eden ve kas yırtılması nedeniyle yürüyememe riski ile karşı karşıya kalan B.T., 
arkadaşlarıyla top oynadıktan sonra eve döndüğü bir sırada mahallede dolaşan polis aracının kendisine çarptığını 
söyledi. Polislerin kendisine çarptıktan sonra araca alarak tehdit ettiğini iddia eden 13 yaşındaki B.T., "Beni yaralı 
halde panzerin içine aldılar. Döverek tehdit ettiler. Ayağımın kanadığını görünce küfür edip bıçağı çıkararak 'Bizim 
sana çarptığımızı söylersen seni keseriz' diye tehdit ettiler" diye konuştu. Yaralı olduğunu söylemesine rağmen, 
polisin kendisini tokatlayarak inanmadığını ifade eden B.T., "Ben ağlıyordum, onlar da bana küfür ediyorlardı. 
Ayağımdan yaralandığımı söylememe rağmen bana inanmıyorlardı. 'Sen yalan söylüyorsun bir şeyin yok' 
diyorlardı. Sonra pantolonumu yırtarak baktılar. Ayakkabım kan dolmuştu. Bu sefer de 'Ayağını koltuğa vurma 
kirletiyorsun' deyip küfrettiler" diye konuştu. B.T., polisin hastaneye götürme yerine kendisini uzun süre mahallede 
panzerle dolaştırıp tehdit ettiğini söyledi. Olanlardan habersiz oğlunu arayan B.T.'nin babası Reşit T. ise, 
mahalledekilerin kendisine verdiği bilgi üzerine Van'daki tüm polis karakollarını dolaştığını ve en son oğlunu 
hastanede bulduğunu ifade etti. Reşit T. sorumlu polisler hakkında Van Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda 
bulunduğunu belirtti.  
 

http://www.habervitrini.com/14_yasindaki_kiza_tecavuz_etti-525081.html
http://www.hurhaberci.com/14/04/2011/30-yasindaki-gebzesporlu-futbolcu-14-yasindaki-kiza-tecavuzden-tutuklandi/
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Mayıs 2011’de Adana'da 36 yaşındaki matematik öğretmeni, 14 yaşındaki kız öğrencisiyle baraj çamlığında cinsel 
ilişkiye girmeye çalışırken, polis tarafından yakalandı.     
 
Mayıs 2011’de Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde 12 yaşındaki öğrencinin, aynı okuldaki kız öğrencinin ağabeyi, babası 
ve amcası tarafından dövülerek bıçaklandığı iddia edildi. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İddiaya göre bir kız 
öğrenci, 5'inci sınıfta okuyan kız öğrencinin, 6'ncı sınıf öğrencisi tarafından taciz edildiği dedikodusunu çıkardı. Bu 
olayı duyan kızın ağabeyi, babası ve amcası, okul çıkışında 12 yaşındaki öğrenciyi aralarına alarak dövmeye 
başladı. Yere yatırılarak tekmeler atılan çocuk, daha sonra ağabey tarafından bıçaklandı  
 
5 Mayıs 2011’de Hakkari Devlet Hastanesi önünden geçen askeri araçtaki askerlerin yurttaşlara küfür ettiği ileri 
sürüldü. Bu esnada orada bulunan 13 yaşındaki Y.K. isimli çocuğun ise askerlere "Neden küfür ediyorsunuz" diye 
sorması üzerine, araçta inen yaklaşık 10 askerin Y.K.'yı darp ettiği iddia edildi. Hastane önünde bulunan polislerin 
de askerlere destek vererek Y.K.'yı 3 metre derinliğindeki çukura atıp tartakladığı belirtilirken, olaya tepki gösteren 
yurttaşlarla polisler arasında tartışma yaşandı. Y.K.'yı askerlerin elinden kurtarmaya çalışan İHD Hakkari Şube 
Sekreteri Sait Çağlayan ile Y.K ve Y.K.'nın babası Osman K. gözaltına alındı.   
 
 
10 Mayıs 2011’de Adana’da G.Y. (15), iddiaya göre erkek arkadaşı A.T.’nin (17) “Evlenelim” demesi üzerine 22 
Şubat 2011’de evinden kaçtı. A.T., arkadaşı Erdal Songu’nun (28) evine götürdüğü G.Y.’ye tecavüz etti. Ertesi gün 
de yine tehdit ederek arkadaşları Y.Y. (16), A.S. (16) ve Arif Çelik (19) ile ilişkiye girmesini sağladı. 3’üncü gün ise 
küçük kıza Erdal Songu tecavüz etti. Zorla alıkoydukları G.Y.’ye, 3 hafta boyunca para karşılığı fuhuş yaptıran A.T. 
ile Erdal Songu, sonra da Ömer Büyükkantarcı (42) ile Nurhan Büyükkantarcı (30) çiftinin evine götürerek orada 
pazarlamaya devam ettiler. G.Y. eve misafir olarak gelen H.K.’ye yaşadıklarını anlatınca H.K. olayı polise bildirdi.   
 
12 Mayıs 2011’de Urfa merkezde milletvekili adayı İbrahim Ayhan için seçim bürosu açılışının ardından BDP 
bayrağı ile evine dönen Ateş ailesinin önü polisler tarafından kesildi. 16 yaşındaki İbrahim Ateş'i tartaklayarak 
gözaltına almak isteyen polislere ailenin diğer fertleri tepki gösterdi   
 
13 Mayıs günü,  Şanlıurfa’da bağımsız milletvekili adayı İbrahim Ayhan’ın seçim bürosu açılışının ardından BDP 
bayrağı taşıyan 1 çocuk polis memurları tarafından dövüldü. Olaya tepki gösteren çocuğun 2 yakını da darp 
edilerek gözaltına alındı   
 
20 Mayıs 2011’de Amasya’da ilköğretim öğrencisi 13 yaşındaki bir çocuk, 2 yıl önce dayısının tecavüzüne uğradı, 
ardından komşuları tarafından aralarında valilikte görevli bir üst düzey bürokratın da olduğu kişilere para karşılığı 
satıldığının iddia edildiği öğrenildi. Olayla ilgili 9 kişi tutuklandı  

26 Mayıs 2011’de, İstanbul'da A.Ü. (1960) deniz kenarında balık tutarken yemek ısmarlayacağını söyleyerek evine 
götürdüğü ilköğretim öğrencisi O.T.'ye (1999) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Zanlının daha önce de "hırsızlık" 
ve "tecavüz" suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi. 

 30 Mayıs 2011’de, İstanbul'da erkek arkadaşının amcası B.Ş. tarafından kaçırılarak tacize uğradığı ileri sürülen 
N.G.S. (1994), jandarma operasyonuyla kurtarıldı. B.Ş. gözaltına alındı. 
 
30 Mayıs 2011’de Zonguldak’ta 16 yaşındaki D.E.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla  tutuklanan 3 kişinin ardından 5 kişi 
daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 19 yaşındaki Ferdi A.’nın, çıplak fotoğraflarını internete koymakla tehdit ettiği 
D.E.’yi başka erkeklere pazarladığı iddia edildi.   

2 Haziran 2011’de, İstanbul Büyükçekmece'de Okul Müdürü O.K. 4 kız öğrenci ve bir kadın öğretmeni taciz ettiği 
iddiasıyla görevden alındı. O.K. cinsel istismar suçuyla yargılanacak. 
 
8 Haziran 2011’de Batman'da 16 yaşındaki G.Ö., 4 ay önce komşusu olan 60 yaşında ve emekli imam olduğu 
belirtilen M.G.'nin tecavüzüne uğrayıp hamile olduğunu fark ettikten sonra ailesinin öğrenmesi üzerine karakola 
gidip ifade verdi, M.G.’nin "Gönüllü olarak benimle birlikte oldu, aramızda yasak aşk vardı" ifadesine inanan savcı 
"Çocuğun rızası olmaz, istismardan işlem yapılır" ilkesini görmeyerek zanlıyı serbest bıraktı.   
 
14 Haziran 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde Abdullah Canan Köprüsü karşısındaki kavşakta zırhlı 
araçtan, çocukların zırhlı araca taş attıkları gerekçesiyle atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu 4 
yaşındaki V.Ç isimli çocuğun yaralandığı belirtildi.   
 
17 Haziran 2011’de Çorum’da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser M.M., 17 yaşındaki S.D. adlı kız 
öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.   
 

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2011/05/26/silivride-tecavuz-dehseti
http://gundem.milliyet.com.tr/kacirildigi-ileri-surulen-genc-kiz-kurtarildi/gundem/gundemdetay/30.05.2011/1396441/default.htm
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20 Haziran 2011’de Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Başören Köyü’nde 17 yaşındaki A.D., iki hafta önce 
kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Fatih Öztürk’ü (23) öldürdü. 
 
28 Haziran 2011’de Tekirdağ’da, sevgilisinin 5 yaşındaki kızının vücudunu ısıran ve cinsel istismarda bulunduğu 
iddia edilen erkek ile bu yaşananlara göz yumdukları öne sürülen babası ve kardeşi tutuklandı. 
 
29 Haziran 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Halet Caruş, oğlu Hüseyin Caruş’un 25.06.2011 tarihinde 
Nil Kolejinin yanında polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışma sırasında oradan geçerken olayların arasında 
kaldığını ve polisin oğluna saldırması nedeni ile sol gözünü tamamen kaybettiğini ifade ederek bu durumun 
raporlanmasını talep etmiştir  

29 Haziran 2011’de, Tekirdağ'da A.A. (1992) adlı erkek, sevgilisi E.T.'nin beş yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladı 
ve taciz etti. A.A. ile olaya göz yuman babası Y.A. ve kardeşi M.A. tutuklandı. 

29 Haziran 2011’de, Tekirdağ'da bir kız çocuğunun zorla otomobile bindirildiği ihbarı alan polis aracı durdurunca 15 
yaşındaki G.B. annesinin ona zorla seks işçiliği yaptırdığını söyledi. Anne S.A. ile kızla para karşılığında ilişkiye 
girmek üzere anlaştıkları iddia edilen 33 yaşındaki H.S., 34 yaşındaki V.A ve 35 yaşındaki B.İ. adlı erkekler "kişiyi 
hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel taciz ve fuhuşa teşvik" suçundan tutuklandı. 
 
6 Temmuz 2011’de Konya’da ilköğretim okulu 3’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki F.K., iddiaya göre altını ıslattığı 
gerekçesiyle üvey annesi 35 yaşındaki L.K., tarafından banyoda cinsel organı, yüzü ve vücudunun çeşitli yerleri 
ateşle tutuşturulan gazete kağıtlarıyla yakıldığı iddiasıyla hastanede tedavi altına alındı.Gözaltında suçlamaları 
kabul etmeyen üvey anne L.K., sevkedildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
9 Temmuz 2011’de, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan İstiklal Caddesi’ne çıkan Mis Sokak’ta 15 yaşlarında bir 
çocuk sivil polis memurları tarafından dövülerek gözaltına alındı. Aldığı darbeler nedeniyle kafası kanayan çocuk 
hastaneye götürülmedi. 
 
12 Temmuz 2011’de, Tekirdağ'da sevgilisinin 14 yaşındaki kızı H.B.A.'ya tecavüz eden V.Y. (1950) tutuklandı. 
Annesi inanmayınca olayı polise anlatan H.B.A. yetiştirme yurduna yerleştirildi. 

15 Temmuz 2011’de, İstanbul'a Kastamonu Açık Cezaevi'nden 1 haftalık özel izin alarak çıkıp  gelen E.A. 
(1983)’nın, komşusunun oğlu O.Ş.'ye (1998) tecavüz ettiği ve yeğeni N.B. (1998) adlı kız çocuğuna tecavüz 
girişiminde bulunduğu öğrenildi.  
 
27 Temmuz 2011’de İHD Genel Merkezi’ne, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nden gönderilen mektupta  cezaevinde 
küçük çocuklara ‘cinsel taciz’ uygulandığı iddia edildi. Mektupta, genel seçimlerden sonra ‘taş attıkları’ gerekçesiyle 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ne 8 çocuğun getirildiği, daha sonra yaşça 8 çocuktan büyük olan ve sokaktan alınarak 
getirilen başka bir çocukta onların yanına yerleştirildiği ve çocukların bu kişinin haksızlıklarına, hakaretlerine ve 
cinsel tacizine maruz kaldıklarını, bu durumun idareye defalarca bildirilmesine rağmen, konunun geçiştirdiği 
bildirilmiştir.   
 

ŞANLIURFA’da, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında  hastaneye başvuran yaşları 14 ile 17 arasında 
değişen 11 kızdan birisi doğum yaparken, 10’unun da hamile olduğu ortaya çıktı. Pazar ve pazartesi günü peş 
peşe hastaneye başvuran ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen, B.M., H.Ç., S.M., Ş.Ç., T.B., Ş.Ç., Z.Ç., K.M., S.Ç. 
ve S.A’nın da hamile olduğu belirlendi. Muayenelerinin ardından doktorlar, yaşı küçük olan kızların durumuyla ilgili 
olarak polisi bilgilendirdi. Şikayet üzerine hastaneye gelen polisler, ifadesine başvurduğu 18 yaşından küçük kızlar, 
kendi rızaları ve ailelerinin onayıyla imam nikahlı olarak birliktelik yaşadıklarını söyledi. Bunun üzerine harekete 
geçen polis, kentin değişik semtlerinde oturan ve çoğunluğu genç kızların akrabası olan Mahmut M. (24), Halil Ç. 
(29), Yılmaz M. (30), Yasin Ç. (26), Mahmut B. (24), Şiyar S. (25), İdris Ç. (18), Abdulvahap A. (25), Cumali M. (26) 
ve Cuma A. (27) gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve poliste sorgulanan 11 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından ’reşit olmayanlarla cinsel ilişki kurmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından 
ifadeleri alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı  

 
8 Ağustos 2011’de Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde adli çocuk koğuşunda kalan bir çocuğun cezaevi pedagoguna ve 
savcıya defalarca tecavüze uğradığını aktardığı ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Çocuğun 
tecavüze uğradığını aktarmasının ardından Siirt Cezaevi Savcısı'nın soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturma 
dosyasına ise gizlilik kararı konulduğu kaydedildi.   
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7 Ağustos 2011’de Iğdır'da, nüfus kayıtlarında 13 yaşında görünen F.G., imam nikâhıyla birlikte yaşadığı 30 
yaşındaki kuzeni Ercan G. tarafından dövülerek hastanelik edildi. Gözaltına alınan zanlı, "Rahatsızlığı nedeniyle 
bayılıyor. Ayılsın diye tokat attım" diyerek kendini savundu. Merkeze bağlı Akyumak köyünde yaşayan ve nüfusta 
13 yaşında görünen F.G. ile geçen nisan ayında ailesi tarafından 30 yaşındaki kuzeni Ercan G. (30) arasında imam 
nikâhı kıyıldı. Ancak iddiaya göre F.G. ilk günden bu yana eşinden şiddet görmeye başladı. Geçen perşembe günü 
Ercan G., yine şiddete başvurdu. Feci şekilde dövülen F.G. hastaneye kaldırıldı. Jandarma da Ercan G.'yi gözaltına 
aldı. Ancak zanlı, karısının rahatsızlığı nedeniyle sürekli bayıldığını söylerek, "Dövmedim, sadece ayılsın diye iki 
tokat attım" iddiasında bulundu. Ercan G., F.G.'nin ailesi, "Kızımız 19 yaşında. Nüfusta geç yazdırdık" deyince 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
8 Ağustos 2011’de Şanlıurfa'da erken yaşta evlendirilen 16 yaşındaki genç kız anne oldu. Edinilen bilgiye göre 
A.T.(16) 11 ay önce ailesi tarafından zorla Y.Y. (23) ile dini nikahlı olarak evlendirildi. Evlenmelerinin 11. ayında 
hamile kalan genç kız, karın sancısı ve mide bulantısı sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalenin 
ardından doğumu gerçekleştirilen A.T. 16 yaşında anne oldu. Doktorların A.T.'nin yaşının küçük olduğunu polislere 
bildirmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri burada genç kızın annesi F.T. ile dini nikahlı kocası Y.Y.'yi ifadeleri 
alınmak üzere karakola götürdü.    
 
8 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 13 yaşında doğum yapan küçük anne F.D.’nin akrabası olan 
nikahsız eşi Mehmet D.(19) gözaltına alındı. Küçük annenin imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Mehmet D. 
Gözaltına alındı.   

10 Ağustos 2011’de, İstanbul'da SHÇEK’dan kaçan N.K. (1994), alışveriş merkezinde tanıştığı 1 erkeğin 
tecavüzüne uğradı. Ardından arkadaşı E.A.'nın evine sığınan genç kadına E.A. da tecavüz girişiminde bulundu. 
E.A. tutuklandı,  diğer zanlı aranıyor. 
 
11Ağustos 2011’de Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, hastanede doğum yapan N.Ç.'nin 13 yaşında olduğunun 
ortaya çıkması üzerine bir yıldır imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kişi gözaltına alındı.     

14 Ağustos 2011’de, Tekirdağ'da O.B. (1984), 11 yaşındaki kız yeğenini taciz etti. Ağlayarak evden çıkan kız 
çocuğu, seyyar satıcılık yapan A.B.'nin (1979) tecavüzüne uğradı. Zanlılar tutuklanırken, çocuk, Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na yerleştirildi. 
 
15 Ağustos 2011’de Adana’da Facebook’tan tanıştığı bir erkeğin evine giden 16 yaşındaki K.G., 16 gün boyunca 
tecavüze uğradı. Yaşadıklarını ailesine anlatan kız, 23 kişinin adını verince polis harekete geçti.  
 
23 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’nın, Akçakale ilçesi'nde akrabasının tecavüzüne uğrayan 11 yaşındaki F.B.'nin 
hamile kaldığı ortaya çıktı. Küçük kız, töre cinayetine kurban gidebileceği endişesiyle devlet korumasına alındı.     
 
23 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Viranşehir’in Kırbalı Köyü’nün Kurumgazel Mezrası’nda Dün gece ’Alo 156’ jandarma 
ihbar hattını arayan bir kişi, Kurumgazel Mezrası’nda çiftçilik yapan 44 yaşındaki Mehmet K.’nın, kızını zincirlerle 
eve bağlayıp şiddet uyguladığını söyledi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma, ailenin mezradaki evine gitti. 
Jandarma yaptığı aramada, evin bir odasında 15 yaşındaki Z. K. ’yı, ayaklarından zincire vurulmuş olarak buldu. 
Genç kız zincirlerden kurtarılırken, babası Mehmet K. ise gözaltına alındı. 
  
24 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde ilköğretim öğrencisi F.B.’ye (11) adı açıklanmayan 26 
yaşındaki akrabası 3 ay (Mayıs) önce tecavüz etti. Midesi bulanıp kusmaya başlayınca Akçakale Devlet 
Hastanesi’ne götürülen, oradan da Şanlıurfa’ya sevk edilen küçük kızın tecavüze uğradığı ve 3 aylık hamile olduğu 
ortaya çıktı. 
 
25 Ağustos 2011’de Şanlıurfa'da,  akşam saatlerinde sancıları artan 14 yaşındaki K. A. , yakınları tarafından 
otomobille Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu ortaya çıkan K. A. 'nın 
durumu doktorlar tarafından polise bildirildi. Doktorların başvurusu üzerine harekete geçen polis, ifadesine 
başvurdukları K. A. 'nın, 1 yıldır birlikte yaşadığı akrabası 23 yaşındaki Mehmet K. 'yı gözaltına alındı.   
 
 25 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne getirilen 15 yaşındaki F. G. 'nin yapılan 
muayenesinde hamile olduğu saptandı. Doktorların durumu bildirmesinin ardından hastaneye gelen jandarma F. G. 
'nin ifadesine başvurdu. F. G. ifadesini alan jandarmaya, 20 yaşındaki Abdullah K. ile 1 yıl önce dini nikâh 
kıydıklarını ve birlikte yaşadıklarını söyledi. F. G. yakınlarına teslim edilirken, birlikte yaşadığı Abdullah K. ise 
merkeze bağlı Sağlık Köyü'nde gözaltına alındı.   
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25 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne getirilen 16 yaşındaki F. D. 'nin de hamile 
olduğu belirlendi. Muayenenin ardından doktorlar, durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine hastaneye gelen 
jandarmanın ifadesine başvurduğu F. D. akrabası olan 27 yaşındaki İsmail İ. ile kendi rızası ve ailelerinin onayıyla 
dini nikahlı olarak birliktelik yaşadığını söyledi. Harekete geçen jandarma, Harran'a bağlı Büyüktürbe Köyü'ne 
giderek, İsmail İ. 'yi gözaltına alındı. 
  
30 Ağustos 2011’de Adana’da intihar girişiminde bulunan N.A.(15) kaldırıldığı hastanede teyzesinin kayınbiraderi 
tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.  İddia üzerine harekete geçen polis, şüpheli B.K.’yi Hatay’da yakaladı. 
İddiaları kabul etmeyen B.K., adliyeye sevk edildi.  
5 Eylül 2011’de, Adıyaman’ da 6 çocuk babası 49 yaşındaki Ş.T isimli şahıs Yeşilyurt mahallesi Ticaret Meslek 
Lisesi’nin yanındaki parkta erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. 
  
5 Eylül 2011’de, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde yaşayan H.G. (14) isimli kız çocuğu öğle 
saatlerinde arkadaşları ile görüşmek için evden çıktı. Kızlarından haber alamayan ailenin akşam saatlerinde polis 
karakoluna kayıp başvuru yaptığı dakikalarda önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Çarıklı Beldesi'ndeki Hayvan 
Borsası önünde küçük yaşta bir kızın baygın ve kıyafetleri yırtılmış halde bulunduğu haberi ulaştı. Kesici aletle 
yaralanan küçük kız hastanedeki tedavisinin ardından Diyarbakır Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Olaydan bir süre önce ailesinin karakola başvuru yaparak kızlarının kaybolduğunu bildirmişti. Polis olayla ilgili 
soruşturma başlatırken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla H.G. psikolog ve pedagog gözetiminde 
ifadesi alınacak.  
 
 8 Eylül 2011’de, Şanlıurfa merkeze bağlı bir köyde İlköğretim öğrencisi Z.Ş.'ye adı açıklanmayan bir akrabası 3 ay 
önce tecavüz etti. Hamile kalan Z.Ş., midesi bulanıp kusmaya başlayınca Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenenin ardından kızın tecavüze uğradığı ve 3 aylık hamile olduğu 
ortaya çıktı. Kızlarının hamile olduğunu öğrenen aile büyük bir şok yaşarken, küçük kız başından geçen tecavüz 
olayını ailesine ve hastane polisine anlattı. Tecavüzü öğrenen aile fertleri, telefonla ulaştıkları yakınlarına 
tecavüzcünün bulunması için haber gönderdi. Z.Ş. ifadesi alındıktan sonra töre cinayetine kurban gidebileceği 
endişesiyle devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Jandarma ekipleri, Z.Ş.'ye tecavüz ederek hamile bırakan 
akrabayı yakalamak için harekete geçti.   

9 Eylül 2011’de, Bursa'da İ.P. (1959), komşusunun kızı S.T.'yi (2000) taciz ettiği için tutuklandı. 
 
19 Eylül 2011’de, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesi 
uygulamasını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına almak istediği 
R.M.’nin (17) kaçmak istemesi üzerine açılan ateş sonucu kalça kemiğinden vurulduğu ve yaralı halde üç gün 
gözaltında tutulduğu öğrenildi. R.M. “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla tedavisi tamamlanmadan 
tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi’ne gönderildi   
 
23 Eylül 2011 Eskişehir’de arkadaşlarıyla bir barda alkol alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi M.S. 
(18), evine dönmek üzere yürüyerek yola çıkan  M.S.’nin yanına otomobille yaklaşan Hüseyin Ergin (34), “Biz 
polisiz. Kimliğini göster”, daha sonra “Seni bırakırız” diyerek M.S.’yi araca aldı. İddiaya göre, M.S. otomobilde 
kendisine ikram edilen ilaçlı meyve suyunu içtikten sonra gözlerini bir otel adasında çıplak halde ve yanında Ergin 
ile açtı. Bağırıp yardım isteyince otel görevlileri, polis çağırdı. Ekipler, çiftçi Ergin ile arkadaşları Hüseyin Güller (45) 
ve Cengiz Şen’i (39) gözaltına aldı. Şüphelilerin bayılttıkları M.S.’ye otel odasında tecavüz ettiği öne sürülüyor.   
 
24 Eylül 2011’de Samsun’da rahatsızlanınca Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan 
S.D’nin karnındaki bebeğin öldüğünü tespit edilerek ameliyatla alındı. Hastane yetkilileri S.D.’nin yaşının küçük 
oluşu nedeniyle olayı polise bildirdi. Hastanede polise ifade veren S.D., dayısı Vahittin A.’nın tecavüzüne uğradığını 
ve bu nedenle hamile kaldığını, annesine de bu olayı daha önce anlattığını söyledi   
 
12 Ekim 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde okullardaki şiddeti protesto etmek amacıyla protesto yürüyüşü 
yapmak isteyen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi çocukların eylemine müdahale eden kolluk kuvvetleri 
kaçmalarını engellemek amacıyla mayınları araziye doğru kovaladıkları 15 çocuğu darp ederek gözaltına aldı   
 
28 Ekim 2011’de, Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, küçük yaştaki kız çocuklarının cinsel 
istismarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.Olayla ilgili 5 zanlının 
gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, zanlılardan birinin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 
gözaltına alındığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi.''Çalışmalar neticesinde H.S. (14) ve H.S. (13) isimli küçük 
yaştaki kız çocuklarına nitelikli şekilde cinsel istismar olayının gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine, Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekiplerince konu titizlikle araştırılmıştır. Yapılan çalışma ve araştırmalar neticesinde, 25 Ekim 2011 
tarihinde PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan M.K'nın da aralarında bulunduğu toplam 
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5 erkek şahıs tarafından çeşitli zamanlarda küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunulduğu tespit 
edilmiştir. Adli mercilere sevk edilen M.K. (17), Y.B. (17), Ş.E. (19), B.E. (17) ve E.E'den (13) 4'ü tutuklanarak Siirt 
E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir, E.E ise serbest bırakılmıştır.''    
 
Kasım 2011’de Kırıkkale'de, 16 yaşındaki bir erkek çocuğunu daha çok emekli erkeklere pazarlayıp, daha sonra bu 
kişileri tehdit ederek para sızdırdıkları iddia edilen 5 kişilik şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi  
 
Kasım 2011’de Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde 11 yaşındaki T.D., 15 yaşındaki T.K. ve 13 yaşındaki Ş.K. adlı kızlara 
cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.   
 
Kasım 2011’de Ankara'da 15 ile 16 yaş arasındaki 4 kız çocuğuna asansörde cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 
36 yaşındaki Deniz B. gözaltına alındı. 
 
1 Kasım 2011’de Diyarbakır’da Eczacılar İlköğretim Okulu öğrencisi H.B.’nin, Hıristiyan olmasından ötürü Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulma talebinin reddedildiği ve H.B.’nin aynı dersin öğretmeni A.D. 
tarafından dua okuyamadığı gerekçesiyle darp edildiği öğrenildi   
 
21 Kasım 2011’de İstanbul’un Fatih İlçesi’nde Çapa Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi B.İ.’nin (12) ödevini 
yapmadığı gerekçesiyle İngilizce Öğretmeni S.Y. tarafından darp edildiği öğrenildi  
 
25 Kasım 2011’de 2 çocuk babası Diyaddin Y., kızı R.N.Y.’yi annesi Kadriye A. ile birlikte oturduğu evinden alıp 
çıktıktan sonra, jilet ile önce kızının, daha sonra kendisinin iki bileğini kesti, daha sonra da küçük kızı boğmak 
istedi. Kızın çığlıklarını duyan çevrede spor yapanlar ve güvenlik görevlileri, Diyaddin Y.’yi etkisiz hale getirerek 
küçük kızı kurtardı. 
 
29 Kasım 2011’de Zonguldak'ın Kilimli Beldesi'nde oturan 2 kişi, 11 yaşındaki erkek çocuğa ormanlık alanda 
tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı.    
 
1 Aralık 2011’de Batman’da Ziya Gökalp İlköğretim Okulu öğrencisi İ.Ş.’nin (15) sınıfa geç girdiği gerekçesiyle 
nöbetçi öğretmen M.A.O. tarafından darp edildiği öğrenildi.   

4 Aralık 2011’de, İstanbul'da M.Ç. (1965), mahallede oynayan Ç.T. (2003) ve G.U.'ya (2003) cinsel istismarda 
bulundu. Çocukların olayı ailelerine anlatmasının üzerine M.Ç. gözaltına alındı.  
 
11 Aralık 2011’de İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Eminönü Semti’nde sokakta yaşayan Kadir Atakurt adlı çocuğu 
sivil giyimli bir polis memurunun elindeki telsizi vurarak darp etmesi nedeniyle Kadir Atakurt’un sol gözünün görme 
yetisini kaybedebileceği ileri sürüldü. Hastaneden aldığı darp raporuyla Sirkeci Gar Karakolu’na giden Kadir 
Atakurt’un yapmak istediği suç duyurusunun ise kabul edilmediği öğrenildi  
 
11 Aralık 2011’de, Malatya'nın Kürecik İlçesi'ne bağlı Kepez Köyü'nde 2007 yılında İş adamı Kemal Çelik 
tarafından yaptırılan Mehmet Çelik İlköğretim Okulu'nda bir öğretmenin 11 kız öğrenciye sözlü ve fiziki istismarda 
bulunduğu iddia edildi. 7. ve 8. sınıflarda okuyan A.A (12), B.K (13), E.A (15), E.Ç (11), H.P (10), M.B (13), M.K 
(12), Y.H (12), Z.Y (13) isimli öğrencilerin öğretmenleri M.E.Ş'nin kendilerine sözlü ve fiziki olarak cinsel istismarda 
bulunduğunu açıklamasıyla olay ortaya çıktı. Suçlanan M.E.Ş. ismindeki öğretmen ise, suçlamaların ardından istifa 
dilekçesini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdi. İstifa dilekçesi kabul edilen öğretmen hakkında İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı belirtildi  
 

12 Aralık 2011’de, İzmit'te M.E. (1992), Facebook'tan tanıştığı M.Ş. (1996) adlı kız çocuğuna tecavüz etti.  

13 Aralık 2011’de, Sakarya' da özel güvenlik görevlisi S.S. (1974) kendini polis olarak tanıtarak bir kız çocuğuna 
cinsel istismarda bulundu.  
 
17 Aralık 2011’de, Edirne'de B.A., karısı B.A ve çocuğu N.A.'yı dövdü. Kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı, koca 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
 

Davalar 
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29 Eylül 2011’de Erzurum çocuk mahkemesinde görülen duruşmada, 20 Temmuz 2011 günü Erzueum AKP il 
binasına yakın bir çöp kutusuna bomba koyduğu iddasıyla tutuklanan 3 kişden biri olan Özgür S. (15) ye “Yasa Dışı 
Örgüt Üyeliği ve Toplumsal İnfial Yaratmak” gerekçeleri ile  4 yıl 9 ay hapis cezası verildiği öğrenildi. 
 
17 Mayıs 2011’de İHD İzmir Şubemize başvuran Murat Türkmen’in annesi; 21.03.2011 tarihinden birkaç gün sonra 
kadife kalede bir eylem gerçekleştiğini, oğlunun eve gelmekte iken polislerin eyleme katıldığını söyleyerek, 
gözaltına aldıklarını, ertesi gece serbest bıraktıklarını, ancak oğlunun eyleme katıldığını söyleyerek gözaltına 
alınmasını anlayamadığını çünkü oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığına dair ellerinde raporun bulunduğunu 
belirterek haklarında açılan dava ile ilgili derneğimizden yardım talep etmişlerdir.   
 

22 Temmuz 2011’de,  ÇHD İstanbul Şubesi'nde basın açıklaması yapan ÇHD Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı 
Müşir Deliduman, adil ve dürüst yargılama hakkının ihlal edildiği ve çocuğun yüksek yararının gözetilmediği bir adli 
yılı geride bıraktığımızı ifade etti. Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve 
Çocuk Haklarının Koruma Kanunda belirtilen "Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına 
en son çare olarak başvurulması" gereken tedbir olması gerekirken hemen başvurulan tedbir haline geldiğine 
dikkat çeken Deliduman, yargılamaların uzun ve bıktırıcı olduğunu, yargılanan çocukların haklarının etkin 
kullanılmasının engellendiğini ifade etti. 

 
25 Ağustos 2011’de Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan 8 çocuğun duruşması, Nusaybin Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu çocuklar ve avukatları katıldı. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 
yargılanan 8 çocuk tahliye talebinde bulundu. İddia makamı çocukların tutukluluk hallerinin devamını isterken, ara 
verilen mahkemenin ardından hakim tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 21 Ekim tarihine 
erteledi. Duruşmayı takip etmek için ailelerle birlikte adliye önüne gelen ve polisler tarafından gözaltına alınan 
M.S.D. isimli çocuğun ise hala emniyette tutulduğu öğrenildi.   
 

KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaşanan ihlaller 
ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir. 
 
26 Şubat 2011’de, Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) üyelerine yönelik, 23 Şubat 2011’de Adana merkezli 
olmak üzere Mersin, Antakya, Zonguldak, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlar sonucu, Halkın 
Günlüğü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hıdır Gürz’ün de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 23 kişiden Halkın Günlüğü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hıdır Gürz’ün de aralarında bulunduğu sekiz kişi 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. 

22 Mayıs 2011’de İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi İsmail Bakır adına başvuruda bulunan Mehmet Bakır, 
21.05.2011 günü sabah saat 09.00’da Ümraniye’de durakta halasına gitmek için bir yakınını beklerken apar topar 
sivil giyimli, elinde telsiz olan kişilerin kendisini bir arabaya bindirip kaçırdıklarını, olayın görgü tanıkları olduğunu, 
kardeşinin arabaya bindirilirken ‘Beni öldürecekler’ diyerek bağırdığını ifade etti. Mehmet Bakır, Ümraniye Atakent 
Karakolu’nun gözaltıyı önce kabul edip sonra reddettiğini söyledi.  
 
14 Ağustos 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeynel Abidin Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Aykut Çelik, 12 Ağustos 2011 tarihinde hava değişimi nedeniyle eve gelirken Kulp-Muş yolu güzergâhın da yapılan 
kontrol arama çalışması esnasında alı konulmuştur. Bunu yapanların PKK Örgütü olduğu bilgisine ulaştık. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   
 
9 Temmuz 2011’de Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Ziyaret köyünde dün gece saatlerinde HPG'liler yol kesti. Lice 2. 
Mekanizma Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Abdullah Söpçeler, Uzman Çavuş Zihni Koç ve 
Bingöl'ün Genç ilçesinde çalışan Sağlık Memuru Aytekin Turhan Uz araçlarının yol kesilen bölgede bulunduğu 
bildirildi.  Alıkonulan kişilerden  Sağlık Memuru Aytekin Turhan Uz 15.09.2011 tarihinde serbest bırakıldı.   
 
14 Temmuz 2011’de HPG Dersim'de 3 kişinin içinde bulunduğu sivil bir aracın durdurularak içindeki 2 kişinin 
alıkonulduğunu duyurdu. Açıklamada, "Dersim’de karakol inşaatlarını üstlenen Egemen İnşaat isimli şirket 
bünyesinde çalışan Mustafa Arıkan ve Murat Keskin isimli iki kişi gerillalarımız tarafından tutuklanmıştır” denildi. 
Alıkonulan kişiler  19.07.2011 tarihinde serbest bırakıldılar.   
 
15 Temmuz 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mehmet Aktan, “14.07.2011 tarihinde Tunceli bölgesinde 
bir karakol inşaatında çalışan kayın biraderim ve yanında bulunan görevli bir kişiyle birlikte dün PKK Militanları 
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tarafından kaçırıldığını öğrendik.  Biz ailesi olarak bu durumdan kaygılıyız. Bu konuda sizden destek 
bekliyoruz.”demiştir.  
 
21 Ağustos 2011’de İHD Bitlis temsilciliğimize başvuran Selahattin Borak oğlu Mehmet Borak’ın silahlı örgüt (PKK) 
tarafından kaçırıldığını ve oğlunun can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek derneğimizden yardım talep 
etmiştir. 
 
21 Ağustos 2011’de İHD Bitlis temsilciliğimize başvuran Kazım Karaca  oğlu Cezayir Karaca’nın silahlı örgüt (PKK) 
tarafından kaçırıldığını ve oğlunun can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek derneğimizden yardım talep 
etmiştir.   
 
21 Ağustos 2011’de İHD Bitlis temsilciliğimize başvuran Fevzi Turgut oğlu Niyazi Turgut’un silahlı örgüt (PKK) 
tarafından kaçırıldığını ve oğlunun can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek derneğimizden yardım talep 
etmiştir.  
 
21 Ağustos 2011’de İHD Bitlis temsilciliğimize başvuran Muhyettin Başak oğlu Adnan Başak’ın silahlı örgüt (PKK) 
tarafından kaçırıldığını ve oğlunun can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek derneğimizden yardım talep 
etmiştir.   
 
21 Ağustos 2011’de İHD Bitlis temsilciliğimize başvuran Yakup Danışman oğlu İhsan Danışman’ın silahlı örgüt 
(PKK) tarafından kaçırıldığını ve oğlunun can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek derneğimizden yardım 
talep etmiştir.   
 
24 Ağustos 2011’de Van'da Sanat Sokağı'nda sebze satan bir seyyar satıcı ile trafik polisi arasında tartışma 
yaşandı. Çevredeki esnaflarında yaşanan tartışmaya müdahale etmesi üzerine tartışma yerine gerginliğe bıraktı. 
Polis ve yurttaşlar arasında gerginlik zaman zaman tartaklanmaya varırken, bir polis silahını çıkararak havaya ateş 
açtı. Oluşan tepki üzerine polisler ile esnaf arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Polisin havaya ateş 
açması ve yaşanan gerginlik, polislerin olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu.   
 
8 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde dün akşam saatlerinde aralarında Mahxura Aşireti'ne mensup 
korucuların da olduğu 4 kişinin, katıldıkları düğün dönüşü Mezra Beldesi'nde HPG'lilerce alıkonulduğu ileri sürüldü.   
 
10 Eylül 2011’de, Van'ın Çatak İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bir polisin, silahlı 3 kişi tarafından 
alıkonulduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Çatak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde 
gittiği düğünden evine dönen ve ismi açıklanmayan polis, silahlı üç kişi tarafından alıkonuldu.    
 
14 Eylül 2011’de İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Alo Kozludere ile Ökeş Çatak şu beyanlarda bulundu: 
“10.09.2011 günü oğlum Hacı ile 3 arkadaşının çalıştığı şantiye basılmış ve silahlı kişiler tarafından alıkonulmuştur. 
Şubenizin gerekli girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz.”  (İHD Siirt Şubesi) NOT: Alıkonulan işçiler 02.10.2011 
tarihinde serbest bırakıldılar. 
 
18 Eylül 2011’de, Bingöl ili Adaklı İlçesi Kaynakdüzü Köyü Karakoç Mezrası'nda minibüsüyle giden Turan 
Fıratoğlu'nu durduran PKK'liler, 'Hastamız var, onu götürmemiz lazım' diyerek araca bindi. Fıratoğlu'nu minibüsü ile 
birlikte Aşağı Yamurlu Köyü'ne götüren militanlar, bu köyde Aşağı Yağmulu Köyü Muhtarı Abdurrahim Öztürk ile 
adı öğrenilmeyen bir köylüyü de minibüse bindirip köy dışına çıktı. Militanlar minibüsü köy dışında terk ettikten 
sonra 3 kişiyi yanlarına alarak ormanlık alana kaçtı. Militanlar, bu sabah Aşağı Yağmurlu Köyü yakınlarında muhtar 
Abdurrahim Öztürk ile adı alınamayan köylüyü serbest bıraktı. Serbest bırakılan 2 kişi köye gidip durumu 
jandarmaya bildirdi. PKK'lıların minibüs sürücüsü Turan Fıratoğlu'nu yanlarında tuttukları belirtildi.   
 
23 Eylül 2011’de, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde, baz istasyonlarının bulunduğu tepede bakım çalışması yürüten 5 kişi 
silahlı kişilerce kaçırıldı. Edinilen bilgilere göre, Tatvan İlçesi'ne 30 kilometre mesafedeki Yelkenli Köyü yakınlarında 
Turkcell- Avea ve Vodofone şirketlerine ait baz istasyonlarının bulunduğu tepede bakım çalışmaları yürüten 5 kişi, 
silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.    
 
25 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Metin Gözbaşı, şu beyanlarda bulundu: “Benim 
oğlum Lice’nin Baharlar Köyünde öğretmenlik yapmaktadır. 22.09.2011 tarihinde saat 22:30 civarında silahlı bir 
grup tarafından (köylüler tarafından PKK’ li oldukları ifade edildi) alıkonulmuştur. Oğlumun bulunup bana teslim 
edilmesi noktasında yardımcı olmanızı talep ediyorum”   
 
27 Eylül 2011’de, Elazığ’ın Arıcak İlçesi Yoğunbilek köyünde öğretmenleri taşıyan servis aracının önünü kesen 
silahlı bir grup saat 17.10 sıralarında okuldan çıkıp araca bindikleri esnada, Yoğunbilek, Gündoğdu köyleri 

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/pkk/53/index.html
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güzergahında öğretmenleri kaçırıldıkları telefon ihbarı ile öğrenilmiştir. Aynı gün Saat 18.00 sırlarında kaçırılan 
şahıslardan Özge Akman, Ayşe Haktı ,Hadice Oğuz ve Sevilay  Yılmaz isimli kadın öğretmenler  ile minibüs şoförü 
Ali Eren isimli şahsın araç ile birlikte Çevrecik Köyü güneyinde serbest bırakıldığı, (Tamamı Elazığ İli Nüfusuna 
Kayıtlı) Erkek Öğretmenlerin Diyarbakır İli Sınırları içerisinde kalan Görese Dağı istikametinde yaya olarak 
götürüldükleri bilgisi alınmıştır. Bu kişilerin İrfan Sarıkaya, İsmail Yücel, Abdullah Karan ve Gökhan Yıldız isimli 
öğretmenler olduğu tespit edilmiştir. 
 
28 Eylül 2011’de, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'ın Lice İlçesi Birlik Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan 3 
öğretmenin dün gece HPG'liler tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Diyarbakır Valiliği'nden alıkoymayla ilgili yapılan 
açıklamada, "27 Eylül 2011 tarihinde Diyarbakır'ın Lice İlçesi Birlik Köyü İlköğretim Okulu'nda görevli 3 
öğretmenden gece haber alınamaması üzerine yapılan incelemeler neticesinde öğretmenlerin HPG'liler tarafından 
alıkonulduğunun anlaşıldığı" belirtildi.    
 
28 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Süleyman Ürün, şu beyanlarda bulundu: “Benim 
oğlum Ahmet Ürün Diyarbakır’ın Hazro İlçesi Çiftlibahçe köyünde 3 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 
Dün gece saat 12.00 sıralarında eve gelen, ellerinde silah ve telsiz bulunan iki kişi oğlumu alıp götürmüştür. Bu 
kişiler Kürtçe konuşmuşlar. Sanırım PKK militanıydılar. Oğlum götürüldükten sonra eşi köy muhtarına haber 
vermiş, o da karakola ve diğer resmi yetkililere haber vermiş. Ben dün sabah Hazro askeri karakolunda ifade 
verdim. Onlar olayı araştıracaklarını ifade ettiler. Oğlumun bulunup bana teslim edilmesi konusunda bana yardımcı 
olmanızı istiyorum.”   
 
28 Eylül 2011’de, Dersim'de Pülümür bağlantılı Erzincan karayolunda geçici köy korucusu İsmail Gürbüz'ün 
HPG'liler tarafından alıkonulduğu öğrenildi.   
 
29 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vesile Savaş, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Diyarbakır’ın 
Lice İlçesi Çavundur Köyünde öğretmenlik yapmaktadır. 26.09.2011 tarihinde saat 22.30 sıralarında okulun 
lojmanından bilinmeyen silahlı kişiler tarafından alınıp götürülmüştür. Milli Eğitim Müdürlüğüne haber verildi. Eşi 
olarak Kayacık komutanıyla birebir görüştüm. Olayı aynen anlattım. Durumdan haberdar olduklarını ve herhangi bir 
gelişmede bizleri bilgilendireceklerini ifade ettiler. Eşimin hayatından endişeliyim. İnsan Hakları Derneği’nden insani 
ve hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
30 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Besra Maçin, şu beyanlarda bulundu: “27.09.2011 tarihinde 
oğlum Talip Maçin, öğretmenlik yaptığı Zeng Köyünde, kaldığı lojmanlarda elektriklerin kesilmesi üzerine bazı 
güçler tarafından götürüldüğünü öğrendik. Hayatından endişe etmekteyim. Oğlumun sağ salim gelmesini 
bekliyorum. Sizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz” 
 
2 Ekim 2011’de, HPG Basın İrtibat Merkezi (HPG-BİM), 1 Ekim günü Şırnak’ta kaçırılan uzman çavuş Kemal Ekinci 
olayını üstlenerek, askerin militanlar tarafından tutuklandığını bildirdi.   
 
10 Ekim 2011’de, Siirt Şırnak karayolunda bulunan bir kum şantiyesini basan silahlı bir grup araçları yaktıktan 
sonra 1 işçiyi de yanlarına alarak bölgeden ayrıldı.   
 
17 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hidayet Özgen, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Nadir 
Özgen, 09.Eylül 2011 tarihinde Van ili Çatak ilçesinde akşam saat 10.30’da PKK tarafından alıkonuldu. Oğlumun 
sağ salim bir şekilde teslim edilmesi konusunda destek bekliyoruz. Bu konuda sizin girişimlerde bulunmanızı talep 
ediyoruz” 

 

I. GÖZALTINA ALINANLAR, TUTUKLANANLAR ve SEYAHAT HAKKI ENGELLENENLER 
 
10-11-12 Şubat günlerinde   TEM şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu İstanbul’da 35 
kişi; Siirt’te 8 kişi; Şanlıurfa’da 1 kişi; Gaziantep’te 10 kişi; Hakkâri’de 16 kişi; Yüksekova İlçesi’nde10 kişi; 
Batman’da 6 kişi; Van’da ise 13 kişi gözaltına alındı   
 
13 Ocak 2011’de Dersim ve Urfa'da Diyarbakır’da görülen KCK davasını protesto etmek için yapılan yürüyüşlerin 
ardından DYG üyesi Leyla Kılıç Dersim'de, isimleri öğrenilemeyen 2 kadın da Urfa'da gözaltına alındı.   
 
23 Şubat 2011’de Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) üyelerine yönelik, Adana merkezli olmak üzere Mersin, 
Antakya, Zonguldak, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlar sonucu, Halkın Günlüğü Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Hıdır Gürz’ün de aralarında bulunduğu 23 kişinin gözaltına alındığı bildirildi, göz altına alınanlardan 8 
kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.   
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14 Mart 2011'de Kilis, Diyarbakır ve İstanbul'da geçen hafta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 9 üniversite 
öğrencisi, Kilis Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade 
veren 9 kişi tutuklanma talebiyle Kilis Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakim, 8'i öğrenciyi serbest bırakılırken, 
Faruk Pilis'i hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesi tutuklanmasına karar verdi. Pilis, Antep M Tipi 
Cezaevi'ne götürüldü. 
 
26 Nisan günü, “Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yollarla çözümü” amacıyla Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
kurulan “Demokratik Çözüm Çadırları”na polis ekipleri tarafından baskınlarda 113 kişi göz altına alındı.   
 
29 Nisan günü, KCK soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu Türkiye’nin çeşitli 
kentlerine  57 kişi gözaltına alındı   
 
5 Mayıs 2011’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kürtlere yönelik sekiz ilde düzenlenen 
operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 12’si tutuklandı. Diyarbakır Valiliği’nin açıklamasına göre Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Mersin, Adıyaman, Siirt ve Şırnak'ta eş 
zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda 8 kişinin Diyarbakır'da, 9 kişinin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, 
Adıyaman, Siirt ve Şırnak'ta gözaltına alındıkları belirtilirken, ifadeleri alınan bu 17 kişiden 12’sinin tutuklandığı, 5 
kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.   
 
6 Mayıs 2011’de, Siirt ili, Eruh Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Şırnak merkez ve Silopi 
ilçesinde 10 kişi, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden 3 kişi, İstanbul'dan 3 kişi, Iğdır'dan 1 kişi, Kars'tan 1 kişi ve Eruh 
İlçesi'nde 12 kişi sabaha karşı evlere yapılan baskınlarla gözaltına alınmıştı. Teknik takip sonucu gözaltına alınan 
30 kişi, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.   
 
9 Mayıs günü,  Siirt’in Eruh İlçesi’nde ve Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarında “YSK’nin   
bağımsız milletvekili adaylarının başvurularını reddetmesini protesto eden gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 38 
kişi gözaltına alındı   
 
9 Mayıs 2011’de, Urfa ili Ceylanpınar ilçesin’de, Dersim'in Pülümür ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde yaşamını 
yitiren HPG'lileri anmak amacıyla gece saatlerinde bir araya gelen kitleye çarşı merkezinde polis müdahale etti. 
Müdahalede 9 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 kişinin polisin uyguladığı şiddet 
nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi  
 
2 Haziran 2011’de, Antep, Diyarbakır ve İzmir'de 5 kişi DYG üyeliği sebebiyle gözaltına alındı.  Antep'te gözaltına 
alınan Nadir Dal, İzmir'de gözaltına alınan Kadir Kılıç ile Diyarbakır'da gözaltına alınan, Gamze (?) DYG üyelerinin 
de Ankara'ya götürüldü. Yine Diyarbakır'da gözaltına alınan DYG üyeleri Cevat (?) Mardin'e götürülürken, İbrahim 
(?)’in DYG ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu.   
 
6 Haziran günü, İstanbul, Adana, Bursa ve Gemlik İlçesi’nde düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu Halk 
Cephesi üyesi 24 kişi gözaltına alındı   
 
6 Haziran 2011’de, Elazığ’da ve Malatya’da 3 Haziran 2011’de ev baskını düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı Elazığ ve Malatya Haklar Derneği üyelerinden 10’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
7 Haziran günü, Adana ve Hatay’da düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 10 kişi gözaltına alındı 
 
12 Haziran 2011’de, Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa, Bingöl ve Şırnak'ta toplam 45 kişi gözaltına alındı. Seçim 
gününün bilançosu bölgede 63'e yükseldi   
 
27 Haziran 2011’de Ankara, İstanbul, Bursa, Urfa ve İzmir’de Hizb-ut Tahrir örgütüne yönetici olmak ve 
propagandasını yapmak suçlamasıyla toplam 25 kişi göz altına alındı, gözaltına alınanlardan 9 u serbest 
bırakılırken 16 sı Ankara ve İzmir deki cezaevlerine konuldu  
 
1 Ekim 2011’de Gaziantep merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Adıyaman’da da BDP 
üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sonucu “KCK/TM operasyonu” kapsamında 
gözaltına alınan 19 kişi 4 Ekim 2011’de tutuklandı   
 
8 ve 10 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Batman, Ankara, Mardin, Adıyaman, Siirt, 
İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep’te de 4 Ekim 2011’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 
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aralarında BDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 146 kişiden İstanbul’da sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk 
edilenlerin 57’si; Diyarbakır’da 18’i; Siirt’te BDP merkez ilçe başkanı “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” 
gerekçesiyle tutuklandı   
 
18 Ekim 2011’de Aydın, Muğla, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep’te Mersin ve Ankara’da Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu aralarında BDP üye ve yöneticilerinin, sendika 
üyelerinin, insan hakları savunucularının bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 105 kişiden 30’u 
Mardin’de; 16’sı Şanlıurfa’da; 14’ü Adana’da; 13’ü Muğla’da; 12’si Aydın’da; 4’ü Mersin’de; 4’ü Gaziantep’te; 11’i 
Diyarbakır’da; İnsan Hakları Derneği (İHD) Siirt Şubesi Sekreteri bir kişi de Ankara’da gözaltına alındı, göz altına 
alınanların 32 si tutuklanarak cezaevlerine konuldu  
 
19 Ekim 2011’de İstanbul merkezli olmak üzere yedi ilde düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-
Kaide Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı, göz altına alınan 12 kişi 21 Ekim günü tutuklanarak 
cezaevine konuldu.   
 
22 Kasım 2011’de KCK adlı yapılanmaya yönelik devam eden “KCK Soruşturması” kapsamında İstanbul ve 
Diyarbakır başta olmak üzere 16 şehirde Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri gözaltı operasyonları 
düzenledi. Operasyonlar sonunda 47’si İstanbul’da ve 8’i Diyarbakır’da olmak üzere 70 i avukat; en az 117 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili Mahmut Alınak, BDP Diyarbakır İl 
Eşbaşkanı Ömer Önen, Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Derya Tamriş, Bağlar Belediye Meclis üyesi Kadri 
Gökdemir, avukatlar Baran Pamuk, Fuat Coşacak, Nuri Çelik, Mehmet Nuri Deniz, BDP Bağlar İlçe Başkanı Ali 
Yüce, Fatma Kızılkaya, Şafi Hayme ile Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde dört avukatın bulunduğu öğrenildi   
 
26 Kasım 2011’de, 24 Kasım günü sabah saatlerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan 
kutlamaları gerekçesiyle Urfa merkezli, Antep, Diyarbakır, Muş ve Elazığ'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 
gözaltına alınan 16 kişiden 5'i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye çıkarılan 16 kişi "Örgüt 
propagandası yapmak" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede de ifadeleri dinlenen 16 kişiden, 
TUHAD-FED yöneticisi Mahmut Doğu, Ömer Koç, Nusret Akın, Azat Çakıcı ve Hasan Uyanık aynı gerekçe ile 
tutuklanırken, 11 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
26 ve 27 Kasım 2011’de  Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin ve jandarma ekiplerinin düzenlediği 
operasyonlar sonucu Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Demir; Gaziantep’te 8 kişi; 
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 2 kişi; Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ise 6 kişi gözaltına alındı   
 
29 Kasım 2011’de Ankara merkezli olmak üzere Denizli, Eskişehir ve Bolu’da  düzenlenen eşzamanlı ev baskınları 
sonucu gözaltına alınan Odak Dergisi okuru altı üniversite öğrencisi 7 kişi 2 Aralık 2011’de “yasadışı THKP/C 
Direniş Hareketi Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklandı   
            
 3 Aralık 2011’de Ağrı’da; Doğubayazıt İlçesi’nde; İzmir’de; Diyarbakır’da; Bitlis’te ve Van’da düzenlenen ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan aralarında BDP İl Başkanı Mustafa Akyol ve Doğubayazıt Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Babayiğit’in de bulunduğu toplam 21 kişiden 15’i “KCK Soruşturması” kapsamında 6 Aralık 
2011’de tutuklandı   
 
6 Aralık 2011’de İstanbul’da ve Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde “Ergenekon Soruşturması” kapsamında düzenlenen ev 
baskınları sonucu Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Sabuncu’nun da arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına 
alındı   
 
10 Aralık 2011’de İstanbul’da ve Antalya’da 6 Aralık 2011’de “Devrimci Karargâh Soruşturması” kapsamında 
düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 
Hakların Demokratik Kongresi (HDK) delegesi Mehmet Güneş’in de arasında bulunduğu 14’ü  tutuklandı   
 
13 Aralık 2011’de Muş’un Bulanık İlçesi’ne bağlı Mollakent (Melekent) ve Uzgörür (Neynik) Beldeleri ile Günbatmaz 
(Adgon) Köyü’nde düzenlenen ev baskınlarında 11 kişi; Mardin’in Yalıköy Beldesi’nde düzenlenen ev baskınlarında 
BDP üyesi 6 kişi; Mersin’in Tarsus İlçesi’nde ise BDP İlçe Başkanı Faik Altun; Erzincan’da 7 öğrenci gözaltına 
alındı   
 
17 Aralık 2011’de İstanbul’da ve Samsun’da 13 Aralık 2011’de Özgürlükler Derneği, TAYAD üyelerinin evlerine 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı operasyonlar sonucu gözaltına alınan 23 
kişiden 13’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı   
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17 Aralık 2011’de, Diyarbakır ve Hakkari'de biri Dicle Üniversitesi öğrencisi 3 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da 
gözaltına alınan 2 kişi Erzincan'a götürüldü. Dicle Üniversitesi'nde önceki gün gözaltına alınan Celil Bektaşoğlu 
isimli genç ve Bişar isminde biri, Erzincan'a götürüldü. Erzincan'da ikamet eden Bektaşoğlu ve Bişar isimli şahıs 
Enes Bedes Polis Karakolu'nda tutuluyor. Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı Esendere Beldesi'nde ise, 
Ramazan Altınoluk (27) adlı yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Altınoluk'un Yüksekova 
Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.   
 
20 Aralık 2011’de “KCK Soruşturması”  kapsamında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri 8 ilde başta 
Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın düzenleyerek çoğunluğu gazeteci 58 
kişiyi gözaltına aldı   
 
20 Aralık 2011’de “KCK Soruşturması” kapsamında 16 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis 
ekipleri Batman’da; İstanbul’da; Antalya’da; Diyarbakır’da; Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde ve Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 
belediyelere baskın düzenleyerek Kurtalan Belediye Başkanı’nda arasında bulunduğu 75 kişiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanlardan 29’u tutuklandı   
 
21 Aralık 2011’de, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı ile Özgür Gündem gazetesinin 
İstanbul'da bulunan genel merkezi ile Dicle Haber Ajansı'nın İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Urfa ve Van bürolarının 
da aralarında bulunduğu adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda, DİHA Ankara muhabiri Kenan Kırıkkaya, 
Diyarbakır muhabiri Mazlum Özdemir, Semiha Alankuş, Çağdaş Kaplan, Zuhal Tekiner, Van muhabiri Evrim 
Kepenek, Nahide Ermiş, Ömer Çelik, Çiğdem Aslan, Cihan Albay ve DİHA Haber Müdürü Fatma Koçak, Birgün ve 
ANF muhabiri Zeynep Kuray ve ETHA editörü Arzu Demir gözaltına alındı. Etik Ajans müdürlerinden Davut Uçar ile 
gazeteci Hüseyin Deniz de bu sabah evlerinden gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Operasyon 
kapsamında polisin bastığı adreslerden biri de Gün Matbaası oldu. Baskında, matbaa sahiplerinden Şerafettin 
Sümeli gözaltına alındı. Van'da da DİHA'nın büro olarak kullandığı çadıra baskın yapıldı ve tüm hardisklere el 
kondu. Muhabir Evrim Kepenek, gözaltına alındı. DİHA Urfa muhabiri Sadık Topaloğlu, Kahta'da gözaltına alınarak 
İstanbul'a getirildi. Medya dalgasında gözaltına alınan isimler arasında Vatan muhabiri Çağdaş Ulus ile AFP 
muhabiri Mustafa Özer de bulunuyor. İstanbul Adliyesi'nde getirilen ve 15 saati aşkın süre savcılık işlemlerinin 
ardından tutuklanmaları talep edilen 42 gazetecinin nöbetçi hakimlikteki ifade işlemleri 8 buçuk saat sürdü. İstanbul 
9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazetecilerin ifadeleri için iki hakim 
görevlendirilirken, yargılama sabah saat 05.30'a kadar devam etti. Gazetecilerin yaptığı haberler nedeniyle 
sorgulandığı yargılama sonucunda birinci gruptan Eylem Sürmeli (Özgür Gündem eski çalışanı), Güneş Ünsal 
(DİHA İngilizce Servisi-İstanbul) ve Enis Yalçın; ikinci gruptan ise, Şeref Sümeli (Fırat Dağıtım eski çalışanı), 
Sevinç Tuncelli (DİHA eski çalışanı) ile Arzu Demir (Etkin Haber Ajansı Editörü) tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılırken, 36 gazeteci de 24 Aralık 2011’de, "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 
  
 
24 Aralık 2011’de “Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş’ta yapılmak istenen miting 
“güvenlik” gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından bir ay ertelenmişti. Karara rağmen katliamda yaşamını 
yitirenleri anmak amacıyla 24 Aralık 2011’de Kahramanmaraş’a gelenler, şehrin girişinde güvenlik güçleri 
tarafından durduruldu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’ne bağlı Narlı Beldesi’nde cem evi önünde toplanan 
gruba da gaz bombaları ve coplarla müdahale eden güvenlik güçleri 30 kişiyi gözaltına aldı  
 
30 Aralık 2011’de, çeşitli kentlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle,  TEM şubelerine 
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu Muş’ta 10 kişi; Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 7 kişi; 
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nin Duranlı Köyü’nde 5 kişi gözaltına alındı.   
 
31 Aralık 2011’de, protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Hakkâri’de 14 kişi; Şırnak’ın İdil İlçesi’nde altısı 
çocuk 8 kişi; Şanlıurfa’da 52 kişi gözaltına alındı.   
 

Adana 
 
2 Ocak 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan C.Y. 01.11.2011 tarihinde saat 19.00 sularında işten 
çıkarak eve gelen oğlunun, Barbaros Mahallesi’nde polisler tarafından darp edilip gözaltına alındığını, C.Y. daha 
sonra yapmış oldukları araştırmalar sonucunda oğlunun işten eve gelirken göstericiler ve polisler arasında 
kovalamaca esnasında sebepsiz yere gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını belirtmiştir.   
 
4 Şubat 2011’de, Z.B. adlı kişinin İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda 03.02.2011 tarihinde evlerine 2 
sivil polisin geldiğini ve , önceki yıl (2010) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla etkinliklere katıldığı için 
gözaltına alındığını ve ardından  polislerin nasihatler adı altında kendisini tehdit   ettiğini belirtmiştir ) 
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10 Şubat 2011’de, Adana’da “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yargılandıkları davadan 
aldıkları onar ay hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanan 10 kişiyle, aynı davadan altı yıl sekiz 
ay hapis cezası alan Abdullah Temel, kararın kesinleşmesi üzerine tutuklandı   
 
15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine gaz bombası, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden 
kolluk kuvvetleri Adana’da 5 kişiyi gözaltına aldı.   
  
23 Şubat 2011’de, F.G. İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda saat 5.30 sularında Adana emniyet 
müdürlüğüne bağlı TMŞ ekipleri evelerine yapmış olduğu baskında kızı N.G.’ yi yaka paça gözaltına aldıklarını 
aramalar esnasında tüm ev eşyalarının dağıtıldığını ve evde bulunan misafirlerini tehdit ettklerinii belirtmiştir.   
 
23 Şubat 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan C.B., Adana Emniyetine bağlı TMŞ ekipleri, C.B. ve 
22 arkadaşının demokratik eylemlere katıldıkları gerekçesi ile evlerine baskın düzenleyip gözaltına aldıklarını iki 
gün boyunca sorgulandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldıklarını belirtmiştir.   
 
24 Şubat 2011 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan Şube yöneticimiz Hıdır Gürz yasadışı silahlı terör örgütü üyesi 
olma suçlaması ile gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştır. Yönetici arkadaşımız halen bu 
davadan kaynaklı cezaevinde kalmaktadır.   
  
26 Şubat 2011 tarihinde S.D isimli şahıs, sabah saat 04.30 da 10-15 kişilik polis ekibinin ellerinde silahla evine 
girdiğini, evi aradıklarını ve kameraya kaydettiklerini ve kızı G.D’yi eylemlere katılması dolayısıyla hakkında arama 
kararı olduğu gerekçesiyle aradıklarını söylediklerini belirtti. Daha sonra kızının tutuklanarak Adana Karataş Kadın 
Cezaevi’ne gönderildiğini burada görevli Doktor B.F.nin sağlık kontrolü esnasında kadınları taciz ettiğini belirtmiştir.   
  
3 Mart 2011’de, Adana’da 28 Şubat 2011’de evinden dolaşmak için çıkan fakat kaybolan epilepsi hastası Tamer 
Bayat’ın (31) kendisini bulanlar tarafından götürüldüğü Şakirpaşa Polis Karakolu’nda yediği dayak yüzünden 
kolunun iki yerinden kırıldığı; göğsüne ve sırtına aldığı darbeler sonucu akciğerinde su toplanması meydana geldiği 
iddia edildi.   
 
4 Mart 2011’de, Adana’da 2003 yılında  AKP protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasına katıldığı 
gerekçesiyle hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” iddiasıyla 
kesinleşmiş  1 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Emine Ökmen (67), Türkiye’ye giriş yaptığı Habur Sınır Kapısı’nda 
gözaltına alınarak tutuklandı   
 
17 Mart 2011’de, R.T. adlı yurttaşın İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda sabah saatlerinde Adana 
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerce evlerine baskın düzenlendiğini ve ardından polis tarafından görüntüsü var 
gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtmiştir.   
 
18 Mart 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Y.M. Adana Emniyet Müdürlüğü TMŞ ekipleri tarafında 
Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Lisesi’nde panel verildiğini, panelde Kürtlere karşı kışkırtıcı ibareler kullanıldığını ve buna 
karşı çıktığı için gözaltına alınıp darp edildiğini belirtmiştir.   
 
5 Nisan  2011’de, Adana’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına 
alınan S.Ö. (16) ve İ.Ö. (17), gözaltında tutuldukları Dağlıoğlu Polis Karakolu’nda, beraber tutuldukları  4 çocukla 
birlikte darp edildiklerini ifade ederek, 8 Nisan 2011’de  İHD Adana Şubesi’ne başvurdu   
 
 20 Nisan 2011’de, YSK kararlarından sonra Adana’daki eylemlere Mustazaf-Der üyelerinin saldırması nedeniyle,    
6 kişi gözaltına alındı.  
 
20 Nisan 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan R.Ö isimli şahıs oğlu R.Ö oğlunun mahallede yapılan 
rutin kontrolde boynundaki puşi gerekçe gösterilerek gözaltına  alındığını belirterek yardım talebinde bulunmuştur.   
 
YSK nın, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle 
düzenlenen protesto gösterilerinde Adana’da 21 kişiden 1 çocuk 10 kişi; çıkarıldıkları mahkeme  tarafından 
tutuklandı   
 
25 Nisan 2011’de, YSK nın 18 Nisan 2011’de aldığı kararla, BDP’nin desteklediği   bağımsız milletvekili  
adaylarının başvurularını reddetmesi üzerine çıkan protesto eylemlerinde Adana’da 5 kişi gözaltına alındı 
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27 Nisan 2011’de, A.T.’nin İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda, evlerinin önünde bulunan Demokratik 
Barış Çadırına yapılan polis saldırısında kolluk küvetlerinin atmış olduğu göz yaşartıcı gaz bombasından 
rahatsızlanan abisinin evden dışarı çıkmak zorunda kaldığını ve ameliyatlı olan abisini evlerinin önünde polislerin 
döverek gözaltına aldıklarını, yaralanan abisi R.T nin kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi’nde tedavi altında 
tutulduğunu belirtmiştir. 
 
27 Nisan 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuran M.E. Ç isimli kişi 26 Nisan tarihinde saat 22.30 sıralarında 
oğlu F.Ç (16) ile Demokratik çözüm ve barış çadırında oturdukları bir esnada, çadıra müdahale eden polisler 
tarafından çadırdaki herkes gibi darp edildiklerini ve oğlunun gözaltına alınarak emniyete götürüldüğünü. Daha 
sonra savcılık tarafından serbest bırakıldığını belirtti.   
 
28 Nisan 2011’de, “Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yollarla çözümü” amacıyla Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
kurulan “Demokratik Çözüm Çadırları”ndan Adana’da kurulan çadırı, 15 Nisan 2011’de ziyaret eden Adana Tabip 
Odası eski başkanı Profesör Doktor Osman Küçükosmanoğlu ve Huzurevleri Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde 
görevli Doktor Ömer Eski, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla gözaltına alındı. Tutuklanmaları 
talebiyle mahkemeye sevk edilen iki doktor ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı   
 
9 Mayıs 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan E.A isimli kadın, ekonomik nedenlerle Mardin’den 
İstanbul’a oradan da Adana’ya göç etmek zorunda kaldıklarını, Adana da bulundukları bir yıl zarfında ise iki kez 
polis tarafından evlerinin basılarak arandığını, 06.05.2011 tarihinde yapılan baskında oğlu A.A’yı gözaltına 
aldıklarını ve evde bulunan herkese çok kötü davranılarak hakaret ettiklerini belirten başvuruda bulunmuştur.   
 
11 Mayıs 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan M.Ş (16) 15 Şubat günü mahalledeki bir protesto 
yürüyüşü esnasında gözaltına alındığını, gözaltı esnasında işkence gördüğünü, daha sonra çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandığını. Götürüldüğü Pozantı çocuk cezaevinde ise askerler tarafından çırıl çıplak soyularak arama 
yapıldığını bu esnada dayaktan geçirildiklerini. Cezaevinde adli mahkûmlarla birarada tutulduklarını, koğuş 
ağalarının paralarına el koyduğunu, sabah saat 04’te uyandırıldıklarını, tuvalet temizliğini kendilerine yaptırıldığını, 
dilekçe ve başvuru haklarının gasp edildiğini belirtmiştir.   
 
16 Mayıs 2011’de, Osmaniye’ye tatil için ailesinin yanına gelen Metin Serdar Gökçe, eve alkollü geldiği için babası 
ve kardeşiyle yaptığı tartışmanın büyümesi üzerine komşularının şikâyeti üzerine gelen polis ekibi tarafından 
gözaltına alındı.    
 
23 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirmesi nedeniyle, Adana’da düzenlenen gösterilere 
müdahale eden kolluk kuvvetlerinin gözaltına aldığı 6 ı kişiden, Selahattin Yenigün  tutuklandı   
 
24 Mayıs 2011’de, Adana’nın Kozan İlçesi’ne bağlı Hacıbeyli Köyü’nde, seçim çalışması yapan AKP üyeleriyle bir 
grup köylü arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi nedeniyle  4 köylü gözaltına alındı  
 
25 Mayıs 2011’de, Adana’da TEM Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı ev baskınları sonucu çeşitli sivil 
toplum kuruluşu ve siyasi parti üyesi 23 kişi gözaltına alındı.    
 
29 Mayıs 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan R.Ö. oğlu Ramazan Ö.’nün 20 Nisan günü saat 22.30 
civarında eve gelirken yolunu çeviren polisler tarafından puşu taktığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ve fiziki 
şiddet uygulandığını belirtmiştir  
 
31 Mayıs 2011’de, 23 Mayıs 2011 tarihinde Adana’da bağımsız milletvekili adayı Murat Bozlak için yürütülen seçim 
çalışmasına katıldıkları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı   
 
9 Haziran günü,  Adana’da 6 Haziran 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan Halk Cephesi 
üyesi 11 kişiden 3 ü, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı  
 
21 Haziran 2011’de Halen “KCK/TM yöneticisi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan ve 12 Haziran seçimlerinde 
Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip Dicle’nin milletvekilliğini, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
gerekçesiyle aldığı bir yıl sekiz aylık hapis cezası nedeniyle, düşüren Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını Adana’da 
30 Haziran 2011’de protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu 4 kişi gözaltına 
alındı   
 
22 Haziran 2011’de Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev 
baskınları sonucu BDP üyesi 6 kişi gözaltına alındı   
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12 Temmuz 2011’de Adana’da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı ev baskınları 
sonucu 2 si çocuk 4 kişi gözaltına alındı  
 
15 Temmuz 2011’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde, 31 Mayıs 2011’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingi 
sırasında çıkan olayları protesto etmek amacıyla, Ankara’da düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle Adana’da 
gözaltına alınan  ÖDP parti meclisi üyesi Eda Dışkaya tutuklandı   
 
16 Ağustos 2011’de Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu “15 Mayıs 2011’de 
yapılan bir basın açıklamasına katıldıkları” gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı   
 
18 Ağustos 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan İ.G. saat 8.30 sularında Adana Yeni Sanayisi 
civarında kıdem tazminatı ile ilgili bildiri dağıttıkları esnada, resmi polislerin kendilerini gözaltına almak istediklerini, 
10 dk. önce sivil polislerin gelerek kimlik bilgilerini aldığını anlatan İ.G. resmi polisin kafasına telsizle vurulup 
yaralanmasına sebebiyet verildiğini ve gözaltına alınıp Şakirpaşa karakoluna götürüldüğünü, karakolda polislerin 
sözlü tacizine ve hakaretlerine maruz kaldığını belirtmiştir.  
  
8 Eylül 2011’de Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı ev baskınları 
sonucu gözaltına alınan BDP il başkanı ve yöneticileri ile gazetecilerin de aralarında bulunduğu 17 kişiden BDP İl 
Başkanı Zeki Karataş’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi “yasadışı KCK/TM üyesi oldukları” iddiasıyla 11 Eylül 
2011’de tutuklandı   
 
24 Eylül 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuru yapan H.B isimli (16) çocuk Özgür Halk dergisi dağıtımı 
yaptığı için gözaltına alındığını, polislerce darp edildiğini, daha sonra tutuklanarak götürüldüğü Mersin cezaevinde 
ve sevk edildiği Pozantı çocuk cezaevinde baskı hakaret’e uğradığını adli mahkûmlarla birarada tutulduğunu, 
eşyalarına el konulduğunu belirtmiştir. 
 
19 Ekim 2011’de Adana’da 16 Ekim günü düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı 25 kişiden yedisi çocuk 10 kişi “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı   
 
3 Kasım 2011’de Adana’nın Küçükdikili Beldesi’nde jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı ev baskınları 
sonucu  BDP üyesi 7 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınanlardan 3 ü “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” 
suçlamasıyla  tutuklandı   
 
15 Kasım 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan E.A isimli yurttaş, 1993 yılında devletin baskısı 
sonucu Adana’ya göç etmek zorunda kaldıklarını ve yaşamlarını idame etmek için çok zor şartlar altında 
çalıştıklarını ancak burada da kolluk kuvvetlerinin baskılarına maruz kaldıklarını belirtmiştir. 1 Kasım 2011’de, oğlu 
O.A.’nın gözaltına alındığını ve aynı gün serbest bırakıldığını, bir gün sonra tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak Pozantı Çocuk Hapishanesi’ne götürüldüğünü belirtmiştir. 15 Kasım 2011 tarihli sabah 
gazetesinin güney ekinde oğlu ile ilgili yayınlanan haberde oğlunun bombacı olarak gözaltına alındığının ve serbest 
bırakıldığının yazmakta olduğunu söyleyen baba, oğlu hakkında yanlış haber yapıldığını, haber kaynağının polisler 
tarafından hazırlandığını belirtmiştir.   
 
17 Kasım 2011’de, N.B., İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda, 1987 yılında devletin baskısı sonucunda 
Adana’ya göç etmek zorunda kaldıklarını,  Oğlunun her toplumsal olayda gözaltına alındığını belirten N.B. son 
olarak 15 Kasım 2011 tarihinde Ova Mahallesi’nde yapılan bir gösteri sonucunda oğlunun boynuna ip geçiren 
polislerin, onu yerlerde sürükleyerek darp ettiklerini ifade etmiştir. 17 Kasım 2011’de çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanan H.B. Pozantı Çocuk Hapishanesi’ne gönderilmiş, oğlunun elinde hiçbir şey yakalanmadığını söyleyen 
baba, polisin oğlunun başına zorla puşu takıp eline molotof kokteyl vererek gösterici görüntüsü verdiğini belirtmiştir. 
N.B. mahkemeye verilen resimlerin polis düzmecesi olduğunu iddia etmiştir.   
 
 28 Kasım 2011’de Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde yapılan ev baskınları sonucu “PKK’nin 33. kuruluş yıldönümünü 
kutlamadıkları” gerekçesiyle 13 çocuk gözaltına alındı   
 
8 Aralık 2011’de, S.B. isimli yurttaşın İHD Adana Şubesi’ne yapmış olduğu başvuruda oğlu Ş.B.’nin polisler 
tarafından sokakta gözaltına alındığı, gözaltındayken oğluna işkence yapılarak suçlamaları zorla kabul ettirdiklerini 
belirtmiştir 
 
11 Aralık 2011’de Adana’nın Seyhan İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu BDP üyesi 4 kişi gözaltına alındı   
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18 Aralık 2011’de Adana’da “PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesini” protesto etmek için 
yürüyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 4 çocuk gözaltına alındı  
 
 

Adıyaman 
 
3 Ocak 2011’de Adıyaman'da 1 Ocak Altınşehir Mahallesi'ndeki bir marketin girişine ve 2 Ocak'ta Fatih 
Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'ne ses bombası bıraktıkları iddiası ile gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ş.A.D. ve 
C.K. emniyetteki sorguları ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.   
 
16 Şubat 2011’de Adıyaman'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 12'nci yıl dönümüne ilişkin 
BDP İl Örgütü tarafından yapılacak kitlesel basın açıklamasına çağrı bildirilerini dağıtan 6 kişi gözaltına alındı. 
Akşam saatlerinde il merkezinde 3 Kâhta ilçesinde ise 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, gözaltı nedenlerini 
öğrenmek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden BDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol da polisler tarafından 
gözaltına alındı.   
 
26 Nisan 2011’de, Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı gece saat 02.00 
sularında yüzlerce polis tarafından basıldı. 8 kişinin gözaltına alındığı baskının, Adıyaman Valiliğinin "Kamu 
düzenini tehdit ettiği" iddiasıyla söküldüğü belirtildi.   
 
4 Haziran 2011’de, Adıyaman’da 3 Haziran akşam saatlerinde Xarxar Mahallesi'nde Büyükşahin'in seçim 
broşürlerini dağıtan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadınının seçim yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına 
alındıkları öğrenildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest 
bırakıldı.   
 
5 Haziran 2011’de, Adıyaman’da Haksen Sendikası tarafından TEKEL işçilerinden oluşan 4-C'li personel kadro 
eylemi yaptı. Eylemciler ile sivil polisler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri olaylarla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.   
 
6 Haziran 2011’de, Adıyaman Alitaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde seçim çalışmaları kapsamında Emek, 
Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Adıyaman Bağımsız Milletvekili Adayı Veli Büyükşahin'in broşürlerini dağıtan Zelê 
Karadağ ve soyadı öğrenilemeyen Doğan isimli kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 2 kişi 
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
31 Ağustos 2011’de Adıyaman'ın Kahta (Kolik) İlçesi'nde, Bilal Topaloğulu isimli yurttaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
bağlı TEM Şube polislerinin evine düzenlediği baskın sonrası gözaltına alındı. Hakkında Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla açılan davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına 
alınma kararı bulunan Topaloğlu'nun adliyeye çıkarılmadan cezaevine gönderildiği belirtildi.   
 

Afyon 
 

Ağrı 
 
7 Ocak 2011’de Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde sivil polislerin yaptığı baskınlar sonucu Levent Özden, Hanifi Sarı ile 
Vedat Kaya işyerlerinde, Naim Sarı adlı vatandaş ise çarşı merkezinde gözaltına alındı  
 
16 Ocak 2011’de Ağrı'da gece eylem yaptıkları gerekçesiyle sabah saatlerinde yapılan ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
22 Ocak 2011’de, Demokratik Toplum Kongresi’nin Ağrı’da düzenlediği mitingin ardından yapılmak istenen 
yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 22 kişiden 2 si “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçesiyle 23 Ocak 2011’de tutuklandı  
 
26 Ocak 2011'de  Ağrı'nın ilçelerinde yapılan ev baskınları ve gözaltıları protesto eden gençlere polis müdahale 
etti. Doğubeyazıt Büyük Ağrı Caddesi'nde toplanan bir gruba polis müdahale etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli 
suyla müdahalesi sonucu bir gencin gaz bombası isabet etmesi nedeniyle yaralandığı tutuklanma korkusuyla 
gencin hastaneye kaldırılmadığı bildirildi. Kısa süren çatışmanın  polis İlyas Tanrıverdi ve ismi öğrenilemeyen 2 
kişiyi gözaltına aldı.   
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26 Ocak 2011’de Ağrı'nın Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde sabaha karşı 14 ayrı eve eş zamanlı düzenlenen 
baskınlarda gözaltına alınan 8 kişi ile, akşam saatlerinde gözaltıları protesto eden gruba müdahale eden polisin 
gözaltına aldığı 3 kişi tutuklandı Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevkedilen BDP çalışanı Suat Oğul, Sait 
Tayfur, MEYA-DER Doğubayazıt Temsilcisi Nedim Koçkar, Metin Birdal, Adem Akkuş, Remzi Gegez, Hasan 
Bozman, Sinan Tanrıverdi ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi, “örgüt üyeliği” ve “polise mukavemet” gerekçesiyle 
tutuklanarak, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.   
 
3 Şubat 2011’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden Adem Karahan 
hakkında adına açılmış olan facebook hesabında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yayınlandığı 
gerekçesiyle soruşturma başlattı. "Örgüt propagandası yapmak" ve "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla başlatılan 
soruşturma kapsamında, gece saatlerinde evine yapılan baskında Karahan, gözaltına alınarak Ağrı Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada alınan ifadesinin ardından Karahan, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.   
 
11 Şubat 2011’de Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Uluyolu Polis Karakolu'na ses bombası ile saldırı düzenlemek 
isterken elinde ses bombası patladığı iddiası ile gözaltına alınan DYG Üyesi Engin Aktaş, sabah saatlerinde 
adliyeye çıkarıldı. Aktaş, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi 
Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlikçe "örgüt üyesi olmak" iddiası ile tutuklanmasına karar verildi.   
 
15 Şubat 2011’de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi yıldönümü nedeni ile Ağrı'nın Diyadin 
İlçesi'nde yapılan protesto gösterisine polis tazyikli su ve gaz bombası ile göstericilere müdahale etti. Olaylarda 
Orhan Karip isimli bir genç gözaltına alındı.   
 
16 Şubat 2011’de Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde dün ilçe merkezinde gözaltına alınan Devrim Kayalı ve Emrah Özden, 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.     
  
 21 Şubat 2011’de Ağrı'da 3 gün önce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halis Aslan'a ait 40 AV 632 
plakalı ve öğretmen Turgay Çelebi'ye ait 04 AE 666 plakalı park halindeki otomobillerin ateşe verilmesinin ardından 
evlere yapılan baskında gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından savcılığa çıkarıldı.  12 kişi 
serbest bırakılırken, Emrah Aba, Ahmet Aba, Berat Tayfur, Berat Sarı, Muhammet Kılıç, Sedat Hano ve soyadı 
öğrenilemeyen Ali ve Mehmet isimli 8 kişi "Kamu malına zarar vermek", "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek" gerekçesi ile tutukladı. Tutuklanan 8 kişi Ağrı M tipi kapalı cezaevine gönderildi.   
 
22 Şubat 2011’de Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde belediyeye ait Orhan Doğan Eğitim Destekevi'ne ve evlere düzenlenen 
baskında BDP İlçe Başkanı Musa Zorbay ve BDP İlçe Saymanı Fevzi Kahraman'ın gözaltına alınmasının ardından 
4 kişi daha gözaltına alındı. "Yasak yayın bulundurmak" gerekçesi ile Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat 
polislerinin ve Diyadin Emniyet Müdürlüğü polislerinin ortaklaşa yaptığı ev baskınlarında BDP ilçe yöneticileri Ahmet 
Temel, Seyat Kaya, Nihat Çiftçi, MEYA-DER Diyadin Temsilcisi Cenap İlboğa gözaltına alındı.   
 
11 Mart 2011'de Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ile özel hareket timleri 
tarafından dün sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 14 kişiden yaşları küçük olan M.P., 
M.K.,A.P., C.P. ve Ü.G. emniyetten serbest bırakılırken, 9 kişi ise adliyeye sevk edildi. Diyadin Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından ifadeleri alınan Medeni Durak, Edip Akkoyun, Murat Demir, Gökhan Akşit, Adem Varol Çetin Özden, 
Ömer Polatlı, Levent Özden ve Fırat Tanrıverdi tutuklanmaları talebiyle Diyadin Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliğine sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 9 kişiden Murat Demir, Medeni Durak ve Çetin Özden ise tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Adem Varol, Edip Akkoyun, Fırat Tanrıverdi, Ömer Polatlı, Gökhan Akşit ve 
Levent Özden "Yasadışı eylem yapmak", "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı. Tutuklanan 6 kişi 
Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
19 Mart 2011'de Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde Newroz bitiminin ardından çarşı merkezine yürümek isteyen kitleye 
polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesinin ardından başlayan olaylar sona erdi. Polisin 
müdahalesine taşla karşılık veren kitle ile polis arasından yarım saat süren çatışmalarda bazı kişiler hafif şekilde 
yaralanırken, olayda 14 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Patnos Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
bildirildi.   
 
 21 Mart 2011'de Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde akşam evine yapılan baskınla gözaltına alınan Erman İlboğa (22), 
emniyetteki sorgusunun ardından Diyadin Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.  İlboğa, "Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri kanununa muhalefet ettiği" gerekçesi ile tutuklandı.   
 
30 Mart 2011'de Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 29 Mart günü gözaltına alınan 8 kişiden U.G. dün çıkarıldığı 
savcılıkça serbest bırakılırken,  A.Z, A.E ile M.G "örgüt üyesi olmak" ve "görevli memura mukavemet etmek" 
iddialarından tutuklandı.Bugün Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca çıkarılan Barış Geger serbest bırakılırken, 
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Engin Göktaş, Orhan Yerlikaya, İsmet Talat ise tutuklanma istemi ile Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne 
sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 3 kişi "Örgüt üyesi olmak" ve "Görevli memura mukavemet etmek" iddiası ile 
tutuklandı.   
 
7 Nisan 2011'de Polisin Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde Anadolu Lisesi öğrencilerini sıra dayağından geçirdiği iddiası ile 
yeniden gündeme geldi. İddiaya göre, Patnos Anadolu Lisesi'nin iki öğrencisi arasında kavga çıktı. Polis okul 
idaresinden izin almadan okulu bastı. Sınıfları basan polis, bütün kadın ve erkek öğrencileri dayaktan geçirdi. 
Polisin kendilerini dövmesine itaraz eden 5 öğrenci gözaltına alındı.   
 
20 Nisan 2011'de Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, gösterilere katıldıkları iddiası ile mahalle aralarında A.T., A.Ş., 
M.K., E.K., Y.T., adlı çocuklar ile Kenan Turak adlı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi Doğubayazıt İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   

25 Nisan 2011’de, Ağrı'nın Patnos İlçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşları 13 ile 17 arasında değişen bir grup çocuk 
son dönemlerde YSK'nın veto kararını protesto eylemlerine polisin sert müdahalesini protesto etmek için ateşler 
yakarak mahalle yolunu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polis gruba müdahale ederek, F. K. (15), Y.A. (13) ve 
Ö.B.(17) gözaltına alındı.  

2 Mayıs 2011’de Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde dün akşam çarşı merkezinde dolaşan F. K. (15), ve Ö. B. (15) isimli 
çocuklar AKP seçim bürosuna molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltın alınan 2 çocuk 
Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görüldü.   

5 Mayıs 2011’de, Ağrı'da Belediye İş Merkezi önünde bir araya gelen yaklaşık 200 öğrenci, YGS'deki şifre 
iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamadan sonra yürüyüş yapmak isteyen kitleye polis müdahale 
ederek 9 lise öğrencisini gözaltına aldı. Öğrenciler adına açıklama yapan lise öğrencisi, "Uzun süreden beri Türkiye 
gündemini meşgul eden YGS'deki şifreleme olayından sonra ALES'teki kitapçıkların yanlış basımı ve son olarak 
YGS'deki puanların yanlış hesaplanması gibi birçok olay biz öğrencilerin ÖYSM'ye olan güvenini tamamen 
sarsmıştır. Böylesi güvensiz bir ortamda geleceğimizi ipotek eden şifreci iktidar 'Tatmin oldum' açıklamaları ile bu 
iddiaların üstüne gitmesi yerine bunu kapatma çabası içine girmiştir" dedi. Açıklamadan sonra Cumhuriyet 
Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale ederek 9 lise öğrencisini gözaltına aldı.Gözaltına 
alınan 9 öğrenci Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
9 Mayıs 2011’de, Ağrı ili Diyadin İlçe merkezinde MHP'nin seçim otobüsünün geçişi esnasında gençler araca 
attıkları yumurtalarla MHP'yi protesto etti. Protesto gösterisine müdahale eden polis, gençleri dağıtmak için havaya 
ateş açtı. Polisin gençlere yaptığı müdahale sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmaya çalışılan ve polisin 
kolunu büktüğü için hafif yaralanan bir genci de yurttaşlar polisin elinden kurtardı.   
 
16 Mayıs 2011’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde 12 HPG'linin yaşamını yitirdiği 
operasyonları protesto eden binlerce kişiye polis tarafından müdahale edilmesinin ardından başlayan olaylar da 5 
kişinin gözaltına alındığı bildirildi.   
 
12 Haziran 2011’de, Ağrı merkez ve ilçelerinde 3 seçmen ile 4 müşahit, polisler tarafından gözaltına alındı. Ağrı'nın 
Patnos İlçesi'nde Sütlüpınar İlköğretim Okulu'nda oy kullanmak isteyen Murat Kaya, Fırat Kaya, Ramazan Kaya 
adlı yurttaşlar ile Celal Savcı isimli müşahit gözaltına alındı. Patnos'ta gözaltına alınan müşahit ve seçmenlerin 
gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Ağrı merkezde de 
AKP'nin sandık görevlileri ile bağımsız adayların müşahitleri arasında 15 Nisan İlköğretim Okulu'nda AKP'lilerin 
seçmenlere baskı uyguladığı gerekçesi ile kavga çıktı. Kavga sonrası bağımsızların müşahidi Turan Barış, Melik 
Barış, Şiyar Barış adlı 3 müşahit polisler tarafından gözaltına alındı. Ağrı'da gözaltına alınan 3 müşahit ise Ağrı 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
21 Haziran 2011’de, Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde Bilgin Halaç, Fesih Yıldız ve İsmail Taşdemir isimli yurttaşlar, ilçe 
merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Şırnak'ın Uludere kırsalında yaşamını yitiren 10 HPG'li için yapılan 
basın açıklamasından sonra çıkan olaylarda polislere taş attıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
22 Haziran 2011’de Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan,  BDP ilçe başkanı Bekir 
Acar’ın da aralarında bulunduğu, BDP üyesi 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı   
 
22 Haziran 2011’de, Ağrı’nın Patnos İlçesi'nde yapılan ev baskınında gözaltına alınan BDP İlçe Yöneticisi Nuri 
Kartal ve İl Gene Meclis Üyesi Abdullah İçli, savıcılığa sevk edildi. Buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları 
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talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Kartal ve İçli, "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.  
 
23 Haziran 2011’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, BDP İlçe Saymanı Halit Oral gözaltına alındı. Hakkında 
kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle, işyerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Oral'ın İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Oral, daha sonra tutuklanarak, Doğubayazıt Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
21 Temmuz 2011’de Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabahın erken saatlerinde Cezaevi ve Büyükağrı 
mahallelerindeki birçok eve baskın düzenlendi. Baskınlarda 6 kişi gözaltın alındı. Gözaltına alınan ve isimleri 
öğrenilemeyen 6 kişinin Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
29 Temmuz 2011’de Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan ev 
baskınında gözaltına alınan Patnos MEYA-DER yöneticisi Talip Kalın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.    
 
11 Ekim 2011’de, Ağrı'da ehliyetini yenilemek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gazeteci Mirza Şen, gözaltına 
alındı.     
 
30 Ekim 2011’de Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Azadiya Welat gazetesi çalışanları Mustafa Toprak ile Azad Aris, 
Emniyet Müdürlüğü önünden geçtikleri sırada polislerce gözaltına alındı. Şüpheli oldukları iddiasıyla gözaltına 
alınan Toprak ve Aris, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü  
 
1 Kasım 2011’de, Ağrı'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınında Sena Efe isimli yurttaş gözaltına alındı. Kars 
Kafkas Üniversitesi öğrencisi olan Efe'nin Kars'a götürüleceği belirtilirken, gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.   
 
20 Kasım 2011’de Ağrı'nın Diyadin İlçesi Gür Mahallesi'ndeki evine dün polis tarafından düzenlen baskında 
gözaltına alınan, Diyadin Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Medeni Durak, savcılığa çıkarıldı. Buradaki ifadesinden 
sonra, "Patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla tutuklanması talebiyle Diyadin Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliği'ne sevk edildi. Durak, aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
29 Kasım 2011’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde sabah saatlerinde bazı evlere baskın düzenlendi. Yapılan 
aramaların ardından isimleri öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri konusunda bilgi alınmazken, 
3 kişi, Uluyol Jandarma Karakolu'na götürüldü  
 
1 Aralık 2011’de, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde iki gün önce Meryemana (Meyreman) Köyü ile kent merkezinde 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i dün emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 
BDP yöneticisi Ercan Erkuş ile BDP çalışanı Ahmet Cengiz, bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 
Erkuş serbest bırakılırken, Cengiz ise tutuklan talebiyle Doğubayazıt Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 
Mahkemede ifadesi alınan Cengiz, "Polise taş atığı" iddiasıyla tutuklanarak Doğubayazıt Cezaevi'ne gönderildi.   
 
3 Aralık 2011’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde "KCK" adı altında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların 
sayısı 21'e yükseldi. Ağrı Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda, Doğubayazıt Belediye Meclis 
üyesi Aydın Alkan Iğdır'da, BDP eski İlçe Başkanı Talha Kaya ile BDP üyeleri Adem Kaya ve Adem Şahin ise 
Doğubayazıt'ta gözaltına alındı. Kentteki operasyonda gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Gözaltına alınanlar Ağrı 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü  
 
6 Aralık 2011’de, Ağrı ili Doğubayazıt İlçesi'nde KCK adı altında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 
BDP'li yöneticiler Telat Aktaş ve Talha Kaya savcılığa çıkarılmalarının ardından, tutuklama talebiyle gönderildikleri 
Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. Kaya ve Aktaş Ağrı M Tipi 
Cezaevi'ne gönderilirken, Yaşar Karadeniz adlı BDP’li ise serbest bırakıldı  
 
6 Aralık 2011’de, KCK operasyonları kapsamından Ağrı merkezde gözaltına alınan BDP Ağrı İl Başkanı Mustafa 
Akyol, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Demir, BDP Genel Merkez çalışanı Yaşar Karakuş ile Diyarbakır Bismil’de 
gözaltına alınan Diyarbakır eski İl yöneticisi Sudan Güven, Emniyet işlemlerinden sonra savcılığa çıkarıldı. 
Savcılıkta ifadesi alınan 4 BDP’li tutuklama talebiyle Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği’ne sevk edildi. 
Mahkeme heyeti, 4 kişiyi “Örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.  
 
7 Aralık 2011’de, Ağrı ve ilçelerinde KCK operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve savcılığa çıkarılan BDP 
Genel Merkez çalışanları Beritan Can ile Ajda İnci, Doğubayazıt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Babayiğit ve 
BADAY-DER imamı Adil Çoban tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. 4 kişi "Örgüt üyeliği" suçlaması ile 
tutuklanarak Ağrı Cezaevi'ne gönderildi.    
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14 Aralık 2011’de Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi 
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı   
 
16 Aralık 2011’de, Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde sabah erken saatlerde polis tarafından 
düzenlenen ev baskınlarında Adem Arslan ile Nedim Kaya adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen Arslan ile Kaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
27 Aralık 2011’de, Ağrı ili Doğubayazıt ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah erken saatlerde Azadiya 
Welat Gazetesi dağıtımcısı Azat Aris’in kaldığı eve baskın düzenledi. Baskın sonrası gözaltına alınan Aris, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Aris’in hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığı 
belirtildi.   
 
30 Aralık 2011’de, Ağrı ili Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde ilçenin farklı 
noktalarında ev baskınları düzenledi. Ev baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi’den 3’ü 
serbest bırakılırken, BDP İlçe yöneticisi Ercan Erkuş, Feyat Arslan, Erkan Tanrıkulu ve Orhan Şahin’in de 
aralarında bulunduğu 7 kişi ise halen İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.   
 

Aksaray 
 
22 Eylül 2011’de Aksaray’da esnaflık yapan Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı A.S.’nin, bir hafta önce 
tartıştığı polis memurları tarafından kuzeni A.S. ile birlikte gözaltına alındıkları öğrenildi.  Götürüldükleri Şehit Vedat 
Ulusoy Polis Merkezi’nde saatlerce ayakta bekletildikleri ve “Hepiniz zaten vatan hainisiniz” şeklinde hakarete 
maruz kaldıkları ileri sürüldü. Müvekkillerinin durumu hakkında bilgi almak amacıyla polis merkezine giden Avukat 
Bülent Kurt’un ise karakolda darp edildiği öğrenildi  
 

Amasya 
 

Ankara 
 
3 Ocak 2011’de, Ankara’da, toplu ulaşıma 1 Ocak 2011’den itibaren geçerli olmak üzere yapılan zammı 
Yenimahalle İlçesi’nde protesto eden CHP Gençlik Kolları üyesi 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Haklarında 
Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılan 7 kişi daha sonra serbest bırakıldı.   
  
19 Ocak 2011’de, Ankara’da YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle yaptığı 
toplantıyı protesto etmek için YÖK’ün önünde toplanan öğrenci grubuna biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden 
polis ekipleri  2 öğrenciyi gözaltına aldı   
 
21 Ocak 2011’de, Ankara’da polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında “sağcı öğrencilere saldırı 
düzenleyebilecekleri ihtimalleri olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan üniversite öğrencisi  5 kişi, 24 Ocak 2011’de 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından aynı gerekçeyle tutuklandı   
 
25 Şubat 2011’de, Ankara’da organ bağışı yapılmasına yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla Yüksel Caddesi’nde 
kurulan standı kaldırmak isteyen polis ekipleriyle stant görevlileri arasında çıkan tartışmanın arbedeye 
dönüşmesinin ardından sivil bir polis memurunun stant görevlisi bir kadını yumrukladığı çevrede bulunan kameralar 
tarafından görüntülendi. Biber gazının da kullanıldığı olay sonrasında  7 kişi darp edilerek gözaltına alındı  
 
2 Nisan 2011’de, Ankara’da Başbakanlık binasının önüne gelerek “parasız eğitim” talebiyle kendilerini Başbakanlık 
binasının demirlerine zincirleyen 3 öğrenci, Başbakanlık korumaları ve görevli polis memurları tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı   
 
4 Nisan 2011’de, YGS da sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, Ankara’da 
Mili Eğitim Bakanlığı’nın önünde kendilerini zincirleyen 7 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı   
 
4 Mayıs 2011’de, Ankara’da düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla Demokratik Yurtsever Gençlik üyesi 7 öğrenci gözaltına alındı   
 
5 Mayıs 2011’de Ankara da 13 Mart günü düzenlenen bir mitingde Sıhhıye Köprüsü’ne 13 Mart 1982’de idam 
edilen Ethem Coşkun, Seyit Konuk ve Necati Vardar’ın isimlerinin yer aldığı bir pankartı astıkları gerekçesiyle 
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Ankara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Bahadır Söylemez ile Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi 
Özgür Alkan gözaltına alındı.   
 
17 Mayıs 2011’de, Ankara’da düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı DHKP/C örgütü üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alındı   
 
20 ve 21  Mayıs 2011’de, Ankara’da “parasız eğitim talebiyle pankart açtıkları için tutuklanan Berna Yılmaz ve 
Ferhat Tüzer'in serbest bırakılması” amacıyla Sakarya Meydanı’nda çadır açarak oturma eylemi yapmak isteyen 
Ankara Geçlik Derneği üyesi 29 öğrenci polis ekiplerinin müdahalesi sonucu darp edilerek gözaltına alındı.   
 
23 Mayıs 2011’de, İzmir’in Buca Belediyesi’ne iş yapan taşeron bir firmada çalışırken sendikal faaliyetlerinden 
dolayı işten atıldığını savunan Batıgül Tunç’un, belediye yönetiminin CHP olması nedeniyle Ankara’ya gelerek 
kendisine destek olanlarla birlikte CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yaptıktan sonra, Yüksel 
Caddesi’nden CHP Ankara İl Başkanlığına yürümek istemesi üzerine polis ekiplerinin gruba müdahale etmesi 
sonucu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 kişi 24 Mayıs günü tutuklandı  
 
24 Mayıs 2011’de, Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda “yasadışı KCK 
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla, Ankara’da 14 üniversite öğrencisi gözaltına alındı, gözaltına alınan öğrenciler  
26 Mayıs  günü tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
31 Mayıs 2011’de,  Hopa’daki müdahaleyi Ankara’da protesto etmek için AKP il başkanlığına yürümek isteyen 
gruba, kolluk kuvvetlerinin müdahalesinde 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların gözaltı araçlarında darp 
edildiği ve avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmediği öğrenildi. Çıkan olaylar sırasında 15 polis memurunun da 
yaralandığı bildirildi   
 
3 Haziran 2011’de, “Doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması” amacıyla çeşitli illerden 
yola çıkıp yürüyerek Ankara’ya gelen grupların, Ankara’ya alınmamasını Çevre Bakanlığı önünde açlık grevi 
yaparak protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı   
 
4 Haziran 2011’de, Ankara’da 31 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan YDG üyesi 11 
kişiden 9 u tutuklandı   
 
5 Haziran 2011’de, Ankara’da gözaltına alınanların  5 i,  “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı   
 
15 Haziran 2011’de, Ankara’da düzenlenen ev baskınları sonucu ise Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri üyesi 18 kişi 
gözaltına alındı   
 
25 Temmuz 2011’de Ankara’da “işyeri komiteleri kurmaya, sendikalarda örgütlenmeye” başlıklı bildirileri dağıtırken 
gözaltına alınan Metal İşçileri Birliği üyesi 3 kişinin gözaltına alınırken ve götürüldükleri Batıkent Polis Karakolu’nda 
darp edildikleri öğrenildi   
 
26 Temmuz 2011’de Ankara’da Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyelerinin 1997’de bir çatışmada 
öldürülen Ali Yıldız’ın mezar yerinin açıklanması için yapmak istedikleri açlık grevine müdahale eden polis ekipleri 
10 kişiyi gözaltına aldı   
 
6 Ağustos 2011’de,  Ankara’nın Mamak İlçesi’nde düzenlenen bir protesto yürüyüşü sırasında duvara yazı yazan 
Fırat Barik (19) “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı   
 
19 Ağustos 2011’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzenlediği 
seçim mitingini protesto eden gruba yapılan müdahaleyi protesto etmek amacıyla Ankara’da düzenlenen gösteriye 
katıldığı gerekçesiyle, gözaltına alınan Cüneyt Çakır tutuklandı  
 
19 Ekim 2011’de Ankara’daki “Hopa Davası” kapsamında evine düzenlenen baskın sonucu 18 Ekim günü gözaltına 
alınan SDP Ankara İl Sekreteri Erdal Kozan, “yasadışı örgüt üyesi olduğu”, “yasadışı örgüt yararına faaliyette 
bulunduğu”, “yasadışı örgüt talimatı ile kamu personelini kasten yaraladığı” ve “kamu malına zarar verdiği” 
suçlamalarıyla  tutuklanarak Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderildi  
 
29 Kasım 2011 Ankara’da sabahı düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu Odak Dergisi okuru 6  kişi Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.    
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28 Aralık 2011’de, 24 Aralık günü TBMM, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in girişimleriyle emekli milletvekili maaşlarına 
yapılan zammı Ankara’da protesto etmek amacıyla TBMM’ye yürümek isteyen  SES Ankara Şubesi üyelerinden 
oluşan gruba polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti, müdahale sonrasında SES Ankara Şubesi Başkanı 
İbrahim Kara gözaltına alındı   
 
28 Aralık 2011’de, Azadiya Welat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Menderes Öner, Ankara Şehirler Arası Otobüs 
Terminali'nde (ASTİ) gözaltına alındı. Öner'in "KCK" adı altında İstanbul Özel Yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi 
kararıyla basın mensuplarına yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilirken, Öner'in İstanbul'a 
gönderileceği öğrenildi. Öner ile birlikte Ferhan Öner isimli bir yurttaşın da gözaltına alındığı ve daha sonradan 
serbest bırakıldığı kaydedildi.   
 
29 Aralık 2011’de Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 2011 yılının asgari ücretini belirlemek için 
toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu protesto etmek isteyen Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi gruba polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu  30 kişi gözaltına alındı   
 
30 Aralık 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında süren operasyonlar kapsamında Özgür Gündem Gazetesi eski 
editörlerinden Turabi Kişin Ankara’da gözaltına alındı   
 

Antalya 
 
15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine gaz bombası, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden 
kolluk kuvvetleri Antalya’da 11 kişiyi gözaltına aldı.   
 
6 Nisan  2011’de, YGS sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, Antalya’da, 
Mili Eğitim Müdürlüğü binasının önünde kendilerini zincirleyen Halkevleri üyesi  6 kişi, polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı   
 
7 Nisan 2011’de, YGS sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, Antalya’da, 
Mili Eğitim Müdürlüğü’ne yürümek isteyen Halkevleri üyelerinden oluşan gruba müdahale eden polis ekipleri 22 
kişiyi gözaltına aldı   
 
5 Mayıs 2011’de, Antalya’da düzenlenen ev baskınlarında “Demokratik Çözüm Çadırı etkinliğine katıldıkları” 
gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı   
 
22 Mayıs 2011’de, YGS sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarına dikkat çekmek 
amacıyla, Antalya’da 3 günlük açlık grevi yapmak isteyen Liseli Öğrenci Birliği üyesi 10 öğrenci gözaltına alındı   
 
12 Temmuz 2011’de PTT’de taşeron işçi olarak çalışırken işten çıkarılan yaklaşık 1000 taşeron işçi arasında yer 
alan ve 188 gündür protesto eylemi yapan Rıza Soylu ve Cafer Kalağ ile 2 işçiye destek veren 4 kişinin Ankara’da 
TBMM önünde yaptıkları oturma eylemine müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı  
 
7 Aralık 2011’de Antalya’nın Aksu İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu BDP üyesi Ramazan Sayan ile 
Seyithan Eray, Recep Kilboga, Seyit Kilboga gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi   
 
26 Aralık 2011’de Antalya’da “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadırı”na 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Antalya Halk Cephesi üyesi 16 kişi darp edilerek gözaltına alındı   
 
 

Ardahan  
 

Artvin 
 
1 Haziran 2011’de, Artvin’in Hopa İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan  AKP Genel 
Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting 
öncesinde hükümetin enerji politikasını ve  HES leri protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale 
etmesi sonucu çıkan olayların ardından ev baskını düzenleyen kolluk kuvvetleri 22 kişiyi gözaltına aldı   
 
1 Haziran 2011’de, Artvin’in Hopa ilçesinde çıkan olaylarda yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun cenaze töreninden 
dönen ESP üyesi 15 kişi darp edilerek gözaltına alındı   
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2 Haziran 2011’de, Artvin’in Hopa İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting öncesinde, 
hükümetin enerji politikasını ve  HES leri protesto etmek isteyen gruba, kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi 
sonucu çıkan olayların ardından devam eden gözaltı operasyonları kapsamında 5 kişi gözaltına alındı   
 
4 Haziran 2011’de, Hopa’da gözaltına alınanlardan 8 i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı   
 
6 Haziran 2011’de, Artvin’in Hopa İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de 1 kişinin ölümüyle  çıkan olayların ardından devam 
eden gözaltı operasyonları kapsamında, gözaltına alınanlardan 4 kişi  daha tutuklandı   
 
14 Haziran 2011’de, Artvin’in Hopa İlçesi’nde 31 Mayıs 2011’de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan  AKP Genel 
Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting 
öncesinde, hükümetin enerji politikasını ve  HES leri protesto etmek isteyen gruba, kolluk kuvvetlerinin müdahale 
etmesi sonucu çıkan olayların ardından devam eden operasyonlar kapsamında, gözaltına alınan Artvin Halkevi 
Başkanı Ferdi Şağbanoğlu tutuklandı   
 
20 Temmuz 2011’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzenlediği 
seçim mitingini protesto ettikleri gerekçesiyle, Halkevleri Karadeniz Bölgesi sorumlusu   Kamil Ustabaş, Bülent 
Ustabaş, Taylan Kaya (3 kişi) ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Taylan Kaya 21 
Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konuldu  
 
25 Temmuz 2011’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzenlediği 
seçim mitingini protesto ettikleri gerekçesiyle, Eğitim-Sen Hopa temsilcisi Osman Lokumcu, Mete Cihan ve Borçka 
Halkevi üyesi Yasin Öztürk ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı   
 
25 Temmuz 2011’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzenlediği 
seçim mitingini protesto ettikleri gerekçesiyle, gözaltına alınan 3 kişiden Mete Cihan 26 Temmuz 2011’de tutuklandı   
 
25 Ekim 2011’de, 24 Ekim günü Artvin’in Hopa İlçesi’nde Çoruh Üniversitesi’ne bağlı Hopa Meslek Yüksek Okulu 
öğrencisi 2 kişinin aşırı sağcı bir grup tarafından darp edilmesi üzerine okulda güvenlik önlemi alan polis ekipler i, 
olayı protesto etmek için toplanan gruba müdahale ederek 11 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı   
 
28 Ekim 2011’de Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzenlediği 
seçim mitingini protesto ettikleri gerekçesiyle, gözaltına alınan Müslüm Karabulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından  
tutuklanarak Arhavi Cezaevi’ne gönderildi   
 

Aydın 
 
4 Şubat 2011’de, Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde, kendisine kimlik soran sivil polis memurlarından önce kendi 
kimliklerini göstermesini isteyen Muharrem Süren’in darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi   
 
11 Mayıs 2011’de Aydın’da araçlarını park etmeye çalışan 2 kişi ile aracı önüne park ettikleri bir başka aracın 
sahibi arasında çıkan tartışmada diğer aracın sahibi olan Aydın Emniyet Müdürü Tacettin Kurt’un yanındaki polis 
memurlarıyla birlikte Rahmetullah Güler, Tahsin Balkaya ile tartışmayı sakinleştirmeye çalışan Veysel Güler ve 
Mahzar Güler’i darp ederek gözaltına aldıkları öğrenildi. “Görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla 
gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi    
 
12 Haziran 2011’de, Aydın’da gözaltına alınan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri Naif Yargın ve Fatih 
Aydoğdu çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı   
 
10 Kasım 2011’de BDP Aydın İl Yöneticisi Suat Üney yolda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 
Suat Üney’in gözaltına alınma gerekçesi açıklanmadı  
 

Balıkesir 
 
26 Nisan 2011’de, Balıkesir’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında 
Balıkesir Üniversitesi öğrencisi 14 kişi gözaltına alındı  
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20 Aralık 2011’de Kamu emekçilerinin ve sağlık çalışanlarının hükümetin eğitim ve sağlık politikalarını protesto 
etmek için 21 Aralık 2011’de yapacağı genel grevin duyurusunu yaygınlaştırmak amacıyla Balıkesir’in Ayvalık 
İlçesi’nde Devlet Hastanesi’nin bahçesinde SES’in açtığı standa müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı   
 

Bartın 
 

Batman 
 
12 Ocak 2011’de Batman'da Kürtçe üzerindeki baskıları protesto etmek ve Kürtçe eğitim talep eden Ziya Gökalp-
Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği basın açıklamasının ardından polis Mehmet Şirin Demir'i gözaltına aldı.   
  
13 Ocak günü BDP Batman İl Örgütü’nün, Diyarbakır’da görülen KCK/TM Ana Davası’nın duruşmalarını protesto 
etmek amacıyla düzenlemek istediği yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 11 
kişiden BDP Hezo (Kozluk) İlçe Örgütü Eşbaşkanı Menderes Ekinci ve BDP üyesi Şükriye Kurhan çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 15 Ocak 2011’de tutuklandı  
 
22 Ocak 2011’de MEYADER Batman Şube Başkanı Fatma Kurhan'ın kardeşi Yahya Kurhan'nı gözaltına alındıktan 
sonra, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerine polis baskın düzenledi.   
 
22 Ocak 2011’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasından BDP Batman İl Örgütü binası 
önünde bir araya gelen kalabalık gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında 1'i çocuk 2 kişi 
gözaltına alındı. Öte yandan sabah saatleri itibariyle polisin gerçekleştirdiği ev baskınlarında Batman Üniversitesi 
öğrencilerinden Adem Balyak gözaltına alındı.   
 
4 Şubat 2011’de MEYA-DER Batman Şubesi'nin, Siirt'te bulunan Newala Kasaba'daki toplu mezarın açılması için 
organize ettiği ve İHD ile Batman Barosu'nun da destek verdiği yürüyüş kapsamında Batman, Mardin, Diyarbakır, 
Şırnak ve Kurtalan'dan Siirt'te hareket eden binlerce kişi, kent girişinde polisler tarafından durduruldu. Uzun kuyruk 
oluşturan konvoyda, kimlik kontrolü yapılırken, Kasım Özdemir adlı bir gencin de gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
6 Şubat 2011’de Batman’ın Petrolkent Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi  geçtiğimiz hafta Seyitler 
Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği açılışında kitleye yapılan polis müdahalesini protesto etti. Dernek önünde son 
bulan yürüyüşün ardından kitle dağılırken BDP Merkez İlçe Örgütü'ne ait minibüs polisler tarafından durdurularak, 
BDP Merkez İlçe Yöneticisi Salih Keleş ile İl Kadın Meclis Üyesi Aysel Güven gözaltına alındı.   
 
7 Şubat 2011’de Batman’ın Petrolkent Mahallesi'nde dün akşam bir araya gelen bir grup, ateşler yakarak 15 Şubat'ı 
protesto etti. Ardından yürüyüşe geçen gruba polisler zırhlı araçlarla müdahale etti. Molotofkokteyli ve havai 
fişeklerle karşılık veren grup, ara sokaklara dağılırken, müdahalede H.A. ve H.Y. isimli çocuklar ile isimleri 
öğrenilemeyen 2 çocuğun gözaltına alındığı belirtildi. 4 çocuğun Batman Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
 12 Şubat 2011’de Batman'da polisin dün İpragaz Mahallesi'nde yaptığı kimlik kontrolünde gözaltına alınan Rıdvan 
Orhan ve M.A., B.K., A.V.A., M.Ş.D. ve V.T. Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından bu sabah 
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 5'i çocuk 6 kişi, "örgüt üyesi 
olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi  
 
12 Şubat 2011’de Batman'da polisin mahallelerde yaptığı kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınan, R.Ş. (15) ve 
S.S. (15) adlı 2 çocuk tutuklandı. Akşam saatlerinde savcılığa çıkarılan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk edilen 2 çocuk, "Örgüt üyesi olma ihtimali ve eylem yapma ihtimali" iddiasıyla tutuklanarak 
Batman M Tipi Cezaevine gönderildi.   
 
15 Şubat 2011’de Batman'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'tan 
dolayı kenti ablukaya alan polis, dün gece birçok eve baskın düzenledi. Yapılan ev baskınları sonucunda çok 
sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Petrolkent Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında; Engin Öner, Ahmet 
Özer, Sami Demir ve Batman Üniversitesi öğrencisi Salih Karataş'ın gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
15 Şubat 2011’de Batman’da 11 Şubat 2011 tarihinde Grosmar kavşağında sakız satan Celal Kolaldıran (15) 
adında ki çocuk 'sakız sattığı ayrıca kırmızı ışıkta duran arabaların camını sildiği' gerekçesi ile Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 yaşında ki çocuk daha Sonra 
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Bahçelievler Çocuk Şubesi'ne götürülerek burada ifadesi alındı. İfadesi alınan çocuğa 154 TL para cezası 
kesilerek, Babasına teslim edildi.  
 
16 Şubat 2011’de 15 Şubat nedeniyle çatışmaların yaşandığı kentlerden Batman'da, Petrolkent Mahallesi'nde ateş 
yakarak gösteri düzenleyen bir gruba polis panzerler eşliğinde müdahale etti. Mahallede 5 çocuk gözaltına 
alınırken, gözaltına alınan F.Y (10) adlı çocuğun annesi N.Y., "Oğlum kapının önünde panzerlerden inen polislerce 
kovalandı. Yakalayınca dövdüler, biz ve komşularımız onu kurtarmak isterken, bize de vurmaya başladılar. Polisler 
hakkında şikâyetçi olacağız" dedi.   
 
 17 Şubat 2011’de, 15 Şubat 2011’deki protesto gösterilerinin ardından düzenlenen ev baskınlarında Batman’da 12 
kişi; çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
 
20 Mart 2011'de Batman'da "Demokratik Çözüm Çadırı" önünde toplanan kitleye polisin müdahalesiyle başlayan 
olaylarda şu ana kadar 6’sı çocuk 30 kişi gözaltına alınırken, olaylar halen devam ediyor.  
 
24 Mart 2011’de, BDP ile  DTK Kürt meselesinin çözümüne yönelik ortak aldıkları karar olan “sivil itaatsizlik” 
eylemleri kapsamında Batman’da yapılmak istenen oturma eylemine polis ekipleri müdahale etti. BDP milletvekilleri 
Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata’nın da katıldığı eyleme, cop ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri, 96 kişiyi 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan 96 kişiden 3’ü  “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem 
yaptıkları” iddiasıyla 27 Mart günü tutuklandı. 
 
24 Mart 2011 Batman’da Pazar günkü Newroz kutlamasından sonra "Demokratik Çözüm Çadırı"na yapılan yürüyüş 
ardından çıkan olaylar sonucunda gözaltına alınan 14 kişiden 6 çocuk Batman İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk 
Şubesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 8 kişi ise savcılığa çıkarıldı. Akşam saatlerine kadar 
süren ifade işlemlerinin ardından 8 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 8 
kişiden, 4'ü serbest bırakılırken, 4 kişi ise, "Gösteri ve toplantı yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla 
tutuklandı. Tutuklanan 4 kişi Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
24 Mart 2011 Batman Asliye Ceza Mahkemesi'nin "Demokratik Çözüm Çadırı"nı "Suç örgütü eylemleri odağı haline 
geldiği" iddiasıyla kapatma kararıyla Yaşam Hastanesi önünde kurulan çadıra polisin baskın düzenlemesi, çadıra 
ve malzemelere el koyması ve 29 kişiyi gözaltına alması tepki olarak yapılan oturma eylemi sonrası  aralarında 
BDP Batman İl Eşbaşkanları Saadet Becerikli, Şeyhmus Aslan, BDP PM üyesi Dündar Mercan, İl Genel Meclis 
Başkanı Salih Aktan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yıldız ve Ata ile birlikte kalabalığın oturma 
eylemi devam ediyor.   
 
5 Nisan 2011’de, Batman'da Roj TV'ye katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 10 ay tutuklu kaldıktan sonra 
tahliye olan Azadiya Welat Gazetesi Batman Temsilcisi Deniz Kılıç, cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasının 
ardından tutuklandı.    
 
19 Nisan 2011'de Batman’da 15 Nisan'da gözaltına alınan DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi Kadri Kaya ve 
Batman muhabiri Erdoğan Altan ile 6 kişinin Batman Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından İbrahim 
Kaya serbest bırakılırken, aralarında Kaya ve Altan'ın da bulunduğu 7 kişi ise tutuklanma istemiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan 7 kişiden ajansımızın Diyarbakır Bölge Bürosu 
Temsilcisi Kadri Kaya ve Batman muhabiri Altan'ın yanı sıra İhsan Dilayak ve Mehmet Kaya, "Örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklanırken, Remziye Ekinci, Mehmet Karabaş ve Musa Balur ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı  
 
21 Nisan 2011’de, çıkan YSK kararlarını protesto olaylarında, Batman’da  Belediye Başkanvekili Serhat Temel ve 
BDP İl Eş Başkanı Saadet Becerikli ile 1 eylemci yaralandı, Milletvekili Ayla Akat Ata polis ekipleri tarafından 
tartaklandı, Bengi Yıldız’ın üzerine ise gaz bombası atıldı. Müdahale sonrasında 60 kişi gözaltına alındı.   

 
22 Nisan 2011’de, Batman’da gözaltına alınan 14 çocuğa 154’er TL para cezası kesildiği; 24 Nisan 2011’deki 
gösterilere polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu ise, 52 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi   

25 Nisan 2011’de, YSK nın 18 Nisan 2011’de aldığı kararla, BDP’nin desteklediği   bağımsız milletvekili  
adaylarının başvurularını reddetmesi üzerine çıkan protesto eylemlerinde Batman’da, 21 Nisan 2011’de gözaltına 
alınan 43 kişiden 14’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından, tutuklandı  

26 Nisan 2011’de, YSK nın aldığı kararla, BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı yedi kişinin başvurularını 
reddetmesi üzerine düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle, Batman’da gözaltına alınan 27 kişiden 5 i 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.   
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27 Nisan 2011’de, Batman’da 24 Nisan'da Kürt sorununun demokratik çözümü için öne sürülen 10 talebi 
dillendirmek için Demokratik Çözüm Çadırı önünde yapılan mitingin ardından kitleye polis müdahalesiyle başlayan 
olaylar sırasında gözaltına alınanlardan 7'si adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye 
çıkarılanlardan 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak Batman M.Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.   

29 Nisan 2011’de,  Batman ve ilçelerinde "Yasa dışı gösteriye katıldıkları" iddiasıyla evlerine yapılan baskınla 
gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren ve aralarında BDP Gercüş İlçe Başkanı Şükrü 
Aslan'ın da bulunduğu 7 kişi serbest bırakıldı. "Yasa dışı gösteriye katıldıkları" ve "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla 
nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hikmet Keskin, Abdulsamet Özbey, Abdulhakim Tekin, Ramazan Kıl, Yaman 
Utanç, Ersin Yoğurtçu ve Hakkı Bağaç ise tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   

4 Mayıs 2011’de, Batman'da 2 gün önce evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası" 
iddialarıyla mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan 2 gün önce 
MEYADER'in basın açıklamasına katıldığı esnada hakkında "Arama kararı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A. 
Celil Taşçı da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
20 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın ölmesi nedeniyle Batman’da düzenlenen gösteriye müdahale eden 
kolluk kuvvetlerinin, gözaltına aldığı 17 kişiden 2 si çocuk 7 i kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
11 Mayıs 2011’de, BDP Batman ili Gercüş İlçe Başkanı Şükrü Aslan, 29 Nisan günü yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alınmış daha sonra savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı. Bugün öğle saatlerinde ilçe merkezinde sivil 
polisler tarafından tekrar "Hakkında yakalama kararı var" iddiasıyla gözaltına alınan Aslan, emniyet 
müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Batman Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadesi alınan Aslan, 
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Aslan 
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
12 Mayıs 2011’de, Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınlarında 1'i çocuk 4 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan, Ferhat Yılmaz, Mahmut Gitmez, Murat Yılmaz ve Orhan Doğan Destek Evi 
üyelerinden İdris Yakut olduğu öğrenildi  
 
18 Mayıs 2011’de, BDP Batman İl Teşkilatı’nın yürüyüşüne güvenlik güçleri izin vermeyince yer yer olaylar çıktı. 
Öğle saatlerinde belediye sarayı önünde toplan BDP’li kalabalık topluluk Turgut Özal bulvarı güzergahındaki BDP 
merkez seçim lokaline yürüyüş düzenlemek istedi. Batman BDP il eş başkanları Saadet Becerikli ve Şehmus 
Aslan’ın güvenlik görevlileriyle yaptığı görüşmede olumlu sonuç alınmayınca istenmeyen olaylar yaşandı. Batman 
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet ekipleri kitlenin üzerine gaz bombası attı. Kentte bir süre göstericiler ile 
güvenlik görevlilileri arasında arbede yaşandı. Polis 10 kişiyi gözaltına aldı.    
 
20 Mayıs 2011’de, Batman'da, Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi kırsalında 10 HPG'linin yaşamını yitirmesine 
neden olan askeri operasyonları kınamak için 17 Mayıs'ta yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmemesiyle başlayan 
olaylar sırasında gözaltına alınan 17 kişi emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin 
ardından 10 kişi serbest bırakılırken, 2'si çocuk 7 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece 
"Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan 7 kişi Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
12 Haziran 2011’de, AKP Batman adayı Mehmet Şimşek’in bir koruma ordusu eşliğinde oy kullanmak üzere Petrol 
Mahallesi'ndeki Metin Bostan İlköğretim Okulu'na geldi. Şimşek'in okulda oy kullandığı sırada tüm müşahitlerin 
dışarı çıkarılması üzerine duruma itiraz eden blok müşahitleri, Şimşek'in korumaları ve polisler tarafından darp 
edilerek dışarı çıkarıldı. Olayda 3 müşahit çeşitli yerlerinde yaralandı. Olaya tepki gösteren yurttaşlar ve 
müşahitlerin aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.   
 
12 Haziran 2011’de, Batman'da okul etrafında bağımsız adaylara oy vermeleri yönünde vatandaşları 
yönlendirdikleri gerekçesiyle 18 kişi gözaltına alındı. Daha önce aranan 15 kişi ise oy kullanırken gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan toplam 33 kişi emniyete götürüldü.   
 
12 Haziran 2011’de, Batman'da sabah saatlerinde özel harekat ve sivil polislerden oluşan yüzü maskeli yüzlerce 
polis birçok mahallede eş zamanlı ev baskınları düzenledi. Evlerde yapılan aramaların ardından BDP PM Üyesi 
Mehmet Candemir, BDP Batman İl Eş Başkan Yardımcısı Mizbeh Ok, İl Yöneticisi Fikret Taşkın ile BDP üyeleri 
Ayşe Kanaş, A.Gafur Akgül, Mahmut Akıl, Muzaffer Çınar, Medeni Yaman, Sıddık Tekin, Ahmet Aydın, Abdullah İş, 
Abdurrahman Yaman, Şükrü Yılmaz, Ömer Karaer, Fatma Kurhan, Veysi Taşan, Asiye Akın, Muttazam Öztekin, 
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Sezen Doğan, Mehmet Akil, Songül Enüştekin, Ahmet Aydın, Abdullah İş ile Gazeteci Hanefi Yetişen ve Şeymuz 
Bülbül gözaltına alındı.   
 
12 Haziran 2011’de, Batman'da seçim sandıklarının ulunduğu okulların girişlerinde polis tarafından yapılan üst 
aramaları vatandaşın tepkisine yol açarken, polisin sandık başında beklemesi ise çoğu zaman gerginlik üst 
seviyeye çıkmasını neden oldu. Bağlar Mahallesi Selçuklu İ.Ö.O'da örnek oy pusulasını ceplerinde unutan 3 yaşlı 
kadın oy kullandırılmayarak gözaltına alındı. Batman'da gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.   
 
19 Haziran 2011’de, Batman Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ali Sarıpınar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 
tarafından gözaltına alındı. Kent merkezinde gözaltına alınan Sarıpınar'ın, seçim öncesi Batman'a gelecek olan 
Başbakan R. Tayip Erdoğan'ın gelişi nedeniyle Demokrasi Platformu tarafından billboardlara "Allah aşkına 
Batman'a niye geliyorsun" şeklindeki afişlerin asılmasına izin verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.   
 
4 Ağustos 2011’de Batman'da Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını yapan Mazlum Bilmedi, 
sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde polisler tarafından gözaltına alındı. Bilmedi, götürüldüğü Batman Emniyet 
Müdürlüğü'nde tehdit edildiğini ileri sürdü. 2 saat gözaltında tutulan Bilmedi, ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakılırken, gözaltında polislerin kendisini "Bu işi bırak yoksa senin için çok kötü olur" şeklinde tehdit ettiğini iddia 
etti.  ) 
 
14 Ağustos 2011’de, Batman'ın Mehmet Sincar Halkevi Seyitler Mahallesi'nde sabah saatlerinde dağıtım yapan 
Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazeteleri çalışanları Hasan Baytar ve Ramazan Yalçın üç sivil polis tarafından 
durdurularak tehdit edildikleri ileri sürüldü. Polisin Baytar ve Yalçın'a silah çektiği ve daha sonra hakaret ettiği 
bildirildi. Kimlik kontrolünden sonra Baytar'ın gözaltına alındığı, Yalçın'ın ise serbest bırakıldığı belirtildi. 10 Nisan 
Polis Karakolu'na götürülen Baytar'ın da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi  
 
18 Ağustos 2011’de, BDP Batman İl Örgütü'nde gençlik çalışması yürüten Vedat Akel ve soy ismi öğrenilemeyen 
Bahri adlı kişi, dün akşam saatlerinde Atatürk Parkı'nda polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
7 Eylül 2011’de, BDP Batman Kadın Komisyonu, Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için yapılmak istenen 
etkinliğe izin verilmeyince Koçerler bulvarında partililer ile polis arasında arbede yaşandı.   Akşam saatlerindeki 
gerginlik sırasında çocuk yaşta olan 5 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.  
 
10 Eylül 2011’de, Batman 78'liler Girişimi Sözcüsü Ahmet Aydın sabah saatlerinde Batman Emniyet Müdürlüğü'ne 
bağlı sivil polisler tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi alınamayan 
Aydın'ın Diyarbakır'a götürüldüğü öğrenildi.   
 
10 Eylül 2011’de, Batman'da Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını yapan Mazlum Bilmedi, bu 
sabah ilçe otogarında gözaltına alındı. Gazeteleri almaya gittiği sırada gözaltına alınan ve gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen Bilmedi, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
16 Eylül 2011’de, Batman'ın Çınartepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir çocuk polisler tarafından gözaltına 
alındı. Öğlen saatlerinde alınan ve 14 yaşlarında olduğu belirtilen çocuk, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın koşullarının 
düzeltilmesi için başlatılan imza kampanyası metnini bulundurduğu gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı ve 
Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
27 Eylül 2011’de Batman'da sabah saatlerinde haftalık Yeni Demokratik Toplum Gazetesi'nin dağıtımını yapan 
Fırat Dağıtım Şirketi çalışanı Mevlüt Ayağ, gözaltına alındı. Diyarbakır Caddesi'nde dağıtım yaptığı esnada yanına 
yaklaşan 3 sivil polis tarafından gözaltına alınan Ayağ, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan 
Ayağ, daha sonra serbest bırakılırken, üzerinde bulunan yaklaşık 25 gazeteye ise "toplatması olduğu" gerekçesiyle 
el konuldu.   
 
5 Ekim 2011’de, BDP Parti Meclisi (PM) üyesi Mehmet Veysi Dilekçi, Batman'da gözaltına alındı. Batman Bahar 
Kültür Merkezi çıkışında gözaltına alınan ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Dilekçi'nin gözaltı gerekçesi 
öğrenilemedi.   
 
12 Ekim 2011’de, Batman'da 8 Ekim sabahı düzenlenen ev basınlarında 3'ü çocuk 11 kişi gözaltına alınmıştı. DYG 
yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ç.Y., A.T. ve S.B. isimli çocuklar, dün çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklanırken, diğer 8 kişi ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Savcılık 
ifadesi ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 8 kişiden M. Şerif Uğran, Adnan 
Öner, Vedat Akel serbest bırakılırken, Aziz Taşkın, Fırat Boral, Süleyman Öztoprak, M. Şafi Toy, Abdurhaman Akçil 
ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
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20 Ekim 2011’de, Batman'da Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını yapan Muhittin Işık, öğlen 
saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Işık, 
Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü  
 
28 Kasım 2011’de, BDP Parti Meclisi (PM) Üyesi Selim Özalp, Batman'dan Siirt'e gittiği sırada yolda gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemeyen Özalp'in, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi.   
 
18 Aralık 2011’de, BDP'nin Batman'da düzenlediği "Ez livir im" mitinginden hemen sonra Azadiya Welat ve Özgür 
Gündem Gazetesi dağıtımcılarına yardım ederek gazetelerini dağıttığı esnada gözaltına alınan Mahmut Turan 
isimli gencin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.   
 
20 Aralık 2011’de, Batman Belediyesi ile bazı evlere 16 Aralık’ta yapılan baskınlarda 54 kişi gözaltına alınmıştı. 
Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 54 kişiden aralarında Ferit Çağlar, Baki Evcil, Ahmet Yüksel, Evin Baltaş 
Tuncel’in de bulunduğu 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığa sevkedilen 43 kişiden 
Belediye Başkanı Danışmanı Veysel Çotak, belediye çalışanları Serpil Acar, Nurettin Arı, Ergün Demir, BDP PM 
Üyesi Veysi Dilekçi, Ertuğrul Tuncel savcılık ifadesi ardından serbest bırakılırken, diğer 37 kişi tutuklanma talebi ile 
nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından 22 kişi serbest bırakılırken geriye kalan 15 kişi ise 
tutuklandı. Tutuklanan Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Hayrettin Caymaz, Belediye Meclis üyesi Salih Altun, 
BDP PM Üyesi ve Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Ercan Aslan, Muhasebe Müdürü Abdurrahman Çağıl, İmar 
Müdürü Mehmet Demiral, İnşaat Teknikeri Murat Ekmen ile Hüseyin Usalan ve Oktay Onatlı, Yeşil Işık, Yücel 
Bölükgiray, Süleyman Çelik, Abdullah Kürkçü, Abdullah Bahudur, Aladdin Hoşer, Çetin Baltaş Batman M Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi.   
 
 22 Aralık 2011’de, Batman'da yapılan ev baskınında bir kişi gözaltına alındı. Petrolkent Mahallesi'nde ikamet eden 
M. Emin Oğuz adlı yurttaş, sivil polisler tarafından evine yapılan baskının ardından gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemeyen Oğuz'un Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.   
  
31 Aralık 2011’de, protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Batman’da 30 kişi gözaltına alındı   
  
31 Aralık 2011’de, Batman'da, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan Dörtyol mevkiinde öğlen saatlerinde ismi 
öğrenilemeyen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen kişinin Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü öğrenildi.   
 

Bayburt 
 
25 Kasım 2011’de, "KCK" adı altında yapılan operasyonlarda tutuklanarak Bayburt M Tipi Cezaevi'ne konulan 
Bulanık Belediye Başkan Yardımcı Ali Topcu'nun ziyaretine giden kardeşi BDP Bulanık eski ilçe yöneticisi Vedat 
Topcu da gözaltına alındı. Açık görüş yapmak üzere cezaevine giden Vedat Topçu'nun kardeşi ile görüşmesi, 
görüş başladıktan kısa bir sonra cezaevinde görevli jandarma erleri tarafında kesildi. Ardından gözaltına alınan 
Topçu'nun jandarma karakoluna götürüldüğü bildirildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Topcu'nun ifadesi alınmak 
üzere Bayburt Adliyesine getirileceği öğrenildi.   
 
 

Bilecik 
 

Bingöl 
 
1 Mart 2011’de, Bingöl Merkez ve Solhan İlçesi'nde 24 Şubat günü gözaltına alınıp serbest bırakılan 9 kişi 
hakkında savcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine tutuklama kararı çıkarıldı. 9 kişi hakkında "Gösteri ve 
yürüyüş kanuna muhalefet" ettikleri iddiasıyla tutuklama kararının çıkması üzerinde, polis BDP İl Yöneticisi Emin 
Çeçen, Baki Gülek ve Ş. B.'nin evine dün akşam baskın düzenledi. Hikmet Günay ise Solhan'dan Bingöl Devlet 
Hastanesi'ne gittiği sırada yolda gözaltına alınarak tutuklandı. Günay, Gülek, Çeçen ve Ş. B. Bingöl M Tipi Kapalı 
Cezaevine götürüldü.  
 
9 Mart 2011'de Bingöl’ün Solhan İlçesi’nde 30 Ocak 2011 tarihinde BDP'nin düzenlediği bir mitingde slogan attıkları 
gerekçesiyle dün gözaltına alınan Orhan Demir (23), Kadircan Gayrinal (21) ve C.U. (17) emniyetteki ifadelerinin 
ardından savcılığa sevedildi. C.U. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Demir ve Gayrinal 
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tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Demir ve Gayrinal, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 
tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
 
31 Mart 2011'de Bingöl’ün Yeni Mahallesi'nde dün Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Boztimur ve Enes Konar adlı yurttaşlar adliyeye sevk edildi. 
Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Konar ve 
Boztimur "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı.   
 
15 Nisan 2011'de Bingöl'de dün akşam saatlerinde kent merkezinde sivil polisler tarafından gözaltına alınan BDP 
Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Bazzencir,  "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
26 Nisan 2011’de Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde BDP İlçe binası önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı yüzlerce 
polisin de katıldığı baskın ile kaldırıldı. Baskın esnasında çadırda bulunan 3 yurttaş polise tepki gösterdiği sırada 
polisler tarafından darp edildiği belirtildi. Olay yerine gelen BDP Karlıova İlçe Başkanı Şemsettin Özen ve İlçe 
Yöneticisi Ümit Öz polisin sert tutumuna tepki gösterince Özen, Öz ve çadırda bulunan 3 yurttaş polis tarafından 
gözaltına alındı    

7 Mayıs 2011’de, Dersim'in Pülümür İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yaşamını yitiren 7 HPG'liden, önceki 
gün Bingöl Solhan İlçesi Bozlan Mezarlığı'nda defnedilen Şerefettin Can'ın (Zerdeşt Çeleng) mezarını ziyaret 
ettikten sonra geri dönen 20'si kadın 67 kişi ilçe çıkışında gözaltına alınmıştı. Solhan Bölge Trafik Amirliği'nde 
ifadeleri alınan 67 kişiden 61'i serbest bırakıldı. 6 kişi ise "Şüpheli oldukları" iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na sevk 
edildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek" iddiası ile tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi Emine Yılmaz (24) ve lise öğrencileri Abdullah Başlık (19) ile Aziz Davran ise 
tutuklanarak cezaevine gönderildi  

18 Mayıs 2011’de, Bingöl'de 16 Mayıs günü yapılan ev baskınlarında 7 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 5 kişi 
Emniyet'teki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Savcılığa çıkarılan 2 kişiden Didem Polat savcılıktaki 
ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Gülsüm Koç ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 
Mahkeme, Koç'u "örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklayarak, Bingöl M Tipi Cezaevi'ne gönderdi.   

19 Mayıs 2011’de, Bingöl’ün Genç İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından sabah saatlerinde 
mahallelerde birçok eve baskın yapıldı. Baskınların ardından Mustafa Alay, Muharrem Anuk, İsa Zoroğlan, Bilal 
Alabay, Ercan Kandemir ve Ergin Çetin gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 6 kişi, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nde tutuldu.   
 
24 Mayıs 2011’de, Bingöl merkezde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Bağımsız Milletvekili Adayı İdris 
Baluken'in seçim afişlerini asan 6 BDP çalışanı gözaltına alındı. Ulvikent Mezarlığı civarında afişleme çalışması 
yürüten 6 kişinin belirlenen yerlerin dışında seçim afişleri astıkları iddiası ile gözaltına alındığı öğrenildi.    
 
6 Haziran 2011’de, Bingöl'de iki gün önce gözaltına alınan BDP üyesi Yüksel Tartar ve Mahmut Buğrahan, Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Tatar ve Buğrahan, tutuklanma 
istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Tatar ve Buğrahan, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Bingöl M 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
10 Haziran 2011’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun mitinginin ardından Bingöl merkeze Bağlı Kasman 
Mesire alanında gözaltına alınan kapatılan DTP ve BDP'nin eski İl Başkanı Avukat Ömer Faruk Ersöz emniyetteki 
ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye 
sevk edilen Ersöz, "Örgüt üyesi" olduğu iddiası ile tutuklanarak Bingöl M Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi.     
 
14 Haziran 2011’de, Bingöl'de öğlen saatlerinde BDP'nin gençlik örgütlenmesi olan Demokratik Yurtsever Gençlik 
çalışanı Müzeyyen Aslan, Faraç İliş ve soyismi öğrenilemeyen Dilan adlı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Dilan 
adlı kişinin evine baskın yapan polisin gençleri İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüğü öğrenilirken gözaltı gerekçeleri 
hakkında bilgi alınamadı.   
 
14 Haziran 2011’de, Bingöl Üniversitesi öğrencisi Şükran Tamir, Bingöl Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından 
hiçbir gerekçe gösterilmeden BDP İl Binasının önünde gözaltına alındı. O sırada orada bulunan DİHA Muhabiri 
Gülsen Aslan gözaltı gerekçesini öğrenmeye çalışırken polisler çantasına zorla el koydu.   
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21 Haziran 2011’de, Bingöl'de 17 Haziran gecesi jandarma ve polisin düzenlediği ev baskınlarında gözaltına alınan 
3 kişiden, Nursel Karasu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Tahir Buğur ve Edip Kaynar ise 
Bingöl Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk 
edilen Kaynar ve Buğur, "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
15 Temmuz 2011’de Bingöl’ ün Karlıova İlçesi Hasanova köyü yakınlarında çıkan ve 1 HPG'linin yaşamını yitirdiği 
iddia edilen çatışma sonrası başlatılan operasyonda  Hasanova Köyü Burmataş (Xişxişok) mezrasında yaşayan 
Şevket Sayak isimli bir köylü askerler tarafından gözaltına alındı.  
 
16 Haziran 2011’de, Bingöl'ün Kültür Mahallesi'nde 15 Haziran günü yapılan ev baskınında gözaltına alınan DYG 
üyesi Bingöl Üniversitesi öğrencisi Faraç İliş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nca ifadesi alınan İliş, tutuklama talebiyle Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. İliş, ifadesi 
alındıktan sonra mahkemece "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanarak, Bingöl Kapalı M Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
31 Temmuz 2011’de, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ev ve işyeri yakan korucularla ilgili hiçbir yasal işlem 
başlatılmazken, ölüm tehdidi alan BDP'liler gözaltına alındı. Sabahın erken saatlerinde evine yapılan baskında 
BDP'li Ümit Öz gözaltına alındı. Yalnızhan (Alarizan) Köyü'ne da baskın yapan askerler, Rıza Karabağ isimli 
yurttaşı gözaltına aldı.İlçeye bağlı Hasanova (Heznawê) Köyü Burmataş (Xişxişok) mezrasında yaşayan 9 kişilik 
Sayak ailesi de gözaltına alındı. Hasanova'dan Erzurum'un Çat ilçesine doğru giden Alattin Sayak ve çocukları 
Meral ile Erdal Sayak yol kontrolünde jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.   
 
31 Ekim 2011’de, Bingöl'ün Kaleönü Mahallesi'nde oturan BDP'li Bingöl Belediye Meclis Üyesi Ahmet Demirbaş ve 
Ahmet Bazenci sabahın erken saatlerinde evlerine baskın düzenleyen polisler tarafından gözaltına alındı. Bingöl 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Demirbaş ve Bazenci’nin Emniyet Müdürlüğü'nde 
götürüldüğü bildirildi. 
 
13 Aralık 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yahya Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Ozan 
Çelik, 08 Ağustos 2011 tarihinde beri kayıptır. 09.12.2011 tarihinde saat 17.00’da evimize gelen bir telefon Bingöl 
jandarma karakolunda aradıklarını ve çocuklarının çatışmada yakalandığını söyledi. Olayın detayını öğrenmek için 
11.12.2011 günü Bingöl jandarma komutanlığına gittik. Olayın doğru olduğunu kardeşimin de yakalandığını 
öğrendik. Beni de orada gözaltına aldılar. Geçmiş davalardan dolayı ifademe başvurdular. 24 saat gözaltında 
kaldıktan sonra serbest bırakıldım. Kardeşimi mahkemeye çıkaracakları zaman bizi arayacaklarını söylediler. 
Kardeşimin hayatından endişeliyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. ”   
 
22 Aralık 2011’de Bingöl’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin ve jandarma ekiplerinin düzenlediği 
ev baskını sonucu BDP İl Eşbaşkan Yardımcısı Fatih Dağ gözaltına alındı  
 
26 Aralık 2011’de, Bingöl’ün Karlıova İlçesi'ne bağlı Yigitler Köyü Çatak Mezrası'nda 23 Aralık günü yapılan ev 
baskınında Abdullah İğne, Bekir Ay, Kızılağaç Köyü'nden Eyip Bel, Zeki Kül, Aşağı Yağmurlu Köyü'nden Vahyettin 
Benzer, Doğan Bellu ve Muzafer Gültekin, Adaklı İlçesi'ne bağlı Xaruk Köyü'nde yapılan ev baskınlarında köy 
muhtarı Mahmut Eşkenar, oğlu Ramazan Eşkenar, gelini Tuba Eşkenar, Kelkoç Köyü'nden Ahmet Emici, Turan 
Firaroğlu ve köy muhtarı Hüseyin Dal, Seris Köyü'nden ise soy ismi öğrenilemeyen köy muhtarı Selahattin ile 
Bingöl Merkez'den Fatih Dağ, Mehmet Bulut isimli yurttaşlar gözaltına alınmıştı. Bingöl İl Jandarma Karakol 
Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 16 kişi, Bingöl Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı, ifadesi alınan 16 kişiyi 
tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderdi. "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla aralarında köy muhtarlarının da 
bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 4 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
 
28 Aralık 2011’de Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Hasanova Köyü’nün Xişxişok (Burmataş) Mezrası’nda 
düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan Savaş Sayak “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla aynı 
gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı  
  
 
 

Bitlis 
 
19 Ocak  2011’de, Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 17 kişiden Eğitim-Sen 
Tatvan Temsilcisi Yüksel Ozan, Şaban Tan, SES Bitlis Şubesi Başkanı Sedat Güler ile Ferhat Koç, Erdinç Tülay, 
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Kerem Kurt, Abdulmenaf Orak, DİHA muhabiri Sinan Aygün, Van’da 23 Ocak 2011’de çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı  
 
25 Ocak 2011,19 Ocak'ta Bitlis ve Tatvan'da yapılan operasyonlarla ilgili olduğu gerekçesiyle dün Tatvan'da 
gözaltına alınan ve bugün Van'a getirilerek adliyeye çıkarılan BDP Genel Merkez Çalışanı Şaize Çelik, Özel Yetkili 
Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alındı. Çelik, "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne 
gönderildi. Burada da ifadesi dinlenen Çelik, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
17 Şubat 2011’de Bitlis merkez ile Güroymak (Norşin), Ahlat (Xelat) Hizan ve Tatvan (Tux) ilçelerinde sabah 
saatlerinde yapılan ve baskınlarında gözaltına alınan 14 kişi tutuklama istemi ile Asliye Ceza Mahkemesi 
Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgularının ardından BDP Tatvan İlçe Eşbaşkanı Cevdet Turgut, Serap 
Çakmak, Mehmet Altun, Cafer Türkmen ve Nejat Oruç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Behçet 
Bilici, Necmettin Uğur, Faysal Savaş, Ergin Bakış, Abdulsamet Aşut, Vedat Yalçın, Suzan Yalçın, Ferhat Gezier ve 
Ali Yılmaz "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiası ile tutuklandı  
 
 22 Şubat 2011’de Bitlis'in Güroymak (Norşîn) İlçesi'nde 21 Şubat günü  gözaltına alınan 13 kişiden Özkan Sarı, 
Fatih Damar ve Fesih Akın serbest bırakılırken, Güven Yalçın, Sabahattin Calp, Mehmet Calp, Seyfettin Calp, 
Sezer Eres, Fesih Akın, Maşallah Tokay, Serkan Ural, Menaf Göktaş ve Harun Gül ise tutuklanmaları talebiyle 
Norşîn Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 9 kişi, "Örgüt propagandası" yaptıkları 
iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güven Yalçın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
25 Şubat 2011’de Bitlis ili Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sabah saatlerinde ilçe merkezinde 4 eve 
baskın düzenledi. Evlerin didik didik arandığı baskında, Dilgeş Akdeniz, Hacer Kara ve Baran Tülay gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişinin Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.     
 
10 Mart 2011'de Daha önce gözaltına alınarak el konulan fotoğraf makinesini alması için Bitlis ili Güroymak ilçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan belediye basın biriminde çalışan İslim Uçan, hakkında "yakalama" kararı bulunduğu 
gerekçesi ile adliyeye sevk edildi. Yılık iznini memleketi Antep'te kullandığı dönemde, 15 Şubat'ta Güroymak 
Belediyesi Şerzan Kurt Eğitim Destekevi'nin duvarlarına PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını astığı iddia 
iddiasıyla Uçan, tutuklanma talebiyle Güroymak Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Uçan'ın 
bahsi geçen tarihte Güroymak'ta bulunmadığı yönündeki ifadelere bakmayan Nöbetçi hakimlik Uçan'ın "örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt propagandası yapmak" gerekçesi ile tutuklanmasına karar 
verdi.   
 
21 Mart 2011'de Bitlis’in Tatvan İlçesi'nde gündüz yapılan Newroz kutlamasından sonra gece Esentepe, Fatih ve 
Çağlayan mahallerinde ateş yakan gençlere polis müdahale etti. Polisin müdahalesine taşlarla karşılık veren 
gençler, uzun süre polisle çatıştı. Yaşanan çatışma esnasında üç mahalleden toplam 4 kişinin gözaltına alındığı 
bildirildi.     
 
12 Nisan 2011’de, Bitlis’te dershaneye giden 2 öğrenci arasında çıkan kavgaya karışan 1 öğrencinin polis memuru 
olan ağabeyinin arkadaşlarıyla dershaneye gelerek 12 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldığı bildirildi  
 
24 Nisan 2011’de Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin yaptığı ev baskınlarında gözaltına alınan 
Sinan Caf, Eşref Engin, Fethi Damar emniyetteki sorgularının ardından Güroymak Cumhuriyet Savcılığı'na sevk 
edildi. Eşref Engin ve Fethi Damar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Sinan Caf tutuklanarak Bitlis E 
Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.   
 
3 Mayıs 2011’de Bitlis'in Güroymak (Norşîn) İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çok eve baskın 
düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerin çoğunda hakkında arama kararı çıkarılanlar bulunmazken, BDP 
Güroymak İlçe Yöneticisi Emel Tadik gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tadik, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
13 Mayıs 2011’de, Bitlis'in Ahlat İlçesi'ne bağlı Ovakışla (Pîrxus) Beldesi'nde yaşayan Newroz kutlamasında 
"yasadışı" slogan attığı gerekçesiyle Kutbettin Bulut (28), Ahlat'a gözaltına alındı.   Bulut, "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Bitlis Cezaevi'ne gönderildi  
 
23 Mayıs 2011’de, 19 Mayıs'ta Bitlis BDP İl binasından çıkarken, polisler tarafından gözaltına alınan ve 4 gün 
boyunca emniyette bekletilen DYG merkez çalışanı Melike Düz, savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Düz, 
"Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Düz, 
aynı gerekçeyle tutuklanarak, Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
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9 Temmuz 2011’de İHD Bitlis Temsilcisi Hasan Ceylan, İHD Bölge toplantısı için gittiği Hakkari'de kaldığı otelde 
polisler tarafından gözaltına alındı. Otele gelen polisler tarafından gözaltına alınan Ceylan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Ceylan'ın dün Bitlis Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesinin alındığı, ancak hakkındaki yakalama 
kararının kaldırılmadığından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi  
 
7 Ağustos 2011’de Bitlis Hizan ilçe merkezinde BDP Hizan İlçe Yöneticisi Osman Şimşek, Hizan'a bağlı Süttaşı 
(Gulpîk) Köyü'nden Nusret Aydın, Mehmet Emin Aydın, Faruk Aydın, üniversite öğrencisi Caner Aydın ve 
İstanbul'dan köydeki akrabalarını ziyarete gelen Gurbet Aydın ilçe merkezinde gözaltına alınarak İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
7 Ağustos 2011’de Bitlis Hizan ilçe merkezinde başlatılan ev baskınlarında, BDP Hizan İlçe yöneticisi Sait Tarhan 
evinden gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
20 Eylül 2011’de, Bitlis Tatvan'da 18 Eylül'de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle 
görüştürülmemesini protesto eylemine polisin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda gözaltına alınan Hamza Gölhan 
ve Rıdvan Gezici savcılığa çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan iki kişiden Rıdvan Gezici serbest bırakılırken Hamza 
Gölhan "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutukladı  
 
21 Eylül 2011’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi “yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” 
iddiasıyla 26 Eylül 2011’de tutuklandı   
 
21 Eylül 2011’de, BDP Parti Meclisi (PM) Üyesi Emrullah Bingül Van ile Bitlis'in Tatvan İlçesi arasında bulunan 
Balaban arama noktasında bindiği otobüsten indirilerek gözaltına alındı.     
 
25 Eylül 2011’de, Bitlis'te Polis Meslek Yüksek Okulu'na 21 Eylül'de yapılan silahlı saldırının ardından Bitlis'in 
Güroymak İlçesi'ndeki işyerlerine düzenlenen baskında gözaltına alınan Vedat Yavuz, Ümit Yavuz ve ismi 
öğrenilemeyen bir kişi, Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Tutuklama talebiyle Bitlis Sulh Ceza Mahkemesi 
Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edilen Vedat Yavuz, Ümit Yavuz ve ismi öğrenilemeyen şahıs "örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklanarak, Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
 4 Ekim 2011’de, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 30 Eylül'de Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan 
ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında BDP'li yöneticiler, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis 
üyelerinin de bulunduğu 13 kişi dün Van'da savcılığa çıkarılmıştı. Burada ifadeleri alınan 13 kişiden Kemal Akbay 
ve Sait Aydemir tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 11 kişi ise "Örgüt yöneticisi olmak" ve "Örgüt 
propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklanmaları talebiy ile Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk 
edildi. Sabah saatlerine kadar süren yargılamada BDP Tatvan ilçe yöneticileri Hüseyin Güler, Şerif Bozan, Kemal 
Akbay, Sevim Karkoç ve Eşref Akın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, BDP İlçe Eş Başkanları 
Hayrettin Çaçan ve Zahide Karadaşlı, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Işık, Belediye Meclis Üyesi Nasır 
Ölçer ve eski ilçe yöneticilerinden Celal Orak ile İzzet Özbek ise aynı gerekçeler ile tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.   
 
17 Ekim 2011’de, Bitlis'in Güroymak İlçesi'ne bağlı Özümveren (Çavkis) Köyü'nde belediyeye ait Şerzan Kurt 
Eğitim Destekevi öğretmenlerinden Sefa Özkan'ın evine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Özkan, gözaltına 
alındı. Özkan'ın Muğla'da gözaltına alınan öğrencilerle bağlantılı olarak alındığı öğrenildi.   
 
2 Kasım 2011’de, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde, BDP ilçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, üzerinde 35 gülün 
bulunduğu siyah bez ile PKK bayrakları açarak buradan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Hizan Durağı'na 
kadar bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası açıklama yapan BDP Bitlis İl Başkanı Orhan Bezirganoğlu, Kazan 
Vadisi'nde 35 HPG'liye karşı yapılanların bir vahşet olduğunu belirtti. Basın açıklamasından sonra polisin PKK 
bayrağı açan 2 kişiyi gözaltına almak istemesiyle polisle yurttaşlar arasında arbede yaşandı. Polis kitleye coplarla 
müdahale ederken, kitle de polise karşı koyarak 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede 
sonrası BDP Tatvan İlçe Yöneticisi Hayrettin Taş ve bayrak açtıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.   
 
25 Kasım 2011’de, İHD Bitlis Temsilciliği’ne başvuran Cevdet Ergün ve Necla Erdemir, yakınları Murat Erdemir ve 
Rasim Ergün’ün gözaltına alındığını kendilerinden haber alınmadığını beyan etmişlerdir. Bu konuda derneğimizden 
yardım talep edildikten sonra gözaltına alınan şahısların karakolda olduklarını ve mahkemeye çıkarıldıklarını 
öğrendik  
 
17 Aralık 2011’de, Siirt ili Kurtalan ilçesinde "KCK" operasyonu kapsamında çok sayıda kurum ve evlere düzenlen 
baskınlar kapsamında Bitlis'te de bir kişi gözaltına alındı. BDP Genel Merkez çalışanı Yılmaz Karsu'nun akşam 
saatlerinde gözaltına alındığı ve Siirt'e getirildiği belirtildi.   
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21 Aralık 2011’de, Bitlis ili Tatvan ilçesi Yaşam Alışveriş Merkezi önünde hakkında tutuklama kararı olduğu 
gerekçesiyle gözaltına alınan DTP eski İlçe Başkanı İlhami Özer, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Özer’in 
2007 yılında DTP Tatvan İlçe bakanı iken yaptığı bir konuşma nedeniyle yerel mahkemece hakkında açılan ve 10 
ay hapis cezası ile sonuçlanan davasının Yargıtay'ca karara bağlanması sonucu tutuklandığı öğrenildi.   

 

 

Bolu 
 

Burdur  
 

Bursa 
 
20 Mart 2011’de, Bursa’da düzenlenen newroz kutlamalarına müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı   

5 Haziran 2011’de, Bursa’da DHKP-C’ye yönelik olduğu belirtilen eş zamanlı operasyonlarda   10 kişi gözaltına 
alındı. Polisin 22 adrese baskın yaptı. Operasyonun gerekçesi konusunda bilgi alınamadı. 10 kişi Bursa Emniyet 
Müdürlüğü TMŞ’ne götürüldü. 
 
7 Haziran 2011’de 5 Haziran 2011 tarihinde Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde seçim çalışması yürüten  BDP üyelerine,  
HEPAR üyelerinin saldırması nedeniyle çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sonrasında HEPAR 
üyesi 17 kişi gözaltına alındı   
 
29 Eylül 2011’de Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nin düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ı protesto etmek isteyen 16 öğrenci gözaltına alındı   
 
22 Kasım 2011’de  Bursa’da yaşayan ve gazetenin yazarlarından Avukat Ayşe Batumlu ile “Öcalan’ın İmralı 
Günleri” adlı kitabın da yazarı olan Cengiz Kapmaz ve Asrın Hukuk Bürosu'nun şoförü Hüseyin Karasu gözaltına 
alındı.   
 
 

Çanakkale 
 
13 Ocak 2011’de, Çanakkale’de Onsekiz Mart Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya 
müdahale eden jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 22 öğrenciden ikisine kelepçe takıldığı esnada iki öğrencinin 
kolunun bileklerinden kırıldığı ve “bir ay iş göremez” raporu aldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan öğrencilerden 14’ü 
ise serbest bırakıldı   
 
24 Aralık 2011’de Çanakkale’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Çanakkale Gençlik Derneği üyesi 21 öğrenci darp edilerek 
gözaltına alındı   
 
24 Aralık 2011’de, BDP PM Üyesi Şamil Altan Çanakkale'nin Küçükkuyu İlçesi'nde gözaltına alındı. Altan'ın 
Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Küçükkuyu'da yaptığı toplantı sırasında gözaltına alındığı ve Ayvacık 
Jandarma Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi. Altan'ın hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilemedi.   
 
25 Aralık 2011’de Çanakkale’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadırı”na polis ekiplerinin 2. kez müdahale etmesi sonucu Çanakkale Gençlik Derneği üyesi 14 öğrenci daha darp 
edilerek gözaltına alındı   
 

Çankırı 
 

Çorum 
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14 Haziran 2011’de, Çorum’da düzenlenen ev baskınlarında “1 Mayıs İşçi Bayramı’nda günü yasadışı pankart 
açtıkları” iddiasıyla Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi 6 kişi gözaltına alındı  
 
19 Eylül 2011’de Çorum’da okullarda zorunlu din derslerinin kaldırılmasını talep eden bir basın açıklaması yapmak 
için Eti Lisesi’nin önüne gelen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi 5 kişiyi darp ederek  gözaltına aldı    
 
1 Aralık 2011’de Çorum’da “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebinin yazılı olduğu afişleri asan 
Çorum Halk Cephesi üyesi olan gruba müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.  
 
 

Denizli 
 
26 Nisan 2011’de, Denizli’de düzenlenen ev baskınlarında Demokratik Haklar Derneği üyesi olan Müslüm Kaymaz, 
Muhammed Önal ve Aysun Düşkün adlı 3 kişi gözaltına alındı  
 
7 Haziran 2011’de, 3 Haziran 2011 tarihinde Denizli’de gözaltına alınan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 28 
kişiden 13 ü tutuklandı. 
 

Diyarbakır 
  
2 Ocak 2011’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi'ne bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde askeri operasyonları protesto etmek için bir 
araya gelen bir grup genç ile  polis arasında çatışma çıktı. Olayların ardında polis 2 kişiyi gözaltına aldı.   
 
10 Ocak 2011’de tİHD Diyarbakır şubesine başvuran Meliha Bayram, “Bu sabah kızımı kendi evinden polis alıp 
götürmüş. O anda çocukları varmış. Bize çocukları annelerinin polisler tarafından götürüldüğünü söylediler. Nereye, 
niçin götürdüklerini bilemiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum.” Diyerek yardım talebinde bulundu.   
 
14 Ocak 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Abdusselam Bayram, “13.01.2011 Perşembe günü kızım 
Roperi Bayram, okul dönüşü Kayapınar BDP Parti Binasındaki bir arkadaşını ziyarete gitmiş dönüşte polis 
tarafından gözaltına alınmıştı” diyerek kurumumuzdan yardım talep etmiştir.   
 
14 Ocak 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mehmet Alsaç, “13.01.2011 tarihinde oğlum Adnan Alsaç 
gözaltına alınmıştır” Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum demiştir.   
 
16 Ocak 2011’de Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde protesto yürüyüşüne katılmak için Selahaddin Eyyübi Camisi 
önünde toplanan kitle içerisinde bulunan Mehmet Bakıroğlu adlı kişi polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
17 Ocak 2011’de, Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan Kürt Dili 
Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kurdi-Der) yöneticisi Mehmet Bakıroğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı   
 
17 Ocak 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mehmet Çelik, bugün oğlum Yücel Çelik gözaltına alındığı 
sırada polisler tarafından darp edildiğini kendimiz haber sitelerinde görüntüsünü gördük. Kafası kanlar içinde bu 
şekilde de gözaltına aldılar. Ama oğlumu darp eden polislerden şikâyetçiyim.” Hukuksal desteğinizi istiyorum  
 
18 Ocak 2011’de şubemize başvuran Mahir Tarhan şu beyanlarda bulundu: “İkamet ettiğimiz eve bugün sabah 
05.00’de sivil polislerce baskın düzenlendi. Kapıyı açtığımızda arama iznini bize gösterdiler. Bize oğlum Mazlum’u 
sordular. Mazlum evde uyuyordu. Mazlum’u gözaltına aldılar. Sonrada evimizi arama yaptılar. Mazlum’un 
bilgisayarına ve telefonuna el koydular. Mazlum’u ve malzemeleri aldıktan sonra bize, gözaltı gerekçesini 
söylemeden evden ayrıldılar” Diyerek yardım talep etmiştir  
 
18 Ocak 2011’de Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (D.Ü) Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde okuyan 
Umut Deniz Erhankaya isimli öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.   
 
18 Ocak 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Uğur Boztaş, “Dicle Üniversitesi öğrencisi Umut Deniz Ertem 
18 ocak günü  Üniversiteden ayrılırken polis tarafından saat 01.00 sularında takip edilmek suretiyle, yolu kesilerek, 
hakaret ve küfürlere maruz kalınarak gözaltına alınmıştır. Biz arkadaşları olarak İHD’den gereken yardımı talep 
ediyoruz.”  Demiştir  
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23 Ocak 2011’de Diyarbakır'dan Adana'ya giden Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü saat 15.30 sıralarında 
Urfa'nın Birecik İlçesi çıkışında jandarma tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapan jandarmalar Fatoş Akkuş 
isimli  kadının çantasını da arayarak, gözaltına alındı  
 
25 Ocak 2011’de Diyarbakır Adliyesi'ne annesi ile beraber ablasının yargılandığı duruşmayı izlemek için gelen 
M.M. (17), polisler tarafından "Yaşın uygun değil" denilerek adliyeye girmesine izin verilmedi. M.M. itiraz edince 
adliyede görevli polisler tarafından dışarı çıkartılarak tekme tokat dövüldü. Elbiseleri hırpalanmadan dolayı yırtılan 
M.M.'nin bağırışları nedeni ile çevredekiler ve avukatlar olaya müdahale etti. Araya avukatların girmesi ile 
adliyedeki polis bürosuna götürülerek gözaltına alınan M.M. hakkında önce "Polise mukavemetten" tutanak tutuldu.   
 
28 Ocak 2011’de Kürt siyasetçilerine destek vermek için bir arkadaşıyla Diyarbakır Adliyesi önünde bekleyen 
Hamza Özmen adlı bir genç, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Özmen'in İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
7 Şubat 2011’de Diyarbakır Bağlar Merkez İlçeye bağlı Uzunbahçe Köyü'nde (Baluş) yaşayan yurttaşlar trafo 
sorununu DEDAŞ Müdürü ile görüşmelerinin engellenmesi üzerine özel güvenlikçiler ile köylüler arasında arbedede 
yaşandı. Uzun süredir köylerinde yaşanan trafo sorunun çözülmemesinden dolayı DEDAŞ'a akın eden köylüler, 
DEDAŞ müdürü ile görüşmek istedi. Görüşme talepleri geri çevrilen yaklaşık 70 köylü ile özel güvenlikçiler 
arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede özel güvenlikçiler silah ile havaya ateş etti. Polis yaklaşık 40 köylüyü 
gözaltına aldı.   
 
8 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Aziz Bayın, 17 Ocak günü işe giderken arkadaşıyla birlikte 
polislerin bir minibüs içinden kendilerine kimlik sormadan kaba muameleyle karşılaştıklarını ve gözaltına aldıklarını, 
ajanlık teklif ettiklerini ve kendisine işkence yaptıklarını anlatmıştır  
 
10 Şubat 2011’de Diyarbakır’dan Çınar İlçesi'ne gitmek üzere gittiği Diyarbakır İlçeler Garajı'nda iki gün önce 
gözaltına alınan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Sedat Ay, dün akşam Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na sevk 
edildi. Burada ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle Diyarbakır 5. Ağır Ceza mahkemesi'ne sevk edilen Ay, 
"Örgüt adına suç işlemek" ve "Örgüt propagandası" iddiaları ile tutuklandı. Ay, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
10 Şubat 2011’de Diyarbakır'da dün gece gözaltına alınan Adle Dağal, Urfa'ya getirildi. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen Dağal'ın iki gün önce Kızıltepe'de gözaltına alınan BDP üyesi Mahmut Çiftçi ve Yaşar Cengiz ile 
birlikte yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.   
 
11 Şubat 2011’de Hizbullah yönelik Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11kişiden Cemal 
Tutar'ın kardeşi İrfan Tutar, Cemal Elelçi, Şefket Güneş, Abdullah Gül, Şahin Korkut ve Hakim Aslan savcılık 
tarafından serbest bırakılırken, Mustazaf-Der Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Tonga, Halef Yılmaz, Fesih Güler, 
Cihat Söyler ve Seyfettin Ağırman tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme Mustazaf-Der 
Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Tonga ve hakkında yakalama kararı bulunan Hizbullah sanıklarından Edip 
Gümüş'ün eniştesi Halef Yılmaz'ın tutuklanmasına, diğer üç kşinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.   
 
14 Şubat 2011’de Diyarbakır'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 12. yıldönümü olan 15 Şubat 
nedeniyle kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Sur İlçesi'nde yapılan kontrollerde 2 kişi gözaltına alınırken, 
gözaltı gerekçeleri ise öğrenilemedi  
 
15 Şubat 2011’de BDP Bağlar ilçe binası önünde bir araya gelen ve aralarında BDP Eş Genel Başkanı Gültan 
Kışanak, BDP Diyarbakır İl Başkanı M. Ali Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile ilçe 
belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu binlerce kişi, polis ablukasına rağmen Emek Caddesi'ne kadar 
yürüdü. Cadde üzerinde barikat kuran polis, kitleye gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Uzun süre devam 
eden çatışmalarda, 20'yi aşkın kişi gözaltına alınırken, gözaltılar sırasında polis orantısız güç kullandı. Gözaltına 
aldıkları erkeklerin ellerini arkadan ters bükerek götüren polis, kadınları da saçlarından tutarak karga tulumba 
gözaltına aldı.   
 
15 Şubat 2011’de Diyarbakır Merkez Sur İlçesi'nde de, Sur dibi ve Melikahmet Caddesi'nde ateş yakan gençler 
yolu trafiğe kapattı. Bir süre eylemlerine devam eden gençler, polisin olay yerine gelmesiyle dağıldı. Yenişehir 
İlçesi'nde de Elazığ yolunda ateş yakan bir grup yolu uzun bir süre trafiğe kapattı. Gece geç saatlere kadar süren 
eylemlerde 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
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15 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hidayet Adıgüzel   “Oğlum Serhat Adıgüzel, bugün saat 
14.30-15.00 sularında Bağlar Dörtyol mevkiinde polisler tarafından gözaltına alındığını öğrendik. Bu konuda 
oğlumdan haber alabilmek ve mahkemeye çıkarılması halinde kurumdan destek bekliyorum.”  
 
15 Şubat 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Halef Caruş, “Oğlum Rezan Caruş, dün evden dışarı çıktı. 
Ben onu saat 16 sıralarında aradım. Rezan telefonu açtı. Ama konuşmadı. Telefonu açık bıraktı. Telefondan telsiz 
sesleri geliyordu. Oradan bir ses “arayan kim” dedi oğlum “babam” dedi. Ve telefon kapandı. Oğlumun gözaltına 
alınmış olduğunu anladık. Hemen polis okulunun olduğu yere gittik. Onlar bizi Alişan polis merkez amirliğine 
gönderdiler. Alişan polis merkezine gittik. İletişim bilgilerimizi aldılar. Sizi arayacağız dediler. Biz tatmin olmadık. 
Yaklaşık iki saat sonra polis okuluna gittik. Bize böyle bir şahsın gözaltına alınmadığını söylediler. Bunun üzerine 
çocuk şubesine gittik. 21.50’de bizi biri arayarak çocuk şubesinden aradığını Rezan’ın gözaltında olduğunu 
söylediler. Biz çocuk şubesine gittik. Rezan ile 1 dakika kadar görüştük. Çocuk şubede Rezan’a avukat olarak M. 
Sıdık Demir’in atandığını öğrendik. Avukat ile yaptığımız görüşmelerde avukatın çocuk şubeye gittiğini ancak 24 
saat görüş ve dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesi ile Rezan ile görüşemediğini söyledi. Biz Rezan’ın 
durumundan endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.    
 
15 Şubat 2011’de Diyarbakır ili Lice İlçesi Nujiyan Kadın Merkezi'nde yüzlerce kişinin katıldığı sinevizyon gösterimi 
gerçekleştirdi. Kitlenin dağılmasının ardından, bir grup genç Çarşı ve Karahasan Mahallesi'ne doğru yürüyüşe 
geçti. Polisin panzer ve TOMA araçlarıyla müdahale etmesi sonucunda evinin önünde oyun oynayan A.B adlı 
çocuğu tartaklayarak gözaltına aldığı öğrenildi  
 
15 Şubat 2011’de, Diyarbakır ili Ergani ilçesin'de aralarında belediye başkanları, BDP’nin yaptığı yürüyüş sonunda 
12 kişi yolda ve evlere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alındı. Gözaltılar sırasında kapıların zorla açtırılıp ev 
sahiplerinin tehdit edildiği iddia edildi.   
 
15 Şubat 2011’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 15 Şubat'ı protesto eden gruplar, Melikahmet Caddesi, Suriçi 
Mahallesi'nde lastik yakarak sık sık slogan attı. Melikahmet Caddesi üzerine gelen polisler, çevrede bulunan 
herkesi gözaltına almak istedi. Yaşlı kişileri yere uzatarak coplayan polisler, 9 kişiyi gözaltına aldı.   
 
15 Şubat 2011’de Diyarbakır ili Ergani İlçesi'nde BDP ilçe binası önünde toplanan yüzlerce kişi, üzerinde "APO" 
yazılı siyah bez afişlerin yanı sıra, PKK Lideri Abdullah Öcalan, Dersim İsyanı Lideri Seyit Rıza, Alişer-Besê, Ağrı 
İsyanı öncülerinden Cibralı Xalid Paşa ve Şeyh Sait resimlerini taşıyarak Çermik yoluna kadar yürüdü. Burada 
açıklama yapan BDP İlçe Eşbaşkanı Gülten Yeşil, onursuz bir yaşamı kabul etmeyeceklerini söyledi. Açıklamanın 
ardından polis, kitleye müdahale ederken, olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.   
 
15 Şubat 2011’de Diyarbakır''da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 12'inci yıl dönümü nedeniyle 
sabah başlayan protesto gösterilerine polis mahalle aralarına gaz bombası atarak karşılık verdi. Gösterilerin 
yapıldığı mahalleyi abluka altına alan çok sayıda polis, ara sokaklarda 2 kişiyi gözaltına aldı. polisin, gözaltı 
sırasında aşırı şiddet kullanması dikkat çekerken, gözaltına alınan genç baygınlık geçirdi. Bilinci yerinde olmadığı 
halde gencin polis aracına zorla bindirilmek istenmesi üzerine, gencin son anda yere düşmesi önlendi. Gözaltına 
alınan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
16 Şubat günü, Diyarbakır’da devam eden gösterilere müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi cop darbeleriyle 
yaraladı, 22 kişiyi de gözaltına aldı   
 
16 Şubat 2011’de Diyarbakır'da dün PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen yürüyüşlere polisin müdahalesiyle başlayan olaylarda 34 kişinin gözaltına alınmasından sonra, bugün 
de 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
16 Şubat 2011’de Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde dün yapılan protesto gösterilerinden sonra gözaltına alınan 8 
kişiden 18 yaşından küçük C. B. ve A. G. ile Cihan Çelik ve Ahmet Tan "Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa 
muhalefet etmek", "Kamu malına zarar vermek", "patlayıcı madde bulundurmak", "Örgüt propagandası yapmak" ve 
"Görevli memura mukavemet etmek" suçlamaları ile tutuklandı. Mahkeme diğer 4 kişiyi ise tutuksuz yargılamak 
üzere serbest bıraktı  
 
17 Şubat 2011’de Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
12. yıldönümünü protesto etmek amacıyla gerçekleşen yürüyüşe polisin müdahalesiyle başlayan olayların ardından 
gözaltına alınan 3 çocuk, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. İki çocuk savcılık ifadesi ardından 
serbest bırakılırken, N.Ç. (15) ise tutuklanma talebiyle nöbetçi hakime gönderildi. N.Ç. ifadesi ardından 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
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17 Şubat 2011’de Diyarbakır'da 15 Şubat gösterilerinde polisin sert müdahalesi ve gözaltıları protesto etmek 
isteyen 20 bin kişiye polisin sert müdahalesiyle başlayan olaylarda, 25 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Savaş 
görüntülerinin yaşandığı sokaklarda gözaltına alınanlar arasında yaralı ve çocukların da olduğu gelen bilgiler 
arasında  
 
17 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran M.N.T., şu beyanlarda bullundu: “Arkadaşımız Örsan Eylem 
Vural bugün eve doğru giderken eve yakın bir yerde akrep dedikleri polis aracına bindirerek gözaltına aldıklarını 
öğrendik. Bu konuda hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” 
 
 
17 Şubat 2011’de Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Kantar Mahallesi'nde 3 gün önce gözaltına alınan R.C (16) ve 
B.A (16) isimli çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubedeki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Buradaki 
ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 2 çocuk, "Patlayıcı 
madde bulundurmak" iddiasıyla tutuklanarak, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
 
18 Şubat 2011’de Diyarbakır'daki 15 Şubat protestolarında gözaltına alınanlardan 19 kişi sabah saatlerinde 
emniyetteki sorgularının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 19 kişi içerisinden ifadeleri 
savcılık tarafından alınan 5 kişi tutuklanma talebiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 
Mahkemede görülen duruşmanın ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.  
 
19 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Çelik,  “17.02.2011 tarihinde oğlum Yücel Çelik 
gözaltına alındığı sırada polisler tarafından darp edildiğini kendimiz haber sitelerinde görüntüsünü gördük. Kafası 
kanlar içinde bu şekilde de gözaltına aldılar. Oğlumun avukatı onu görmüş, durumunun iyi olduğunu bize söyledi. 
Oğlum pazartesi günü mahkemeye çıkarılacaktır. Ama oğlumu darp eden polislerden şikâyetçiyim. ”   
 
19 Şubat 2011’de Diyarbakır ili Ergani ilçesin'de 15 Şubat olayları nedeni ile gözaltına alınan BDP üyesi Fikret 
Yıldırım ve Zülküf Özoğlu, Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 
Yıldırım ve Özoğlu, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet etmek, "Kamu malına zarar vermek", 
"patlayıcı madde bulundurmak", "Örgüt propagandası yapmak" ve "Görevli memura mukavemet etmek" iddiasıyla 
tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
19 Şubat 2011’de Diyarbakır'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 12'nci yıl dönümü nedeniyle 
meydana gelen olaylarda gözaltına alınanlardan 25 kişi, savcılığa sevk edildi.  17 kişi serbest bırakırken, 8 kişi 
hakkında ise, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Örgüt propagandası yapmak", "Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ve "Kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklama kararı verdi.   
 
19 Şubat  2011’de, 15 şubat 2011 tarihinde   Diyarbakır’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
21 Şubat 2011’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde bekleyen Fuat Bayram adlı kişi, polisler 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Bayram, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
22 Şubat 2011’de, 18 Şubat 2011’de Diyarbakır’da düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 
gözaltına alınan 20 kişiden 12 si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı  
 
23 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran  Beritan Burakmak: 17 Şubat günü Tem Şube ekiplerince 
Bayramoğlu civarında saat 14.00 civarında gözaltına alındığını, gözaltına alan polislerin  kendisini boynundan tutup 
yerde sürüklediklerini ve Tem Şubeye götürdüklerini, Tem Şube de 8 saat kadar kaldığını, sürekli olarak tehdit 
edildiğini, çocuk şubede 4 gün kaldığını, 21 Şubat’ta adliyeye götürülerek serbest bırakıldığını ama kendisine 
işkence yapan polislerden şikayetçi olmak istediğini belirterek derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunmuştur.      
 
23 Şubat 2011’de,  Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde, 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliş 
yıldönümünde yapılan yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Bismil Kültür Sanat Derneği (BKSD) 
çalışanı Muharem Güneş,  "Polise taş atmak" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet 
etmek" iddiası ile tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
23 Şubat 2011’de,  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 15 Şubat'ta Diyarbakır'da PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye getirilişinin yıldönümünde yapılan protesto yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle merkez Bağlar 
İlçe'de 3 ayrı eve baskın düzenledi. Ev baskınlarında Yakup Demir, Mizgin Düzgün ve Vahap Çiçek gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
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28 Şubat 2011’de,   ESP Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Temsilcisi Ö. Eylem Vural, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle Diyarbakır'da 17 Şubat'ta düzenlenen yürüyüşe yapılan müdahalede 
evinin önünde gözaltına alındı. 4 gün gözaltında kalan Vural'ın yürüyüşe katılmadığı ortaya çıkınca serbest 
bırakılmasına karar verildi, ancak üzerinde bulunan, Venezüella'da 4-8 Mart tarihlerinde yapılacak olan "Dünya 
kadın buluşması"nın 26-27 Aralık 2010 tarihinde Kerkük'te yapılan hazırlık toplantısında aldığı notlar ve gazeteye 
yazdığı yazılar gerekçe gösterilerek tutuklandı. "Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) ve KCK üyesi" olduğu 
iddiasıyla tutuklandı.   
 
2 Mart 2011’de, Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Lice İlçesi ile Bingöl’ün Genç İlçesi 
arasında kalan Toprak Tepe’ye 5 Mart 2011–5 Haziran 2011 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının 
yasaklandığını ilan etti (Cumhuriyet, 2 Mart) 
8 Mart 2011'de Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine katılmak için İstasyon Meydanı'na giden 12 
kadın gözaltına alındı.     
 
11 Mart 2011'de, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan kardeşini ziyarete giden Barış Anneleri İnisiyatifi 
üyesi Nezahat Tekke gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Tekke'nin İl Emniyet Müdürlüğü TEM 
Şubesi'ne götürüldüğü bildirildi.   
 
15 Mart  2011’de, Diyarbakır'da dün gece saat 01.00 sıralarında Bağlar'ın Fatih ve Körhat mahallelerinde polis iki 
eve baskın düzenledi. Baskınlarda Dicle Üniversitesi öğrencisi Mehmet Duman ve Sayim Gürenop gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Gürenop ve Duman'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
16 Mart 2011’de,  Sabah saatlerinde Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde bulunan arkadaşını ziyarete giden Dicle 
Üniversitesi Matematik 3. sınıf öğrencisi İsmet Anal görüş sonrası gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi'ne 
götürülen Anal, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede savcı tarafından ifadesi alınan Anal, tutuklu 
yargılanmak üzere Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Üzerine ifade verildiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen 
Anal, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
 
18 Mart 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Musa Sanmaz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Serkan 
Sanmaz, 12 Mart 2011 Cumartesi Ofis semtinde çarşıda amcası oğlu Azad Sanmaz’la gezerken sivil polisler 
tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüyorlar. Çevik Kuvvette Kürt Siyasetçilerin yargılandığı 
tarihlerde yapılan yürüyüş, miting ve çıkan kargo sayının çekildiği film izletilerek, çekimdeki bir kişinin kendisi olup 
olmadığı kendisine soruluyor. Oğlum da çekilen görüntüler de kendisine gösterilen kişinin kendisi olmadığını, 
yürüyüş, miting ve gösterilerle bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Oğlumun bu ifadesinden sonra 12 Mart 2011 
Cumartesi akşamı saat 7-8 gibi bıraktılar. 14 Mart 2011 Pazartesi günü oğlum Ofiste gezerken gene sivil polisler 
tarafından gözaltına alındı. 15 Mart Salı günü mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Oğlumun herhangi bir suçu yok. 
Görüntülerde gösterilen kişi oğlum değil. Oğlum hasta Hepatit B Aktif hastalığına sahiptir. Hastalığı gereği kapalı 
yerde bulunmaması gerekir. Düzenli ilaçlarını kullanması gerekir. Perhizine dikkat etmesi gerekir. Bu konuda bana 
yardımcı olmanızı istiyorum.” Demiştir.   

20 Mart 2011’de, Newroz Parkı’nda yapılan kutlamanın ardından taleplerini dile getirmek amacıyla Çözüm Çadırına 
yürüyen yüzbinler, çadırın bulunduğu Koşuyolu Parkı’na ulaştığında polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisin 
gaz bombaları ve panzerlerle yaptığı müdahaleden korunmak amacıyla çadıra sığınan vatandaşlara, burada da 
müdahale edildi ve çadıra onlarca gaz bombası atılarak, çadır tahrip edildi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği 
gösteriler sırasında onlarca kişi yaralanırken, bilinen 10 kişi de gözaltına alındı.  Kurulan çadırlar, "Toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerine uygun bir alan olmadığı" iddiasıyla polislerce kaldırıldı.   

21 Mart 2011'de Diyarbakır'da 20 Mart'taki Newroz kutlamasının ardından Koşuyolu Park'ında kalabalığa müdahale 
eden polisin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtilirken, gözaltına alınan Ekin Denli isimli Dicle Üniversitesi öğrencisi, 
çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından Newroz kutlaması nedeniyle "Eylem hazırlığı yaptığı" gerekçesiyle 
tutuklandı. Öte yandan dün akşam saatlerinde ismi öğrenilmeyen bir yurttaşın Bağlar'da gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
21 Mart 2011'de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sultan Sol, “20.03.2011 tarihinde Üniversitede İşletme 
Bölümünde okuyan Maşallah Özmen, Koşuyolu parkı Belediye Konukevi bölgesinde gözaltına alındı. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyoruz. ” Demiştir.   
 
24 Mart 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Osman Arslan, “24.03.2011 tarihinde Ofis Semtinde 4 kişi 
gözaltına alındı. Oğlum Mehmet Arslan’da onların arasında olduğu bize söylenildi. Baro’dan avukat görevlendirildiği 
halde görüşememiştir. 24 saat geçmeden kimseyle görüştürülemeyeceğini polisler söylemiş.  Oğlum 2 yaşındayken 
çiçek hastalığı sırasında havale geçirdi. Bu nedenlerden dolayı sağlık sorunları var. Oğlum için kaygılanıyoruz. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz. ” Demiştir.   
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25 Mart 2011 BDP ve DTK eş başkanları ile BDP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarının "Kürt sorununun 
çözümü" için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde başlattıkları ve binlerce yurttaşın destek verdiği 
"sivil itaatsizlik" eylemine yapılan polis müdahalelerinde 7 yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 
İbrahim Hayme, Ali Beyhan, Mehmet Aslan ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişinin sorgusunun Diyarbakır İl Emniyet 
Müdürlüğü’nde devam ettiği bildirildi.   
 
30 Mart 2011'de Diyarbakır’da BDP'li Ramazan Koyun, Bayındırlık Caddesi'nde eşi ile beraber hastaneye giderken 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen Koyun, il emniyet müdürlüğüne götürüldü.   
 
1 Nisan 2011’de, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde DTK ve BDP tarafından “sivil itaatsizlik” eylemleri kapsamında BDP 
Bismil İlçe binası önünde bir araya gelen binlerce kişinin yürümesine polis tarafından izin verilmedi.  Yapmak 
istedikleri eyleme izin vermeyen güvenlik güçlerini protesto eden kitlenin, yaklaşık bir saat süren oturma eylemine, 
polis uyarıda bulunmadan tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin müdahale etmesi üzerine çatışma 
çıktı. Polisin sert müdahale ettiği eylemde   atılan gaz bombasından etkilenen çok sayıda kişi ise baygınlık geçirdi. 
Müdahale esnasında TOMA aracı tarafından sıkılan tazyikli su, bazı ev ve iş yerlerinin camlarının kırılmasına 
neden oldu. Adeta savaş alanına dönem İstasyon Meydanı'nda gözaltına alınan 2 genç, belediye avlusunda 
bulunan çok sayıda yurttaşın tepkisine neden olurken, gençlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.    
 
1 Nisan 2011’de, Diyarbakır'da iki gün önce Bayındırlık Caddesi'nde hastaneye giderken gözaltına alınan BDP'li 
Ramazan Koyun, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı. Koyun, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.    
 
1 Nisan 2011’de, Diyarbakır'da BDP üyesi 6 çocuk annesi Meryem Soylu'nun (65) evine önce gün baskın 
düzenlendi.  "Örgüte eleman kazandırmak"la suçlanan Soylu, tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 
Soylu'nun kalp, astım ve romatizma hastalıkları olduğu öğrenildi.   
 
1 Nisan 2011’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi’nde Koşuyolu Parkı'na doğru yapılan yürüyüşte polis 
müdahalesi ile başlayan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü  belirtildi.   
 
6 Nisan 2011'de Diyarbakır’ın Bismil ilçesin'de HPG'lilerden Şehmus Özalp'in (Cigerxwin Mardin) cenaze töreninin 
ardından polis müdahalesi ile başlayan olaylar sona erdi. Olaylarda 7 kişinin gözaltına alındığı ve ilçedeki 
gerginliğin devam ettiği bildirildi.   
 
6 Nisan 2011'de BDP Diyarbakır ili Ergani BDP İlçe binasına gece saat 01.00'da polis tarafından baskın 
düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama izni ile yapılan baskın öncesi BDP Ergani İlçe Başkanı 
Halil Yaman, BDP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Yergi, BDP üyesi Hasri İpek, polis tarafından evlerinden 
alınarak ilçe binasına götürüldü.  Ardından BDP Ergani İlçe Başkanı Halil Yaman gözaltına alındı.   
 
 8 Nisan 2011’de, Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda "Demokratik Çözüm Çadırı"nı kurmak isteyen yurttaşlara çevik 
polisi gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti, çıkan olaylar sırasında 2 kişi gözaltına alındı.   
 
 9 Nisan 2011'de, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Ahmet Korhan, tahliye işlemleri bittikten sonra 
cezaevinden çıkarken "ifadesi alınacak" gerekçesi ile yeniden gözaltına alındı. Korhan, Diyarbakır İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
12 Nisan 2011'de Hatay'ın Hassa İlçesi'nde başlatılan operasyonda yaşamını yitiren ve Diyarbakır’ın Ergani 
İlçesi’nde defnedilen HPG'li Aydın Baran'ın cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle Mustafa Yıldırım (24) adlı yurttaş 
polis tarafından gözaltına alındı.  Yıldırım, "Polise taş attığı" iddiasıyla tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
15 Nisan 2011'de Diyarbakır ili Bismil ilçesi Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, Diyarbakır'da gözaltına alındı. 
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Eminoğlu'nun gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.   
 
18 Nisan 2011’de, Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararla  BDP desteklediği Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu’nun 
milletvekili adayı Hatip Dicle, Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Gültan Kışanak’ın da aralarında 
bulunduğu 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etti. Karar nedeniyle Diyarbakır’da  
AKP Diyarbakır il binasının önüne yürüyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 3 kişi gözaltına alındı   
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18 Nisan 2011'de Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan Özgür Yurttaş Derneği akşam 
saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler baskın düzenledi. Baskının ardından dernekte bulunan 
12 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne 
götürüldüğü bildirildi.   
 
18 Nisan 2011'de YSK'nın, 12 bağımsız milletvekili adayının başvurularını reddetmesinin ardından, BDP Diyarbakır 
İl binası önünden bir araya gelen binlerce kişi, BDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı 
açıklamadan sonra, AKP İl binasına doğru yürüyüşe geçti. AKP İl binası önüne gelen kitleye polis gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahale etti. Gazdan etkilenen 2 küçük çocuk ve bir genç kadına sağlık görevlileri ilk müdahaleyi 
yaparken, olaylarda 2 polis de yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.   
 
19 Nisan 2011’de, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen KCK Davası ve YSK’nın bağımsız adayları veto 
kararını protesto etmek için Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı etrafında binlerce kişi 
bir araya geldi. Diyarbakır Adliyesi ve belediye önünde bir araya gelen kitleye yönelik yapılan polis müdahalesinde 
M. Sabri Akar ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Bilinen 7 kişinin Alman 
Hastanesine kaldırıldığı müdahalede aralarında çocukların da bulunduğu 150 yi aşkın kişi gözaltına alındı.   

 
19 Nisan 2011'de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Selma Özkan,  “Bugün öğleden sonra Adliyenin karşısında 
yürürken polislerin halka saldırması sonucu paniğe kapılan insanlar kaçışıyordu. Kardeşim Ahmet Özkan’la yolda 
yürüyorduk. Polislerin halka tazyikli su ve renkli su sıkması üzerine herkes mağazaya sığındı. Ancak orada da su 
sıkmaya devam edildi. O esnada dışarıda kardeşim Ahmet Özkan’da polisler tarafından sürüklenip, dayak atılarak 
ve coplanarak gözaltına alındı. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” Demiştir.  
 
20 Nisan 2011'de Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde sabah saatlerinde polisin yaptığı ev baskınlarında Faysal Korkmaz 
ve Tarık Ekmen adlı 2 yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan  Korkmaz ve Ekmen "örgüt propagandası yapmak" 
iddiası ile tutuklandı.   
 
 20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır  şubemize başvuran Servet Arda, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Tarık Arda, 
19.04.2011 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alınmıştır. 20.04.2011 tarihinde evimiz aranarak ailem 
bilgilendirilmiştir. Ben kardeşimin ne sebeple gözaltına alındığını ve ne durumda olduğunu merak ediyorum. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sakine Kayaalp, şu beyanlarda bulundu: “19.04.2011 
tarihinde Adliye önünde çıkan olaylarda arkam olan Nasır Güneş gözaltına alınmıştır. Kendisi 45 yaşında ve sağlık 
sorunları var. Eşi ve çocukları sağlığında endişe ediyorlar. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran İbrahim Çelebi, şu beyanlarda bulundu: “19.04.2011 tarihinde 
Veysi Durgun arkadaşımız Adliye önünde çıkan olaylarda gözaltına alınmıştır. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”  
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yasin Kurt, şu beyanlarda bulundu: “19.04.2011 tarihinde 
çıkan olaylarda Mustafa Kurt gözaltına alınmıştır. Biz nerede, nasıl ve niçin alındığını bilmiyoruz. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ender Er, şu beyanlarda bulundu: “Dün 19.04.2011tarihinde 
arkadaşım Ali Güler Migrosun içinde oturuyorduk. Çıkan olaylar nedeni ile insanlar migrosa sığınmışlardı. Polisler 
orayı bastı. Rastgele insanları alıyorlardı. Arkadaşım Ali’de üstünde peşmal dediğimiz kıyafetler vardı. Onu da 
aldılar. Ali orada çay-simit satıyordu. Arkadaşımın akıbetini merak ediyorum bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran İbrahim Çelebi, şu beyanlarda bulundu: “Dün 19.04.2011 
tarihinde saat 14.20 15.00 gibi Fen Edebiyat Fakültesi önünde kız kardeşim ve onunla birlikte 3 arkadaşı gözaltına 
aldılar. Akşam Tem şubeden arayarak haber verdiler. Neden ve niçin alındıklarını bilmiyoruz. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ayfer Ağırmalı, şu beyanlarda bulundu: “Torunum Roza 
Vildan Ağırmalı, 19.04.2011 tarihinde olay yerinden geçerken gözaltına alınmış ve Çevik Kuvvette götürülmüş. 
Durumunu merak ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır   şubemize başvuran Neriman Erdinç, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Mehmet 
Erdinç, 19.04.2011 tarihinde Adliye önünde gözaltına alınmış. Eşim akciğer hastası ve de raporları var. Hastanede 
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yatması gerekiyor. Raporunu ve ilaçlarını TEM şubeye teslim ettik. Ona ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorum. 
Sağlığından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Berivan Batı, şu beyanlarda bulundu: “Babam Abdullah Batı, 
19.04.2011 tarihinde Diyarbakır Adliye binasının önünde çıkan olaylarda gözaltına alınmıştır. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mustafa Sevinç, şu beyanlarda bulundu: “Hatip Sevinç 
19.04.2011 tarihinde gözaltına alınmıştır. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.  “ 
 
20 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ali İnan, “Oğlum Hüsnü İnal, dün Batman’dan Diyarbakır ’a 
gelmişti. Belediye önünde çıkan olaylarda gözaltına alınmıştır. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”  
 
 20 Nisan 2011’de, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devam eden protesto olaylarında 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi 
açılan ateş sonucu yaralandı, yaralananlardan Gültekin Kuşu’nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Olaylar 
sırasında 20 den fazla kişinin gözaltına alındığı, Sur ilçesinde devam eden olaylarda ise güvenlik güçlerinin ateş 
açması sonucu 3 kişinin ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralanmıştır. 
 
20 Nisan 2011’de Diyarbakır'da dün "KCK" adı altında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kürt 
siyasetçilere destek veren ve YSK'nin kararını protesto eden kitleye yönelik yapılan polis müdahalesinde gözaltına 
alınan 100'ü aşkın kişi Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. İddiaya 
göre katıldığı mitingin ardından gözaltına alınan ve hastaneye vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleriyle getirilen 
İsmail Kardaş'a hastane içerisinde de şiddet uygulandı. Başhekim Yardımcısı Remzi Güneş'in polislere müdahale 
edip hastane içerisinde bulunan hastaya bu şekilde müdahale edemeyeceklerini söylemesinin ardından polislerin 
Kardaş'ı hastane dışına çıkararak polis otosunda darp etmeye devam ettikleri bildirildi.    
 
20 Nisan  2011’de, Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde seçim bildirisi dağıtan BDP üyesi 7 kişi gözaltına alındı   
 
20 Nisan 2011'de Diyarbakır'da polis Kayapınar Belediyesi araç şantiyesini kuşatarak araçların çıkışına izin 
vermedi. Diyarbakır Valiliği'nden gelen "Kayapınar Belediyesi şantiye hizmet araçları dışarı çıkmayacak" emri ile 
öğle saatlerinde emniyetten gelen ekipler, araçların çıkışına izin vermedi. Kayapınar Belediyesi'nde çalışan 2 araç 
şoförü de, YSK kararının protesto edildiği BDP Diyarbakır İl binası yakınlarında gözaltına alınırken, polis belediyeye 
ait bir 1 kamyon ve 1 kepçeye de el koydu.   
 
 
21 Nisan 2011 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Kara,  “Oğlum Hüseyin Kara, 19.04.2011 
tarihinde olaylarda gözaltına alındı. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.” Demiştir.  )     
 
21 Nisan 2011’de, Diyarbakır’da polis kurşunuyla yaşamını yitiren İbrahim Oruç’un cenazesinde çıkan olaylar 
sırasında polis ve polis helikopterlerinin yoğun havadan ve karadan gaz bombası atması sonucu 12 yaşındaki bir 
çocuk yaralandı ve 40 kişi göz altına alındı.   
 
21 Nisan 2011’de Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde evlerine yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.    
 
21 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran R.Ç, “16 Nisan günü 10.00 sıralarında Ben-u Sen 
mahallesinde yürümekte iken, üzerimize doğru polisler gaz bombası attıklarını, resmi giysili çevik kuvvet polislerinin 
kendisini ve yanında bulunan iki kişiye saldırdığını sonra  ‘Akrep’ diye tabir edilen bir polis aracına koyulup onun 
içinde de isimlerini bilmediği iki kişiyi dövdüklerini, daha sonra bizleri tehdit, küfür, hakaretler eşliğinde Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürdüklerini, daha sonra kendisini çocuk şubeye götürdüklerini ve gördüğü işkence yüzünden 
hastalandığını” anlatarak yardım talep etmiştir.   
 
21 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mustafa Yaşa, “Ağabeyim Aziz Yaşa, 20.04.2011 tarihinde 
Tesisler Semtinde tavuk satıcılığı yaparken gözaltına alınmıştır. BDP il binasının karşısında bir dükkânda sipariş 
alırken olaylar çıkmış. O da çevrede bulunan bir binaya sığınmış. Gaz bombasından etkilendiği için etkisi geçsin 
diye aşağı sonra inmiş. İndiği gibi binanın önünde gözaltına almışlar. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyoruz.” Demiştir  
 
21 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulkadir Saltan,   “Yeğenim Seyithan Saltan, 20.04.2011 
tarihinde gözaltına alınmış. Bize dün akşam TEM şubeden arayarak gözaltında olduğunu dair bilgi verildi. Nerede 
ve ne şekilde gözaltına alındığını bilmiyoruz. Bize bu konuda hukuki yardım da bulunmanızı istiyoruz.” Demiştir.   
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21 Nisan 2011’de,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fikri Aksakal, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Mevlüt 
Aksakal, dün yani 20.04.2011 tarihinde öğle yemeğini yedikten sonra çalıştığı inşaat alanına giderken BDP il binası 
önünde olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı halde gözaltına alınıyor. Bizi daha sonra TEM şube arayarak bilgilendirdi. 
Ağabeyimin bu olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. İşine giderken yolda yakalanmıştır. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyoruz.” Demiştir.   
 
22 Nisan 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İskender Aslan, “Kardeşim Remzi Aslan, 20 Nisan günü 
tarihinde BDP İl binası önünde çıkan olaylarda gözaltına alınmıştır. Bugüne kadar mahkemeye çıkarılmamıştır. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” Demiştir.   
 
22 Nisan 2011’de,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Sıdık Türkeş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Türkeş, 21 Nisan günü Diyarbakır’da çıkan olaylardan dolayı BDP il binasına gitmişti. Buradaki polisler 
BDP il binasını basarak oğlumu içerden alarak gözaltına almışlardır. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum” 
 
22 Nisan 2011’de,  Diyarbakır ili Çınar ilçesinde sabah saatlerinde çok sayıda polis Necati Yılmaz'ın çalıştığı 
işyerine baskın düzenleyerek Yılmaz'ı gözaltına aldı. Aynı saatlerde yapılan ev baskının da ise Resul Kurt (18) adlı 
genç gözaltına aldı.  Gözaltına alınan 2 kişi Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
22 Nisan 2011’de, YSK’nın bağımsız adayları veto etmesinin ardından sokağa çıkan halka yönelik müdahale 
sırasında Diyarbakır ili Bismil ilçesinde lise öğrencisi H. İbrahim Oruç'un yaşamını yitirmesini protesto gösterilerine 
sürüyor.  Olaylarda Vedat Vural adında bir çocuk gözaltına alındı.   
 
22 Nisan 201'de,  Diyarbakır'da Merkez Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan Özgür Yurttaş Derneği'ne 18 
Nisan günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan 13 kişi 
ile YSK'nin BDP'nin desteklediği bağımsız adayları veto etmesi kararı ardından yaşanan protesto gösterilerinde 
gözaltına alınanlardan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan biri 
çocuk 19 sanık tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme tarafından ifadeleri alınan 19 
kişiden aralarında bir çocuğunda bulunduğu 11'i "Patlayıcı madde bulundurmak", "Örgüt üyeliği" ve "Gösteri ve 
Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek" iddialarıyla tutuklandı.   
 
23 Nisan 2011’de, Diyarbakır’da Yeniköy Mezarlığı'nda HPG'li Kenan Topdemir'in cenazesinin defnedilmesinin 
adından on binlerce kişi Kuruçeşme güzergahından Dicleliler Yasevi'ne doğru yürüyüşe geçti. Kitleye polis gaz 
bombaları ve panzerlerle müdahale etti. Polisin barikata müdahalesi ile başlayan çatışmalar ara sokaklara 
yayılırken, olaylarda 1’i çocuk 3 kişi polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.   
 
23 Nisan 2011’de, Diyarbakır'da son 4 gündür YSK'nın "veto" kararına karşı başlayan olaylar sırasında gözaltına 
alınanlardan onlarca kişi, emniyetteki sorgularının ardından gruplar halinde Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmeye 
başlandı. Şu ana kadar savcılığa çıkarılan 86 kişiden isimleri öğrenilen Mehmet Nuri Çakar, Bedri Çakmak, 
Hüseyin İpsen, Sadık Yaş, Tuba Çelebi, Süleyman Arslan, Kamil Kardaş, Fikret Doğan, Mirza Öztekin, Aydın 
Esmer, Tefik Taş, Devran Keklik, Nihat Baymiş, Yücel Karaaslan, Bedih Korkmaz, Hasan Karaaslan, Ahmet İritaş, 
Mazlum Vural, Ruken Delek, Ayşegül Ayaz, Ömer Samuran ve İsmail Kardaş "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek", "Örgüt propagandası yapmak", "Patlayıcı madde bulundurmak" ve 2911 Sayılı "Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" iddiaları ile tutuklandı. Tutuklanan 22 kişi arasında gözaltına alınma 
esnasında ve emniyetteki sorguları aşamasında kaba dayağa maruz kaldıkları öne sürülen Ömer Samuran ve 
İsmail Kardaş'ın gözünde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde çok sayıda darp izi bulunduğu bildirilirken, aynı şekilde 
darp edilen diğer tutuklular için hastaneden rapor alındığı öğrenildi.  
 
24 Nisan 2011'de, Diyarbakır'da, YSK'nın bağımsız adayları vetosu ile başlayan olaylarda gözaltına alınan 12 kişi 
dün Diyarbakır Adliyesi'nde savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 12 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 
aralarında 15 yaşındaki A.S.'nin de bulunduğu 8 kişi de tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. İfadeleri 
alınan 8 kişi, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlamalarından 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. .Tutuklanan A.S.'nin, kameralara yansıyan görüntülerinde çevrede bulunan 
kadınların polislere engel olmaya çalışmış, buna karşı polisler, "Onun cenazesini vereceğiz" demişti. İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen A.S. dün sağlık kontrolü için Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yüzünde, kollarında 
ve belinde darp izleri bulunan çocuk daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır darp 
edildiğine dair rapor verilen A.S. daha sonra Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınması için salonda 
bekletilen A.S.'nin durumunun kötü olduğu ve yürümekte zorluk çektiğinin gözlemlendiği bildirildi.   
 
25 Nisan 2011’de, İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mustafa Gül, “19.04.2011 tarihinde saat 14.00 civarlarında 
olayların artması üzerine dükkânıma yakın olan kahvehaneye gitmek üzere hareket ettim. O esnada karşıdan gelen 
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4 sivil giyimli polis bana ellerime arkadan plastik kelepçe takıp hiçbir şey sormadan beni darp etmeye başladılar. 
Sonra polis aracına bindirdiler. Aracın içinde de darp etmeye devam ettiler. Daha sonra beni 10 Nisan karakoluna 
götürdüler. Buradaki polislere size yeni birini getirdim diyerek o polislerde dövmeye başladılar. Burada fazla 
kalmayıp beni TEM şubeye götürdüler. Benim konuşmama, kendimi savunmama hiç fırsat vermediler. TEM şubede 
de beni diz üstü çöktürüp iki kişi dövmeye başladı. Kafama, sırtıma, bacaklarıma, kollarıma vurmaya başladılar. 
Aynı zamanda küfür edip, hakaret ediyorlardı. Bir gün sonra akşam saatlerinde rapor almak için Diyarbakır Devlet 
Hastanesine götürdüler. Doktor muayene etmeden rapor verdi. Darp edildiğimi, vücudumda darp izleri olduğunu 
söylediğim halde rapora yansımadı. Ben bu konuda soruşturma başlatılması için sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”  Demiştir.        
 
25 Nisan 2011’de, İHD Diyarbakır şubesine başvuran Abdulkadir Savur,  “23.04.2011 tarihinde 13.30 saatlerinde 
cezaevi üst köşede ben ayakkabı tamircisine doğru gidiyordum. Olayların içinde kaldım. Sayıca fazla olan sivil 
polislerce olay yerinde yakalandım. Ve darp edildim. Beni yakaladıkları gibi dövmeye başladılar. Beni TEM şubeye 
götürdüler. TEM şubenin girişindeki kamerasız odaya götürüp dövmeye başladılar. Yüzüğümü parmağımdan zorla 
çıkardılar. Kafamı duvara vurdular. Yüzüme, sırtıma, omuzlarıma tekmeyle vurmaya başladılar. Kollarımı sırtıma 
götürüp, o şekilde tutuyorlardı. Ben kollarımın kırık olduğunu söyledim. Ancak bunu yapmaya devam ettiler. Ayrıca 
benden ajanlık yapmamı istediler. Bunu kabul etmedim. Kafama vurup hakaret ettiler. Beni ertesi gün devlet 
hastanesine rapor için götürdüler. Beni darp edenlerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.” Demiştir.  

25 Nisan 2011’de, Bismil'de dün, Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Leyla Zana'nın da katıldığı "Demokratik 
Çözüm" mitinginin ardından başlayan olaylarda gözaltına alınan 17 yaşındaki Ö.Ş. Bismil İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra Bismil Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Tutuklanma talebi ile Asliye Hukuk 
Mahkemesi'ne sevk edilen Ö.Ş. "örgüt propagandası" yaptığı iddiası ile tutuklanarak, Bismil Cezaevi'ne gönderildi. 
(25.04.2011/DİHA) 

 26 Nisan 2011’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı gece 02.00 
sularında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis tarafından basıldı. Baskın sırasında çadırda bulunan 4 kişi 
polisler tarafından gözaltına alınırken, çadır ve çadırda bulunan tüm eşyalara el konulduğu öğrenildi.   
  
26 Nisan 2011’de, Dicle Üniversitesi'nde 18 Nisan tarihinde bir grup kız öğrenci arasında yaşanan tartışmanın 
ardından, tartıştıkları Kadriye Dişbudak adlı öğrencinin şikayeti üzerine bu gün gözaltına alınan Dicle Üniversitesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı öğrencilerinden Tuba Çelebi ve Serap Tekiner çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme 
tarafından tutuklandı. Yaşanan tartışma nedeniyle gözaltına alınan 2 öğrenci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kutlaması ve çeşitli basın açıklamalarına katılmakla suçlandı. Savcılıktaki ifadelerinde Kadriye Dişbudak ile 
yaşadıkları tartışmanın kavgaya dönüşmediğini belirten Çelebi ve Tekiner, diğer etkinliklerle ilgili suçlamaları ise 
kabul etmedi. Bunun üzerine tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edilen Çelebi ve Tekiner, tutuklanarak 
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
26 Nisan 2011’de, Diyarbakır ili Ergani ilçesi Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından dün birçok adrese düzenlenen 
baskınlarla 7'si çocuk 9 kişi Newroz kutlamalarına katılarak "Yasadışı slogan attıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınan 9 kişi emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinden sonra 7 çocuk 
serbest bırakılırken Murat Karadeniz ve Mustafa Kan tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Karadeniz ve Kan 
mahkeme tarafından aynı gerekçe ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

27 Nisan 2011’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Selim 
Demir (19), Mehmet İslam Satar (58), Recep Cangönül (27) ve Zeynep Parlak (23) emniyet ifadeleri ve sağlık 
kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 4 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 
Mahkeme Newroz kutlamalarına katılarak "Yasadışı slogan attıkları" iddiasıyla 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi.   

28 Nisan 2011’de, YSK nın 18 Nisan 2011’de aldığı kararla  BDP nin desteklediği  milletvekili  adayı 12 kişinin 
başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde, 
İbrahim Oruç’un (17) kolluk kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla, 
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde düzenlenen gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 9 u 
tutuklandı 

28 Nisan 2011’de, Diyarbakır ili Silvan ilçesinin Sağlık (Sloqê), Eşme (Huseyna), Umur (Korît) ve Sulubağ 
köylerinde sabah saatlerinde birçok eve jandarma tarafından eş zamanlı baskın yapıldı. Bakınlar sonrasında Adalet 
Kaçar, İlhami Bilen, Mahsum Gül, Tuba Uçak, İbrahim Doğrul ve Mustafa Kaçar gözaltına alındı. Öğleden sonra 
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adliye sevk edilen 6 kişiden Kaçar ve Bilen savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gül, Uçak, Doğrul ve 
Kaçar ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.    

30 Nisan 2011’de,  BDP'nin gençlik yapılanması olan DYG üyelerine yönelik "KCK-Öz Savunma Birimleri" oldukları 
iddiası ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı. Diyarbakır İl 
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 17 kişi savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 4 kişi 
serbest bırakılırken 13 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Burada da ifadeleri alınanlardan 
biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 12 kişi ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.   

30 Nisan 2011’de, Diyarbakır ili Ergani ilçesinde polisin evlere yaptığı baskında çocuk oldukları öğrenilen 3 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz, Hidayet Gül ve Müslüm Can'ın Hatay'ın Hassa İlçesi'nde 
başlatılan operasyonda yaşamını yitiren 7 HPG'liden Aydın Baran'ın (Mazlum Amed) cenazesine katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen çocuklar savcılığa sevk edildi. 
Savcılıkta ifadeleri alınan çocuklar tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 3 çocuk "Örgüt propagandası 
yapmak", "Kamu malına zarar vermek" ve "Polise mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   

30 Nisan 2011’de, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 
bu sabah saat 05.00'te Diyarbakır, Elazığ ve Malatya il merkezleri ile Dicle ve Lice ilçesi ve köylerinde 47 ayrı 
adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyon sonucu 32 kişinin Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın PKK’ye lojistik destek sağladığı iddiası doğrultusunda verilen talimatı ile gözaltına alındığı bildirildi. 
32 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda bilgisayar cep telefonları ve CD’lere el konulduğu bildirildi.   

30 Nisan 2011’de, Diyarbakır'ın Dicle (Piran) İlçesi'ne bağlı Bahrî Boğaz (Behro Jêr), Kırpınar, Gelincik ve Yokuşlu 
(Şingrig) köylerine yönelik 30 Nisan tarihinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma, özel harekat timleri ve 
sivil ekiplerin eş zamanlı düzenlediği ev baskınları sonrası gözaltına alınan 33   kişiden 10'u serbest bırakılırken 23 
kişi "KCK'nin kırsal yapılanmasına lojistik destek sağladıkları" iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 
edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılanlardan 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 16 kişi tutuklanarak 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi  

2 Mayıs 2011’de, Diyarbakır ili Ergani ilçesinde, Hatay'ın Hassa İlçesi'nde başlatılan operasyonda yaşamını yitiren 
7 HPG'liden Aydın Baran'ın cenaze törenine katıldığı ve alkış tuttuğu gerekçesi ile sabah saatlerinde evine yapılan 
baskınla gözaltına alınan Ramazan Bal adlı yurttaş emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarıldı. Tutuklanma 
talebi ile Ergani Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Bal, cenazede alkış tutarak "örgüt propagandası" yaptığı 
iddiası ile tutuklandı. Bal, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   

5 Mayıs 2011’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sekiz ilde 1 Mayıs 2011’de düzenlenen eş 
zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 40 kişiden 28’i “Yüksek Seçim Kurulu’nun bağımsız milletvekili adaylarına 
yönelik kararını protesto gösterilerine katıldıkları” gerekçesiyle tutuklandı  
 
5 Mayıs 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yılmaz Güzel, “Bu sabah saat 04.00 sularında evimize sivil 
giyimli polis olduklarını iddia eden 35 civarında kişi baskın yaptılar. Gelen şahıslar evin etrafını sardılar. Bunlardan 
7 kişi eve gelerek evi aradılar. Ellerinde herhangi bir arama izni yoktu. Ağabeyim arama izniniz yok evi 
arayamazsınız demesine rağmen aramaya devam ettiler. Sonra kardeşim Davut Güzel’i fotoğraf göstererek alıp 
götürdüler. Evimizi izinsiz bir şekilde arayanlardan şikâyetçiyiz. Ayrıca kardeşim Davut’u sadece bir resme bakarak 
gözaltına almalarını doğru bulmuyoruz. Bize yapılan hukuksuzluğun giderilmesi için hukuki yardım talep ediyorum.” 
Demiştir  
 
6 Mayıs 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde polisin yaptığı ev baskınlarında 21 kişi gözaltına alındı. Polisin 
baskın yaptığı evlerde gözaltına alınanlara ve ailelerine hakaret ettiği belirtildi.  Gözaltına alınma gerekçeleri 
öğrenilmeyen 19 kişinin isimleri şöyle: Ala Süer, Siraç Süer, Fatih Süer, Cemal Baran, M. Sıdık Baran, Davut 
Güzel, Şehmuz Ayaz, Hakim Lale, Muzaffer Fidan, Serhat Keskin, Haçiçe Özmen, Gülcihan Türk, İbrahim Can, 
Ferhat Tugan, Ercan Öztaş, Sabit Zümrüt, Yusuf Tunç, Mustafa Fidan, Haci Sinbağ, Mehmet Kaplan." İsmi 
öğrenileyen 1 kişi ile birlikte toplam sayı 21 oldu  
 
6 Mayıs 2011’de, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabah saat 09.00 sıralarında İHD Diyarbakır 
Şube Yöneticisi Necibe Güneş Perinçek'in Toplukonut 3. Etap'ta bulunan evine baskın düzenledi. Eruh Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde yapıldığı öğrenilen baskında polisler evde iki saat boyunca 
arama yaptı. Perinçek'in eşi BDP PM Üyesi Mihdi Perinçek'in evde olmadığı sırada yapılan baskında, evde bulunan 
bir kitap, 2 broşür, bilgisayar CD'leri ve bilgisayar hard diskine el koyan polisler, baskın sonrası Perinçek'i gözaltına 
aldı. Perinçek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (  
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7 Mayıs 2011’de, Dersim'in Pülümür İlçesi kırsalında 26 Nisan'da başlatılan operasyon sonucu yaşamını yitiren 7 
HPG'liden Diyarbakır merkez nüfusuna kayıtlı Uğur Utanç (Munzur Amed), Hakan Gem (Tekoşer Amed), Şehmuz 
Akak (Rizgar Amed), ve Batman doğumlu Rojvan Serhat Başalak'ın (Canfeda Soro) cenazelerinin defin edilmesinin 
ardından çıkan olaylarda gözaltına alınanlardan 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Savcılıkta ifadeleri alınanlardan 10'u serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Hakimliğe sevk 
edildi. Buradaki ifadelerinin ardından 10 kişi 2911 sayılı "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve 
"Örgüt propagandası yapmak" iddiaları ile tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (  
 
9 Mayıs 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından düzenlenen eş 
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan ve 4 gündür Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 22 kişi 
bu gün adliyeye sevk edildi.  Mahkeme Gülcihan Türk'ü tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakırken, geri kalan 
Ala Süer, Siraç Süer, Fatih Süer, Cemal Baran, M. Sıdık Baran, Davut Güzel, Şehmuz Ayaz, Hakim Lale, Muzaffer 
Fidan, Serhat Keskin, Hatice Özmen, İbrahim Can, Ferhat Tugan, Ercan Öztaş, Sabit Zümrüt, Yusuf Tunç, Mustafa 
Fidan, Haci Sinbağ ve Mehmet Kaplan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi tutuklayarak, Diyarbakır D ve E Tipi 
Cezaevi'ne gönderdi.  
 
10 Mayıs 2011’de, Diyarbakır ili Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin öğle saatlerinde ilçe merkezinde 
bulunan bir internet kafeye yaptığı baskın sonucu Y.G adındaki bir çocuk gözaltına alındı.   
 
10 Mayıs 2011’de, Dicle Üniversitesi'nde okuyan Übeyt Şen adındaki öğrenci Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği'nden (DÜO-DER) 
çıktığı sırada gözaltına alınan Şen, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
11 Mayıs 2011’de, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde okuyan 2 öğrenci okul çıkışında polisler tarafından 
durdurularak gözaltına alındı. Soyadları öğrenilemeyen Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik 
Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Bahattin ve Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü 1'inci sınıfı öğrencisi Emrah isimli 
iki öğrenci dün okul çıkışı esnasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
11 Mayıs 2011’de, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Raif 
Ölmez, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Uğur Boztaş, Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azize Koksun ve soyadı öğrenilemeyen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 1. 
sınıf öğrencisi Diyar isimli 4 öğrenci polisler tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 
polisler tarafından gözaltına alınan öğrencilerin gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.    
 
16 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirmesinin protesto gösterileri nedeniyle TEM Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu  Diyarbakır’da 22 kişi; gözaltına alındı  
 
16 Mayıs 2011'de, Diyarbakır’da HPG’lilerin öldürülmesini protesto etmek amacıyla yapılan oturma eylemi sonrası 
çıkan olaylarda 16’nın üzerinde kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında 70 yaşındaki yaşlı bir kişinin 
olması dikkat çekti. Ayrıca görgü tanıklar,ı Emek Caddesi Yamaç Ekmek Fırını civarında 60 yaşındaki yaşlı bir 
yurttaşın polisler tarafından feci şekilde darp edilerek, gözaltına alındığını söyledi.  
 
16 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında düzenlenen askeri operasyon sonrası yaşamını yitiren 
HPG'liler için Diyarbakır'da  Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi, Teğmen, Lezgin Avcı, Öğretmenler caddeleri ile 
Medine Bulvarı çevresinde gençlerin protestosuna polis müdahale etti. Teğmen Caddesi’de yaşanan çatışmada 14 
yaşındaki V.T ile 18 yaşındaki Murat İçli polis tarafından tartaklanarak gözaltına alındı.   
 
17 Mayıs 2011’de, Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 
M.G. (17), F.K. (17), M.B. (17) ve Ensari Sayın’ın gözaltında tutuldukları süre boyunca darp edildikleri ileri sürüldü. 
18 Mayıs 2011’de tutuklanan 4 kişiden Ensari Sayın’ın yüzünün darp nedeniyle morardığı ifade edildi   
 
17 Mayıs 2011’de, Diyarbakır ili Ergani ilçesin'de polisin sabah saatlerinde yaptığı ev baskınlarında S.K ve S.B adlı 
2 çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilemeyen 2 çocuğun Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
17 Mayıs 2011'de, Uludere'de HPG'lilerin yaşamını yitirmesinin ardından 3 günlük yas ilan edilen Diyarbakır’ın 
ilçesi  Çınar'da, HPG'li Abdulkadir Ay'ın cenazesini 16 Mayıs gecesi binlerce kişi karşıladı.  Olaylarda  İ.G (13), İ.G 
(16), Ünal Arslan (18) ve Mehmet Nar (18) adlı 4 genç gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi Çınar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.   
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18 Mayıs 2011’de, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 
tarafından Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'nda okuyan ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuk okulda gözaltına alındı.   
 
18 Mayıs 2011’de, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çeşitli tarihlerde düzenlenen izinsiz gösterilerde PKK'nın 
propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.K, T.E, M.G, İ.S, M.K, Z.B, S.D, İ.D, S.U, M.C, T.Ü. ve N.E. 
polisteki sorgularının ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 12 kişi, tutuklanma talebiyle sevk 
edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.   
 
18 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirdiği olayla ilgili, Diyarbakır’da düzenlenen gösteriye 
müdahale eden kolluk kuvvetleri  BDP Yenişehir ilçe binasına gaz bombası attı. Müdahalenin sonunda 13 çocuk 
gözaltına alındı   
 
18 Mayıs 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde Uludere kırsalında HPG'lilerin yaşamını yitirmesine neden olan 
askeri operasyonları protesto etmek amacıyla 17 Mayıs’ta yapılan yürüyüş sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 
Mustafa Gazer (19) adlı genç Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra savcılığa çıkarıldı. 
Mahkemeye sevkedilen Gezer, "2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanuna Muhalefet Etmek" gerekçesi ile 
tutuklanarak, Bismil Cezaevi'ne gönderildi.   
 
18 Mayıs 2011’de, Diyarbakır ili Ergani ilçesi merkez ve Üçkardeş (Giryan) Köyü'ne 17 Mayıs günü asker ve 
polisler tarafından evlere yapılan baskınlarda M.G, F.K ve M.B ile Ensari Sayın gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
3'ü çocuk 4 kişi Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki 
ifadelerinin ardından Ergani Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 4 kişi "örgüt propagandası " yaptıkları gerekçesi 
ile tutuklandı. M.G, F.K ve M.B adlı 3 çocuk Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne, Sayın ise Diyarbakır D Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
19 Mayıs 2011’de Diyarbakır'da düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki 
sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan ve tutuklanma talebi ile nöbetçi 
mahkemeye sevk edilen Ferhat Sağnak, Lokman Karacadağ, Mehmet Ekinci, Eyüp Işıktaş, Hakan Yılmaz, Ömer 
Aslan, Ferdi Kaya, Ahmet Gözükür, Suzan Akyol, Naşit Kızılkaya, Mehmet Koç, Şiar Akboğa ve İshak Fidan 
nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek", "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile tutuklanan 13 kişiden Ferdi 
Kaya, İshak Fidan ve Eyüp Işıktaş'ın darp edildiğine ilişkin doktor raporu aldığı bildirildi.   
 
20 Mayıs 2011’de, Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında mitinge katılanların miting alanını terk edip Sanat 
Sokağı ve Ehmedê Xanî Parkı'na doğru yürümek isteyen kimi gruplara polis müdahalede bulundu. Maraş 
Caddesi'nde onlarca zırhlı araçla halka müdahale eden polisler, plastik mermi sıktı. Gözaltına alınan 1 kişinin 
kameralar karşısında 10'a yakın polis tarafından linç edilerek, zırhlı araca alınması dikkat çekti. Polisin tartaklama 
sahnesini çeken gazeteciler de polislerin saldırısına maruz kaldı. Polislerin kepenk kapatan işyerlerine dahi plastik 
mermi sıktığı olaylarda en az 5 kişi gözaltına alındı.  
 
22 Mayıs 2011’de, İHD Diyarbakır şubesine başvuran Nurten Koyunyıldız, 22 Mayıs 2011 tarihinde yeğeni Ağit 
Yıldız’ın Diyarbakır Yeniköy mezarlığında babasının mezarlığını ziyareti sırasında iki sivil giyimli polis tarafından 
darp edilerek Tem Şubeye, oradan da Çocuk Şubeye götürüldüğünü belirtmiştir. Yeğeninin darp izlerini doktor 
muayenesinde göstermesine rağmen tekrar çocuk şubeye gönerdildiğini ve bir gün kaldıktan sonra savcılığa 
çıkarıldığını, savcılık ifade aldıktan sonra da serbest bırakıldığını anlatarak olaylardan davacı ve şikayetçi oldukları 
konusunda hukuki yardım talebinde bulunmuştur.   
 
23 Mayıs 2011’de, İHD Diyarbakır şubesine başvuran Zümre Demir, kardeşi Serfiraz Demir’in 13 Mayıs 2011 
tarihinde Cuma namazından sonra polislerce gözaltına alındığını, herhangi bir eyleme katılmayan kardeşinin 
gözaltına neden alındığını bilmediklerini ve gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine 
gönderildiğini belirterek hukuki yardım talebinde bulundu . 
 
24 Mayıs 2011’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun seçim çalışmalarında 
yer alan 4 kişinin evlerine polisler tarafından baskın düzenlendi. Sabah erken saatlerde çok sayıda sivil ve özel 
harekat polislerinin yer aldığı eş zamanlı baskınlarda, Bağlar İlçesi'nde bloğun seçim çalışmalarında yer alan Zülküf 
Koyun, Ayşe Yıldırım, BDP Bağlar İlçe Yöneticisi Mehdi Doğan ve Hüseyin Şahin gözaltına alındı. Baskınlarda bazı 
evlerin kapılarının kırıldığı bildirilirken, gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi.  
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27 Mayıs 2011’de, Diyarbakır’da Emine Ayna'nın seçim bölgesi olan Bağlar İlçesi Körhat Mahallesi'ndeki seçim 
bürosundan 2 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ahmet Ataman ve Gevriye Demir, Diyarbakır 
İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, neden gözaltına alındıklarına ilişkin bilgi alınamadı.   
 
27 Mayıs 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Enver Duman, saat 12.30 gibi Sivil Cuma namazı sonrasında 
2 sivil polis tarafından arkadaşları Süphan Noyan’ın gözaltına alındığını ve gözaltına alınma sebebinin belli 
olmadığını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu  
 
29 Mayıs 2011’de, Diyarbakır'da seçim öncesi seçmenin nabzını tutmak için anket çalışması yapan BDP üyesi 
Ahmet Aman ve Gevriye Demir, iki uzman çavuş tarafından silah zoru ile alıkonulduktan sonra gözaltına alındı. 
Uzman çavuşların olayı illegalize ettikleri belirtilirken, 2 bin yurttaşın toplanması ardından gözaltına alınan 2 BDP'li 
serbest bırakıldı.  
 
30 Mayıs 2011’de, İHD Diyarbakır şubesine başvuran Abdullah Aslan, kardeşi Adil Aslan’ın Diyarbakır Kaynartepe 
mahallesinde temizlik işçisi olarak çalışmakta olduğunu ve öğle molasında seçim bürosuna gittiğini; burada 
tartıştığı şahsın Adil Aslan’ı polise ihbar etmesi sonucu Adil Aslan’ın polis tarafından gözaltına alındığnı belirtmiş 
olup bu konuda hukuki yardım talep etti  
 
30 Mayıs 2011’de, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Diyarbakır adayı Emine Ayna'nın seçim bölgesi 
Kaynartepe'deki seçim irtibat bürosu önünde 2 BDP'li polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen Sabri Keklik ve Adıl Aslan İstasyon Polis Karakolu'na götürüldü.  
 
1 Haziran 2011’de, BDP'yi "Terör örgütü" olarak ilan eden Başbakan R. Tayip Erdoğan'ın Diyarbakır'dan gitmesinin 
ardından, Bağlar'da protesto gösterilerine yönelik polisin sert müdahalesiyle başlayan olaylarda ismi öğrenilemeyen 
2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.   
 
2 Haziran 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran  Kutbettin Fidancan, “Oğlum Nurullah Fidancan, 13 yaşında 
ve ortaokul öğrencisidir. 01.06.2011 tarihinde Namık Kemal Lisesinin bulunduğu caddede polisler tarafından 
gözaltına alındı. Oğlum daha önce sağ ayak parmağından ameliyat oldu. Oğlumun ameliyat nedeniyle pansuman 
olması gerekiyor. İki gündür çocuk şubede tutulduğu için pansuman olamadı. Dün akşam saat 19.30 civarında 
kendisiyle görüştüm. Bana söylemedi ama polislerden işkence gördüğü her halinden belliydi. Kolunda şişkinlik ve 
kızarıklılıklar vardı ve çok korkmuştu. Bugün tekrar oğlumu görmek için gittim ancak buna izin vermediler. 24 saat 
daha gözaltı uzatma kararı çıktığını söylediler. Çocuğumun sağlık durumundan endişe duyuyorum. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.” Demiştir. 
 
3 Haziran 2011’de, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgaya müdahale etmek için 
okul önüne gelen polisler ise, sınıflara girerek öğretmenlerin gözü önünde öğrencileri darp ederek, gözaltına aldı.     
 
3 Haziran 2011’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde BDP yöneticisi Mehmet Mehdi Doğan ve BDP üyesi Mehmet 
Zülfükar Koyun, BDP Bağlar ilçe binasından çıktıktan sonra sivil polisler tarafından yapılan kimlik kontrolünün 
ardından Doğan ve Koyun, gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilmeyen Doğan ve Koyun Diyarbakır İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
12 Haziran 2011’de, Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde Sezgin Narin isimli yurttaş oy kullanmak için gittiği Vali Nazif 
İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanamadan "araması" olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.   
 
4 Haziran 2001’de, Diyarbakır’da Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun Diyarbakır bağımsız milletvekili 
adaylarının İstasyon Meydanı'nda düzenlediği ve 100 bin kişinin katıldığı mitingin sona ermesinin ardından, 
sloganlar eşliğinde dağılmak isteyen kitle ile polis arasında yer yer gerginlikler yaşandı. Koşuyolu Caddesi 
üzerinden Emek, Öğretmenler ve Lezgin Avcı caddeleri güzergahında evlerine doğru giden yurttaşlar 5 Nisan 
Mahallesi'ne kadar yüzlerce polis tarafından takip edildi. Oryıl Petrol civarında ise, sırtına PKK bayrağı asan 18-19 
yaşlarında bir genç polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
7 Haziran 2011’de, Diyarbakır’da Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Şırnak adayları; Faysal Sarıyıldız, Selma 
Irmak ve Hasip Kaplan için Şırnak merkezde düzenlenen miting sonrası AKP seçim bürosu önünden geçen 
binlerce kişi seçim bürosunun önündeki çevik kuvvet ekiplerini yuhalayınca büroların önünde nöbet tutan polislerle 
alandan ayrılan kitle arasında gerginlik yaşandı. Çıkan gerginlikte ismi öğrenilemeyen 4 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.   
  
9 Haziran 2011’de, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "AKP ilçe binasına ses bombası attığı" gerekçesiyle E.Y. (17) adlı 
lise öğrencisi tutuklandı. 8 Haziran'da Ergani Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alınan lise 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 215 

 

öğrencisi, çıkarıldığı mahkeme tarafından "AKP ilçe binasına ses bombası attığı" gerekçesiyle tutuklanarak 
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
12 Haziran 2011’de, Diyarbakır'ın Merkez Bağlar İlçesi'nde oy kullanma işlemlerinde polisin sandık mesafesini ihlal 
etmesiyle yapılan uygulamalara tepki gösteren yurttaşlar ile polis arasında yer yer tartışmaların çıktığı okullarda 1 
blok müşahidi ile 4 seçmen gözaltına alındı. Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir İlköğretim 
Okulu'nda Hamit Güngüzel adlı blok müşahidi polis tarafından gözaltına alınırken, Muradiye Mahallesi'nde bulunan 
Fatih İlköğretim Okulu'nda Cevat Şimşek, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Birlik Lisesi'nde Eyüp Yalçınkaya ve 
Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi'nde de ismi öğrenilemeyen 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 5 kişi emniyete götürüldü.   
 
12 Haziran 2011’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde örnek oy pusulası taşıdıkları gerekçesiyle Hüseyin Güleç ve 
soyadı öğrenilemeyen Bahri isimli yurttaş gözaltına alınarak Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sur, Bağlar ve 
Kulp İlçelerinde de seçim yasaklarına uymadıkları iddiasıyla toplam 6 kişi gözaltına alındı. (12.06.2011/DİHA) 
 
12 Haziran 2011’de, Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Kurudağ Köyü'nde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu 
müşahidi Hıdır Aygün, jandarma tarafından gözaltına alındı.  
 
12 Haziran 2011’de, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun Diyarbakır'daki zaferi kutlanırken, BDP il binası 
önünde biriken yüz binlerce kişinin sevinç gösterisine polisin gaz bombası gölge düşürdü. AKP il binası önünde bir 
yurttaşı yere yatıran çevik kuvvet polisleri darp etti. Bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına da 
müdahale eden polis, bir çocuğu da darp ederek gözaltına aldı. AKP Bağlar İlçe binası karşısında evlerine giden 5 
kişi de polis tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı  
 
17 Haziran 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde sabahın erken saatlerinde Bismil ve Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polisler evlere baskın düzenledi. Evlerde arama yapan polisler, belediye çalışanları Bilal Aksu, 
Salih Diken, Mesüt Deniz ve Maşal Sırımsıl ile Hamdullah Çelebi, Cemal Osanmaz, Aydın Baran, Veysi Araz, 
Murat Balyeci ve Metin Baran adlı yurttaşları gözaltına aldı. "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na 
muhalefet ettikleri iddiası ile gözaltına alınan 10 kişinin, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan 
arama izni olmadığı halde Aziz Süher adlı yurttaşın evinde arama yapıldığı öğrenilirken Süher'in arama izni 
olmadan evinde arama yaptıkları gerekçesiyle polisler hakkında Bismil Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda 
bulunduğu öğrenildi.  
 
19 Haziran 2011’de, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile "KCK" operasyonu adı altında gözaltına alınan 
15 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 15 kişi tutuklama 
talebiyle mahkemeye gönderildi. 15 kişiden BDP PM üyeleri Mehmet Candemir ile Berivan Etler, BDP Kadın 
Meclisi üyesi Songül Enüştekin, MEYADER Yöneticisi Ömer Karaer, eski BDP Diyarbakır İl Yöneticisi Şehmus 
Bülbül, BDP üyeleri Şükrü Yılmaz ile Nevin Gökçe ve DÖKH aktivisti Derya Aslan, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 
tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
20 Haziran 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde 3 gün önce Bismil ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 
polislerce düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 11 kişi, Bismil Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada 
ifadeleri alınan Bilal Aksu, Salih Diken, Mesut Deniz, Maşal Sırımsıl, Hamdullah Çelebi, Cemal Osanmaz, Aydın 
Baran, Veysi Araz, Murat Balyeci, Metin Baran ve ismi öğrenilmeyen bir yurttaş, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe 
sevk edildi. Hakimlikte ifade veren 11 kişi, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet 
ettikleri iddiasıyla tutuklandı.   
 
21 Haziran 2011’de,  Diyarbakır'da gece yarısı yapılan ev baskınında Eğitim Sen Van Şubesi eski sekreteri Sinan 
Gündüz gözaltına alındı. 
 
21 Haziran 2011’de, günlük Kürtçe yayın yapan Rojev Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Engin Pamuk'un Diyarbakır'daki 
evine polisler baskın düzenledi. Evde arama yapan polisler, daha sonra Pamuk'u gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilmeyen Pamuk İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Pamuk, hakkında 24 saat avukatları ile görüştürülmeme 
kararı alınırken, dosyasına da gizlilik kararı konuldu.  
 
21 Haziran 2011’de, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin, ev baskınlarında ve kent merkezinde 8 kişiyi 
gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen 8 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.    
  
24 Haziran 2011’de, Diyarbakır'da üç gün önce Ongözlü Köprü yakınlarında gözaltına alınan Veli Taşkıran, 
emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Taşkıran, tutuklanma talebiyle nöbetçi 
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mahkemeye gönderildi. Burada ifadesi alınan Taşkıran, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi  
  
25 Haziran 2011’de, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğu ekipleri 
tarafından yapılan operasyonda toplam 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 9 kişi haklarında tanzim edilen evraklar 
ile birlikte adli mercilere sevk edilirken, 1 kişi Cumhuriyet Savcılığı'ndan, 1 kişi de çıkarılmış olduğu mahkemeden 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 7 kişi ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
29 Haziran 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sabahın erken saatlerinde Bismil ve Diyarbakır emniyet 
müdürlüklerine bağlı polisler, Dicle Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Birgüler'in evine baskın düzenledi. Evde 
yapılan uzun aramaların ardından gözaltına alınan Birgüler, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
30 Haziran 2011’de, İHD Diyarbakır şubesine başvuran Süleyman Ulaş, yaklaşık 30-35 gün önce evlerine gelen 
sivil polisler tarafından Kastamonu saldırısı ile ilgili olduğu söylenerek kızı Nemciye Ulaş’ın adliyeye götürüldüğünü 
fakat ifadesini almadan Erzurum Savcılığının tutuklama emri üzerine kızının yaklaşık 21 gün Diyarbakır E Tipi 
Cezaevinde tutulduğunu daha sonra da Giresun Cezaevine gönderildiğini belirtmiştir. Giresun Cezaevinde olan 
kızının hala ifadesinin alınmamış olduğunu söyleyen Süleyman Ulaş ayrıca kızının bronşit anemi hastası olduğunu 
belirterek konuyla ilgili hukuki yardım talebinde bulunmuştur.   
 
1 Temmuz 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeki Mintaş,  “Oğlum Bekir Mintaş, Sara hastasıdır. 6 yıldır 
kesintisiz bir şekilde tedavi ettirmekteyim. Dün sabah evimize TEM Şube ekiplerince yapılan baskında gözaltına 
alınmıştır. Benim oğlum çok hasta olup bizim yardımımız olmadan kendine bakacak durumda değildir. Polisler onu 
neden gözaltına aldığını bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”Demiştir.   
 
2 Temmuz 2011’de, Yüzde 43 zihinsel engelli 19 yaşındaki Şeyhdavut Başkan'ın  çıkarıldığı nöbetçi mahkeme 
tarafından "patlayıcı bomba bulundurmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır cezaevine konuldu.   
 
12 Temmuz 2011’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Sakarya Caddesi'nde polislerin bir eve yaptığı baskında S.Y. (15) 
isimli çocuk gözaltına alındı. Polislere taş attığı ve molotof kokteyli kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Y 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.   
 
22 Temmuz 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde, BDP üyesi Murat Utanç,   polis tarafından gözaltına 
alındı.     
 
24 Temmuz 2011’de, Diyarbakır Merkez Bağlar İlçesi'nde ırkçı saldırıları protesto etmek isteyen binlerce kişiye 
polisin izin vermemesi ile başlayan olaylarda 1 çocuk gözaltına alındı.  
25 Temmuz 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Berat Karadaş,   “Bahattin Erkmen, dün akşam saat 
23.00 sıralarında ikamet ettiği evinde gözaltına alındı. Gözaltı sebebi “örgüte adam kazandırmak” suçlamasıyla 
gözaltına alındığını öğrendik. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”Demiştir.   
 
26 Temmuz 2011’de, Diyarbakır’da Sanayi Sitesi’nin içindeki Motosikletli Timler Amirliği’ne atılan ses bombası 
sonucu 5 polis memuru yaralandı. Olayın ardından düzenlenen operasyonda ise 8 kişi gözaltına alındı   
 
28 Temmuz 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Urfa yolu üzerinde bulunan polis merkezine havai 
fişekli saldırı düzenlendi. Alişian Erol Polis Merkezi'ne yönelik saldırıda yaralanan olmazken, olayın ardından havai 
fişek attıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Ayşe Şan Parkı yakınlarında otomobil servisi güvenlik görevlileri 
tarafından yakalanarak polise teslim edildiği belirtilen 2 kişinin polis tarafından yol ortasında feci şekilde dövüldüğü 
belirtildi. Gözaltına alınan ve yaralı oldukları belirtilen 3 kişinin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
28 Temmuz 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde 26 Temmuz'da polis 
karakoluna yapılan ve 5 polisin yaralanmasına sebep olan bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonda 
gözaltına alınan Umut Özer ve Murat Kozat, emniyet işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta 
ifadeleri alınan 2 kişi, "patlayıcı kullanmaktan" Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Burada ifadeleri alınan Özer ve 
Kozat, aynı gerekçeyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.   
 
29 Temmuz 2011’de, BDP Diyarbakır İl Örgütü tarafından İran'ın Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik operasyonu 
ve Türkiye'deki askeri operasyonları protesto etmek için düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüş polisin 
engeline takıldı. Bayındırlık Caddesi üzerine gelen kitlenin önüne zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ile barikat kuran 
polis, yürüyüşe izin vermedi. Çıkan olayların ardından 10'un üzerinde kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan 
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kişiler AKP İl binası önünde bekleyen polis araçlarına bindirilerek Emniyet'e götürüldü. Gözaltına alınanlar polis 
tarafından darp edilirken, bazı kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi  
 
2 Ağustos 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi’nde evlere düzenlenen baskınlarda, isimleri öğrenilemeyen 4 çocuk 
gözaltına alındı.  Evleri basılan yurttaşlar, polislerin ellerinde bir listeyle dolaştıklarını söyledi    
 
9 Ağustos 2011’de, Diyarbakır’da trafik ekibinin durdurduğu aracın şoförüyle polis memurları arasında tartışma 
çıkması üzerine aracın şoförünün darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi   
 
11 Ağustos 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Selma Özkan,  “Kardeşim  Ahmet Özkan, bugün saat 
13.00 sularında Sur belediyesi temizlik şantiyesinde polislerce gözaltına aldılar. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”Demiştir  
 
12 Ağustos 2011’de, Diyarbakır'da gözaltına alınan Esmer Dayan adlı öğrenci Siirt'in Eruh İlçesi'ne getirildi. 
Dayan'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.     
 
20 Ağustos 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Altan Acar- Kadir Baş,   “Bugün bir trafik kazası nedeniyle 
Diyarbakır Yenişehir Polis karakolundayken, yaşları 17–18 olan 4 çocuk gözaltına alınmış halde karakola 
getirildiğine tanık olduk. Polisler gözaltına aldıkları çocukları darp etmekte hem de ağza alınmayacak küfürler 
etmekteydiler. Gözaltına alınanlardan bir çocuk daha karakolun bahçesindeyken darp edilirken kaçtı. Gözaltına 
alınanlardan bir kişi de daha sonra serbest bırakıldı. Ancak soyadlarını bilmediğimiz Mehmet ve Abdulrrezzak adlı 
kişiler halen gözaltında ve kötü muamele görüyorlar. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz. ” Demiştir  
 
27 Ağustos 2011’de DTK'nin çağrısı üzerine Habur Sınır Kapısı'na doğru yürüyüş başlatan ve sabah saatlerinde 
Diyarbakır'dan yola çıkan araçların tamamı Çarıklı Beldesi çıkışındaki polis arama noktasında durduruldu. Şu ana 
kadar 8 araca el konulup 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında para cezaları kesilirken, Mersin MKM sanatçısı Rojbin 
"ifadesi alınacak" gerekçesiyle gözaltına alındı.   (27.08.2011/DİHA) 
 
6 Eylül 2011’de, DTK'nın, "PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük" ve "Demokratik Özerkliğin resmen tanınması" 
talepleri ile başlattığı eylemler kapsamında Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 
meşaleli yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi . Açıklamanın ardından grup dağılırken, polisin ara sokaklarda 
kimlik kontrolü yaptı,. 2 çocuk ise slogan attıkları gerekçesiyle tartaklanarak gözaltına alındı. (  
 
7 Eylül 2011’de Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde yolda yürürken “şüpheli” olduğu gerekçesiyle Metin Arslan (31)  
gözaltına alındı.   
 
8 Eylül 2011’de, Diyarbakır merkez Sur İlçesi Çarıklı Mahallesi'nde ikamet eden Azadiya Welat Gazetesi Adana 
eski Temsilcisi Şehmus Kabak'ın evine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Evde yapılan aramanın ardından 
Kabak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kabak, Adana'ya götürüldüğü belirtildi.    
 
10 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde bulunan Cumhuriyet Lisesi yakınlarında sivil polisler ile 
yurttaşlar arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma esnasında polislerin Sinan Balıkçı ve Recep Geler 
adlı yurttaşların gözlerine sprey sıkarak, silah çektiği iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 
gözaltına alınan yurttaşların Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınanlardan 
Sinan Balıkçı'nın ablası Reyhan Tekin'in de Yenişehir Polis Karakolu önünde "Neden kardeşime silah 
çekiyorsunuz" diye tepki gösterdiği esnada, polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı.  
 
10 Eylül 2011’de, Diyarbakır'da 12 Eylül askeri darbesini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilmek istenen 
yürüyüş polis engeline takıldı. Kurum temsilcilerinden bir grubun yürüdüğü Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne kırmızı 
karanfiller bırakıldı. Protestonun ardında dağılan kitle arasından 2 çocuk polisler tarafından gözaltına alınırken, 
neden gözaltına alındıklarına ilişkin bilgi verilmedi  
 
15 Eylül 2011’de Diyarbakır’da, ESP İl Örgütü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında Dağkapı Meydanı’na “Adil, 
onurlu, demokratik barış istiyoruz” yazılı afiş asan ESP üyesi iki kişi gözaltına alındıktan sonra “Kabahatler 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 154’er lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı. 
 
15 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'nde 4 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Bir 
işyerinde gözaltına alınan Abdülserdest Tan, Semra Çuban ile soyadı öğrenilemeyen Velat ve ismi öğrenilemeyen 
bir kişinin gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Gözaltına alınan 4 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
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21 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Emin Boz, şu beyanlarda bulundu: “Benim babam 
Mehmet Emin Boz, 17.09.2011 tarihinde gözaltına alındı. Babamın gözaltına alınma gerekçesini bilmiyoruz. 
19.09.2011 tarihinde babamı ifadesi alınmak üzere Diyarbakır iline getirildiği konusunda Şırnak Emniyet Müdürlüğü 
bizi arayarak bilgi verdi. Dün adliyeye çıkarıldıkları konusunda bilgi aldık. Ancak babamı durumunu bilmiyoruz. 
Avukat olarak kimin ilgilendiğini ve şıu an nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”   
 
22 Eylül 2011’de, Diyarbakır'da polise yönelik silahlı saldırının ardından, 7 kişinin "şüpheli" oldukları gerekçesiyle 
gözaltına alındıkları belirtildi.   
 
24 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın Ergani ve Hani ilçelerinde önceki gün evlere yapılan polisin baskını sonrasında 
gözaltına alınan 5 BDP'liden 3'ü tutuklandı. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda 
gözaltına alınan 5 kişi, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklama 
talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 2'si serbest bırakılırken, Ergani'de gözaltına alınan Selvi 
Aslanöztürk ve Fahriye Savar ile Hani'den gözaltına alınan Şahin Yiğit tutuklanarak, cezaevine gönderildi.   
 
24 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şeyhmus Sevük, şu beyanlarda bulundu: “21.09.2011 
tarihinde saat 12:00 civarında kardeşim Ömer diş tedavisi için gitmiş olduğu hastaneden iki arkadaşı ile birlikte 
dönerken yolda polis araması yapılmış bu esnada kardeşimin arkadaşlarından biri polisten kaçtı. Ondan sonra 
kardeşim ve yanındaki diğer arkadaşını alıp götürmüşler. Polis okulundan sordum TEM şubede olduğunu 
söylediler. Ancak hiçbir haber alamadık. 3 gündür hiçbir şekilde kendisine ulaşamıyoruz. Aile olarak kuşku 
içindeyiz. İHD’ den hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
28 Eylül 2011’de, tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yusuf Karabulut, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Askeri KARABULUT yaklaşık 40 gün önce Seyrantepe mevkiinde gözaltına alındı. Bir etkinliğe katıldığı gerekçesi 
ile gözaltına alınmış. Gözaltına alındıktan sonra tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konulmuş. Ceza evinde 
kaldığı 35 gün sonunda (21.09.2011 tarihinde) tekrar mahkemeye çıkarılmış ve kendisine 6 yıl 3 ay hapis cezası 
verilmiştir. Abimin yargılanma sürecinden hiçbir şekilde haberimiz olmamıştır. Bu yüzden kendisine avukat dahi 
tutamadık. Abimin yargılanma sürecinin adil ve şeffaf işletilmediğini kendisini savunma hakkının verilmediğini 
düşünmekteyim. Bu konuda İHD’ den hukuki yardım talep ediyorum.”  
 
30 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ye yönelik operasyonda 
gözaltına alınan Ş.Y, F.S, S.Ö ve F.Ç emniyetteki ifadelerinin ardından Adliye sevk edildi. Savcıkta ifadelerinin 
ardından istemiyle mahkemeye sevk edilenlerden Ş.Y, F.S ve S.Ö tutuklanırken, F.Ç tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.   
 
30 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde, geçtiğimiz 28 Nisan'da Diyarbakır ve bölge illerinde yaşanan polis 
baskılarını protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasında, basın metnini okuduğu gerekçesiyle Şiringül 
Dalkuş hakkında dava açıldı. Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Dalkuş, suçlamaları kabul 
etmezken, mahkeme heyeti, "Basın açıklaması yoluyla örgütün amacının propagandasını yapmak" gerekçesi ile 
Dalkuş hakkında tutuklama kararı verdi. Dalkuş, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
 
3 Ekim 2011’de, Azadiya Welat eski Genel Yayın Yönetmeni ve gazetenin yazarı Tayyip Temel, Diyarbakır'da 
gözaltına alındı. Yenişehir Ofis Semti'nde polisler tarafından gözaltına alınan Temel'in gözaltı gerekçesi 
öğrenilemezken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
4 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Muhsin Turan şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Agit 
Turan, evinden çıktığı sırada kimlik sorgulaması sonrasında gözaltına alınmış ve tevkif edilmiştir. Karakoldan 
Mahkemeye çıktığında kendisiyle yakinen görüşebilme imkânım oldu. Oğlumun yüzünde morluklar ve darp izleri 
vardı. Darp edildiği açıkça görülmekteydi. Oğlum Agit Karakolda ifadesi alınırken baskıya maruz bırakıldığını ve 
darp edildiğini ifade etti. Ben İHD Diyarbakır Şubesinden hukuki yardım talep ediyorum. ”  
 
4 Ekim 2011’de, Diyarbakır'da "KCK operasyonu" çerçevesinde Ergani İlçesi'nde de çok sayıda eve baskın 
düzenlendi. Evlere yapılan baskında aralarında İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Kınık, Ergani eski İlçe Başkanı 
Mehmet Duman, Şemsettin Kaplan, Arif Aslan ve Ali Aslan'ın da bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.     
 
4 Ekim 2011’de, Diyarbakır'da "KCK operasyonu" kapsamında Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Hüsamettin Çiçek'in 
gözaltına alındığı bildirildi. Saat 15.00 sularında Bağlar İlçesi'nde bir işyerinde bulunan Çiçek'in sivil polislerce 
gözaltına alındığı ve emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.   
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4 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ecevit Okan, şu beyanlarda bulundu: “Zeynep Okan 
30.09.2011 tarihinde saat 13.00 sıralarında Veni Vidi Hastanesinin bahçesinde herhangi bir kimlik kontrolü 
yapılmadığı halde, ellerinde eylem, etkinlik görüntüleri olduğu gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 01.10.2011 
tarihinde Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edildi. Mahkemede Tutuklu Yargılanmak üzere Diyarbakır E Tipi Ceza Evine 
Gönderildi. İHD Diyarbakır Şubesinden hukuki yardım talep ediyorum”   
 
5 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır başvuruda bulunan Hayfa Leyla Barış, şu beyanlarda bulundu: “Babam Hüseyin 
Barış, bugün saat 13.54 sıralarında beni arayarak gözaltına alındığını ve Emniyete götürüldüğünü söyledi.  Ancak 
hangi karakola ve kimler tarafından götürüldüğünü bilmiyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
7 Ekim 2011’de, BDP Mardin eski İl Başkanı Hilmi Öncü, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi'nde bulunan iş yerinde polisler 
tarafından gözaltına alındı. Alınma gerekçesi hakkında bilgi edinilmeyen Öncü'nün, Diyarbakır'a getirildiği bildirildi.   
 
7 Ekim 2011’de Diyarbakır’dan Bursa’ya hareket etmek isteyen otobüsleri engelleyen polis ekipleri bir aracı 
Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın üzerine sürerken; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in de darp edilmesi 
nedeniyle gözlüğünün kırıldığı; 3 kişini ise gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
8 Ekim 2011’de, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "KCK" adı altında başlatılan operasyon 
kapsamında ev ve işyerlerine yönelik düzenlenen baskın ile gözaltına alınan ve aralarında BDP'li belediye 
başkanları, BDP il yöneticileri, BDP Kadın Meclisi ve Kent Meclisi üyeleri ile gazetecilerin de bulunduğu 36 kişi, dün 
adliyeye sevk edildi. 7 savcı tarafından ifadeleri alınan 6'sı kadın 36 kişinin 15 saat süren ifade işlemlerinin 
ardından 6'sına adli kontrol ve yurt dışı yasağı olmak üzere 15 kişi serbest bırakıldı. Tutuklama talebi ile nöbetçi 
mahkemeye sevk edilen ve aralarında Derik Belediye Başkanı ve DTK Koordinasyon Kurulu Üyesi Çağlar Demirel, 
BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Erkan Pişkin, BDP Genel Saymanı Abdullah Bozkoyun, Sayman Yardımcısı 
Salih Yıldız, BDP Kadın Meclisi'nden Fatma Kaşan, BDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aksünger, il 
yöneticileri Ahmet İlan, Nesip Gültekin, Mehmet Güzel ile eski İl Yöneticisi Resul Erkaplan, Azadiya Welat Gazetesi 
eski Genel Yayın Yönetmeni ve gazetenin yazarı Tayyip Temel'in de bulunduğu 21 kişiden 3'ü tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 18 kişi ise "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.   

 
12 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 10 Ekim günü İskanevleri'nde gözaltına alınan M.A. (17), dün 
savcılığa çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen M.A., 
"Molotof, ses bombası, el bombası gibi patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Tutuklanan M.A.'nın kol, sırt ve sağ bacağında darp izleri olduğu belirtilirken, darp izlerinin hakime gösterildiği 
ancak hakimin "Düşmüşsün" diyerek dikkate almadığı öğrenildi.    
 
12 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde Koşuyolu Parkı civarında BDP çalışanı Mazhar Öztürk sivil polisler 
tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildiği belirtilen Öztürk'ün, Antep'te "KCK" adı altında 
Kürt siyasetçilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığının iddia edildiği ve Antep'e 
götürüleceği öğrenildi.   
 
14 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Mürsel Pamukçi, şu beyanlarda bulundu: “Bugün 
14.10.2011 Cuma günü saat 04.00 saatlerinde ağabeyim Ramazan Pamukçi’nin evine TEM Polisleri tarafından 
baskın yapıldı. Ellerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın arama ve gözaltı kararı vardı. Ve bu karar ile babam 
Yakup, Ağabeyim Ramazan ve Ağabeyimin misafirleri olan İhsan Akgül ve Ertan Yürek gözaltına alınarak 
Ankara’ya götüreceklerini söylediler. Babamın, Ağabeyimin ve ağabeyimin misafirlerinin hayatlarından endişe 
etmekteyim. Şu anda nerede olduklarına dair bir bilgimiz yoktur. Bu konuda İHD den hukuki yardım talebinde 
bulunuyorum.”   
 
17 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Şerafettin Filitoğlu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Ömer Filitoğlu, Muğla Üniversitesini bitirdi. Okuduğu sırada, Şerzan Kurt’un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen 
gösteriye katılmış. Bu gösteri nedeniyle hakkında İzmir ilinde soruşturma başlatılmış. Bu gün sabah saat 6.30 
sıralarında sivil giyimli polisler eve gelerek oğlum hakkında yakalama emri olduğunu söyleyip gözaltına aldılar. 
Polisler İzmir ilinde mahkemesi olduğunu ve ifadesinin alınması nedeniyle yakalaması olduğunu söylediler. Oğlum 
hakkında endişeliyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum “ 
 
18 Ekim 2011’de, Dicle Üniversitesi yol ayrımında polis servis aracına yönelik bombalı eylem gerçekleştirdiği iddia 
edilen ve ağır yaralı halde gözaltına alındıktan sonra Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi 
devam eden Beşir Arcagök, sedye ile getirildiği Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak 
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
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18 Ekim 2011’de, Diyarbakır’da dün Kayapınar Belediyesi çalışanı 2 temizlik işçisi dahil 9 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Dün belediye çalışanı Bayram Arı ile Uğur Topuz ve BDP üyesi Şehmus Çakar ve ismi öğrenilemeyen 1 
kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, bugün de soyadı öğrenilemeyen Fethullah, Mesut ile Müslüm adlı kişiler ve 
ismi öğrenilemeyen 2 kişinin daha polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan Şehmus 
Çakar’ın savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, diğer 8 kişinin Emniyet’teki ifade 
işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 
 
18 Ekim 2011’de, Kırıkkale'de 20 Eylül tarihinde tren garında yakalanan bomba ile ilgili olarak Diyarbakır'da 
gözaltına alınan 7 kişi, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, bir kişiyi serbest bırakırken, 6 kişiyi tutuklama 
talebiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 2 kişi, ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, Yakup Pamukçu, Ramazan Pamukçu, Ertan Yörük ve soyismi öğrenilmeyen İshak adlı 
kişi ise "örgüt üyesi olmak" ve "devleti yıkmaya teşebbüs etmek" iddiasıyla tutuklandı. 
 
19 Ekim 2011’de, Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi çalışanı 2 temizlik işçisi dahil 9 kişi gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınanlardan BDP üyesi Şehmus Çakar savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 8 kişi de 
Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyordu. Dün gözaltına alınanlardan soyadı öğrenilemeyen Mesut adlı kişi serbest 
bırakılırken, gözaltına alınan Kayapınar Belediyesi temizlik işçisi Bayram Arı da çıkarıldığı mahkemede 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Kayapınar Belediyesi çalışanı Uğur Topuz'un da bulunduğu 4 kişinin 
Emniyet'teki ifade işlemleri sürerken, dün gözaltına alınan BDP çalışanı Fethullah Yiğit adlı kişinin ise Ankara'ya 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
21 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Abdulkadir Kaya, şu beyanlarda bulundu: 
“21.10.2011 tarihinde saat 06.00 sıralarında evimize polislerce baskın düzenlendi. Baskında bizim evimizi 
dağıtarak ve kırıp dökerek aradılar. Görüntüleri videoya çektim. Ayrıca iki oğlumu gözaltına aldılar. Evimin hukuka 
aykırı bir şekilde arandığını düşünüyorum. Baskın sırasında polisler çıplak silahlarla ve silahları üzerimize 
doğrultarak içeriye girdiler. Bu nedenle kendilerinden şikâyetçiyim. Bu konuyla ilgili ve gözaltındaki oğullarımla ilgili 
derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum. ”   
 
26 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Muhlis Ergün, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Barış Ergün, Lice’de sivil polisler tarafından evin önünden gözaltına alındı. Bir gün önce evlenmişti. Polisler bize 
kimliklerini ve arama izinlerini göstermediler. Kardeşimi Lice Emniyetine götürdüler. Daha sonra başka bir araç 
vasıtası ile Diyarbakır’a götürdüler. Baro tarafından atanan avukat Seda Tekin kendisiyle görüşmüş. Kardeşimin 
Gözaltına alınma sebebini bilmiyoruz. Kardeşim gece gündüz fırında çalışıyordu. Diğer kardeşim Özcan Ergün 
Antalya’dan düğün amacıyla buraya gelmişti. İki kardeşimi de gözaltına aldılar. Mağdur’uz hukuki yardımlarınızı 
bekliyoruz” 
 
29 Ekim 2011’de,  DTK ve BDP'nin çağrısı üzerine Malatya'da bekletilen 24 cenaze için Diyarbakır ili  Bismil 
ilçesinde yapılmak istenen protesto gösterisine müdahale eden polis 3 kişiyi göz altına aldı.    
 
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır’ ın Sur İlçesi'nde Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Grin Park önünde toplanan 
bir grup genç ateşler yakarak caddeyi trafiğe kapattı. Eylem sırasında olay yerine gelen polis tazyikli su ve gaz 
bombaları ile müdahale etti.  . Olaylar sırasında 1 çocuk gözaltına alındı.   
 
29 Ekim 2011’de Malatya Adli Tıp Kurumu’nda bir süredir bekletilen ve HPG militanlarına ait olduğu iddia edilen 23 
cenazenin kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi için Diyarbakır’da yapılamak istenen protesto 
gösterisine müdahale eden kolluk kuvvetleri  2 si çocuk 15 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınan kişilerden 13’ü 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla tutuklandı   
                   
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne bağlı köylerden aldığı yardımlarla geçinen Muş nüfusuna kayıtlı 
zihinsel engelli Sadettin Şahin adlı yurttaşın Tepe Belde Jandarma Karakolu'na bağlı jandarmalar tarafından "PKK'li 
olduğu" iddiasıyla gözaltını alınıp işkence edildiği öne sürüldü. 
 
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nin 5 Nisan Mahallesi'nde DTK ve BDP'nin çağrısı ile 
Malatya'da bekletilen 24 cenaze için gerçekleştirilen yürüyüşü takip eden DİHA’nın stajyer muhabiri Mazlum Sezer, 
polisin yürüyüş sırasında bir genci darp ederek gözaltına alınmasını görüntülerken, polisler tarafından darp edildi. 
Görüntü kasetini isteyen polise kaseti vermeyen Sezer polis tarafından tokatlandı. Polisler Sezer’e "Bir daha seni 
burada görmeyelim kaybol" şeklinde tehdit ederek kasetine el koydu.  
 
 31 Ekim 2011’de,  DTK ve BDP'nin çağrısı üzerine Malatya'da bekletilen 24 cenaze için Diyarbakır'da yapılan 
yürüyüşe polis müdahalesi ile başlayan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 29'a çıktı. Diyarbakır'da 2'si çocuk, 1 i 
engelli toplam 26 kişi gözaltına aldığı öğrenilirken, Bismil İlçesi'nde de 3 kişi gözaltına alındı. Bismil'de gözaltına 
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alınan Yıldırım Sayın, Muhammed Emir Demir ile Ebedtin Argıç dün gece Bismil Adliyesi'ne getirildi. Savcılık 
ifadelerinin ardından 3 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, Yıldırım Sayın ve Muhammed Emir 
Demir serbest bırakıldı. Ebedtin Argıç adlı genç ise "polise taş attığı" gerekçesiyle tutuklanarak Diyarbakır D Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi. Diyarbakır'ın Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde gözaltına alınan 2'si çocuk, biri 
engelli 26 kişinin isimleri şöyle: Cemil Dağ, Ayfer Arat, Mehmet Abdulah Yalvarma, Abdullah Yakoğlu, Adem 
Koğun, Serdar Yağan, Mehmet Tan, Sidar Yalçınkaya, Aslı Calıhan, Fatih Kaptan, Mehmet Kan, Mahmut Tora, 
Mazlum Güler, Hikmet Uruç, Mehmet Kuş, Mahmut Alar, Mehmet Çağlar, Bilal Begün, Şaban Begün, Agır Öncel, 
Mehmet Selçuk, Seyithan Tekel, Ramazan Alaca ile B.A., A.Ö. adlı çocuklar ve Serdar Yıldız adlı engelli kişi.   
 
1 Kasım 2011’de, Diyarbakır'da önceki gün Malatya’da bekletilen 24 cenazeyle ilgili BDP ve DTK'nin yapmış 
olduğu çağrının ardından düzenlenen yürüyüş sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 19 kişinin savcılıktaki 
ifadeleri tamamlandı. Savcılıktan ifadeleri alınan 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, tutuklama 
talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 kişi ise mahkeme tarafından tutuklandı. 2911 sayılı “Toplantı ve 
Gösteri yürüyüşleri Kanuna Muhalefet” iddiasıyla tutuklanan 13 kişi Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.   
 
5 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Veysi Cancan, şu beyanlarda bulundu: “05.11.2011 tarihinde 
Urfa kapı civarında arabamla trafikte seyir halindeyken önüme geçerek beni durduran 21 FF 241 plakalı araçtan 
inen ve polis olduklarını belirten sivil giyimli 2 şahıs neden yavaş gittiğimi söylediler.Kendilerine yol vermediğini 
söyleyerek bana hakaretlerde bulunmaya başladılar. Ben de kendilerine trafik kurallarına uyduğumu ve yanlış bir 
şey yapmadığımı belirttim. Ancak bu iki şahıs bana hakaret etmeye devam ederek yumruklamaya başladılar. Ben 
bu şahıslara kendilerini şikâyet edeceğimi belirttim. Ancak “kime gidersen git” diyerek beni tehdit edip darp etmeye 
devam ettiler. Aramıza vatandaş ve trafik polisleri girdiği halde bana vurmaya devam ettiler. Beni haksız bir şeki lde 
darp eden ve polis oldukları için bu durumu bana karşı üstünlük olarak kullanan şahıslardan hakaret, tehdit ve darp 
olayından dolayı şikâyetçiyim. Bu şahısların tespit edilerek haklarında gerekli soruşturmanın yapılmasını talep 
ediyorum.”      
 
12 Kasım 2011’de Hakkâri’deki Kazan Vadisi’nde ve Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’ndeki operasyon ve çatışmada 
yaşamlarını yitiren HPG militanları Mizbah Ezer ve Ömer Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreni için 
toplananlara polis ekiplerinin gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı   
 
14 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hanife Ak, şu beyanlarda bulundu: “Dün yani, 13.11.2011 
tarihinde saat 1.00 sularında polisler tarafından evimize baskın düzenlendi. Evimiz arandı. Aramanın sebebini 
sorduk. Kızım Emine Ak’ın Kilis’te gözaltına alındığından kaynaklı dediler. Arama sona erdikten sonra kızım 
Zeynep, oğlum Serdar’ı gözaltına aldılar. Eminyete götürüp ifadelerine başvuracaklarını söylediler. İfadeleri 
alındıktan sonra serbest bıraktılar. Kızım Eminen’in niçin gözaltına aldıklarını sordum. Bana sınırdan içeri girerken 
ve pasaportsuz oldukları için gözaltına aldıklarını söylediler. Biz kızımın hayatında endişe ediyoruz. Nerede olduğu 
hakkında bilgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   
 
15 Kasım 2011’de Hakkâri'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen operasyonda 
yaşamlarını yitiren HPG'lilerden Mızbah Ezer ile Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde infaz edildiği ileri sürülen Ömer 
Erdoğan'ın cenaze töreninin ardından gözaltına alınan 13'ü çocuk 20 kişiden 7'si tutuklandı. Aralarında 6 yaşındaki 
S.D.'nin de bulunduğu 13 çocuk önceki gün Çocuk Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakılırken, 7 kişi ise emniyetteki 
işlemlerin ardından öğlen saatlerinde savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan Aydın Özaydın, Remzi 
Çetinkaya, Erhan Gündoğdu, M. Selim Aykul, Abdurrahim Kaya, Ekrem İpek ve Nimet Yıldız,  tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.   
 
18 Kasım 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'nde bulunan Etik Reklam Ajansı'na, polis 
tarafından düzenlenen baskında    ajansın bilgisayarlarından bazılarının hard disklerine, bazılarının ise kasalarına 
el konulurken, ajans tarafından basımı yapılan birçok dergi ile BDP tarafından sipariş edilen afiş, seçim 
kampanyasında kullanılan materyallere de el konuldu. Arama sonrası Etik Reklam Ajans Müdürü Hüseyin Barut ile 
ajans çalışanı Hayrettin Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.   
 
18 Kasım 2011’de BDP'nin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yarın "Buradayım. İrademe sahip çıkıyorum" 
sloganıyla yapacağı miting için kentte anons yapan BDP otobüsüne el koyan polisler, otobüs şoförü ve 3 yurttaşı 
gözaltına aldı. Alipınar Köprüsü altında durdurulan ve Demirok Tesisleri otoparkına getirilen araç için tesise gelen 
TEM  Şube polisleri, araç içerisinde arama yaptı. "Yasadışı parçalar" çaldığı gerekçesiyle el konulan aracın içinde 
bulunan müzik CD'lerine ve bir laptopu alan polis, otobüs şoförü Ferhat Dalmızrak ve araçta bulunan Emrah 
Ceylan, Hatip Ertaş ile Adnan Yücel isimli yurttaşları gözaltına aldı.   
 
18 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Evin Çelikbilek, şu beyanlarda bulundu: “17-18 Kasım 
tarihinde polisler tarafından evime baskın düzenlendi. Arama kararını göstermelerini istedim kabul etmediler. Benim 
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kayınbabamı 1990 yılında gözaltına almışlar sonrasında cenazesi bulunmuştur. Polisler eşim Velat Çelikbilek’i 
aradıklarını ve onun akıbeti de babası ile aynı olacağını söylediler. Eşimin arama gerekçelerini sordum: 
görüntülerinin olduğunu, gelsin cezaevinde 9 yılını geçirsin bizi uğraştırmasın dediler. Ayrıca çıkarken bana bir 
belge imzalattılar ve okumama da izin vermediler. Bizi bu şekilde küfür, hakaret ve tehditlerde bulunan polislerden 
şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
22 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nesrin Bulut, şu beyanlarda bulundu: “Bu sabah saat 04.00 
sularında evimize TEM şube polislerin tarafından evimize yapılan baskında kızım olan Zelal Sorguç gözaltına 
alındı. Kızımın eşi cezaevinde olduğu için kızım benim yanımda kalıyor. Gözaltına alınma gerekçesi KCK Örgüt 
yapılanmasının içinde yer almasıdır. Evimiz aranıldı ve bilgisayar, cep telefonlarımıza el konuldu. Arama esnasında 
çantamda bulunan ve HADEP üyelik kartımı da almaya çalıştılar. Buna izin vermediğim için bana bağırarak “yat 
yere, istediğimi alırım” dedi. Bende kızım için gelmişsiniz benim eşyalarımı alamazsınız buna hakkınız yok dedim. 
Bunun üzerine bana hakaret etmeye başladılar. Evimin camlarını kırdılar. Beni mağdur ettiler. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
22 Kasım 2011’de, Diyarbakır'da 2011 yılı başlarında meydana gelen gösteriler sırasında gösterilere katıldıkları 
iddia edilerek tutuklanan ve haklarında dava açılan Murat İçli, Mesut Pehlivan ile Ekrem Yapıcı'nın yargılamasına 
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 3. duruşması görülen davada tutuklu sanıklar ile sanık 
avukatı Serkan Akbaş duruşmada hazır bulundu. Davaya konu olan iddialara ilişkin "Karizma" ve "Adaptör" kod 
isimli gizli tanıkların beyanlarının alınmadığının belirtildiği duruşmada, mahkeme heyeti, gizli tanıkların dinlenilmesi 
için emniyete yeniden müzekkere yazılmasına, sanıklardan İçli ve Pehlivan tarafından mahkemeye sunulan 
dilekçede PKK Lideri Abdullah Öcalan'a "Kürt Halk Önderi" denildiği için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç 
duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı 11 Ocak 2012 tarihine erteledi.  
 
22 Kasım 2011’de, Diyarbakır'da "KCK" adı altında düzenlenen operasyonda evlerine baskın düzenlenen Gülşen 
ve İrfan Çelik kardeşlere polisler tarafından şiddet uygulandığı ileri sürüldü. Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evlerine 
polisin sabah saatlerinde baskın düzenlediğini ve 3 saatlik aramanın ardından polisin kendilerine hakaret ettiğini ve 
şiddet uyguladığını söyleyen anne Türkan Çelik, "Gözaltına alınan oğlum ve kızım BDP çalışanlarıydı. Eve çok 
sayıda polis baskın yaptı. Apartmanımız çembere alınmıştı. Baskın esnasında 'KCK' operasyonudur dediler" diye 
konuştu. Baskın esnasında kadın polisin kızı Gülşen'e şiddet uyguladığını söyleyen anne Çelik, "Kızım uykudayken 
kadın polis onu dövmeye başladı o esnada kızım korktu ve balkona koşarak kendini atmaya çalıştı. Polis onu tuttu. 
Sonra polis 'bizden kaçmaya çalışan zanlı' diye tutanak tuttu" şeklinde konuştu. Anne Çelik, oğlu İrfan'ın da darp 
edilerek gözaltına alındığını kaydederek, "İrfan oğlumun bileklerine kelepçeyi taktıkları gibi yere yatırıp sırtına 
ayaklarıyla basmaya başladılar. Ben de bağırıp çağırdım ardından polisler beni itmeye ve küfretmeye başladı. 
Hepiniz 'Apocu'sunuz hepinizi götüreceğiz" şeklinde tehditlerde bulunduklarını ifade etti. Kalp ve tansiyon hastası 
olduğunu söyleyen anne Çelik, "Bu olanlara dayanmadım tansiyonum yükseldi. Polisler ambulans çağırdı. Ben 
hastaneye geldikten sonra oğlumu ve kızımı götürmüşlerdi" ifadesinde bulundu.   
 
26 Kasım 2011’de, 22 Kasım günü “KCK Soruşturması” sonucu gözaltına alınanlardan 49 kişiden 36 sı  “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” ve “suçu ve suçluyu övdükleri” suçlamalarıyla Diyarbakır’da tutuklandı  
  
 26 Kasım 2011’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Bayrambaşı (Sêdeqnê) Beldesi'nin Dolapdere (Şêlima) Köyü'nde dün 
sabah saatlerinde askerler tarafından yapılan ev baskınında gözaltına alınan Rıza ve M. Sait Kızgın kardeşler, 
İfadeleri alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
27 Kasım 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde surların Urfa Kapısı'na öğlen saatlerinde PKK'nin bayrağı 
asıldı. Bir süre sonra olay yerine polisler, bayrağı indirirken bir genci de hakaret ederek, yaka paça gözaltına aldı. 
Görgü tanıkları ise, olay yerine gelen polisin surların üzerinde fotoğraf çeken iki gence "Gençler o bayrağı oradan 
alıp bize atar mısınız" demesi üzerine, gençlerden birinin bayrağı alıp polislere attığı belirtti. Bayrağı polise veren 
gencin ise daha sonra hakaret edilerek, yaka paça gözaltına alındığı belirtildi.   
 
27 Kasım 2011’de, DTK Daimi Meclis Üyesi Ferhat Tarhan, yeğeni ile birlikte Diyarbakır'ın Bayramoğlu semtinde 
gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tarhan ve yeğeninin gözaltına alınma gerekçesi 
öğrenilemedi.  
 
29 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zülküf Akdut, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Ahmet 
Akdut, 27.11.2011 tarihinde Ergani ilçe merkezinde arkadaşı olan Nevruz Acer ile birlikte gözaltına alındı. Aynı gün 
saat 24.00’da emniyet müdürlüğünden arayarak oğlumun gözaltında olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine oğlumla 
görüşmek için emniyete gittim ancak görüşmemize izin vermediler. Görevlilerle görüştüm oğlumun Diyarbakır’a 
götürüleceğini söyledi. daha sonra Diyarbakır emniyeti de arayarak kendisinin gözaltında olduğu bilgisi verildi. 
Oğlumun durumundan endişe duyuyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
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1 Aralık 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'ne bağlı Kantar Kavşağı'nda Ali Ayna adlı yurttaş gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Ayna'nın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
2 Aralık 2011’de, Diyarbakır'da polis, bu sabah bir eve baskın düzenledi. Bağlar İlçesi Fatih Mahallesi'nde Özgün 
ailesinin evine baskın düzenleyen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM polisleri, evde bir süre arama yaptı. Yaklaşık 
bir saat arama yapan polis, aramanın ardından aile fertlerinden 18 yaşındaki Muhammed Özgün'ü gözaltına aldı. 
Özgün'ün kentte düzenlenen bazı gösterilere katıldığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.   
 
2 Aralık 20112de, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 61 kişinin yargılandığı 
davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18'inci duruşmasında, tutuklu Cengiz Doğan'ın annesi 
Şükriye Doğan ve halası Hayat Aktaş, zılgıt çekerek alkış çaldı. Ardından gözaltına alınan Doğan ve Aktaş 6 saat 
gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2 günlük disiplin cezasına çarptırılarak Diyarbakır E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Duruşmada hakimin Doğan ve Aktaş'a, "Siz bana sürpriz yaptınız. Ben de size 
sürpriz olarak, 2 gün tutuklama veriyorum" demesi dikkat çekti. 
 
3 Aralık 2011’de, Diyarbakır'da Kürt siyasetçilerine yönelik gözaltı operasyonları devam etti. Diyarbakır'ın 
Kayapınar, Sur ve Bismil ilçelerinde sabaha karşı evlere yapılan baskın sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Bismil'de 
BDP Diyarbakır eski İl Yöneticisi Sudan Güven'in Ağrı Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alındığı 
bildirilirken, Sur İlçesi'nde gözaltına alınan Erdal Çelik, Ayhan Sevintek ve Mesut Sevintek kardeşler ile Kayapınar 
İlçesi Huzurevler Mahallesi'nde gözaltına alınan Ajda İnci'nin gözaltı gerekçeleri öğrenilemedi.   
  
6 Aralık 2011’de BDP’nin Diyarbakır’da düzenlediği miting sonrası düzenlenen yürüyüşte faili meçhul bir şekilde 
öldürülen Murat Elibol’un Çınar İlçesi’ndeki mezarını ziyaret etmek isteyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu gözaltına alına 7 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   
  
14 Aralık 2011’de Diyarbakır’da düzenlenen ev baskınları sonucu Şahin Karhan ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, 
“Diyarbakır’da 2009 yılında düzenlenen bir gösteriye katıldıkları” iddiasıyla   gözaltına alındı   
  
15 Aralık 2011’de, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne görüşe giden Azadiya Welat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Menderes 
Öner, ifadesi olduğu gerekçesi ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen ve burada işlemleri tamamlanan Öner, Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerek savcılığa çıkarıldı.   
          
15 Aralık 2011’de, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde geçtiğimiz gün evlerine yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan ve 
22 farklı eyleme katılmakla suçlandıkları öğrenilen 13 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 
Savcılıkta ifadeleri alınan ve mahkemeye sevk edilen 13 kişiden Erdal Çelik, Ramazan Dikici, Yılmaz Surguç, 
Mesut Seviktek, Abdurrahman Karabulut, Yalçın Konak, Muhammet Düzgün ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs 
"Örgüt propagandası yapmak", "Örgüt üyesi olmak", "Yürüyüş kanununa muhalefet etmek", "Patlayıcı madde 
bulundurmak ve kullanmak" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
20 Aralık 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hayriye Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan 
Haydar Tekin bu sabah saat 05.00 sularında polislerce yapılan baskında gözaltına alındı. Gözaltına alınma 
gerekçesi İstanbul’dan gelen talimat üzerinedir. İfadesi için İstanbul’a götüreceklerini söylediler. Kardeşim 2-3 yıl 
önce muhabirlik yapıyordu. Şuanda çalışmıyor. Evimizde birçok eşyamıza el koydular. Bilgisayarın hard diski ve 
kardeşime ait olan cep telefonu da aldılar. Kardeşimin neden alındığını bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”  
 
21 Aralık 2011’de Azadiya Welat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Yıldırım, Diyarbakır’da gazete 
bürosundan çıktıktan sonra sivil polis ekibi tarafından gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldü   
 
22 Aralık 2011’de, Diyarbakır'ın Dicle (Piran) İlçesi'nde bulunan Ziyaret Tepesi'nde 5 Aralık günü özel harekat 
noktasında yönelik düzenlenen ve 1 HPG'linin yaşamını yitirdiği ileri sürülen roketatarlı saldırı sonrası yaralanan 
sivil yurttaş Murat Geneş (18) gözaltına alındı. 3 gün önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu bildirilen 
Geneş’in evine özel harekat timleri tarafından yapılan baskın sonucu gözaltına alındığı kaydedildi.   
 
24 Aralık 2011’de, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 21 Aralık günü Diyarbakır, 
Antep, Urfa, Batman ve Hakkari'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığı 
kaydedildi. Açıklamada, gözaltına alınan 7 kişinin yurt dışında faaliyet yürüten PKK'lilerden aldıkları talimatlar 
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doğrultusunda özel ve kamu kurumlarına ait web sitelerini çökerterek, örgütün propagandasını yaptıkları iddia 
edildi.    
 
24 Aralık 2011’de,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fatma Telek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Barış 
Yılmaz, 22.12.2011 tarihinde akşam saatlerinde Bağlar polis karakolunda bulunan polisler tarafından gözaltına 
alındı. Oğlumu gözaltına alan polisler çenesini kırıp daha sonra 112 servisini arayıp ambulans çağırmışlar. Şimdiye 
kadar kendi çabalarımızla oğlum da bulunan işkence izlerinin tespiti için bazı raporları doktorlardan aldık. 17 
yaşında olan oğlum şu an Dicle Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümün de yatmaktadır. Bu olayı gerçekleştiren ve şu 
anda Bağlar Polis Karakolun da bulunan polislerden ve devlet hastanesi doktorlarında davacı ve şikayetçiyim. Bu 
polislerin tümümün tespit edilip cezalandırılmasını talep ediyorum.”  
 
27 Aralık 2011’de, 26 Aralık günü Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 1 polis memurunun ölümü ve 1 polis memurunun 
da yaralanmasıyla sonuçlanan polis aracına silahlı saldırının ardından Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu 20 kişi gözaltına alındı   
 
27 Aralık 2011’de, Diyarbakır ili Bismil İlçesi'nde dün gece geç saatte polisler tarafından düzenlenen ev baskınında 
Ramazan Fidan adında bir genç gözaltına alındı.     
 
28 Aralık 2011’de, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde  geçtiğimiz gün polis aracına yönelik silahlı saldırının ardından dün 
sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında polis kurşunu ile yaşamını yitiren H. İbrahim Oruç'un 
babası Ömer Oruç, akrabaları İhsan Oruç ve Veysi Oruç ile Ramazan Fidan, İbrahim Türk, Ahmet Birgüler, Mervan 
Erdem adlı yurttaşlar gözaltına alınmıştı. Bugün sabah erken saatlerde Mezre Köyü'nde askerler tarafından 
düzenlenen baskınlarda da BDP İlçe Başkanı Nizamettin Azad ile aynı köyde oturan Abdurrahman Yıldız ve Ali 
Bengi adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Polis tarafından ilçe merkezinde de bu sabah düzenlenen ev baskınlarında 
Eşref Alsaç, Hüseyin Ek, Şirin Çiçekli, Yaşar Yıldız ve Garip Sevim adlı yurttaşlar gözaltına alındı.   
 
29 Aralık 2011’de, Diyarbakır ili Bağlar ilçe Belediyesi Meclis Üyesi Müjdet Gür, bu sabah saatlerinde otobüs 
durağında beklediği sırada polis tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. "KCK operasyonu" 
kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Gür, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
29 Aralık 2011’de, Diyarbakır'da, Ortasu (Roboski) Köyü'nde yaşanan katliamı protesto etmek için yürüyüşe geçen 
on bini aşkın kişiye yönelik polis müdahalesi ile başlayan olaylarda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
30 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde gerçekleştirilen bombardıman 
sonucu 35 köylünün katledilmesini dersleri boykot ederek protesto eden Dicle Üniversitesi öğrencilerinden Aziz 
Tektaş, Mahsun Kaya, Metin Adıyaman, Emin Bozkurt, Diri Şoreş, Veysel Kadandır, Faruk Bozan, Savaş Avcı, 
Baver Mızrak, İlyas Tarım, Sultan Uruk, Serdar Ataman, Gülistan Güçlü,Deniz Özaydınlı, Aşık Vangölü, Ramazan 
Bakır, Gurbet Yavuz, Hüseyin İzol, Berivan Örenç, Azat Tanışman, Seyhan Çiltepe, Nergiz Akkoç, Hakim Marol, 
Mehmet Keleş, Veysel Aras, Faruk Uygun, Übeyt Acar, Mesut Aydın, Fatih Öznur ve Cemal Aktaş’ın gözaltına 
alınanların ardından 14 öğrencinin de gözaltına alındığı, gözaltı sırasında darp edilen öğrencilerin Eğitim ve 
Araştırma Hastanase'ne getirilerek burada ayakta tedavi edildiği ve ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri 
bildirildi. Darp edilerek gözaltına alınan 14 öğrencinin isimleri şöyle: Önder Aslan, Faris Mercan, Mehmet Emin 
Çelik, Mehmet Reşitağaoğlu, Murat Akyüz, Sefer Tetik, Feyzi Başkurt, Fatih Sipçik, Hüsnü Esvet, Mehmet Yüce, 
Tekin Çelik, Eser Sevgül, İdris Işık, Ali Özgen.    
 
31 Aralık 2011’de, Diyarbakır’daki protesto gösterilerine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu BDP Diyarbakır 
Milletvekili Altan Tan darp edilirken, 54 kişi de gözaltına alındı   
  
31 Aralık 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasip İnci, şu beyanlarda bulundu: “31.12.2011 tarihinde 
saat sabah 04.00 sıralarında polisler tarafından evime yapılan baskında evde bulunan kızım Rojda İnci’yi gözaltına 
almışlardır. Aramalar yaklaşık olarak 4 saat sürdü. Arama esnasında bilgisayar, fotoğraf makinesi ve birçok 
dokümanlarımıza el koyduklar. Bu konuda sizden hukuki destek bekliyoruz.”   
 

Düzce 
 
4 Nisan 2011’de, Düzce’nin Beyköy Beldesi’ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren MAS-DAF 
Makine Sanayi’nde “grev yaptıkları, iş yavaşlattıkları, fabrikaya mal giriş çıkışlarını engelledikleri ve fabrika malına 
zarar verdikleri” gerekçesiyle iş akitleri sona erdirilen 112 işçinin fabrikayı terk etmeyerek yaptıkları eyleme, fabrika 
sahiplerinin talebiyle müdahale eden polis ekipleri 112 işçiyi gözaltına aldı   
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19 Temmuz 2011’de, Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
MAS-DAF Makine Sanayi Fabrikası’ndan yaklaşık dört ay önce işten çıkarılan işçilerin Ankara’ya düzenlemek 
istedikleri protesto yürüyüşüne müdahale eden jandarma ekipleri 15 işçiyi gözaltına aldı   
 

Edirne 
 
6 Mayıs 2011’de, Edirne’de, “parasız eğitim” talebiyle açlık grevi yapmak amacıyla, çadır kuran Edirne Gençlik 
Derneği üyelerine müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı   
 
20 Aralık 2011’de, Edirne’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadırı”na 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Edirne Gençlik Derneği üyesi 20 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı   
  
 

Elazığ 
 
26 Mart 2011’de,  Elazığ'da Fırat Dağıtım Şirketi çalışanı İbrahim Ersöz, dün polisler tarafından gözaltına alınarak 
tehdit edildiğini iddia etti. Ersöz şehir merkezinde gezerken Özgür Halk ve Demokratik Modernite dergisi bulunduğu 
gerekçesi ile gözaltına alındığını ifade etti. Üzerinde bulunan 5 adet Özgür Halk ve Demokratik Modernite 
Dergisi'ne el konulduktan sonra serbest bırakılan Ersöz, Elazığ İHD Şubesi'ne hukuki yardım başvurusunda 
bulundu.   
 
16 Mayıs 2011’de,  Elazığ il merkezinde öğrenci evlerine yapılan baskın sonucunda 5 öğrenci gözaltına alındı. 
Mahkemeye çıkarılan öğrencilerden bir tanesi serbest bırakılırken 4 öğrenci tutuklandı  
  
3 Haziran 2011’de,, Elazığ’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri Elazığ Haklar Derneği üyesi 6 kişiyi gözaltına 
aldı   
 
6 Haziran 2011’de,  Elazığ’da ve Malatya’da 3 Haziran 2011’de ev baskını düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı Elazığ ve Malatya Haklar Derneği üyelerinden10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
 
29 Haziran 2011’de, YSK'nin adaylığını veto ettiği Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Elazığ Milletvekili Adayı İsa 
Gürbüz ile BDP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ateş, Elazığ Belediye Meclis Üyesi Sefer Eray, Sabrı Acar ve 
Süleyman Alagöz, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Haziran günü gözaltına alınmıştı. 
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından Gürbüz ve beraberindeki 4 kişi, Malatya Özel Yetkili 
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen İl 
Genel Meclis Üyesi Hacı Ateş, Belediye Meclis Üyesi Sefer Aray ile Süleyman Alagöz serbest bırakılırken, blok 
Adayı İsa Gürbüz ile Sabri Acar, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
13 Ekim 2011’de, Elazığ'ın Arıcak İlçesi'ne bağlı Bukardi Köyü'nden Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'ne yolcu taşıyan 
Mehmet Oğuz (30) adlı minibüs şoförü gözaltına alındı. Arıcak İlçesi nüfusuna kayıtlı Oğuz'un minibüsünün önce 
Dicle girişinde bulunan jandarma karakolu arama noktasında durdurularak kimlik kontrolü yapıldığı belirtilirken, 
ardından bırakılan Oğuz'un Dicle girişinde kendini sivil polis olarak tanıtan kişiler tarafından gözaltına alındı. Söz 
konusu kişiler, minibüste bulunan yolcuları ilçeye bıraktıktan sonra aracı alarak gittiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk 
babası Oğuz'un gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, nereye götürüldüğü konusunda da bilgi edinilemedi.   
 
13 Aralık 2011’de, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği öğrencisi Musa Kıvanç, 
geçtiğimiz gün çarşıda yürürken gözaltına alınmıştı. Kıvanç, emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. 
Kıvanç, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Burada da ifadesi alınan Kıvanç, "Örgüt üyesi olmak" 
suçlamasıyla tutuklandı.   
 

Erzincan 
 
27 Mayıs 2011’de, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin 24 Mayıs'ta Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin  
kaldığı 6 eve ve öğrenci yurduna yaptığı baskınlarda gözaltına alınan 10 üniversite öğrencisinden 7'si tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi. Savcılığa çıkarılan öğrencilerden Hüsamettin Karakayalı ve Erkan Akel serbest bırakılırken, 8 
öğrenci "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Burada da ifadeleri alınan 
öğrencilerden Sinan Salhan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ali İnal, Yeknur Yurtsever, Çetin 
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Şimşek, Vural Turgut, Ufuk Uygar Karakaya, Vedat Sümer, Cihangir Ali Akkoyun isimli öğrenciler ise aynı 
gerekçeyle tutuklandı. Öğrenciler Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
13 Aralık 2011’de, Erzincan Üniversitesi'nde eğitim gören 7 kadın öğrenci sabah saatlerinde gözaltına alındı. 
Edinilen bilgilere göre; kimi öğrenciler evlerinde, kimileri okulda kimileri de çarşıda gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçeleri öğrenilemeyen kadın öğrenciler; D.Y., R.Ç., L.Ü, H.İ., Y.O., G.Ç. ve S.G.'nin İl Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü belirtildi.  
 
21 Aralık 2011’de, Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Erzincan'a götürülen Dicle Üniversitesi öğrencileri Yeliz 
Yorgun Bektaşoğlu ve Bışar Bilen, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na 
sevk edildi. İki öğrenci ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. İki öğrenci, "örgüte 
yardım" ettikleri iddiasıyla tutuklandı. Bu arada aynı operasyonda gözaltına alınan 5 öğrenci de Erzincan Emniyet 
Müdürlüğü'nde tutuluyor.   
 
22 Aralık 2011’de, Erzincan Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler 18 Aralık günü evlerine yapılan baskın ve çarşı 
merkezinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 6 öğrenciden İ.D. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 
serbest bırakılırken, K.T., T.K., Erzincan Demokratik Öğrenci Derneği Başkanı Yakup Kırmızı ile dernek üyeleri 
Abdullah Kızılkaya ve Leyla Ülgen isimli öğrenciler emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. 
Savcılık tarafından ifadeleri alınan K.T. ile T.K. serbest bırakılırken, Kırmızı, Kızılkaya ve Ülgen ise tutuklanma 
talebiyle Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından ifadeleri alınan 3 kişi "Örgüte adam 
kazandırmak" iddiasıyla tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 

Erzurum 
 
19 Mart 2011'de, Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde yapılan Newroz kutlaması sırasında Newroz'a Duruca Köyü'nden 
katılan İsmail Koç adlı yurttaş "yasadışı slogan attığı" gerekçesi ile gözaltına alındı. Newroz alanında gözaltına 
alınan Koç, Karayazı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
6 Nisan 2011'de, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Ülkücü olduğu belirtilen bir grubun Kürt öğrencilere sopa, cop, 
ve bıçaklarla saldırısı sonucu yaralanan Nesim Özbahçeci, Atilla Şahin ve Feyat Öner adlı öğrenciler tedavi olmak 
için gittikleri Bölge Hastanesi Acil Servisi çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıya maruz kalan Hüseyin 
Yılmaz, Yavuz Güneş, Bozan Yıldız, Turgay Bingöl ve Z. K.’de okullarında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, 
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin yoğun önlem aldığı kampüste, Kürt öğrencilerin derse girmesine 
izin verilmediği öğrenildi.   
 
18 Nisan 2011’de, Erzurum'un Tekman İlçesi'nde Newroz kutlamalarında "Örgüt propagandası yaptıkları" iddiası ile 
haklarında soruşturma açılan BDP İlçe Eş Başkanları Metin Bingöl ve Berin Demirkaya ile ilçe yöneticileri Şenol 
Suvarioğlu, Ersin Polat ve Ümit Göle gözaltına alındı  
 
6 Mayıs 2011’de, AKP Erzurum Milletvekili Adayı Adnan Yılmaz’ı 2 Mayıs'ta Karayazı İlçesi'nde esnaf ziyaretleri 
sırasında esnaflar kepenk kapatarak ve yumurtalarla protesto etmişti. Bu protestodan dolayı polis, 3 esnaf ve 1 
BDP yöneticisini gözaltına aldı. Polis, Şahabettin Toprak, İrfan Kırır ve Ferdi Kırtıl isimli esnaflar ile BDP Karayazı 
İlçe yöneticisi Sedat Yanar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest 
bırakıldı.   
 
8 Mayıs 2011’de, Erzurum'un Mahallebaşı Mahallesi'nde Erzurum Bağımsız Milletvekili Sabahattin Yılmaz'ın seçim 
bürosu açılışı gerçekleştirildi. Açılış sırasında Nesim Sarıkaya ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.     
 
 20 Mayıs 2011’de, Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde S.K. (12) isimli bir çocuk polisler tarafından gözaltına alındı. 
Çocuğun, "Bayrak yakma" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.     
 
25 Mayıs 2011’de, Erzurum'dan Eleşkirt'e gelen Türkiye Barış Meclisi Üyesi Aygül Bidav, ilçe girişinde Aydıntepe 
Jandarma Karakolu tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 
Bidav'ın Aydıntepe Jandarma Karakolu'na götürüldüğü bildirildi.  
 
6 Haziran 2011’de, BDP tarafından Erzurum'da düzenlenen mitingin ardından kentin bazı semtlerinde yaşanan 
olaylarla ilgili toplam 14 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olaylar sırasında, ülkücü oldukları belirtilen kişiler tarafından 
bıçaklanan Ercan Demirel ile Osman Gök'ün yanı sıra Şeref Demirel ile Sinan Demirel isimli yurttaşlar da gözaltına 
alındı. MOBESE ve polis kameralarının incelenmesi sonucu görüntülerde tespit edilen 10 kişinin daha gözaltına 
alındığı kaydedildi. BDP İl Başkanı Rıza Güler, gözaltında sadece 4 arkadaşlarının bulunduğunu belirtti.    
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9 Eylül 2011’de, Erzurum’da 21 Mart 2011’de düzenlenen Newroz kutlamasında sahne alan Koma Gimgim’in üyesi 
Seyithan Karataş, seslendirdiği Kürtçe şarkılar nedeniyle hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
dava kapsamında tutuklandı   
 
 

Eskişehir 
 
24 Mayıs 2011’de, Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda “yasadışı KCK 
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla Eskişehir’de  kişi; gözaltına alındı, gözaltına alınan 7 kişiden 2 si 25 Mayıs 
2011 tarihinde tutuklandı.   

10 Aralık 2011’de, Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen MÜSİAD’ın herkese açık olduğunu duyurduğu 
toplantısına katılmak ve etkinliği protesto etmek isteyen Gençler Meydana İnisiyatifi üyesi 4 kişi darp edilerek 
gözaltına alındı   

 

Gaziantep 
 
14 Ocak 2011’de, Antep'te 24 yaşındaki Aysel Özmen, sezeryanla doğum yaptıktan hemen sonra.   hakkında 
"Örgüt üyesi" olduğu iddiası ile açılan bir davada ifade vermediği gerekçesi ile çıkarılan tutuklama kararına 
dayanılarak gözaltına alınarak Antep Adliyesine götürüldü. Aysel Özmen 1 günlük bebeği ile tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 
 
15 Ocak 2011’de, Antep’te dernek ve evlere düzenlenen baskınlarda 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. Mustazaf Der Antep Şubesi’nde ise yapılan aramanın ardından 
Dernek Başkanı Mehmet Kaya ifadesine alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan eski Mustazaf Der Şube 
Başkanı Mustafa Çelik'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.   
 
24 Ocak 2011’de, Antep'te gözaltına alınan DYG Üyesi Mehmet Zakir Temel, tutuklandı. Hakkında arama kararı 
olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan DYG Üyesi Mehmet Zakir Temel,  Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 
yargılandığı bir davadan ifade vermediği gerekçesi ile tutuklandığı bildirildi. Temel Antep M Tipi Cezaevi'ne 
gönderildiği belirtildi. 
 
14 Şubat 2011’de, Antep'in merkez Şahinbey İlçesi'nde iki gün önce polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 
gözaltına alınan Delil Tekin, Ali Demir, Yunus Akgün, Ömer Kusur, Ali Erdem, Bakır Öztürk, Dilan Çetinkaya, 
Erdem Eyalp, Hüsne Kılıç, savcılığa sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen bir kişi, emniyetten serbest bırakıldı. Anten 
Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren 9 kişiden Bakır Öztürk serbest bırakılırken, 8 kişi ise, "Örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 8 kişi buradaki ifadelerinin ardından, aynı 
iddia ile tutuklanarak Antep M Tipi Cezaevine gönderildi. 
 
18 Şubat 2011’de, Antep'in Vatan Mahallesi'nde önceki gece polis tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınan 2'si çocuk 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılığa çıkarılan R.A., F.E. isimli 
çocuklar ve Azadiya Welat çalışanı Ferhat Çiftçi’nin yanı sıra Hasan Baran Akbaş, Nuh Taş ve Sibel Mustafaoğlu 
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme, 6 sanıktan R.A. ve F.E. isimli çocuklar ile Çiftçi, 
Taş ve Mustafaoğlu’nun "Örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanmasına karar verirken, Akbaş’ı ise serbest 
bıraktı.   
 
18 Nisan 2011'de, Bugün öğleden sonra Gaziantep ili Nizip ilçesi’nin Karşıyaka ve Belkiz mahallerinde polis 
tarafından yapılan ev ve işyeri baskınlarında 4 kişi gözaltına alındı.  Newroz Bayramına katıldıkları gerekçesi ile 
gözaltına alınan Murat Kaplan, Halil ve Kemal Gürbüz ile Mustafa Yücel, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldü.   
 
19 Nisan 2011'de, 2011 Newroz kutlamalarına katılarak, "Yasadışı slogan attıkları" iddiasıyla aralarında BDP 
Gaziantep ili Nizip İlçe Başkanı Yusuf Güler'in de bulunduğu 6 kişi polis tarafından evlerine yapılan baskınla 
gözaltına alındı.   
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26 Nisan 2011’de, Antep'te Vatan Mahallesi'nde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'na dün gece saat 02.30 
sıralarında Antep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yüzlerce polisin katılımı ile baskın düzenlendi. Baskın esnasında 8 
yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: BDP Şehitkamil İlçe Başkanı Davut 
Dalsav, BDP merkez Şahinbey İlçe Yöneticisi Salih İnce ile Adem Uygun, Sultan Amaç, Enver Bozkurt, Halil 
Yıldırım, Emin Kavak, Halil Kaplan.   

2 Mayıs 2011’de Antep'in Fırat ve Türkmenler mahallelerinde sabah saatlerinde polisin evlere yaptığı baskınlarda 4 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan BDP Şahinbey İlçe Yöneticisi Tahir Özmen, Bakır Öztürk, Müslüm Durmaz ve 
Mele Ahmet'in gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, 4 kişi Antep İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   

4 Mayıs 2011’de, Antep'te Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Adayı Akın Birdal için açılan seçim bürosuna giden 
Mehmet Saçlı adlı yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Saçlı, Antep İl Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
19 Mayıs 2011’de, Antep'in Şahinbey İlçesi'nde 18 Mayıs günü PKK li Haki Karer'i anmak için ölüm yıldönümü 
vesilesiyle yapılan yürüyüşün ardından, Fırat Mahallesi'nde bulunan Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu adayı 
Akın Birdal'ın seçim bürosuna giden Nejdet Öztürk, İbrahim Öztürk, Ahmet Bozkurt ve Vedat Fidansoy yolda 
durdurularak, gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 genç adliyeye sevk edildi. 
Savcılık ifadelerinin adından 4 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Nejdet Öztürk, Ahmet 
Bozkurt ve Vedat Fidansoy, "Yasa dışı gösteriye katılmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 
tutuklanarak Antep H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. İbrahim Öztürk ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
24 Mayıs 2011’de, Antep'te Vatan Mahallesi Mizgin Market Caddesi üzerinde 23 Mayıs günü polis şiddetinin 
protesto edildiği eylem sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 
ifadeleri alınan ve tutuklanmaları talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen İsmail Arslan, Yakup Karadağ ve Fikret 
Karadağ, "Örgüt propagandası yapmak" ve 2911 Sayılı "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" 
iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
  
26 Mayıs 2011’de, Antep'te gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ruken E. (25) ve lise öğrencisi S.Ö. (17) 
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi. Ardından mahkemeye sevk edilen 2 
öğrenci "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
4 Haziran 2011’de, Antep'te İstasyon Meydanı'nda 40 bin kişinin katıldığı seçim mitingin sona ermesinin ardından, 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri ve KCK, PKK bayrakları açtıkları iddiasıyla 4 kişi mitingin yapıldığı alana 
yakın bir yerde gözaltına alındı. 4 kişi Antep İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.   
 
12 Haziran 2011’de, Antep’in Güzelvadi İlköğretim Okulu önünde oy kullanan Osman Erdem adlı yurttaş gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Erdem Ocaklar Polis Karakoluna götürüldü.   
 
10 Eylül 2011’de, Antep'te son 4 gün içinde gözaltına alınan ve aralarından 2 çocuğunda bulunduğu 12 kişi, 
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 2'si çocuk 3 kişi serbest 
bırakılırken, 9 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. KURDİDER yönetici Mehmet Saçlı'nın aralarında 
bulunduğu 9 kişi, katıldıkları gösteride "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.   
 
1 Ekim 2011’de Gaziantep’te BDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sonucu 16 kişi 
gözaltına alındı.  
 
4 Ekim 2011’de, Antep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 1 Ekim günü Antep merkez Şehit Kamil ve 
Şahinbey ilçelerinde BDP yöneticilerinin evleri ile KURDİ-DER ve Medya Kültür Sanat Merkezi binalarına 
düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Antep Adliyesi'ne sevk edildi. 
Mersin muhabirimiz Aydın Yıldız ve Mersin'de gözaltına alınan BDP PM Üyesi Filiz Yılmaz ile BDP Antep İl Eş 
Başkanı Habibe Tışkaya, il yöneticileri Abdullah Acar, Ahmet İlbaş, Şükrü Özalp, Mahmut Şimşek, Şahinbey İlçe 
Başkanı İsmail Demir, Şahinbey ilçe yöneticileri Tahir Özmen, Duri Kaygısız, kapatılan DTP'nin İl Başkanı Ali 
Şimşek, DTP eski İl Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, DTP eski İl Başkanı Mustafa Tunç, DTP Şehit Kamil eski 
İlçe Başkanı Salih Çağri, KURDÎ-DER Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi, savcılık ifadeleri 
ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan 19 kişi, "KCK 
üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
26 Kasım 2011’de, Antep'te sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne ekipler tarafından çok sayıda eve baskın 
düzenlendi. Yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan Ahmet Çelik, Fırat Tüzün, Hakan Zor, Zekeriya Yılmaz, 
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Berivan Sabat, Hebat Gengeç, soy ismi öğrenilemeyen Yunus ve MKM çalışanı Semra Çelik, İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. 8 kişinin gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi.   
 
29 Kasım 2011’de Gaziantep’te 26 Kasım günü düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan, aralarında BDP 
üye ve yöneticileri ile Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu 20 kişiden 14’ü “KCK Soruşturması” 
kapsamında tutuklandı   
 
6 Aralık 2011’de, Antep'in merkez Şahinbey İlçesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube polisleri 
tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı. BDP Antep İl Yöneticisi Şemsettin 
Kaya, BDP Şahinbey İlçe Yöneticisi Müslüm Durmaz, BDP eski İl Yöneticisi Hasan Yılmaz, Mehmet Kutuz, İHD 
Şube Başkanı Aynur Ak, EMEP İl Başkanı Mecit Bozkurt ile Refîk Aka, Salih Becef ve Hasan Yılmaz isimli 
yurttaşlar emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 8 kişiden 5'i serbest 
bırakılırken 3 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. BDP Şahinbey İlçe Başkanı Müslüm Durmaz, 
BDP Antep İl Yöneticisi Şemsettin Kaya ve BDP eski İl Yöneticisi Mehmet Kutuz, "Örgüt üyesi oldukları" gerekçesi 
ile mahkemece tutuklandı.   
 
10 Aralık 2011’de, Antep'te "KCK şehir yapılanmasında yer aldıkları" gerekçesi ile evlerine yapılan baskınla 
gözaltına alınan Remziye Erdem, Müzisyen Hayran Demir, KURDÎ-DER Yöneticisi Arif Selçuk, Ahmet Sülük ve 
Haydar Görgün, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilirken, Perişan Akın ise emniyette serbest bırakıldı. 
Savcılık ifadelerinin ardından 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. 5 kişiden 4 kişi serbest bırakılırken, 
Remziye Erdem "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanıp Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
13 Aralık 2011’de, Gaziantep’te 11 Aralık günü düzenlenen ev baskınları sırasında evlerinde bulunmadıkları için 
gözaltına alınamayan BDP Şahinbey ilçe yöneticileri Emin Kütler, Halil Şahin, Edip Songur ve Semra Şensal, ifade 
vermeleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan 3 kişiden Emin Kütler, 
Edip Songur ve Halil Şahin “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne gönderildi   
 

Giresun 
 
16 Haziran 2011’de, Giresun üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulunda kendilerini “ülkücü” olarak 
nitelendiren öğrencilerin saldırısına uğradıklarını, bu saldırı da Levent Dayanan ve isimleri öğrenilemeyen birçok 
öğrencinin darp edildiği, 9 öğrencinin can güvenliklerinin korunması amacıyla sığınmak üzere gittikleri karakolun 
önünde polislerce coplanarak gözaltına alındıkları bu sırada Hatice Kutlar ve isimleri öğrenilemeyen diğer 
öğrencilerin çeşitli yerlerinden yaralandıkları, yine karakolda polislerce sözlü kötü muameleye maruz kaldıkları, 
karakolda 4-5 saat bekletildikten sonra serbest bırakıldıklarını belirterek İHD İzmir şubesine başvuruda 
bulunulmuştur  
 

Gümüşhane 
 

Hakkari 
 
7 Ocak 2011’de, Van’dan Hakkari’ye giden DÖKH aktivistleri Remziye Sarıca ile Necla Nergiz, Depin arama 
noktasında polisler tarafından gözaltına alındı.   
F 
8 Ocak 2011’de, Hakkari'de DÖKH üyesi Remziye Sarıca ve Necla Nergiz'in dün gözaltına alınmasına karşı 
yapılan basın açıklaması ardından dağılan gruptan polis 4 kişiyi gözaltına aldı  
 
11 Ocak 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma kurşunuyla yaralandığı belirtilen Sedat Karadağ'ın 
durumuna dikkat çekmek amacıyla 7 Ocak'ta hastane önüne yapılan yürüyüş ve basın açıklamasının ardından 
polisin yaptığı müdahalede gözaltına alınan 14'u çocuk 30 kişi savcılığa çıkarıldı. Gözaltına alınanlardan 3'ü çocuk 
10 kişi, "Örgüt propagandası yapmak" ve "Devlet malına zarar vermek" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  
 
13 Ocak 2011’de, Yüksekova'da Diyarbakır'da görülen KCK davasına dikkat çekmek amacıyla yapılan basın 
açıklaması sonrası yürüyüşe geçen kitleye polisin yaptığı müdahale sırasında gaz bombası isabet eden 2 kişi 
yaralanırken, 3 kişide gözaltına alındı.   
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16 Ocak 2011’de, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 14 Ocak 2011’de düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları 

gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 3 ü “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 

 
16 Ocak 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Cengiz Topel Caddesi'nde isimleri öğrenilemeyen 17 - 18 
yaşlarında 2 genç Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. 
(16.01.2011/DİHA)  
 
16 Ocak 2011’de, Hakkâri BDP İl binası önünde basın açıklaması yapmak için bir araya gelen kitleye  polis gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylar sonrası 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polisin 
Pehlivan Mahallesi'nde Hüseyin Tekin'in evine gaz bombası attığı ve evdekilerin fenalaştığı bildirildi. (  
 
 22 Ocak 2011’de,  Hakkari ili Şemdinli ilçesinden Derecik (Rubarok) Beldesi'ne gitmek isterken gözaltına alınan  
Metin Gezen ve Neçirvan Han serbest bırakılırken, İsmet Derer ise "Örgüte eleman kazandırdığı" iddiasıyla Sulh 
Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Derer, ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
23 Ocak 2011’de, Hakkari ili Yüksekova İlçesi'ne bağlı Aksu (Gagervan) Köyü'nde korucubaşı olan Halit Akdoğan, 
askerler tarafından evinden gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen Akdoğan hastanede sağlık 
kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü  
 
24 Ocak 2011’de, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi'nden Derecik Beldesi istikametine giden bir araçta bulunan Nizam 
Döğer, İsmail Tekin, Ekrem Döğer, Sıthi Necat Ağırnaslı, Rıdvan Kaya, Barış Öztürk, Şerif Eren ve Danyal Eren (8 
kişi) Ortaklar Jandarma Karakolu kontrol noktasında yapılan kimlik kontrollerinin ardından gözaltına alındı.    
 
29 Ocak 2011'de, Yüksekova'da DYG üyesi yaklaşık bin kişinin, İran hükümetinin Kürt genci Hüseyin Xizri'yi idam 
etmesini, DYG Yüksekova Sözcüsü Sedat Karadağ'ın tutuklanmasını ve son dönem gelişen gözaltı ve 
tutuklamaları protesto etmek amacıyla düzenlediği basın açıklamasına polis müdahalede bulundu. Polisin attığı gaz 
bombaları, tazyikli su ve taşlardan dolayı çok sayıda işyerinin camları kırılırken, 3 kişi de gözaltına alındı.    
 
29 Ocak 2011’de, Hakkari ili Yüksekova'da 26 Ocak'ta Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen baskınla 
gözaltına alınan Mesut Şahinoğlu isimli genç, emniyetteki işlemlerinin ardında savcılığa çıkarıldı. Şahinoğlu, "Örgüt 
üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
29 Ocak 2011’de, Hakkari ili Yüksekova'da DYG üyesi yaklaşık bin kişinin, İran hükümetinin Kürt genci Hüseyin 
Xizri'yi idam etmesini, DYG Yüksekova Sözcüsü Sedat Karadağ'ın tutuklanmasını ve tutuklamaları protesto etmek 
amacıyla düzenlediği basın açıklamasına polis müdahalede bulundu. Polisin attığı gaz bombaları, tazyikli su ve 
taşlardan dolayı çok sayıda işyerinin camları kırılırken, 3 kişi de gözaltına alındı.    
 
30 Ocak 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 29 Ocak 2011’de yapılan basın açıklamasının ardından çıkan 
olaylarda gözaltına alınan üç kişiden Erdal Çakır ve Etem Aybar, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı  
 
5 Şubat 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde gözaltına alınan 11 kişiden Tarık Aslan, Sıhat Atak, İhsan Abu, 
Velat Atak, Serbest Çıtak ve Mehmet Tatlı, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla  çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildi   
 
11 Şubat 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde gece 02.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube polisleri ve özel harekat timleri, çok sayıda eve baskın düzenledi. Güngör, Esentepe ve Yeşildere 
mahallelerinde yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Fatih Musan, Şadi 
Muhacir, Vedat Duman, Mazlum Harmancı, Mazlum Ertaş, İnan Taşçı, İsmail Tekin, Yaşar Erişmiş, Turan Ertuğrul 
ve Dıldar Bellier, Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
12 Şubat 2011’de Hakkâri’de Dağgöl Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracı durduran polis, araçta bulunan 4 kişiyi 
gözaltına aldı. 15 Şubat'ta çağrı bildirilerini dağıttıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtilen 4 kişi ve araçları 
emniyete götürüldü  
 
13 Şubat 2011’de Hakkâri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sabah erken saatlerinde Biçer, Yenimahalle, Gazi, 
Karşıyaka ve Bulak mahallelerinde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda Barzan Şah, Önder Kaçar, Barani Yalçın, 
İmdat Turan, Murat Keçeci, Azat Gezer, Ercan Çiftçi, Resul Taş, Murat Çelik, Seyhan Yalçın, Ramazan Demir, 
Mehmet Kara, Recep Özkan, Müslüm Tekçe, Barış Tekçe ve Muhsin Çiftçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi 
İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü  
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14 Şubat 2011’de Hakkari ili Yüksekova ilçesi çarşı merkezinde bir araya gelen gençler ile polis arasında çatışma 
çıktı. Müdahale sırasında bir kişi gözaltına alındı.   
 
14 Şubat 2011’de Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi Güngör, Esentepe ve Yeşildere mahallelerinde gözaltına alınan ve 
yaşları 15 ile 17 arası değişen çocuklardan F.M., Ş.M., V.D., M.H., M.E., İ.T., Y.E., T.E., D.B., İ.T. ve ismi 
öğrenilemeyen bir çocuk emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgularının 
ardından tutuklama istemi ile Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderilen çocuklardan İ.T. ve Ş.M. 
serbest bırakılırken, 9 çocuk ise, "örgüt propagandası yapmak", "güvenlik güçlerine mukavemet", "toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek", "kamu malına zarar vermek" iddialarıyla tutuklandı.   
 
14 Şubat 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yapılan protesto gösterilerine basınçlı su ve biber gazıyla 
müdahale eden kolluk kuvvetleri 4 kişiyi gözaltına aldı   
 
15 Şubat 2011’de Hakkâri’de 3 gündür devam eden olaylarda gözaltına alınan 21 kişiden 4'ü emniyetteki 
işlemlerinden sonra ifadeleri alınmak üzere Van'a sevk edilirken, 17 kişinin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri 
sürüyor. 17 kişiden çocuk olan 7 kişinin savcılığa çıkarılması bekleniyor.   
 
16 Şubat 2011’de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 12'nci yıl dönümünü protesto ettikleri 
gerekçesiyle Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Emniyetteki ifadelerinin 
ardından adliyeye sevk edilen sanıklar savcılıkta ifade verdi. İfadelerinin ardından "Örgüt üyesi olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen sanıklardan 1 kişi tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 7 kişi ise tutuklanarak Hakkâri Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
17 Şubat 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ndeki protesto gösterilerinin ardından gözaltına alınan 14 kişiden 8 
i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı (Milliyet, 17 Şubat). 
 
17 Şubat 2011’de Hakkari'de 13 Şubat'ta gözaltına alınan kişiler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk 
edildi. HakkâriCumhuriyet Savcılığı'nca alınan ifadelerinin ardından 11 kişi, tutuklama istemi ile Hakkâri Nöbetçi 
Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne sevk edildi. "Kamu malına zarar vermek", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
kanununa muhalefet etmek" iddiası ile mahkemede sorguları yapılan 11 kişiden 10'u tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılırken, Rıdvan Turan aynı gerekçe ile tutuklanarak Hakkâri Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
21 Şubat 2011’de Hakkâri'nin Dağgöl, Berçelan, Pehlivan, Sümbül, Yeni Mahalle ve Kıran mahallelerine, polis eş 
zamanlı ev baskınları düzenledi. Düzenlenen baskınlarda, Basri Taş, İsmail Faruk, Bedran Seven, Özal Aydemir, 
Azat Atan, Eyüp Kaval, Müslüm Doruk, Müslüm Beyter ve Nida Dinler gözaltına alındı.  
 
21 Şubat 2011’de, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde Nihat Biller ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çarşı merkezinde 
dolaştıkları esnada polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilmeyen iki kişi, Yüksekova Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
22 Şubat 2011’de Hakkari ili Yüksekova İlçe merkezinde Orient İş Merkezi'ni zırhlı araçlarla saran İlçe Emniyet 
Müdürlüğü bağlı polisler, ismi öğrenilemeyen 1 genci gözaltına aldı.     
24 Şubat 2011’de Hakkari’nin Şemdinli İlçesi'nden Derecik (Rubarok) istikametine giden 3 kişi, Ortaklar (Bêsosin) 
Jandarma Karakolu kontrol noktasında araçtan indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kimliği bilgileri ve 
neden gözaltına alındıkları öğrenilemedi  
 
26 Şubat 2011’de, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde Perşembe günü Yüksekova'da gerçekleştirilmek istenen 
bombalı saldırı eylemi protesto yürüyüşünden sonra gözaltına alınan Fatih Ayhan (18) adlı genç, bugün çıkarıldığı 
Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kamu malına zarar vermek, polise taşmak ve örgüt propagandası 
yapmak' iddiasıyla tutuklandı  
 
28 Şubat 2011’de, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde Ziraat Bankası Şubesi önünde kimlik kontrolü yapan polis, bir 
genci gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gencin ismi ve gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.   
 
2 Mart 2011’de, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde Zagros İş Merkezi yanındaki bir dükkana "bomba" konulmak 
istendiği iddiasıyla  başlayan ve 6'sı polis 13 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olaylar da  Yaralıların çoğunun 
gözaltına alınma endişesi ile hastanelere başvurmadığı öğrenilirken, olaylarda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.   
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3 Mart 2011’de, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 7 Mart'ta Şahin 
Tepesi'nde yapılacak mitingin başvurusu için Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne giden BDP İlçe Kadın Meclisi Üyesi 
İpek Yılmaz gözaltına alındı. Emniyette tutulan Yılmaz'ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.   
 
 6 Mart 2011'de Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde 2 Mart günü "Bomba konulmak istendi" iddiaları üzerine başlayan 
olaylarda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i yaşları 15'ten küçük olduğu gerekçesi ile emniyetteki ifadelerinin ardından 
serbest bırakılırken, iki kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Haki Bor ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 
savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemi ile Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 
Mahkeme Haki Bor'u "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklayarak, HakkâriKapalı 
Cezaevi'ne gönderirken, diğer kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
8 Mart 2011'de, Hakkari ili  Yüksekova ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından bir önceki gün 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.  Suat Atilla, Abdusselam Bartın, Rıza Bozkurt, 
Evliya Çoğaç, Cevat Yurtseven, Recep Terzioğlu, Z.K, A.A, Z.A ve C.Ö aynı suçlamayla tutuklanırken; Rıdvan 
Duman, Ersin Altan,Tevfik Evin ve Halil İbrahim Mengeş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
 10 Mart 2011'de, Hakkâri'ninYüksekova İlçesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, polisler tarafından ilçe merkezinde 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen yurttaş Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
10 Mart 2011'de, Hakkâri'ninYüksekova İlçesi'nde "bomba konulmak istendi" iddiaları üzerine başlayan olaylara 
katıldığı gerekçesi dün gözaltına alınan Behçet Altekin ve Nevzat Kına emniyetteki sorgularının ardından adliyeye 
sevk edildi. Savcılıkça yapılan sorgularının ardından tutuklama istemi ile Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimliği'ne sevk edilen Kına ve Altekin, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" gerekçesi ile 
tutuklandı. Altekin ve Kına tutuklanarak Hakkâri Kapalı Cezaevi'ne gönderildi  
 
11 Mart 2011'de, Hakkâri'ninYüksekova İlçesi'nde 3 kişi daha gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, eski havaalanı 
civarında Cuma İstekli ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
3 kişinin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri bildirildi.   
 
15 Mart 2011'de, Hakkâri'ninYüksekova İlçesi'nde "KCK üyesi olmak" iddiası ile 11 Mart'ta yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alınan ve dün Van'da Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan BDP Yüksekova İlçe Başkanı Hüsnü Bulgan, BDP 
eski İlçe Başkanı Vahit Şahinoğlu, kapatılan DTP eski İlçe Başkanı Şahabettin Tamur, İlçe Sekreteri Metin Yaşar, 
BDP Kadın Meclisi Üyesi Songül Öymen, Belediye Meclis üyeleri Nahide Yıldız ve Muhyettin Ünal, BDP İlçe 
Yöneticisi Yılmaz Güneyli ile BDP çalışanları Arif Karay, Abidin Eniş, Menaf Düzenci, Cemil Bor, Abdulhaluk Özdel, 
Gülhan Koyuncu, Emre Başaran'ın ifade işlemleri sabah saatlerine kadar sürdü. 15 kişi tutuklanma talebiyle Ağır 
Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. 15 kişiden Emre Başaran ile Gülhan Koyuncu serbest 
bırakılırken, BDP Yüksekova İlçe Başkanı Hüsnü Bulgan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi "örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
18 Mart 2011'de, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde "Bomba konulmak istendi" iddiaları üzerine başlayan olaylara 
katıldığı gerekçesi ile dün gözaltına alınan Murat Çıtak, Ercan Saygı i "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan 3 kişi HakkâriKapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
20 Mart 2011'de, Hakkari'de Newroz kutlamasının ardından "Demokratik Çözüm Çadırı"na yapılan yürüyüşe, 
polisin müdahalesiyle Keklikpınar, Dağgöl, Yenimahalle, Bulak ve Berçelan mahallelerinde yollara barikat kurarak 
slogan atan gençlere polis gaz bombası, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında ismi 
öğrenilemeyen 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.   
  
23 Mart 2011'de, Hakkari ili Şemdinli ilçesin'de 21 Mart'ta İ.İ (17), Muhammed Vural (22), Azat Duyuran (26), Önder 
Kaçar (21) yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından Şemdinli 
Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarılan 4 kişi, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Şemdinli Sulh Ceza Mahkemesi’ne 
sevk edildi. Mahkeme heyeti, İmran İlçi ile Muhammed Vural'ın serbest bırakılmasına karar verirken Azat Duyuran 
ile Önder Kaçar hakkında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Duyuran ile Kaçar, HakkâriKapalı 
Cezaevi’ne gönderildi   
 
26 Mart 2011’de, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 22 Mart'ta gözaltına alınan ve dün Van'da savcılığa 
sevk edilen 11 kişiden, 5'i serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklandı. Yüksekova Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Necip 
Çapraz ile Belediye Başkan yardımcıları Hüsnü Beşer, Reşit Orbay, Belediye Meclis üyesi Fahri Işık ve İl Genel 
Meclisi Üyesi Tahir Çiçek savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yüksekova Belediye Meclis üyeleri 
Abdulkerim Akdoğan, M. Emin Seven, Esendere Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Tacettin Safalı, kapatılan 
DTP'nin Yüksekova İlçe Başkanı Nazif Ataman, BDP çalışanları Naif Öztekin ve Remziye Yaşar tutuklanmaları 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 233 

 

istemiyle Van Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Buradaki ifadelerinin ardından Tacettin Safalı serbest 
bırakılırken Abdulkerim Akdoğan, M. Emin Seven, Nazif Ataman, Naif Öztekin ve Remziye Yaşar "KCK 
yapılanmasında yer aldıkları" iddiası ile tutuklandı  
 
29 Mart 2011'de, Hakkari'de MEYA-DER tarafından düzenlenen yürüyüş sonrası polisin müdahalesiyle başlayan 
olaylarda 10 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve yaşları 10 ile 15 arası olan çocukların Hakkâri Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şubesi'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
9 Nisan 2011'de, Hakkari'de önceki gün düzenlenen ev baskınlarında gözaltına aldığı 14 kişiden bir kişi hastaneye 
götürülürken polisin elinden kurtularak kaçarken, 12 kişiden, 18 yaşından küçük olan 6 kişi  serbest bırakılırken, 
Mehmet Altun, Şakir Tatlı, Ercan Çiftçi, Newroz Alkan ile D.A. (16), D.K. (17) ve E.A. (17) ise "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiası ile tutuklandı.   
 
9 Nisan 2011'de, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde R.S.,H.Ç. ve E.Ç., Ortaklar (Bêsusin) Jandarma Karakolu kontrol 
noktasında dün akşam durduruldu. Yapılan kimlik kontrolü ardından 3 kişi gözaltına alındı.  Hakkâri Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.    
 
9 Nisan 2011’de Yüksekova’da Demokratik Çözüm Çadırı'nın kurulduğu Musa Anter Parkı'nda bir araya gelen ve 
aralarında kurum temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişi, Hatay'da 7 HPG'linin yaşamını yitirdiği operasyonu 
kınamak amacıyla yaptıkları yürüyüşe polisin müdahalesi sonucu 2 kişi gözaltına alındı..   
 
15 Nisan 2011'de, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde polis içinde "kaçak sigara" olduğu gerekçesi ile Serment 
Caddesi'nde özel bir aracı durdurdu. Uzun süre bekletilen araçtakiler, olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine polisle 
aralarında gerginlik çıktı.  Olaylar sırasında M.E., adlı kişi gözaltına alınırken, BDP İlçe Başkanı Reşit Erbaş'ın 
araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı  
 
19 Nisan 2011'de, Eylemlerin gün boyunca devam ettiği Hakkâri merkez ile Yüksekova'da İlçesi'nde aralarında İl 
Genel Meclis Üyesi Selahattin Kaya'nın da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Müjdat 
Yılmaz Van'a sevk edildi. Hakkâri merkez ve Yüksekova'da 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi  
 
20 Nisan 2011’de, YSK kararlarından sonra  yapılan protesto gösterilerinde, Hakkâri’de 52 kişi,  Yüksekova 
İlçesi’nde ise   1 kişi gözaltına alındı. (Radikal; ANF; ntvmsnbc.com; Zaman; yeniozgurpolitika.com, 20 Nisan-21 
Nisan). 
  
21 Nisan 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ise 1 gazetecinin gaz bombası silahıyla vurulmakla tehdit 
edildiği, bir başka gazetecinin ise 3 polis memuru tarafından darp edildiği müdahale sonucu 1 çocuk başına isabet 
eden gaz bombası nedeniyle yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı   
 
YSK nın, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle 
düzenlenen protesto gösterilerinde Hakkâri’de1 kişi; çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı   
 
 22 Nisan 2011'de, Hakkari''de YSK'nın veto kararı ve Kürt siyasetçilerin yargılanmasını protesto gösterisi sırasında 
Demokratik Çözüm Çadırına yapılan baskında gözaltına alınan 52 kişiden 26'sı dün gece emniyette serbest 
bırakılırken, 26 kişi ise bu sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 26 kişiden 25'i tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olaylar sırasında Keklikpınar Mahallesi'nde gözaltına alınan Recep Özkan 
ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme Özkan'ı 'Örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 
tutuklayarak cezaevine gönderdi.   
 
24 Nisan 2011’de, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, gece saat 02.00 sıralarında birçok ev baskınlar 
düzenledi. Saat 03.00'da ise Demokratik Çözüm Çadırı'na baskın yapıldı. Baskınlarda BDP İl Başkanvekili Orhan 
Koparan, Belediye Başkanvekili Nurullah Çiftçi, Merkez İlçe Başkanı Kenan Kaya, BDP eski Merkez İlçe Başkanı 
Fahri Kurt, BDP yöneticileri Maruf Engin, Rahmi Temel, Mehmet Yürür, Melek Atan, Faruk Aksaç, belediye başkan 
yardımcıları Hatice Demir ve Abdullah Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Ferzinde Yılmaz, İl Genel Meclis üyeleri 
Mehtap Daştan Demirer, Selahattin Kurt, Kadir Şahin, Pehlivan Mahallesi Muhtarı İsa Saklı gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 16 kişi Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken aynı saat 03.00 sıralarında ise Demokratik 
Çözüm Çadırı'na baskın yapıldı. Buradaki askında ise Kadir Çelik, Ekrem İdem, Mustafa İdem ve Kasım Temel ile 
isimleri öğrenilemeyen 15 kişi gözaltına alındı.35 kişinin "KCK davası" adı altında gözaltına alındıkları belirtildi.   

27 Nisan 2011’de, Hakkari’de Demokratik Çözüm Çadırı'na yapılan baskında gözaltına alınan 13 kişiden 11'i daha 
önce emniyette serbest bırakılırken, haklarında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle Hakkari'de Sulh Ceza 
Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne çıkarılan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
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28 Nisan 2011’de, Hakkari ili Şemdinli İlçesi'nde Derecik'e gitmekte olan Semiha Ölmez (19), Azmi Teker (19) ve 
Niyazi Beyazit (30) Ortaklar (Bêsusin) Jandarma Karakolu’nun kontrol noktasında durduruldu. Yapılan kimlik 
kontrolü ardından 3 kişi askerler tarafından gözaltına alındı  

29 Nisan 2011’de, Hakkari'de 25 Nisan'da yapılan ev baskınlarda gözaltına alınan ve dün Van Adliyesi'nde 
savcılığa çıkarılan 12 kişinin ifade işlemleri sabah saatlerine kadar devam etti. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 
tutuklamaları talebiyle Van Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 12 kişiden BDP Hakkari İl Başkanvekili 
Orhan Koparan, Belediye Meclis üyesi Nurullah Çiftçi, Abdullah Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Ferzinde Yılmaz, İl 
Genel Meclis üyesi Selahattin Kurt serbest bırakılırken, BDP Yöneticisi Fadıl Korkmaz, DTP eski merkez İlçe 
Başkanı Fahri Kurt, BDP Yöneticisi Faruk Aksaç, Kenan Kaya, İsmail Keskin, Maruf Engin, BDP İl Saymanı Ekrem 
İdem ise "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 kişiden önceki gün Van Adliyesi'ne 
çıkarılan BDP Hakkari İl Başkan Yardımcısı Rahmi Temel ile Selim Engin, Mehmet Yürür, Şükrü Karaduman ve 
Kadir Şahin da "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmış, 4 kişi ise serbest bırakılmıştı. Böylece gözaltına alınan 
21 kişiden 12'si tutuklanmış oldu.   

29 Nisan 2011’de, Hakkâri’de 25 Nisan 2011’de “Demokratik Çözüm Çadırı” ve evlere baskın düzenleyen polis 
ekiplerinin, KCK soruşturması kapsamında gözaltına aldığı 35 kişiden13 ü tutuklandı  

2 Mayıs 2011’de, Van'dan Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne giden Sedat Öztekin adındaki yurttaş, Hakkari-
Yüksekova yol ayırımında bulunan Yeniköprü jandarma arama noktasında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen Öztekin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  ) 

5 Mayıs 2011’de, Hakkari Devlet Hastanesi önünden geçen askeri araçtaki askerlerin yurttaşlara küfür ettiği ileri 
sürüldü. Bu esnada orada bulunan 13 yaşındaki Y.K. isimli çocuğun ise askerlere "Neden küfür ediyorsunuz" diye 
sorması üzerine, araçta inen yaklaşık 10 askerin Y.K.'yı darp ettiği iddia edildi. Hastane önünde bulunan polislerin 
de askerlere destek vererek Y.K.'yı 3 metre derinliğindeki çukura atıp tartakladığı belirtilirken, olaya tepki gösteren 
yurttaşlarla polisler arasında tartışma yaşandı. Y.K.'yı askerlerin elinden kurtarmaya çalışan İHD Hakkari Şube 
Sekreteri Sait Çağlayan ile Y.K ve Y.K.'nın babası Osman K. gözaltına alındı.   
 
6 Mayıs 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde yapılan ev baskınlarında DYG üyesi 17 genç gözaltına alındı. 
Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenledi. Emir Şaban, Yeşil 
Çeşme ve Cumhuriyet mahallelerinde yapılan baskınlarda DYG üyeleri Uğur Kalkan, Halil Demiroğlu, Cuma 
Ertunç, Mehmet Erdemir, Mehmet Ertunç, Selim Arslan, Cengiz Arslan, İsmail Arslan, Ahmet Erdem, Faysal Tunç, 
Ayaz Duman, Mervan Durdu, Tayan Çetin, Şervan Çetin, Star Ayaz, Hogır Budakbeyoğlu ve Muharrem Parlak 
gözaltına alındı  
 
7 Mayıs 2011’de, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun Hakkâri Bağımsız Milletvekili adayı Selahattin 
Demirtaş’ın seçim bürosunun açılışı için düzenlenen miting sonrasında, kolluk kuvvetleri 14 kişiyi gözaltına aldı   
 
7 Mayıs 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 6 Mayıs günü sabah saatlerinde Emire Şaban, Yeşil Çeşme ve 
Cumhuriyet mahallelerinde polisin yaptığı ev baskınlarında gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki işlemlerinin 
ardından Çukurca Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından Mehmet Erdemir ve Ahmet 
Erdem serbest bırakılırken, 15 kişi tutuklanmaları talebiyle Çukurca Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliği'ne 
sevk edildi. Mahkemedeki ifadelerinin ardından 8 kişi serbest bırakılırken, 18 yaşından küçük olan U.K., T.Ç. ile 
Cuma Ertunç, Mervan Durdu, Ayaz Duman, Fettah Ayar, ve Faysal Tunç, "Yasadışı slogan atma", "Yasadışı 
pankart taşıma", "Kamu malına zarar verme" iddialarıyla tutuklandı.   
 
8 Mayıs 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 6 Mayıs'ta, polislerin düzenlediği ev baskınında gözaltına alınan 
Ahmet Tire, Mevlüt Sezer, Barış Çığanak ve Macit Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından Şemdinli Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk edildi. Buradaki ifadelerinin ardından "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" 
iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle Şemdinli Sulh Caza Mahkemesi'ne sevk edilen 4 kişiden Ahmet Tire, Mevlüt 
Sezer ve Barış Çığanak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Macit Arslan ise aynı iddia ile 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
  
9 Mayıs 2011’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesin de 6 Mayıs gecesi evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 
Gurbet Kaya, Apti Duman, Cevat Ayhan, Hüseyin Sungur ve Volkan Ören isimli 5 kişiden 3'ü savcılığa çıkarıldı. 
Savcılıkta ifadesi alınan Volkan Ören ve Cevat Ayhan, "Örgü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanarak Hakkari E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.    
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10 Mayıs 2011’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 9 Mayıs gecesi evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 5 kişi 
savcılığa çıkarıldı. Hakkari Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan Seyhan Gül, Nasır Dere ve ismi öğrenilemeyen 
bir kişi serbest bırakılırken, Hasan Ölmez ve Faruk Değenek, "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla Hakkari Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Ölmez ve Değenek'in aynı iddiayla tutuklanmasına karar verdi.    
 
10 Mayıs 2011’de, Hakkari de 7 Mayıs günü gözaltına alınan 14 kişiden 6 çocuk emniyetteki ifadelerinin ardından 
serbest bırakılırken, 3'ü çocuk 8 kişi de savcılığa çıkarıldı. Buradaki ifadelerinin ardından yaşları 11 ile 13 arasında 
değişen 3 çocuk ile Murat Taşcan ve Necati Sıvacı serbest bırakılırken, Emrah Biçer, Veysel Demirci ve Azat Tan 
tutuklanmaları istemi ile Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme 3 kişiyi "Örgüt 
üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.   
 
15 Mayıs 2011’de, Yüksekova İlçesi'nden Hakkari merkeze gelmek isteyen ve soyadı öğrenilemeyen Talat isimli 
BDP üyesinin, Depin Kontrol noktasında gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan BDP'linin, hakkında arama 
kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.   
 
15 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Uludere ilçesinde çıkan çatışmada 12 PKK'linin yaşamını yitirmesi ve bölgedeki 
operasyonları protesto etmek nedeniyle Hakkari merkez Keklikpınar, Yeni Mahalle, Gazi, Kıran, Dağgöl, Pehlivan, 
Sümbül ve Berçelan mahallelerinden merkeze doğru yürümek isteyen kitleye polisin yaptığı müdahalede 3 çocuğun 
gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
16 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirmesinin protesto gösterileri nedeniyle TEM Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu Hakkâri’de 54 kişi; gözaltına alındı   
 
16 Mayıs 2011’de, Hakkari'de dün yaşanan olaylarda gözaltına alınan bir yurttaşın Emniyet'ten kaçtığını ileri süren 
polislerin Keklikpınar Mahallesi'ne yaptığı ev baskınları saatlerce devam etti. Bir çok eve baskın düzenleyen 
polislerin, evleri dağıtarak bir çok kişiyi tehdit ettiği bildirildi. Polislerin yaptığı ev baskınlarında Özgür Arslan adlı bir 
genç gözaltına alındı. Görgü tanıkları polisin mahallede kadınların kafasına silah dayayarak, tehdit ettiğini ve 
gözaltına alınan Arslan'ın dakikalarca polis tarafından dövüldüğünü iddia etti.   
 
17 Mayıs 2011’de, Hakkari HPG'lilerin yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla mahallerde başlayan gösteriler 
sırasında sivil bir araçtan inen ve uzman çavuş olduğu belirtilen bir kişi, G-3 piyade tüfeği ile göstericilerin üzerine 
ateş açtı. Kentte 6'si yurttaş 3'ü polis olmak üzere 9 kişi yaralanırken, 10 kişide gözaltına alındı.   
 
18 Mayıs 2011’de, Hakkari'de, Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 10 
HPG'li için yapılan gösteriler sırasında ve evlere yapılan baskınlarla gözaltına alınan ve aralarında çocukların da 
bulunduğu 17 kişi emniyet işlemlerinin ardından Hakkari Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılıktaki işlemlerin 
ardından bir kişi serbest bırakılırken, 16 kişi ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 8 
kişilik 2 grup halinde mahkemeye çıkarılanlardan 13'ü aynı iddiayla tutuklanırken, 3 kişi de tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı.   
  
19 Mayıs 2011’de, Hakkari'de, Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 10 
HPG'li için yapılan gösteriler sırasında ve evlere yapılan baskınlarla gözaltına alınan ve Van'a getirilen 13 kişi 
savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 13 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 9 kişi ise "Örgüt üyesi oldukları" 
iddiasıyla tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk edildi. İfadeleri alınan 9 kişi aynı 
gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
27 Mayıs 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Orman ve Güngör 
mahallerinde bazı evlere baskın düzenledi. Baskınlarda; Zozan Duru, Şerif Kekik, Cevdet Ayvar ve Mehdi Bor 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskın sırasında gözaltına alınan 
Cevdet Ayvar'ın annesi Gulav Ayvar, polislerin içeri girmesinden sonra kendilerine ağza alınmayacak hakaretlerde 
bulunduklarını iddia etti. Polisin arama sırasında kafalarına silah dayadığını belirten Ayvar, Kürtçe konuşmamaları 
yönünde kendilerini tehdit ettiklerini söyledi. Polisin baskın sırasında kendilerini tartakladığını söyleyen Mehdi 
Bor'un annesi Kudret Bor ise, oğlunun polislerin oğlunu da tartaklayarak gözaltına aldığını, konuyla ilgili suç 
duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.   
 
 22 Haziran 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi, akşam saatlerinde, polis ve özel timler tarafından adeta 
ablukaya alındı. Dağılıca (Oremar) yolu üzerindeki Kasaplar Köprüsü üzerinde kimlik kontrolü yapan özel hareket 
timler, 6 yurttaşı gözaltına aldı.   
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23 Haziran 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, YSK kararını protesto gösterileri sürerken, gösterilerin 
sonlandırılması için Hakkari milletvekilleri Esat Canan ve Adil Kurt, Yüksekova Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile 
görüştü. Görüşmede milletvekillerine "Kepenkleri kapatmak suçtur. Kepenkler kapalı olduğu müddetçe güvenlik 
güçleri sokaklarda olacak. Gösteriler dağılsın. Biz çekilmeyeceğiz" denildi. Milletvekilleri göstericilerle görüşürken, 
polis olaylara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Milletvekilleri gazdan ve sudan korunmak için ara 
sokaklarda sığınırken, yurttaşlar ise milletvekillerini olay yerinden uzaklaştırarak Demokratik Çözüm Çadırı'na 
götürdü. İlçedeki olaylar sürerken, Welat Bozkurt, Yusuf Akın ve R.D. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk gözaltına 
alındı. Günün sonunda gözaltına alınanların sayısı 7’ye yükseldi.   
 
25 Haziran 2011’de, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi’nde 24 Haziran 2011’de düzenlenen eşzamanlı ev baskınları 
sonucu “yasadışı gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi 26 Haziran 2011’de tutuklandı.   
  
27 Mayıs 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Orman ve Güngör 
mahallerinde bazı evlere baskın düzenledi, baskınlarda; Zozan Duru, Şerif Kekik, Cevdet Ayvar ve Mehdi Bor 
gözaltına alındı.     
 
5 Temmuz 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde uzman çavuşlar Yahya Karakaya (26) ve Murat 
Özkozanoğlu'nun silahlı saldırıda öldürülmesinin ardında ilçe havadan ve karadan ablukaya alındı. Saldırı sonrası 
helikopterlerin uçuş yaptığı ilçede, helikopterler Kuruköy, Cumhuriyet, Orman, Yeşildere mahalleleri girişleri ile 
Pinyanişi, Vezirava ve Dostki bölgelerine çok sayıda asker indirdi. İlçenin etrafı askerler tarafından ablukaya 
alınırken, ilçe merkezinde ise polis ve özel harekat timleri ile askerler, evlere baskın düzenledi. Gözaltıların 
yaşandığı ilçede ilk belirlemelere göre, saldırının gerçekleştiği Sevim Apartmanı yanında bulunan iş yerlerinden 9 
kişi gözaltına alındı.   
 
11 Temmuz 2011’de Hakkâri Yüksekova ilçe merkezinde aralarında özel hareket timlerin de bulunduğu çok sayıda 
polis, Yeşildere ile Cumhuriyet mahallelerinde ki evlere yaptıkları baskınlarda 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.     
 
14 Temmuz 2011’de Hakkari'de 9 Haziran 2010'da evlere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınarak tutuklanan  
15 kişi hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görüldü.Duruşma sonrası mahkemenin kararını protesto eden gruba polis adliye önünde müdahale ederek, 3 kişiyi 
gözaltına aldı.     
 
4 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı 
Bedran Kaya için, 3 Temmuz 2011’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelen 
gruba, kolluk kuvvetlerinin cop ve gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 3 kişiden Savaş Akgül 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı  
 
8 Ağustos 2011’de Hakkâri Çukurca'da polis tarafından yapılan ev baskınlarında BDP Çukurca İlçe Başkanı Sıddık 
Güzel, Belediye Başkanvekili Didar Kara, Ramazan Dayan, Suphi Çetinkaya, Hıdır Demiroğlu, Süleyman Yorgun, 
Hacı Çetin, Ziro Koç, Şaban ve İbrahim Kanat, Gazi Ertunç, İmat Derin, Ömer Kanar, Haydar, Mesut ve Mehmet 
Erdemir, Kerem Ayar, Ferhem Akyüz, Recep Kalkan, Cenk Yıldız ve Ali Saraç (Toplam 21 kişi) gözaltına alındı.   
 
10 Ağustos 2011’de, 8 Ağustos günü Hakkâri Çukurca'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 21 kişiden 17 
yaşındaki C.Y.  tutuklama talebiyle Çukurca Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. C.Y., "Örgüte yardım etmek" 
iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.     
 
10 Ağustos 2011’de, Hakkâri’nin, Çukurca ilçesinden il merkezine gelen İl Genel Meclis üyesi Fuat Ediş, Depin 
polis noktasında gözaltına alındı.     
 
23 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde YDG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 
alınan 12 kişiden 4 ü tutuklandı   
 
7 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde devriye görevi yapan polis aracının geçişi sırasında meydana 
gelen mayın patlaması sonucu 1 polis memuru öldü; 3 polis memuru da yaralandı. Patlamanın ardından 
düzenlenen operasyonlarda BDP üyesi 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14’ü çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandı   
 
12 Ağustos 2011’de, Hakkâri’de kente gelmek isterken, Depin polis arama noktasında gözaltına alınan Kemal 
Orhan ve Necati Zirek'in gözaltına alındıktan sonra Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Zirek ve 
Orhan'ın hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilemedi.   
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17 Mayıs 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde ve Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde HPG'lilerin yaşamını yitirdiği 
operasyonu protesto gösterilerinde polis göstericilere tazyikli su ve gaz bombası ile müdahalede bulundu. Ömer 
Kaya isimli 1kişi gözaltına alındı  
 
18 Ağustos 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Dilimli (Keli) Köyü'nden Yüksekova'ya gelen F.K. (17) ile kimliği 
öğrenilemeyen 1 kişi, sivil giyimli özel hareket timleri tarafından durduruldu. Polisler tarafından dövüldüğü belirtilen 
F.K. gözaltına alınırken, yanındaki kişi ise serbest bırakıldı.    
  
19 Ağustos 2011’de, Yüksekova'da 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Necdet Baki, Fazıl Ak, Ali Terzioğlu, 
Hüsnü Turgut, Servet Kaya, Hüseyin Baskın, Şükrü Taş, Savaş Özmen, Münir Soydan, Mehmet Bartın, İlyas 
Yüksek, Azat Ergüder, Mahir Ak ve Şevket Kara Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
19 Ağustos 2011’de, Yüksekova'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın görüşmesinin engellenmesi, ilçedeki polis baskısı 
ve operasyonları protesto etmek için yapılan basın açıklamasından sonra çıkan olaylar sırasında başına isabet 
eden gaz bombası sonucu bir kişinin yaralandığı belirtilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.    
 
20 Ağustos 2011’de, Van merkezden Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne giden Serhat İke adlı yurttaş Yeni Köprü 
arama noktasında gözaltına alındı.   
 
23 Ağustos 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 19 Ağustos'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan  
Van'a getirilen 12 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 4’ü "örgüt üyesi" oldukları 
iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
26 Ağustos 2011’de Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin, yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl 
Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde, kent merkezi ile köylerdeki bazı 
adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda isimleri ve gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 22 kişi gözaltına 
alındı. Hakkari Valisi Muammer Türker, Emniyet ve Jandarma ekiperinin değişik adreslere düzenlediği 
operasyonda 22 kişinin gözaltına alındığını doğruladı.   
 
28 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi'ne 10 kilometre kala askerin açtığı ateş sonucu yaşamın yitiren Van 
İl Genel Meclis Üyesi Yıldırım Ayhan'ın durumunu öğrenmek için gittiği Çukurca Aile Sağlık Merkezi önünde 
panzerin çarpması sonucu yaralanan Ömer Aybar gözaltına alındı.    
  
29 Ağustos 2011’de, 17 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 8 asker ile 1 geçici köy korucusu ölümüyle 
sonuçlanan dört ayrı patlamayla ilgili olarak 26 Ağustos 2011’de gözaltına alınan 17 köylüden 7 si  tutuklandı   
 
29 Ağustos 2011’de Hakkâri merkezde ve Ağaçdibi (Kehê) Köyü'nde 26 Ağustos'ta yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alınan ve bir bölümü dün gece serbest bırakılanlardan geri kalan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin 
tamamlanması ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 15 kişi, tutuklanma talebiyle 
mahkemeye gönderildi. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 kişiden 8'ini serbest bırakırken, 7 kişiyi ise "Örgüt üyesi" 
oldukları iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.   
 
9 Eylül 2011’de, Hakkari Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik (Xirvata) Beldesi'nde askerler sabah saatlerinde bazı 
evlere baskın düzenledi. Baskınlarda Necmettin Çelik ile yeğeni Ayhan Çelik gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilmeyen 2 kişi, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.  
 
10 Eylül 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde askeri aracın geçişi sırasında büyük bir patlama yaşandı. 
Patlamadan sonra yapılan ev baskınlarında Salih Bayraklı, Erkan Metin ve Mehmet Çıtak adlı yurttaşlar gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan yurttaşlar, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
17 Eylül 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde düzenlenen  ev baskınları sonucu aralarında BDP üye ve 
yöneticilerinin de bulunduğu 55 kişi “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındı   
 
20 Eylül 2011’de, Hakkari Şemdinli'de 16 Eylül'de yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve dün Van'a getirilen 9 kişi, 
Van Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Buradaki ifadelerin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, Şemdinli Belediye 
Başkan Yardımcısı Naif Yalçın, BDP İl Genel Meclis Üyesi Mirpenç Uysal, BDP İlçe Başkanı Şuayip Sevik, BDP 
üyesi Sait Kaya, Kadri Özcaner, Cebrail Can ve Erol Aydıner, "Örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle Van 
Ağır Ceza mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Sabah saatlerine kadar süren ifade işlemlerinden sonra 
Sait Kaya serbest bırakılırken, Belediye Başkan Yardımcısı Naif Yalçın, BDP İl Genel Meclis Üyesi Mirpenç Uysal, 
BDP İlçe Başkanı Şuayip Sevik, BDP üyesi Kadri Özcaner, Cebrail Can ve Erol Aydıner aynı iddia ile tutuklandı.   
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21 Eylül 2011’de, Hakkâri Şemdinli'de Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu önünde bekleyen polis ekiplerinin 2 
çocuğu gözaltına aldığı belirtildi. İsimleri öğrenilemeyen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi.  
 
23 Eylül 2011’de, Hakkari Yüksekova'da 21 Eylül'de evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Umran Soydan, 
Resul Baykal, Şemsettin Işık ve Zafer Çakaloğlu, emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarıldı. Buradaki 
ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 4 kişi, "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
24 Eylül 2011’de, Hakkari'de sabaha karşı Özel Harekat Timleri'nin de katılımıyla Yeni Mahalle'de birçok eve 
baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda evi dağıtılarak oğlu gözaltına alınan Besi Tarhan, eve baskına gelen çok 
sayıda yüzü kar maskeli polis tarafından darp edildiklerini iddia ederek, şöyle konuştu: "Sabaha karşı evimize 
baskın yapanlar bizleri yerlere yatırdılar. Baskın sırasında evdeki Kuran-ı Kerimi de indirip dağıttılar. Bütün 
mahalleyi 20 zırhlı araç ile ablukaya almışlardı. Çok sayıda kar maskeli polis vardı. Oğlumu 'hakkında şikâyet var' 
diye aldılar. Oğlumun bir suçu yok biz bu mahalleye yeni taşındık. Allah onların belasını versin. Baskın sırasında 
evimizin kapısını kırdılar, evdeki kadınları yere yatırıp ensemize silahla bastılar. Bizi saatlerce çıplak bir şekilde yüz 
üstü betonun üzerinde beklettiler. Gitmeden öncede 'Bakın evlerinize ve eşyalarınıza bir zarar vermedik ona göre' 
diyerek adeta bizimle dalga geçtiler. Aracın içine düştüğü dam içinde 'iki kürek toprak atarsınız' dediler." Bir diğer 
baskında ise, evlerinin dağıldığını ve kendilerine ağza alınmayacak hakaretler yapıldığını belirten Rıdvan 
Kapalak'ın babası Hacı Kapalak kendilerine silah çekildiğini iddia etti. Kapalak, "Baskın sırasında hepimizi yere 
yatırdılar. Oğlumu çıplak bir şekilde götürmek istediler. Elbiselerini arkasından yola kadar götürdüm. Oğlum 
suçsuzdur" dedi.   
 
25 Eylül 2011’de, Hakkari'de sabaha karşı Özel Harekat Timleri'nin de katılımıyla Yeni Mahalle'de bazı evlere 
baskın düzenleyen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Saat 04:00 sularında maskeli Özel Timler ve zırhlı araçlarla 
mahalleyi ablukaya alan polis, evleri didik didik aradıktan sonra Rıdvan Katalak ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaşı 
gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilmezken, iki yurttaşın Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde 
götürüldüğü bildirildi.   
 
26 Eylül 2011’de Hakkari'nin Kırıkdağ (Dêzê) köyünde düğüne katılan müzisyen Halil Kaçar, dün akşam saatlerinde 
kent merkezine dönerken Depin polis noktasında durduruldu. Kimlik kontrolü ardından Kaçar gözaltına alınarak 
Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaçar'ın gözaltı gerekçesi konusunda ise bilgi alınamadı.   
 
26 Eylül 2011’de Hakkari'de parti çalışmalarını yürüten ve Diyarbakır'a dönmek üzere yola çıkan BDP Genel 
Merkez çalışanı Serdar Tolmaç, kent çıkışında bulunan Depin Arama noktasında gözaltına alındı. Hakkari Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen Tolmaç'ın gözaltı gerekçesi ise öğrenilmedi  
 
28 Eylül 2011’de, Hakkari Yüksekova'da Kaniheyder Mahallesi istikametine doğru yol alan bir aracı takibe alan 
polisler, Cumhuriyet Mahallesi'nde zırhlı araçlarla söz konusu aracı ablukaya aldı. Araçtakilerin araçtan atlamasıyla 
birlikte grupla polisler arasında kısa süreli çatışma yaşandığı iddia edildi. Kısa süreli çatışmadan sonra 4 kişinin 
polisler tarafından gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
 28 Eylül 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde BDP üyesi Mehmet Rahim Camiye polisler tarafından gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Camiye'nin gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.   
 
1 Ekim 2011’de, Hakkari ili Yüksekova'ya bağlı Esendere Beldesi'nde gece geç saatlerde eski BDP Belde Başkanı 
Hamit Kaya ve Kahraman Ateş isimli yurttaşın evlerine askerler tarafından baskın düzenlendi. Esendere Sınır 
Taburu askerlerince yapılan baskın sonrasında Kaya ve Ateş gözaltına alındı  
 
2 Ekim 2011’de, Hakkari'de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmemesini protesto eden 
göstericilere yapılan müdahale ile başlayan olaylar sona erdi. Pehlivan Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan 
ve yaklaşık üç saat süren olaylarda, polisin attığı gaz bombaları iki eve isabet ederken, olay esnasında yoldan 
geçen iki çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
6 Ekim 2011’de, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sabah saatlerinde Yenimahalle'de evlere baskınlar 
düzenledi. Baskınlarda T.A. (14) isimli çocuk ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemeyen 6 kişiden T.A., Çocuk Şubesi'nde diğer 5 kişinin ise Terörle Mücadele Şubesi'nde 
tutulduğu bildirildi.   
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7 Ekim 2011’de, 2008 yılında Kelereş alanında İran güçlerince yakalanan ve Türkiye'ye teslim edilen Doğubayazıt 
nüfusuna kayıtlı HPG'li Şehmuz Yılmaz ile Beritan Uyman, Hakkari Yüksekova Jandarma Komutanlığı'ndaki 
işlemlerden sonra savcılığa sevk edildi. Yılmaz ile Uyman, "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanma talebiyle 
Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakim, Yılmaz ile Uyman'ı aynı gerekçeyle tutuklayarak 
cezaevine gönderdi.   
 
8 Ekim 2011’de, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin 6 Ekim günü Yenimahalle'de evlere düzenlediği 
baskın sonucu gözaltına alınan biri çocuk 5 kişi savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından T.A. (14) adlı 
çocuk tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mazlum Demir, Erdal İncin, Numan Yeşilgöz ve İbrahim 
Kurt ise "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk 
edildi. Mahkeme aynı iddia ile 4 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.   
 
12 Ekim 2011’de, Hakkari'de 9 Ekim'de çeşitli mahallelere polis tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınan 18 kişiden 3’ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. 14 kişi ise sabah saatlerinde adliyeye 
sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 6’sı serbest bırakılırken, Mizgin 
Tetik, Recep ve Ali Ertunç, Abdullah Bozkır, Evliya Engin, Nihat Özek, Suat Kaya ve Selçuk Duman tutuklama 
talebiyle Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edildi. Mahkeme, 8 kişiye “kentte yaşanan gösterilere katıldıkları” ve “örgüt 
propagandası” yaptıkları iddiasıyla tutukladı. Gözaltına alınanlardan 1 kişi ise halen Hakkari Emniyet 
Müdürlüğü’nde tutuluyor.   
 
12 Ekim 2011’de, Hakkari Yüksekova'da 9 Ekim'de yapılan baskınlarda gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki 
işlemlerinden sonra savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 6 kişi serbest bırakılırken, Mevlit Bartın isimli yurttaş 
ise telefonundaki HPG'lilerin fotoğrafları gerekçe gösterilerek, "Örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklama 
talebiyle Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, Bartın'ı aynı gerekçeyle tutuklayarak 
cezaevine gönderdi.   
 
12 Ekim 2011’de, Hakkari merkeze bağlı Geçitli (Peyanis) Köyü'nden kent merkezine gelmekte olan bir araç içinde 
bulunan Seyfettin Temel, Lokman Kurt ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi dün akşam saatlerinde kent girişinde 
polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 6 kişinin Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde 
tutulduğu bildirildi. 
 
20 Ekim 2011’de, Hakkari ili Yüksekova İlçe merkezinde 18 Ekim'de okuduğu Yeni Mahalle'de bulunan Sabancı 
İlköğretim Okulu'nda gözaltına alınan D.A. isimli çocuk, emniyet işlemlerinden sonra savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta 
tutuklama talebiyle Asliye Caza Mahkemesine sevk edilen D.A., "Kamu malına zarar vermek", "Görevli memura 
mukavemete bulunmak" iddiasıyla tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
21 Ekim 2011’de, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler kent merkezinde 2 kişiyi gözaltına aldı. Bulak 
Mahallesi Kayacan Caddesi'nde gözaltına alınan Ömer Balıkesir ve Abdulkerim Takçe adındaki yurttaşlar, İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.   
 
22 Ekim 2011’de, Hakkari Yüksekova'da Yeşildere ve Kışla mahallerinde özel harekat timleri evlere baskınlar 
düzenledi. Baskınlarda biri çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçisi öğrenilemeyen 4 kişi Yüksekova Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ilçede Ziraat Bankası yanında bulunan Taksi Durağı'nda bekleyen 4 kişinin de 
polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürüldükten sonra 
serbest bırakıldı.   
 
27 Ekim 2011’de, Malatya'da cenazeleri bekletildiği iddia edilen 24 HPG'li için Hakkari ili Yüksekova ilçesinde gün 
boyu süren olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. Olayların yoğunlaştığı Güngör Mahallesi'nde polisin kullandığı gaz 
bombasının isabet ettiği bir evde 4 kişi zehirlenerek Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkisi 5 ve 7 
yaşlarında çocuk olan 4 kişi hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Güngör Mahallesi'ndeki düz 
alanda gençlere akrep tipi zırhlı araç, panzerlerle müdahale eden özel hareket timleri, 4 genci darp ederek 
gözaltına aldı  
 
1 Kasım 2011’de, Hakkari Üniversitesi'nde okuyan Van nüfusuna kayıtlı Önder Bedirhanoğlu isimli öğrenci okulda 
polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Bedirhanoğlu'nun gözaltı gerekçesi 
öğrenilemedi.   
 
5 Kasım 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde bazı evrakları teslim etmek için gittiği Emniyet Müdürlüğü’nde 
gözaltına alınan  BDP Şemdinli İlçe Başkanı Nusret Akbaş, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” suçlamasıyla 
aynı suçlamayla gözaltına alınan 1 kişi ile birlikte tutuklandı   
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6 Kasım 2011’de Hakkâri’de kontrol noktasında durdurulan araçta bulunan İHD Hakkâri Şubesi Başkanı İsmail 
Akbulut, Hakkâri Belediye Meclis Üyesi Nusret Kurt ile Mehmet Demiralp ve Cezmi Çiftçi  gözaltına alındı, gözaltına 
alınan dört kişiden İHD Hakkâri Şubesi Başkanı İsmail Akbulut sevk edildiği mahkeme tarafından  “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı   
 
8 Kasım 2011’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde, kimyasal silah kullanıldığı ileri sürülen operasyonda 
yaşamlarını yitiren HPG'liler için Yüksekova’da yapılan protesto eylemleri  sırasında Yeşildere Mahallesi’nde 4 kişi 
polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin kimlikleri öğrenilemezken, görgü tanıkları, polislerin 
söz konusu kişileri gözaltına alırken feci şekilde dövdükten sonra gözaltına aldığını iddia etti.   
 
8 Kasım 2011’de, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, Keklik Pınar Mahallesi'nde Süleyman Sönmez'in 
evine baskın düzenledi. Evin didik didik arandığı baskında 18 yaşındaki Engin Sönmez gözaltına alındı. Baskın 
sırasında oğlunun darp edildiğini ve sürekli hakarete uğradığını belirten baba Süleyman Sönmez, polislerin silah 
dipçikleriyle kendilerini tartakladığını dile getirdi.    
 
10 Kasım 2011’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi’nde 22-24 Ekim’de yaşanan, 36 HPG’linin yaşamını 
yitirdiği ve kimyasal silah kullanıldığı iddialarının bulunduğu operasyonu protesto etmek amacıyla Hakkari-Van 
karayolunda gösteri yapan gruba polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda 
ismi öğrenilemeyen bir çocuğun gözaltına alındığı ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne götürüldüğü 
bildirildi.   
 
12 Kasım 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi’nde yaşamlarını yitiren HPG'lilerden Mizbah Ezer ile 
Ömer Erdoğan'ın cenaze töreni için Bayramoğlu Camii önünde toplanan 10 bini aşkın kişiye yönelik gerçekleşen 
polis müdahalesinin ardından gözaltına alınan yurttaşlar, AKP Bağlar İlçe Teşkilatı’na götürüldü. Olayın duyulması 
ile beraber Bağlar İlçe Teşkilatı önüne gelen yurttaşlara BDP Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu ile BDP il 
ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Panzerle önü kapatılan AKP Bağlar İlçe Teşkilatı önünde bekleyen onlarca TOMA aracı 
ve polisler, AKP Bağlar İlçe Başkanı Cevdet Kara ile beraber gözaltındakilerin parti binası içinde tutulması 
gerektiğini dile getirdi. BDP'lilerin itirazı üzerine polisler içinde bulundukları panzeri bina önünde bekleyen annelerin 
üzerine sürdü. BDP Bismil Belediye Başkanı Eminoğlu'nun ite kaka İlçe binasına girmesi ile içerde gözaltında 
tutulan 3 yurttaş, polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmak istendi. Olay yerinde bulunan ve 
yaşananları kaydeden DİHA muhabiri Berxwedan Yaruk ise polislerce darp edilerek, gözaltına alınmak istendi. 
Yaruk'u bırakmayan yurttaşlar ile polisler arasında arbede yaşandı. Görüntü kayıtları sildirilen Yaruk'un sağ eli ise 
aracın kapısı arasında bırakıldı. Polislerin arbede esnasında kadınları merdivenden attığı ve başlarına silah 
dayayarak, "1 haftanız var, hepinizi alacağız" demesi üzerine gerginlik büyüdü ve Eminoğlu da gözaltına alınmak 
istendi. Yurttaşların, "Ya hepimizi alırsınız ya da onları da bırakırsınız" demesi üzerine polis aracına bindirilen 
Eminoğlu ve  DİHA muhabiri  serbest bırakıldı.   
 
17 Kasım 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Sedat Kılıç ve Emrah Kılıç isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 
Dün akşam Şemdinli'nin Aksu Köyü'nden Yüksekova'ya gelirken, ilçe girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına 
alınan 2 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi.   
 
26 Kasım 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde polisler, gece Kaniheyder, Yeşildere, Kuruköy ve Cumhuriyet 
mahallelerinde evlere baskınlar düzenledi. Baskınlarda, un gözaltına alındığı öğrenildi.     
 
27 Kasım 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde gözaltına alınan 5 kişiden 2’si “KCK Soruşturması” 
kapsamında 30 Kasım 2011’de tutuklandı  
 
28 Kasım 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Abdullah Öcalan’ın üç ayı aşkın bir süredir avukatlarıyla 
görüştürülmemesini ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi avukatların “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanmasını 
protesto etmek isteyen gruba gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı   
 
29 Kasım 2011’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 26 Kasım'da Kaniheyder, Yeşildere, Kuruköy ve Cumhuriyet 
mahallelerinde evlere yapılan baskında gözaltına alınan Kerem Karagöz, Gökhan Ören, Erhan Metin, Ertan Ören, 
Turan Tuğrul ve Tarık Yorgun, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 4 kişi savcılıkta serbest 
bırakılırken, Karam Karagöz ile Erhan Metin ise tutuklanma talebiyle Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi'ne 
gönderildi. Karagöz ve Metin, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
5 Aralık 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yapılan ev baskınları sonucu Tarkan Çamlı gözaltına alındı.   
 
11 Aralık 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün gece, Güngür, Cumhuriyet ve Kışla mahallerinde özel 
harekât timlerinin yaptığı ev baskınlarında Ramazan Çetinkaya, Cami Kaya, İlyas Kanakan ve M. Korkut Öner 
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gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar  Yüksekova Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 
Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.     
 
18 Aralık 2011’de, Hakkari'de Nebi Kurt isimli yurttaş, çarşı merkezinde bir lokantada yemek yediği sırada sivil 
polisler tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Kurt, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
19 Aralık 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Serindere (Şişemzîn) Köyü'nde köy imamı Nurettin Kurt, 
Derviş Eşgüder ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişinin Hakkari 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
20 Aralık 2011’de İstanbul merkezli olmak üzere sekiz ilde “KCK Soruşturması” adı altında Basın yayın 
çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Hakkâri’de 22 Aralık 2011’de biri Dicle Haber Ajansı 
(DİHA) muhabiri olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı   
 
23 Aralık 2011’de, BDP Hakkari İl binasına polis tarafından sabah erken saatlerde baskın düzenlendi. Dün gece 
saat 02.00 sıralarında Bulak Mahallesi'nde oturan BDP Merkez İlçe Başkanı Fikret Erik'in evine baskın düzenleyen 
polis, evi didik didik aradıktan sonra Erik'i il binasına getirdi.  Erik gözaltına alınırken, el konulan belgeler araçlarla 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
25 Aralık 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nden Van'a giden bir aracın Yüksekova çıkışında bulunan arama 
noktasında durdurularak, içinde bulunan 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; 6 yurttaş 
araçtan indirildikten sonra yüzükoyun bir şekilde karların üzerine yatırıldı ve bir süre bu şekilde bekletildikten sonra 
gözaltına alındı. 6 kişinin gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi  
 
26 Aralık 2011’de, 22 Aralık günü Hakkâri’de BDP merkez ilçe binasına ve merkez ilçe başkanı Fikret Erik’in evine 
yürütülen bir soruşturma kapsamında baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Fikret Erik “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı   
 
30 Aralık 2011’de, Hakkari ili sınır noktasında bulunan Esendere Beldesi'ne bağlı Duranlı (Ayvan) Köyü'ne dün 
gece saat 22.00 sıralarında beyaz plakasız minibüsle içinde sivil giyimli ve silahlı askerler tarafından baskın 
düzenlendi. Baskında kaçıkçılık yapıldığı iddiasıyla 5 köylü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 köylünün araçlarına 
da el konuldu. Gözaltına alınanlar araçlarıyla birlikte Ovaiçi (Basan) Jandarma Karakolu'na götürüldü. Yaşananlara 
tepki gösteren köylüler baskının 90'yı yıllarda JİTEM gibi yapılan baskınlarına benzediğini belirterek, yaşananlardan 
endişe duyduklarını dile getirdi.   
 
 

Hatay 
 
  
6 Ocak 2011’de, Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde Özgür Halk Dergisi’ni dağıtarak “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla gözaltına alınan Cahit Baybaris (24), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı   
 
15 Şubat 2011’de, Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde gözaltına alınan 2  kişi; çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı    
 
3 Mayıs 2011’de, Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı KCK üyesi oldukları” 
iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı   
 
4 Mayıs 2011’de, Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı KCK üyesi oldukları” 
iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 3 ü   tutuklandı  
 
6 Mayıs 2011’de, Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde, 3 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu, “yasadışı KCK 
üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınanlardan  7 si, tutuklandı   
 
11 Temmuz 2011’de Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 21 Mart 2011’de düzenlenen Newroz kutlamasına katılarak 
yasadışı slogan attığı” gerekçesiyle evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan Mehmet Edeş (18) aynı gün 
çıkarıldığı Dörtyol Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak İskenderun M Tipi Cezaevi’ne gönderildi (  

9 Aralık 2011’de, 7 Aralık günü Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 7 
kişiden 6 sı “yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı   
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İçel 
 

Iğdır 
  
26 Ocak 2011’de, Iğdır'da sabah saatlerinde yaklaşık 10 ev ve Doğubayazıt Caddesi'nde bulunan Azadiya Welat 
bürosu ile BDP'nin gençlik yapılanması olan DYG bürosuna baskın düzenlendi. Baskınların DYG-M'ye yönelik 
başlatılan operasyon çerçevesinde yapıldığı belirtilirken, baskınlardan aramalar yapıldı. Baskınlarda Pınar Tikit, 
Mehmet Baydemir, Halil Kızıltaş, Melek Aras, Ufuk Demir, Cemile Dinç, Timur Aras, Mehmet Dinç ve Ali Savaş 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Azadiya Welat Iğdır Bürosu'na yapılan 
baskın esnasında ise bir bilgisayar, iki fotoğraf makinesi, iki kamera, kasetler ve çok sayıda haber materyaline el 
konulduğu öğrenildi.  
 
27 Ocak 2011’de, Iğdır'da YDG-M'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Diyarbakır'dan gözaltına alınan 
Cihat Şık ve Ali Rıza Yamalak, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Iğdır'da gözaltına alınanların ise halen 
emniyette tutulduğu öğrenildi.   
 
30 Ocak 2011’de,  Evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına ve dün çıkarıldıkları Iğdır Asliye Sorgu Hakimliği'nce 
serbest bırakılan, ancak savcılığın itirazı üzerine haklarında yeniden yakalama kararı çıkartılan Ufuk Demir ile Ali 
Rıza Yamalak dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Iğdır Asliye Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Demir ve 
Yamalak, "Örgüte yardım ve yataklık etmek" ,"Örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  
 
15 Şubat 2011’de,  Iğdır'da önceki akşam polisin yaptığı ev baskınlarında gözaltına alınan Azadiya Welat 
Gazetesi'nin çalışanları Ensar Tunca ve Emin Arık, emniyetteki sorgularının ardından Iğdır Adliyesi'ne sevk edildi. 
Savcılıktaki ifadelerinin ardından Arık serbest bırakılırken, Tunca ise tutuklama talebiyle Iğdır Sulh Ceza 
Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, "örgüte eleman kazandırma" ve "örgüte yardım etmek" 
iddialarıyla Ensar Tunca'nın tutuklanmasına karar verdi.   
 
15 Şubat 2011’de, düzenlenen protesto gösterilerine gaz bombası, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden 
kolluk kuvvetleri Iğdır’da 3 kişiyi gözaltına aldı.   
  
17 Şubat 2011’de,  Iğdır'da dün sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 15 Şubat protestolarına katıldıkları 
gerekçesi ile Abdullah Karaçöl, Adem Er, Kazım Bozkurt, Ertunç Karaçöl ve Emrah Adi gözaltına alınmıştı. 
Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 kişi savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Abdullah Karaçöl, 
Kazım Bozkurt, Ertunç Karaçöl ve Emrah Adil serbest bırakılırken, Adem Er ise, "patlayıcı madde bulundurmak" ve 
"kamu malına zarar vermek" iddiasıyla Iğdır Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Burada 
sorgusu yapılan Er, aynı gerekçe ile tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
21 Nisan 2011’de, YSK nın 12 milletvekili adayıyla ilgili verdiği karar sonrası, karşılıklı yoğun ve aşırı şiddetin 
kullanılmaya devam edildiği eylemlerde, Iğdır’da gözaltına alınanlardan 3 kişi  tutuklandı.     
 
26 Nisan 2011’de,  Iğdır'da Demokratik Çözüm Çadırları yüzlerce polis, özel harekatçının katıldığı gece baskınları 
ile söküldü. Yaşar Parim, Mustafa Taşdemir ve Yaşar Aktaşlı ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı.  
 
27 Nisan 2011’de, Iğdır'da polisin düzenlediği gece baskınıyla kaldırılan "Demokratik Çözüm Çadırı"nı almak için İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne giden BDP Yöneticisi Abdurrahman Aliç ve BDP Halfeli eski Belde Örgütü Başkanı Ömer 
Sefa gözaltına alındı  
 
16 Haziran 2011’de, 12 Haziran genel seçimler dolaysıyla Iğdır'da bulunan BDP Kadın Meclisi Üyesi Berivan Elter, 
dün akşam saatlerinde Demokratik Çözüm Çadırı önünde gözaltına alındı. Polisler tarafından gözaltına alınan 
Elter, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.    
 
26 Ağustos 2011’de Iğdır'da Vilayet, Adliye, MİT gibi kurumları fotoğraflayan 2 İranlı ile onlara rehberlik ettiği ileri 
sürülen bir Türkiye vatandaşı gözaltına alındı.3 şüpheli, ilk sorgularının ardından, 'devletin güvenliğine ilişkin gizli 
belgeleri temin etmek' suçundan tutuklandı.   
 
30 Eylül 2011’de, Iğdır'da iki gün önce Rıza Yalçın Caddesi'nde bulunan BİM markete ses bombası attıkları 
iddiasıyla gözaltına alınan C.Ş. ile B.B. isimli 2 yurttaş emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Iğdır 
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Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren 2 kişi, "Örgüt propagandası" ve "Patlayıcı madde bulundurmak" iddiaları ile 
Iğdır Nöbetçi Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme aynı iddia ile 2 kişiyi tutuklayarak Iğdır Cezaevi'ne gönderdi.   
 
10 Ekim 2011’de, Iğdır'da Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını yapan Ersan Tunca, 
Doğubeyazıt Caddesi üzerinde gazete dağımı yaptığı sırada polisler tarafından durduruldu ve kimlik kontrolüne 
tabii tutuldu. Tunca daha sonra gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Tunca'ın, Iğdır Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
2 Kasım 2011’de, Iğdır kent merkezinde sivil polisler tarafından durdurulan Adem Atalay adındaki yurttaş, gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Atalay'ın İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.  
 
19 Kasım 2011’de,  Iğdır'da polis,18 Kasım gecesi BDP Genel Merkez çalışanı Doğan Aydın, BDP eski İl Başkan 
yardımcısı Hüseyin Adigüzel ve BDP üyesi Hayati Kaya'nın bulundukları evlere baskın düzenledi. Evlerde yapılan 
aramalarda cd ve kitaplara el konulduğu belirtilirken, Aydın, Adıgüzel ve Kaya gözaltına alındı. 3 kişinin bugün 
Iğdır'da cenazesi defnedilecek olan HPG'li İpek Çiçek'in cenazesinde taşkınlık çıkartacakları iddiasıyla gözaltına 
alındıkları belirtildi.   
 

Isparta  
 

İstanbul 
  
4 Ocak 2011’de,  İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde BDP üyeleri ve yöneticilerinin evlerine polis ekipleri tarafından 
düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına alınan 14 kişiden   6 sı çıkarıldıkları İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 7 Ocak 2011’de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı   
 
10 Ocak 2011’de, İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde “Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz Alacağız!” talebiyle 
kurulan çadırın kaldırılması amacıyla müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı    

12 Ocak 2011’de,  Kürt siyasetçilerin yargılandığı davanın protesto edildiği İstanbul’daki gösteride gözaltına alınan 

10 çocuk, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır'da Kürt siyasetçilerin yargılandığı davayı 

protesto etmek için BDP İstanbul İl Örgütü'nün öncülüğünde binlerce kişinin katıldığı basın açıklaması 

gerçekleştirilmişti. Açıklamanın ardından Tarlabaşı'nda bulunan BDP İl binasına yürüyen kitleye polis tarafından 

müdahale edilmesinin ardından 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan 10 çocuk, İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından Beyoğlu Adliyesi'ne getirildi. Getirildikleri 

adliyede Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 18 yaşından küçük 10 çocuk, savcılık tarafından serbest 

bırakıldı. 

17 Ocak 2011’de, zorunlu din dersi uygulamasını protesto etmek için İstanbul’da pankart açan ve kendilerini Galata 
Köprüsü’ne zincirleyen Liseli Öğrenci Birliği üyesi 7 öğrenci polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı   
 
24 Ocak 2011’de, Tanrıya Mektuplar ve Ateist Tanrı ile Söyleşi adlı kitapların yazarı Hasan Basri Aydın, Adalet 
Bakanı olduğu dönemde Cemil Çiçek’e yazdığı bir dilekçede “hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında Küçükçekmece 
(İstanbul) 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında tutuklandı   

25 Ocak 2011’de, İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri 

tarafından tarafından evlerine baskın yapılan 5 BDP üyesi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi ve isimleri 

öğrenilemeyen BDP'lilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. 

26 Ocak 2011’de, İstanbul’da  AKP  Kadıköy İlçe Örgütü’ne giren ve pankart açan SGD üyesi 4 kişi  polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Ocak 2011’de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’da üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle 
görüşmesini İstanbul’da protesto etmek isteyen öğrencilere gaz bombası ve copla müdahale etmesi sonucu 5 
öğrenci yaralandı. Müdahale sonrasında ise 29 öğrenci gözaltına alındı   
 
27 Ocak 2011’de, İstanbul’da  AKP Kadıköy İlçe Örgütü’ne giren ve pankart açan  SGD üyesi  4 kişi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı   
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28 Ocak 2011’de, İstanbul'da sabah saatlerinde Doğruhaber Gazetesi'ne ‘Terörle Mücadele ekipleri’ tarafından 

baskın düzenlendi. Yapılan polis operasyonuyla bağlantılı olarak Kayseri'de ikamet eden Doğruhaber Gazetesi 

Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Göktaş, gazete yazarlarından Mehmet Ali Gönül ve gazete yöneticisi Fikret 

Gültekin'in de gözaltına alındı  

1 Şubat 2011’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi polisleri sabah saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde 

helikopter desteği ile Bağcılar ve Kâğıthane ilçelerinde öğrenci evlerine baskın yaptı. Baskınlarda, Ergün Koçak, 

Bayram Yılmaz, Ahmet Soylu, Kayhan Tüney, Meltem Yağmur Bovkır, Cengiz Hoşar, Murat Aygül, Mehmet Demir 

ile soyadı öğrenilemeyen Esra ve Hasan gözaltına alındı 

6 Şubat 2011’de, Sabah saatlerinde İstanbul'da yapılan operasyonlarda Özgür Kudüs platformu sözcülerinden 
Eyüp Işık ile Davut Işık evlerine yapılan baskın ve arama sonrasında gözaltına alındılar. Emniyetten göz altılarla 
ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca İzmit ve Gebze'de yapılan operasyon kapsamında İzmit Umut-Der 
Başkanı İzzet Kazak ve Gebze Dost-Der Başkanı Selami Öztürk ile dernek müdavimlerinden Taner Öztürk ve 
Murat Öztük gözaltına alındı. 

13 Şubat 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Şehmus Öncel (1991) adına başvuruda bulunan Mazlum 

Öncel, 13 Şubat günü sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı kar maskeli, zırhlı araçla gelen polislerin 

evde arama yapmak istediklerini söylediklerini, giyinmelerine müsaade etmeden içeri girdiklerini, herkesi yere 

yatırdıklarını, arama iznini tüm ailenin ısrarı sonucu gösterdikten sonra kardeşi Şehmus’u alıp götürdüklerini 

söyledi.  

13 Şubat 2011’de, İstanbul'da adeta olağanüstü hal ilan eden polis, yaptığı ev baskınları ve kimlik kontrolleriyle 
50'nin üzerinde kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 1 çocuk tutuklandı.   Evlerine yapılan baskınlarla çoğu 
İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 3'ü çocuk 35 kişi gözaltına alındı. 
Tarlabaşı, Karayolları ve Okmeydanı'nda ise, şüpheli oldukları gerekçesiyle 16 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 3 çocuk Bakırköy Çocuk Şubesi'ndeki sorgularının ardından Bakırköy Çocuk Mahkemesi'ne sevk 
edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen çocuklardan 2'si serbest bırakılırken 1'i "Araç 
kundaklama eylemlerine katıldığı" iddiası ile tutuklanarak, cezaevine konuldu. 
 
14 Şubat 2011’de, İstanbul’da da gözaltına alınan 19 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
 
15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine gaz bombası, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden 
kolluk kuvvetleri İstanbul’da 8 kişiyi gözaltına aldı.   
 
15 Şubat 2011’de, İstanbul’da gözaltına alınan  DYG üyesi 8 kişiden 5 i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
tutuklandı. Daha önce de aynı operasyon çerçevesinde 19 kişi tutuklanmıştı   
 
18 Şubat 2011’de, İstanbul’da düzenlenen helikopter destekli ev baskınlarında “yasadışı DHKP-C örgütü üyesi 
oldukları” suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alınan 18 kişiden 10’u 21 Şubat 2011 tarihinde tutuklandı    

23 Şubat 2011’de, derneğimize başvuruda bulunan Demokratik Haklar Federasyonu’ndan Serpil Karakaya: “ Bu 

sabaha karşı 06.00 sularında Cemal Doğan ve Yorgun Gülmez ile 20 arkadaşımız gözaltına alındılar.” Dedi. 

Gözaltına alınanlardan 8’i tutuklandı.  

26 Şubat 2011’de, İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da öğrenci temsilcileriyle görüşmesini 
ve Erzurum'a giden öğrencilerin her ilde GBT sorgusunda geçirilmesini protesto etmek için Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Balmumcu Kampusu önünde bir araya gelen Öğrenci Kolektifleri, Dolmabahçe'ye yürümek 
istedi. Ancak, gaz bombaları ve coplarla sert müdahalede bulunan polis 20 öğrenciyi gözaltına aldı.   

1 Mart 2011’de, oğlu Fırat İlhan (1992) adına derneğimize başvuruda bulunan Beşir İlhan, saat 14.00’da Beyoğlu 

Ekipler Amirliği Karakolu’ndan 3 sivil polisin hasta yatağında yatan oğlunu gözaltına aldıklarını, nedenin ise bir 

hırsızlık olayı ile suçlanan akrabaları üzerine ifade vermesini istemeleri olduğunu, oğlunun özürlü ve hasta 

olmasına rağmen karakolda tutulduğunu söyledi. İHD avukatlarından birinin karakola gitmesiyle Fırat İlhan serbest 

bırakıldı.  

3 Mart 2011’de, derneğimize gelerek oğlu Ercan M. Abozaid (1997) adına başvuruda bulunan Abozaid Mohammed 

Abozaid 1 Mart günü saat 12.00 sularında sivil polislerin evlerine gelerek oğlu Ercan’ı sorduğunu, Ercan’ın o sırada 

evde olmadığını, daha sonra eve geldiğinde kendisine söylediklerini, kendi isteği ile gidip ifade vereceğini 
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söylediğini, daha sonra Taksim Karakolu’na gittiğini ve orada gözaltına alındığını söyledi. Ercan M. Abozaid akşam 

18.30’dan sonra çocuk şubeye götürüldü ve ertesi gün savcılığa çıkarılarak serbest bırakıldı. Ayrıca, Abozaid 

Mohammed Abozaid karakolda polislerin oğlunu hırsızlıkla suçladığını ve zorla “ suçu kabul et ve savcılıkta da ben 

yaptım diye ifade ver” dediklerini, ama Ercan’ın kabul etmediğini ve savcılıkta da ‘’ben yapmadım’’ dediğini belirtti. 

5 Mart  2011’de, İstanbul’da devam eden Konut Kurultayı’nı protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyesi gruba 
“caddeyi trafiğe kapattıkları” gerekçesiyle müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı   
 
6 Mart 2011’de, Milliyet Gazetesi muhabiri Nedim Şener ve gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 11 
kişinin İstanbul ve Ankara’da bulunan evlerine, 3 Mart 2011’de Ergenekon Soruşturması kapsamında düzenlenen 
baskınlar sonucu gözaltına alınan 10 kişiden Nedim Şener, Ahmet Şık, Müesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Suat 
Çakır, Yalçın Küçük ve Coşkun Musluk çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Ergenekon üyesi oldukları” suçlamasıyla 
tutulandılar  

8 Mart 2011’de, derneğimize oğlu Serdar İlhan (1997) adına başvuruda bulunan Beşir İlhan, 13 yaşındaki oğlu 

İlhan’ın suçiçeği çıkardığını ve evde yattığını, o sırada evi basan polisin oğlunu yataktan alıp götürdüğünü, oğlunu 

niçin aldıklarını bilmediğini, oğlunun hasta oladuğunu ve  hayatından endişe ettiğini,  bundan kısa bir süre önce de 

özürlü oğlunun alınıp götürüldüğünü, polislerin sürekli kendilerini rahatsız ve tehdit ettiğini ve polislere dava 

açılmasını istediğini söyledi.  

14 Mart 2011’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde  “parasız eğitim” talebiyle açlık grevi yapmak isteyen Gençlik 
Federasyonu üyelerine müdahale eden polis ekipleri 26 kişiyi gözaltına aldı  

16 Mart 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Emrah Doğan (1987) ve Eyüp Teber parasız eğitim 
için Beşiktaş’ta açlık grevi çadırı açtıklarını, çevik kuvvetin gelip zor kullanarak kendilerini ve arkadaşlarını gözaltına 
aldığını belirtti.   Doğan ve Teber ifadesi alındıktan sonra gece 24.00 sularında gözaltına alınan diğer 
arkadaşlarıyla beraber serbest bırakıldığını ifade etti.   
 
18 Mart 2011’de, derneğimize gelerek kardeşi Ekin Demirkan (1984) adına başvuruda bulunan Serdar Demirkan, 
polislerin 17.03.2011 günü ikamet ettikleri yere gelerek, komşulardan ve esnaftan kardeşi hakkında bilgi aldıklarını, 
kardeşinin 18.03.2011 saat 07.30’da işe giderken evin önünden İstanbul Emniyeti’ne mensup kişiler tarafından 
araçla gözaltına alındığını ve kardeşinin kendisini arayarak Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldüğünü söylediğini belirtti. 
 
 21 Mart 2011’de, İstanbul’da 17 Mart 2011’de gözaltına alınan Alınteri Gazetesi’nin okurları Serdar Ben, Mürüvvet 
Küçük ve Ulaş Ömür “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı   
 
30 Mart 2011’de İHD İstanbul şubemize  başvuruda bulunan Mehmet Akıntı (1978), 20 gün öncesinde 
mahallelerinden kendi çocuğuyla beraber 4 çocuğun operasyonla gözaltına alınarak Üsküdar Şube’ye 
götürüldüğünü, orada kendisiyle ilgili ifade vermeleri için çocuklara baskı yapıldığını ve bu durumu çocukların 
kendisine aktardığını söyledi. Bu 4 çocuk daha sonra Maltepe cezaevine götürüldü. 

31 Mart 2011’de, derneğimize gelerek kardeşi Ercan Köşek (1991) adına başvuruda bulunan İbrahim Köşek, 
kardeşinin 31 Mart sabahı 5 sıralarında işe gitmek için evden çıkar çıkmaz polisler tarafından gözaltına alındığını, 
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde bulunduğunu, emniyetten kendisini aradıklarını ve kardeşini 2 gün sonra 
mahkemeye çıkaracaklarını söylediklerini belirtti. Ercan Köşek tutuklandı, Metris Cezaevi’ne götürüldü.  
 
2 Nisan 2011 gecesi, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde şakalaşarak yürürken bir araca çarpan C.A. (16) ve H.E. (16), 
araçtan inen 3 sivil polis memuru tarafından dövülerek gözaltına alındı. 2 çocuğun yüzlerinde ve vücutlarında 
morluklar oluştuğu ileri sürüldü  

3 Nisan 2011’de, Beyoğlu'nda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve askeri operasyonları protesto için gösteri 
yapan eylemcilere polis saldırdı. Eylemciler de polise ses bombası ile karşılık verdi. Beyoğlu’nda toplanan 
eylemciler, ‘ Türk ordusunun operasyonlarını ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için gösteri 
düzenlediklerini ifade ettiler’ 2 gösterici gözaltına alındı. 
 
4 Nisan 2011’de, YGS da sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, 
İstanbul’da,  ÖSYM binasının önündeki direğe kendilerini zincirleyen Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi  9 öğrenci 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.   
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9 Nisan 2011’de, İstanbul’da Gazi Mahallesi’ne helikopter destekli operasyon düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Gazi Mahallesi Özgürlükler Derneği ve evlere baskın düzenleyerek gözaltına aldığı 
23 kişiden sorgusu tamamlanarak mahkemeye sevk edilenlerden altısı 11 Nisan 2011’de tutuklandı   

10 Nisan 2011’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından Şişli ve Beyoğlu'nda düzenlenen ev 

baskınlarında 12 BDP yönetici ve üyesi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  Gözaltına 

alınanların isimleri şöyle: BDP Beyoğlu İlçe Yöneticisi Mahsun Büyükkaya ve parti üyesi Mehmet Reşat Yağmahan 

ile BDP üyeleri, Serdar Aydoğdu, Emrah Korkmaz ve Abdulvahap Yıldırım, Ali Altınkaya, Mahsun Er, Ümit Balık, 

Abdulkadir Oruç, Lokman Çoşkun ve Müslüm Aygü 

11 Nisan 2011’de, derneğimize gelerek kardeşi İdris Çelik adına başvuruda bulunan Beşir Çelik, 11 Nisan gece 
05.30 civarında Beyoğlu’nda bulunan evlerine sivil giyimli yaklaşık 10 polisin baskın yaptığını, evde bulunan 17 
yaşındaki kardeşi İdris Çelik’in olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alarak Kadıköy Çocuk Bürosuna 
götürdüklerini söyledi. 
 
12 Nisan  2011’de, İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu 
“yasadışı El-Kaide üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden  22 si, 16 Nisan 2011’de tutuklandı   
  
12 Nisan 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Vecheddin Öneryıldız (1975) 11 Ocak 2010 günü 
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alınan çocuğunu sormak için emniyete 
gittiğinde polislerin “Çocuğun hakkında bir dosya imzaladık, gelip imza atman gerekiyor. Savcıya çıkarıp serbest 
bırakacağız” dediğini, kendisinin de bunun üzerine belgeyi okumadan imzaladığını söyledi 
 
14 Nisan 2011’de, YGS sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak,  İstanbul’da  
ÖSYM Üsküdar Bürosu’nda eylem yapmak isteyen 12 kişilik öğrenci grubu polis ekipleri tarafından darp edildi. 
Müdahale sonrasında 1 öğrenci de gözaltına alındı  
 
16 Nisan 2011’de, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenmek istenen protesto eylemine müdahale eden polis 
ekipleri, 7 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı   
 
19 Nisan 2011’de,  YSK nın milletvekili başvurusundaki 12  kişinin eski mahkumiyetlerini gerekçe göstererek iptal 
etmesi nedeniyle İstanbul’da Taksim Meydanı’nda yapılan açıklamadan sonra Aksaray’da bulunan “Demokratik 
Çözüm Çadırı”na yürüyen grup dağılırken gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 44 kişiyi gözaltına aldı.   
 
YSK nın, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle 
düzenlenen protesto gösterilerinde İstanbul’da 21 kişiden 19’u; çıkarıldıkları mahkeme  tarafından tutuklandı   

23 Nisan 2011’de, derneğimize gelerek kardeşi Gülizar Turhan (1993) adına başvuruda bulunan Cemal Turhan, 
22.04.2011 Cuma günü Tuzla’da bir parkta patlama olduğunu, o esnada kardeşi Gülizar Turhan’ın da orada 
bulunduğunu, bu patlamadan dolayı yaralandığını, polislerin kendisini hastaneye götürdüğünü, pansumanı 
yapıldıktan sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürdüklerini, ama tam olarak bundan 
da emin olamadığını söyledi ve derneğimizden kardeşinin nerede gözaltında olduğunu öğrenmemizi talep ettiğini 
söyledi. Daha sonra Gülizar Turhan’ın İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde olduğu öğrenildi.  

24 Nisan 2011’de, İstanbul’un Aksaray İlçesi’nde bulunan Demokratik Çözüm Çadırı önünde eylem yapan gruba 
kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu, 30 kişi gözaltına alındı; çadır da kolluk kuvvetleri tarafından söküldü   

24 Nisan 2011’de, BDP İstanbul İl Örgütü'nün, YSK'nın veto kararı esnasında yaşanan polis şiddetine tepki 
amacıyla yaptığı basın açıklamasına izin verilmedi. Yaşanan çatışmalarda BDP'li yöneticilerin de aralarında 
bulunduğu 51 kişi darp edilerek gözaltına alındı.  

28 Nisan 2011’de, derneğimize gelerek kardeşi Sevda Serinyel adına başvuruda bulunan Mazlum Serinyel, 
kardeşinin 26.04.2011 Salı günü sabah 6’da evinden gözaltına alındığını, İstanbul’a getirildiklerini öğrendiğini, 
neden gözaltına alındığını ve İstanbul’a getirildiğini bilmediklerini söyledi.  
 
29 Nisan 2011’de, İstanbul’da  Demokratik Çözüm Çadırı’na düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan  8 kişi; 
çıkarıldıklar mahkeme tarafından tutuklandı   
 
2 Mayıs 2011’de, BDP’nin gençlik yapılanması olan DYG üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar 
sonucu gözaltına alınan 17 kişiden 12 si, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
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4 Mayıs 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Selin Demirel,  29.03.2011 günü Beşiktaş 12. 
Ağır Ceza Mahkemesinde yakınının müebbetle sonuçlanan davasının akabinde anlık tepkiyle kapıya 1 kere eliyle 
vurduğunu, “devlet malına zarar” verdiği gerekçesiyle tutuklanarak Bakırköy Kadın Hapishanesi’ne gönderildiğini 
dile getirdi. . 

6 Mayıs 2011’de İHD İstanbul şubemize   başvuruda bulunan Olcay Batmaca, Esenyurt’ta A bölgesi güvenlik timleri 
tarafından sokak ortasında dövüldüğünü, ne olduğunu anlayamadığını, gözaltına alındığını ancak karakolda da 
dövülmeye devam edildiğini ifade etti. Olcay Batmaca, polislerin gerekçe olarak uyuşturucu sattığını söylediğini, 
olayın sanıkları ve tanıkları bahsedilen kişinin kendisi olmadığını söylemelerine rağmen polisler tarafından 
bırakılmadığını belirtti. Olcay Batmaca, ardından savcılığa çıktığını ve düzenlenen tutanağın altındaki isim ve 
imzanın kendisine ait olmadığını söyledi 

12 Mayıs 2011’de, İstanbul’da işlerine son verildiği için direnişte bulunan PTT  ve  Onteks işçileri, Boğaz 

Köprüsünü, yaptıkları zincirli eylemle bir süre trafiğe kapatırken, işçilere sert müdahalede bulunan polis, 10 kişiyi 

yaka paça gözaltına aldı.   

 
13 Mayıs 2011’de, İstanbul’da “dur” ihtarına uymayan bir otomobilin, polis ekipleri tarafından kovalanmasının 
ardından durdurulan otomobildeki 3 kişinin darp edilerek gözaltına alındığı, kameralar tarafından görüntülendi   
 
14 Mayıs 2011’de, 10 Mayıs 2011 sabahı İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde, Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı ekiplerinin Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği, Gençlik Dernekleri Federasyonu ile İdil 
Kültür Merkezi’ne düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan, aralarında Grup Yorum üyesi 3 kişinin de bulunduğu, 
38 kişiden dokuzu “yasadışı DHKP/C örgütüyle bağlantılı oldukları” gerekçesiyle tutuklandı   
 
16 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirmesinin protesto gösterileri nedeniyle TEM Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu   İstanbul’da 56   kişi; gözaltına alındı   

16 Mayıs 2011’de, İstanbul'da operasyonların protesto edileceği Galatasaray Meydanı polis tarafından ablukaya 
alınırken, ilçelerden yola çıkan araçlar polislerce engellendi. Gazi Mahallesi’nde 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 30 kişi araçla birlikte Sultanbeyli Ahmet Yesevi Karakolu'na götürüldü.  
 
17 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın ölmesi de protesto edilmeye devam ederken İstanbul’da “gösterilere 
katıldıkları” gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı.   
 
17 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde AKP’nin seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen 
saldırı nedeniyle büroda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı   

18 Mayıs 2011’de, derneğimize gelerek arkadaşı Taylan Kesanbilici (1990) adına başvuruda bulunan Eylem 
Arslan, 17.05.2011 günü Okmeydanı civarında Taylan’ın Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındığını 
belirtti. 

20 Mayıs 2011’de, evlerine düzenlenen baskınlar sonucunda gözaltına alınan ve İstanbul'un çeşitli üniversitelerinde 
okuyan 28 öğrenci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Beşiktaş'ta bulunan İstanbul 
Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkça sorgulanan öğrencilerden 5'i serbest bırakılırken, 23'ü ise "örgüt üyesi" oldukları 
iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi, öğrencilerden 17'si hakkında tutuklama kararı verildi.   

22 Mayıs 2011’de, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde gece 22.00 sıralarında Türk 
ordusunun operasyonları protesto edildi. Polisin gaz bombası ve panzerle müdahale ettiği eylemciler molotof ve 
taşlarla karşılık verdi, çıkan olaylarda 3 gösterici gözaltına alındı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar biber gazından 
etkilendi.  
 
23 Mayıs 2011’de, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (İstanbul) bir söyleşi yapmaya gelen bağımsız milletvekili adayı 
Sırrı Süreyya Önder’in söyleşisinin, üniversite yönetimi tarafından aynı gün “Fetih Konseri olduğu” gerekçesiyle 
iptal edildiğinin iddia edilmesi üzerine konseri protesto eden gruba, polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale 
etmesi üzerine 12 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.   
 
27 Mayıs 2011’de, İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Yükseköğretim Kongresi”ni protesto eden öğrenci 
gruplarına polis ekiplerinin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale  etti, 28 Mayıs 2011’de devam eden gösterilere 
müdahale edilmesi sonucunda 20 öğrenci gözaltına alındı   
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29 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde,  bağımsız milletvekili adayı Abdullah Levent Tüzel’in 
seçim konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırıya karşılık verilmesi üzerine 
MHP Küçükçekmece ilçe yöneticisi Erkan Kurumlu çenesinden ve boynundan yaralandı. Olaya müdahale eden 
polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı  
 
29 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Mahallesi’nde eşzamanlı ev baskınları düzenleyen 
polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların tamamının darp edildiği, Mehmet Göçebe’nin (65) ve 
Cihan Gürbey’in ise aldıkları darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.   

29 Mayıs 2011’de, İstanbul’un değişik ilçelerinde sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından birçok eve düzenlenen baskınlarda, aralarında 3 çocuğun bulunduğu 
10 kişi gözaltına alındı. 3 çocuk Üsküdar Çocuk Büro Amirliği'ne, aralarında BDP Bağcılar İlçe Örgütü Yöneticisi 
Pınar Bahadır ile Ferhat Döner, Barış Şahbudak ve Caner Gönder’in bulunduğu 7 kişi ise İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskın ve gözaltıların gerekçisi öğrenilemedi. 
 
2 Haziran 2011’de, Hopa’daki olayları İstanbul’da AKP Mecidiyeköy ilçe binasına yürüyerek protesto etmek isteyen 
gruba, gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale eden kolluk kuvvetleri 21 kişiyi gözaltına aldı. 
 
5 Haziran 2011’de, İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk 5 kişi 
gözaltına alındı. İstanbul Esenyurt İlçesi'nde evlere baskın düzenleyen polisler, 5 kişi gözaltına aldı. Gece 
saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden baskınlarda C. G. ve M.Ç. adlı çocuklar ile 
isimleri öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Çocuklar Üsküdar Çocuk Şube'sine, 3 kişi ise İstanbul İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü 
 
5 Haziran 2011’de, İstanbul’da Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yapan 6 kişiyi durduran polis ekipleri, grupta yer alan 
Yeliz Kılıç’ı “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle darp ederek gözaltına aldı   

6 Haziran 2011’de, Sultanbeyli İlçesi'ndepolis tarafından baskın düzenlenen evlerden bazılarının kapı ve 
pencereleri kırılırken, eşyalar da dağıtıldı. Aramaların ardından BDP İlçe Yöneticisi Cüneyt Kandilci ile Özcan 
Beyazel, Sedat Beyazel, Mevlide İnedi, Sabri İnedi, İdris Kızı ve Turan Ercele adındaki yurttaşlar gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 7 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi 
 
7 Haziran 2011’de, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde sivil polis ekibiyle tartıştıkları için gözaltına alınarak Beyoğlu 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Zekayi Doğan ve Özgüç Kozan’ın, gözaltında darp edildikleri iddia edildi.   
 
7 Haziran 2011’de, Ankara’da 4 Haziran 2011’de misafir olarak bulunduğu kardeşi Nejat Oğraş’ın evine 
düzenlenen baskında gözaltına alınan ve İstanbul’a getirilen BDP Parti Meclisi üyesi Nihat Oğraş, “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı  

29 Haziran 2011’de, halen “KCK/TM yöneticisi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan ve 12 Haziran seçimlerinde 
Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip Dicle’nin milletvekilliğini, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
gerekçesiyle aldığı bir yıl sekiz aylık hapis cezası nedeniyle, 21 Haziran 2011’de düşüren Yüksek Seçim 
Kurulu’nun kararını İstanbul’da düzenlenen eylemle protesto eden gruba kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı 
müdahalesi sonucu 42 kişi gözaltına alındı. 42 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

7 Temmuz 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Mustafa Kundaklı, Sarıyer’de işe giderken polislerin 
kendisini gözaltına aldığını, hakaret uğradığını ve tehdit edildiğini ifade etti. O sırada çok korktuğunu belirten 
Mustafa Kundaklı, ayrıca o gün işe gidemediğini ve patronunun kendisini işe geri almayabileceğinden endişe 
ettiğini söyledi. 
 
9 Temmuz 2011’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan İstiklal Caddesi’ne çıkan Mis Sokak’ta sivil polis 
memurlarının belirlenemeyen bir nedenden ötürü 15 yaşlarında bir çocuğu döverek gözaltına aldığı öğrenildi.  

15 Temmuz 2011’de, Birgün Gazetesi muhabiri Metin Demir, 12 Haziran'daki genel seçimler öncesinde 
Okmeydanı'nda yaşanan olayları provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
22 Temmuz 2011’de, Zeytinburnu'nda gece yapılan ırkçı saldırılarda Kürtlere ait 3 ev, bir manav ve 3 tekstil 
atölyesi tahrip edildi. Sabaha doğru polislerin düzenlediği ev baskınlarında ise 11 kişi gözaltına alındı 
 
26 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de çıkan çatışmanın ardından sosyal 
paylaşım siteleri üzerinden örgütlendikleri iddia edilen ırkçı grubun İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde BDP 
üyelerine ve ilçe binasına yönelik düzenledikleri saldırılar nedeniyle çıkan olayların ardından düzenlenen 
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operasyonlarda gözaltına alınan BDP üyesi 22 kişiden 10 u tutuklanırken, saldırıyı gerçekleştirdikleri için gözaltına 
alınan 87 kişinin tamamı serbest bırakıldı   
 
29 Temmuz 2011’de İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Semti’nde düzenlenen operasyon sonucu 
gözaltına alınan Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi 7 kişiden Yusuf Aslan tutuklandı   
 
30 Temmuz 2011’de İstanbul’da bir işlem için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden Avukat Özcan Kılıç, “Devrimci 
Karargâh Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla gözaltına alındı. Aynı suçlamayla 3 kişinin daha gözaltına alındığı 
öğrenildi   

19 Ağustos 2011’de, Aydınlık gazetesinin ve Ulusal Kanal televizyonunun İstanbul’daki merkezi ve Ankara’daki 
temsilciliklerine, bazı gazetecilerin evlerine polis baskınları yapıldı. Aydınlık gazetesi muhabirleri Mehmet Bozkurt, 
Caner Taşpınar, Zahide Ruhsar Şenoğlu ve Özlem Konurusta ile Ulusal Kanal TV Genel Yayın Yönetmeni Turan 
Özlü ve muhabiri İlyas Gümrükçü gözaltına alındı. Polis baskınlarının gerekçesi olarak Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ile eski KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat arasında yıllar önce yapılan telefon görüşmelerinin bu yayın 
kuruluşlarında haberleştirilmiş olması gösterildi.  
 
21 Ağustos 2011’de İstanbul’da sınır ötesi askeri operasyonları protesto etmek amacıyla Taksim Meydanı’nda 
toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi darp ederek gözaltına aldı (atilim.org, 21 Ağustos).  
21 Ağustos 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek arkadaşı Özlem Tuna adına başvuruda bulunan  Adem 
Yıldızhan, 20 Ağustos Cumartesi akşam saatlerinde Galata Kulesi yanındaki boş alanda Sosyal Dayanışma 
sergileyen arkadaşının polisin alanı boşaltmak istemesine karşı direndiği için gözaltına alındığını söyledi. 

21 Ağustos 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Zeynep Pekiner, Taksim’de yapılacak olan 
basın açıklaması öncesi polislerin yoğun saldırılarına maruz kalan ve gözaltına alınan eşinden haber alamadığını 
söyledi. 

21 Ağustos 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Mukaddes Akyıldırım adına başvuruda bulunan 
Muazzez Akyıldırım, BDP tarafından organize edilen basın açıklamasına katılan kardeşinin gözaltına alındığını, 
bilgi alınmasını istediğini söyledi. Mukaddes Akyıldırım aynı gün serbest bırakıldı.   

25 Ağustos 2011’de, İstanbul'da Küçükçekmece İlçesi Kanarya Mahallesi'nde yapılan ev baskınları ve kimlik 
kontrollerinde 20'yi aşkın kişi gözaltına alındı. Aralarında V.D., ve S. S., adlı çocukların da bulunduğu 20 kişi, 
Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayrıca, Sultanbeyli BDP İlçe Başkanı Subutay Açık'ın evine polis 
dün gece baskını düzenledi. Baskında oğlu Sertaç Açık gözaltına alınan Subutay Açık, baskın sırasında polislerin 
kafasına silah dayadığını ve kendisine hakaret edildiğini belirtti. 
 
26 Ağustos 2011’de Yazar Edip Yüksel, İstanbul’un Fatih İlçesi’nde iftarını açmak için geldiği Şehzadebaşı 
Camisi’nde gözaltına alındı. Edip Yüksel’in, sahibi olduğu, www.19.org adlı internet sitesinde yazdığı yazılar 
nedeniyle hakkında TCK 301. maddesi uyarınca açılan üç davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle yapılan 
ihbar sonucu gözaltına alındığı öğrenildi  
 
27 Ağustos 2011’de TSK nın Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik başlattığı hava operasyonlarını protesto etmek 
için 21 Ağustos 2011’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda düzenlenen gösteriye katılan DSİP üyesi Muhammed 
Cihad Saatçioğlu, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı.   
 
1 Eylül 2011’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Barış Günü nedeniyle düzenlenen mitinge polis ekiplerinin gaz 
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu aralarında 8 kişilik tertip komitesinin de bulunduğu 63 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan 38 i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   

17 Eylül 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesi ve artan operasyonları protesto 
etmek amacıyla İstanbul'da yapılmak istenen açıklamaya polisin müdahalesi sonucunda yaşanan olaylarda 121 kişi 
gözaltına alındı. Polisin aşırı kullandığı gaz bombasından etkilenen Milletvekili Sebahat Tuncel de hastaneye 
kaldırıldı. BDP İstanbul İl Örgütü tarafından Taksim Meydanı'nda yapılmak istenen basın açıklamasına izin 
vermeyen polisler, kitleye müdahale etti. Milletvekili Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunan bir grup partilinin 
çıkmayı başardığı Taksim Meydanı'ndaki oturma eylemine de polis biber gazlı ile müdahale etti. Aynı anlarda 
meydana çıkmalarına izin verilmeyen Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu bir grup ise, 
Tarlabaşı Bulvarı istikametinde BDP İl binasına doğru cadde üzerinde yürümeye başladı. Ancak, il binasına kısa bir 
mesafede polis buradaki gruba da gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Bunun üzerine BDP'liler de polise taş ve 
sopa atarak karşılık verdi. Ara sokaklara yayılan olaylar bir süre sonra son bulurken, müdahalede yer alan İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube müdürlerinden Mehmet Altınok, olayların ardından Beyoğlu İlçe Emniyet 
Müdürlüğü önünde açıklamada bulundu. Altınok, 121 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 
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 18 Eylül 2011’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda askeri operasyonları protesto etmek amacıyla oturma eylemi 
yapan gruba çevik kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 35 kişi serbest 
bırakıldı   

19 Eylül 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek oğlu Abdülkadir İlhan (1986) adına başvuruda bulunan Beşir 
İlhan, oğlunun 18.09.2011 günü Beyoğlu’nda bir yürüyüşe katıldıği için 19.09.2011 günü gözaltına alındığını, 
işyerinden patronuyla alınan oğlunun polis tarafından gözaltına alındığının kabul edilmemekte olduğunu, 
patronunun verdiği bilgiye göre Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde tutulmakta olduğunu, ama Emniyet’in bunu kabul 
etmediğini söyledi. Abdülkadir İlhan daha sonra serbest bırakıldı. 

27 Eylül 2011’de İstanbul’un Esenler İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eş 
zamanlı ev baskınları sonucu 15 kişi gözaltına alındı   

 30 Eylül 2011’de İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne polis ekiplerinin BDP üyelerine yönelik düzenlediği ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 13 kişiden 9 u tutuklandı.   
 
1 Ekim 2011’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesinin engellenmesini 
protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 37 kişiyi gözaltına 
aldı   

4 Ekim 2011’de, Osman Koşut ve Hasan Tayfur Onat adına derneğimize gelerek başvuruda bulunan arkadaşları 
Tamer Doğan ve Ayşe Baykal Doğan, sabah 06.30’da Terörle Mücadele Şubesi’nden polislerin evlerine gelerek 2 
kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi.  
 
6 Ekim 2011’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 6 Ekim 2011’de Malatya’da kurulması düşünülen füze kalkanı 
projesini protesto etmek için AKP ilçe binasına pankart asmak isteyen SGD üyesi 4 kişi, polis ekiplerinin 
müdahalesi sonucu darp edilerek gözaltına alındı   
 
7 Ekim 2011’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde bağlı Gülsuyu Semti’nde Ertuğrul Gazi Lisesi’nde, Marksist gerilla 
lideri Doktor Ernesto Che Guevara’yı ölüm yıldönümü nedeniyle anmak isteyen öğrencilerin etkinliğine biber gazı 
ve coplarla müdahale eden polis ekiplerinin darp ederek 22 öğrenciyi göz altına aldı.   

10 Ekim  2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Deniz Kesgin, Ruşen Ali Keskin, Goncagül Telek, 
Ümit Emrah Köse, Ali Tektaş, Zelal Armutlu, Okan Danacı, Dilan Karamanoğlu, Haşim Bora Bilgili, Çağrı Aydoğan 
ve Serkan Hakvar; diplomalarını almaya gittikleri okulun bahçesinde beklerken okulun penceresinden bir pankart 
sarkıtılmış olduğu için Esenkent Saffet Okumuş Polis Karakolu’ndaki memurlar tarafından gözaltına alındıklarını ve 
darp edildiklerini, elektroşok uyguladıklarını, dayak ve işkencenin karakolda da devam ettiğini söylediler.  
 
12 Ekim 2011’de, Saat 11.00’de başlayacak tören öncesi içeri girmek için uğraşan İstanbul Üniversitesi Öğrenci 
Konseyi Genel Sekreteri ve Lojistik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Adnan Tetik gözaltına alındı. İçeri girmek isterken 
Fen Fakültesi önünde bekleyen sivil polisle tartışan Tetik, gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tetik, “İşte görün 
üniversite öğrecilerini böyle içeri almıyorlar" diye bağırdı. Tetik’i apar topar gözaltına alınarak sivil polis aracına 
bindirildi. Tetik daha sonra sivil polis aracıyla Fen Fakültesi önünden uzaklaştırıldı. 
 
12 Ekim 2011’de İstanbul Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı 
“parasız eğitim istiyoruz” talebiyle protesto etmek isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri 37 
öğrenciyi gözaltına aldı   
 
15 Ekim 2011’de İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 11 Ekim günü yöneticisi olduğu YAKAY-DER’in binasından çıktıktan 
sonra gözaltına alınan Cemal Bektaş, “yasadışı KCK Örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı   
 
17 Ekim 2011’de İstanbul’da ise bir eve  Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği baskın 
sonucu İstanbul’da ise Yürüyüş Dergisi okuru Mehmet Ali Arslan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.   

19 Ekim 2011’de, İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde gözaltına alınan 13 kişi 
götürüldükleri Örnek Mahallesi Polis Karakolu’nda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde 
işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldı. Karakolun bodrum katında “tekmelerle hayâlara vurma, hayâ burkma, 
sırtta zıplama, kulaklara sert şekilde vurma, yüze tekme atma” gibi işkence yöntemlerine maruz kalan 13 kişiden 
Serhat Yıldırım, duyu kaybı yaşadı. Gözaltına alınanlardan Sercan Ahmet Arslan ise “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla 23 Ekim 2011’de tutuklandı. 
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19 Ekim 2011’de, İstanbul merkezli düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi 
oldukları” iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. 

20 Ekim 2011’de, arkadaşları Yoldaş Türkoğlu ve Mesut Kaya adına İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda 
bulunan Barış Satılmış 19.10.2011 günü akşam saatlerinde sağ görüşlü bir grubun mahalleye yürümek 
istemesinden sonra mahalle sakinlerinin basın açıklaması ve protestosuna polisin gaz bombalarıyla müdahale 
ederek arkadaşlarını gözaltına aldığını ve arkadaşlarını darp ettiklerini söyledi. Ayrıca toplam 14 kişinin gözaltına 
alındığını belirtti.  

21 Ekim 2011’de, arkadaşları Didem Arda ve Ersin Şen adına İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan 
Doğukan Ünlü, ülkücülerin İstanbul Üniversitesi’ne gelerek satırlarla saldırıda bulunmasının ardından 2 arkadaşının 
evine gitmek üzere yolda yürürken gözaltına alındığını söyledi. Arda ve Şen daha sonra serbest bırakıldı. 
 
21 Ekim 2011’de, Urfa Vakfı Başkanı Samet Atabay'ın İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındığı belirtildi. 
Arkadaşı Şeyhmus Çakırtaş'ı arayan Atabay'ın "Beni gözaltına alıyorlar, haberiniz olsun" dediği belirtildi. 
İstanbul'da kaldığı bir otelde gözaltına alınan Atabay'ın ne için gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğü konusunda 
bilgi alınamadı.   
 
28 Ekim 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek kardeşi Mustafa Polat (1988) adına başvuruda bulunan Mehmet 
Polat 28.10.2011 günü sabah saat 05.30’da İstanbul Emniyeti’nden gelen polis memurlarının evlerine gelerek 
kardeşi Mustafa Polat’ı aradıklarını söylediklerini, kardeşinin  Avcılar’da arkadaşlarının evine gittiğini ve evde 
olmadığını, bu arada kendi aralarındaki konuşmalardan kardeşini Avcılar’daki arkadaşının evinde gözaltına 
aldıklarını öğrendiğini, ayrıca evlerinde arama yapan polis memurlarının kendi şahsına ait olan iki bilgisayarın hard-
diskine, yaklaşık 1000 civarı film cd’sine, kitap ve elektronik eşyaya el koyduklarını, bunları tutanaklara geçtiklerini, 
kendisine tutanağı imzalattılar ama bir örneğini vermediklerini söyledi.  
 
30 Ekim 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 19 Ekim 2011’de askeri birliklere düzenlenen baskınların ardında 
başlatılan askeri operasyon sonucu yaşamını yitiren 1 militanın İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde düzenlenecek olan 
cenaze törenine katılabilecekleri iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı   

30 Ekim 2011’de, babası Ayhan Dikmen (1962) adına derneğimize gelerek başvuruda bulunan Turan Dikmen, 
04.10.2011 günü evlerine gelen polislerin kız kardeşi Fatma Dikmen’i (BDP il eş başkanı) gözaltına alırken 
ailelerinin ortak birikimi olan 12.000 Dolar ile 5000 Euro’ya hiçbir yasal gerekçe göstermeksizin, yasalara aykırı 
davranarak el koyduklarını, ayrıca 4.5 yaşındaki kardeşlerinin korkudan burun kanaması geçirdiğini söyledi. Ayrıca 
Turan Dikmen, şikâyetçi olduklarını ve paralarının en kısa zamanda iade edilmesini ve yetkililer- sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulunmak istediklerini belirtti. 
 
Dr. Büşra Ersanlı ve Yazar Ragıp Zarakolu’nun da bulunduğu 46 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı 
KCK Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı  
 
3 Kasım 2011’de İstanbul’da  YÖK ün kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için Taksim Meydanı’nda 
bulunan anıta pankart asmak isteyen Gençlik Federasyonu üyesi Cemray Baş ve Mahir Bektaş adlı 2 öğrenci polis 
ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı   
                
5 Kasım 2011’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde 2 Kasım 2011’de gözaltına alınan 
Özgür Gelecek Gazetesi okuru 2 kişiden Emri Ziya Bayer, “Özgür Gelecek Gazetesi Kartal Temsilcisi Suzan 
Zengin’in cenaze törenine katılarak suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle tutuklandı    

5 Kasım 2011’de, İstanbul'da 'KCK' adı altında yapılan operasyonlar sonucunda  7 BDP PM üyesi, 18 ilçe başkanı, 
eşbaşkan ve yöneticisi ile sayıları 58'i bulan parti üyeleri, kurum yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve Özgür 
Gündem Gazetesi Editörü Kazım Şeker olmak üzere 83 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlar isimlerden 
ulaşılabilinen isimleri: BDP PM üyeleri Hülya Yer, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Cesim Soylu, Gıyasettin Mordeniz, Emine 
Çaynak, Songül Çelik ve Deniz Zarakolu; İstanbul eski ve yeni İl Yöneticileri Dursun Yıldız, Ayşe Berktay, Aydemir 
Anlı, Mehmet Kaymaz, Nural Doğan, Pınar Tarlak, Mehmet Beyazıt, Aziz Tunç, Felemez Erkan, Şehmus Erol, 
Cafer Selçuk, İsmail Adanmış, Osman Akdağ (Batman'da alındı); Bağcılar İlçe Eşbaşkanı Eşref Yaşar ve parti 
üyesi Ahmet Demirsoy; Bahçelievler İlçe Başkanı Faruk Tur; Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Arif Yılmaz; Arnavutköy 
İlçe Başkanı Galip Ateş; Sancaktepe İlçe Başkanı Çiçek Arınç; Güngören İlçe Başkanı Talip Mikailoğulları; 
Ümraniye İlçe Başkanı Asuman Ergün; Şişli İlçe Başkanı Metin Eren; Esenler İlçe Başkanı Mehmet Tayyip Aslan; 
Küçükçekmece İlçe Başkanı Salih Baykal; Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif Mergen Esenler; Esenler 
İlçe Başkanı Mehmet Tayyip Aslan ile parti üyeleri Şeyhmus Aydın ve Üzeyir Kutun; Bayrampaşa DTK üyesi 
Hikmet Kaymaz, BDP İlçe Yöneticisi Cumali Kaya ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi; Sultangazi’den Aynetu Bulut, 
Hatice Vural, Songül Çayırlı, Gülşen Çayırlı, Aziz Tülay, Selahattin Tekin, İhsan Yelez, Muzaffer Güzel; Avcılar İlçe 
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Başkanı Hikmet Duma; Tuzla İlçe Yöneticileri Faik Taşkaya ve Yüksel Gözde; Maltepe BDP üyesi Akgül Bozdağ; 
Kâğıthane İlçe Yöneticisi Üzeyir Akbulut; Beyoğlu İlçe Eşbaşkanı Fatma Dikmen, 2. Eşbaşkan Hayri Eser'in eşi 
Cemile Eser ile YAKAY-DER Yöneticisi Kemal Aydın, Tutuklu Aileleri Derneği (TUAD) yöneticisi Lütfiye Gürbüz, 
Özgür Gündem gazetesi çalışanları Kazım Şeker ile Türkan Ökmen, Ülker Özatik, Abdulhakim Süzgeç, Canşah 
Çelik, PM üyesi Songül Çelik, Cahit Özmaya ile eşi Semra Özmaya, Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ural, 
Vahap Nas, İsmail Erdoğan, Yunus Akbaş ve Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Önder Dişlioğlu. 
 

5 Kasım 2011’de, İstanbul Kadıköy Belediyesi’ne yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla baskın düzenleyen polisler, 

aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demircan’ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. 10 kişinin 

Kadıköy Belediyesi Destek ve Ruhsat Şubelerinin çalışanları, 8 kişinin de ihalelere katılan firma temsilcisi olduğu 

belirtildi. Kadıköy Belediyesi baskın ve gözaltılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzun süredir, CHP’li 

Belediyelere yapılan “itibarsızlaştırma' operasyonları, CHP’li Avcılar, Büyükçekmece Belediyelerinden sonra 

Kadıköy Belediyesi’ne de uygulandı. Bu sabah saat 06.30'da belediye başkan yardımcımız, 2 müdür ve 4 

çalışanımız, evlerinde yapılan aramalardan sonra ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Şube Müdürlüğü’ne 

götürülmüşlerdir" dendi. 

 
7 Kasım 2011’de İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev 
baskınları sonucu 20 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınan 20 kişiden 12’si “çeşitli yasadışı gösterilere katıldıkları” 
gerekçesiyle tutuklandı   
 
12 Kasım 2011’de Kocaeli’nde kaçırılan deniz otobüsü operasyonunun ardından Mensur Güzel’in ev arkadaşı 
oldukları iddia edilen 2 kişi ile hukuki yardım talebinde bulunmak için İHD İstanbul Şubesi’ne başvuran Mensur 
Güzel’in akrabası Mehmet Güzel gözaltına alındı   
       
20 Kasım 2011’de İstanbul’da Kazlıçeşme Meydanı’nda düzenlenen “İrademe Dokunma” mitinginin ardından 
Küçükçekmece İlçesi’nde sivil polis ekibi tarafından “puşi taktıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan D.C. (15) ile 
M.S.’nin (12) Kanarya Polis Karakolu’nda darp edildikleri öğrenildi   

22 Kasım 2011’de, eşi Zeynep Arat adına derneğimize gelerek başvuruda bulunan Bişer Arat, sabah saat 05.00 
sıralarında eve gelen polislerin 4 saat süren arama sonrasında Zeynep Arat’ı  gözaltına alarak Vatan’daki Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürdüklerini söyledi. Zeynep Arat daha sonra serbest bırakıldı.  
 
22 Kasım 2011’de İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde yolda seyir halindeyken kendilerini kimlik kontrolü gerekçesiyle 
durduran polis ekibine kimliklerini sordukları gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammed Şah Taşkesen ile Arda 
Muammer Akyüz’ün götürüldükleri polis karakolunda darp edildikleri öğrenildi   
 
26 Kasım 2011’de, 22 Kasım günü,  “KCK Soruşturması” sonucu gözaltına alınanlardan Cengiz Kapmaz ile 33 
avukat “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgütün kurucu kadrosunda yer aldıkları” suçlamalarıyla 
İstanbul da tutuklandı   
 
29 Kasım 2011’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gelen M.A. (50) adlı mermer ustası bir kişi, otomobilinin 
çalınması nedeniyle şikâyet amaçlı gittiği polis karakolunda işkence ve kötü muamele gördüğünü savunarak elinde 
balta ve bıçakla çıplak protesto eylemi yaptı. Polis memurlarının müdahale ettiği M.A. gözaltına alındı  

5 Aralık 2011’de, BDP Kadın Meclisi üyesi Ayşe Irmak'ın Diyarbakır'a gitmek üzereyken İstanbul Bayrampaşa 
otogarında polislerce gözaltına alındığı öğrenildi. BDP Kadın Meclisi üyesi Ayşe Irmak, dün gece otobüsle 
Diyarbakır'a gitmek üzere gittiği Bayrampaşa Otogarı'nda yapılan kimlik kontrolünün ardından polislerce gözaltına 
alındı. Gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemeyen Irmak'ın Aksaray'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü belirtildi.  
   
5 Aralık 2011’de İstanbul’da “Devrimci Karargâh Soruşturması” kapsamında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları 
sonucu 15 kişi gözaltına alındı   

5 Aralık 2011’de, derneğimize başvuruda bulunan Abdülkerim Seçkin, oğlu Bayram Seçkin’in (1986) aynı günün 
sabahında saat 05.00-06.00 sıralarında İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nden olduğunu söyleyen polislerce 
gözaltına alındığını, gerekçe olarak KCK olduğunu söylediklerini, bir adet Laptop ve bilgisayarın hard-discini ve film 
CD’lerini alıp götürdüklerini belirtti. 
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6 Aralık 2011’de Uluslararası Af Örgütü’nün davetlisi olarak Londra’ya gitmek üzere Atatürk Havaalanı’na (İstanbul) 
giden vicdani retçi Halil Savda, hakkında “halkı askerlikten soğuttuğu” gerekçesiyle TCK 318. maddesi uyarınca 
kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı   
 
6 Aralık 2011’de İstanbul’da ve Antalya’da “Devrimci Karargâh Soruşturması” kapsamında düzenlenen eşzamanlı 
ev baskınları sonucu “eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla HDK delegesi Mehmet Güneş’in de arasında 
bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı   
  
6 Aralık 2011’de BDP Kadın Meclisi üyesi Ayşe Irmak’ın Diyarbakır’a gitmek üzereyken İstanbul’da otobüs 
terminalinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi  
 
7 Aralık 2011’de İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde “PKK’nin üst düzey yöneticisi olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan 
Suphi Yalçınkaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı   
  
9 Aralık 2011’de İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 6 Aralık 2011’de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına 
alınan 14 kişiden ikisi çocuk yedi “Demokrat Yurtsever Gençlik üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt adına suç 
işledikleri” suçlamalarıyla tutuklandı   

8 Aralık 2011’de, 22 Kasım 2011’de “KCK Soruşturması” kapsamında Abdullah Öcalan’ın avukatlarına yönelik 
düzenlenen operasyon sonucunda serbest bırakılan yedisi avukat 8 kişi hakkında savcının yaptığı itirazı kabul 
eden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, karar kapsamında Mahmut Alınak ve Mehmet Ayata’yı   tutukladı.   

12 Aralık 2011’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından sabah erken saatlerde İstanbul ve 
Samsun'da eş zamanlı ev baskınları yapıldı. Düzenlenen ev baskınlarında 20 kişi gözaltına alındı. Ev baskınlarının 
yaşandığı Nurtepe Semti'nde ise polis ablukası uzun süre devam etti.  Baskınlarda DHKP-C üyesi oldukları 
iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, 
Samsun'daki gözaltıların da İstanbul'a getirileceği bildirildi.  
 
13 Aralık 2011’de İstanbul’un Başakşehir İlçesi’ne bağlı Bayramtepe Mahallesi’nde “yüksek sesle müzik 
dinledikleri” gerekçesiyle polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltında alınan Mazlum Çimen ve Aykut Budak’ın 
götürüldükleri Güvercintepe Polis Karakolu’nda da darp edildikleri; sevk edildikleri mahkeme tarafından ise “görevli 
polis ekibine direndikleri” iddiasıyla tutuklandıkları öğrenildi   
 
13 Aralık 2011’de İstanbul’da Özgürlükler Derneği üyelerinin evlerine Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı operasyonlar sonucu 15 kişi gözaltına alındı   

13 Aralık 2011’de, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerinin yıldönümünde istanbul üniversites kampüsünde 
yapılan anma etkinliğine katılan Mesut Can Türk, Aylin Kaplan ve Yakupcan Telci’ye, iki dönem okuldan 
uzaklaştırma cezası verildi. Öğrenciler, kampüs koordinatörlüğünden izin almış olmalarına rağmen rektörlüğün 
etkinliğe katılanlar hakkında soruşturma açtığını öne sürdü. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı 
idamlarının 38. yıldönümü olan 6 Mayıs 2010’da anmak isteyen öğrencilerden 33’ü gözaltına alındı.   
 
14 Aralık 2011’de Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Talip Şahin, yaptığı açıklamada, İstanbul’da 5 Aralık günü gözaltına 
alınarak götürüldüğü Güngören Emniyet Müdürlüğü’nde kendisine ajanlık teklifinde bulunulduğunu ve tehdit 
edildiğini söyledi   
 
14 Aralık 2011’de İstanbul’da AKP Şişli İlçe Örgütü’nün binasına girerek Malatya’da kurulması planlanan füze 
savunma kalkanı karşıtı pankart asan SGD üyesi 2 kişi gözaltına alındı   

14 Aralık 2011’de, Abdullah Gül'ün gelişinden saatler önce İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu önünde polis 
önlem almaya başladı. Seyyar satıcıların dahi didik didik arandığı Beyazıt'ta tezgahında yumurta bulunan bir seyyar 
satıcı polis tarafından durduruldu. Yumurtalarının bır kısmını yere düşüren seyyar satıcının tezgahına el koyan 
polisler satıcıyı alandan uzaklaştırdı. Gül'ün üniversiteye girdiği sırada Öğrenci Muhalefeti üyesi 5 öğrenci, "AKP'yi 
üniversitede istemiyoruz", "Gül okulumdan defol" sloganları atarak protesto etti. Cumhurbaşkanlığı korumalarının 
müdahale ettiği öğrenciler gözaltına alındı. Gül'ü protesto gösterileri kampüs içinde de sürdü. Sloganlarla Gül'ü 
üniversitede istemediğini belirten 7 öğrenci daha gözaltına alındı. 
 
14 Aralık 2011’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmak için 
İstanbul Üniversitesi’ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto etmek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi 11 
kişi polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı   
 

http://www.milliyet.com.tr/index/Deniz%20Gezmis
http://www.milliyet.com.tr/index/idam
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20 Aralık 2011’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Farız Özmen (1984): “ 19.06.2010 günü işten çıkmış 
eve gidiyordum. Polislerle bir grup genç sokakta çatışıyorlardı. Bu arada oradan geçerken polisler beni darp ederek 
gözaltına aldı. Arnavutköy karakoluna götürdüler ve orada ayağıma sopalarla vurarak, kırdılar ve daha sonra 
serbest bıraktılar.  En son 18.12.2011’de kardeşimle semtimizde gezerken yolumuzu kesen sivil polisler (polis 
olduklarını kendileri söyledi) bizi arabaya bindirmeye çalıştılar. Bu yüzden ben ve ailemden birine bir şey olursa 
sorumlusu polislerdir.” diyerek daha öncede 4–5 kez polisler tarafından tehdit edildiğini beyan etti.   

20 Aralık 2011’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Hasan Erzi: “ Sabah saat 05.00 sıralarında polisler 
işyerimize gelerek arama yaptılar, her yeri dağıttılar. Çalışanım Şerafettin Sümeli ve Ali Fidan’ ı gözaltına aldılar.” 
Gözaltına alınma gerekçesinin KCK operasyonları çerçevesinde olduğunu belirtti.  

20 Aralık 2011’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunanı Necmeddin Ulus: “ Vatan gazetesinde çalışan oğlum 
Çağdaş Ulus (1986) 20 Aralık sabahı saat 04.30 civarında evimize gelen polisler tarafından gözaltına alındı. 
Gözaltına alınma nedeninin KCK operasyonu çerçevesinde olduğunu belirttiler.” dedi.  

20 Aralık 2011’de, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Belma Yıldıztaş:  “20 Aralık sabah 05.00 sıralarında 
evimize yapılan baskın ve arama sonrası arkadaşım, gazeteci İsmail Yıldız (1981) gözaltına alındı. Gözaltı alınma 
nedeninin KCK operasyonu çerçevesinde olduğunu belirttiler” dedi. 

22 Aralık 2011’de,İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Arda Ateş: “ 14 Aralık 2011 Perşembe günü 
Mecidiyeköy’deki AKP binasına astığımız “Füze kalkanı istemiyoruz” yazılı pankart sonrası 2 arkadaşımla gözaltına 
alındık. Karakola götürüldük işlemlerden sonra serbest bırakıldık.  Bu gözaltından sonra beni telefonla arayan bir 
polis memuru sürekli beni taciz ediyor ve para teklifinde bulunuyor” dedi. Konu hakkında hukuki işlem talebinde 
bulundu.  
 
30 Aralık 2011’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde “tutuklu öğrencilere özgürlük” yazılı pankartı AKP ilçe binasına 
asmak isteyen SGF üyesi 5 öğrenci ile Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Deniz Doğruer darp edilerek gözaltına 
alındı   
 

İzmir 
 
10 Ocak 2011’de, ESP üyesi Canan Kaplan, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla aldığı 15 ay hapis 
cezasının kesinleşmesi üzerine 10 Ocak 2010’da evinden gözaltına alınarak tutuklandı   
  
21 Ocak 2011’de, Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) üyelerinin “Torba Yasa Tasarısı”na karşı 
İzmir’de düzenlediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 11 işçiyi gözaltına aldı   
 
26 Ocak 2011’de, İzmir’de Yamanlar Özgürlükler Derneği, Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir 
Özgürlükler Derneği’ne baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 7 kişiden 5 i, 28 Ocak 2011’de 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı  
 
17 Şubat 2011’de, 15 Şubat 2011’deki protesto gösterilerinin ardından düzenlenen ev baskınlarında  İzmir’in 
Menemen İlçesi’nde 2 kişi; çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
  
13 Nisan 2011’de, İzmir’de Konak Belediye’ne bağlı taşeron şirketlerden çıkarılan ve bu nedenle belediye binası 
önünde eylem yapan işçilere müdahale eden polis ekipleri 48 işçiyi gözaltına aldı   
 
23 Nisan 2011’de YSK nın, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal 
etmesi nedeniyle düzenlenen protesto  gösterilerinde,  İzmir’de gözaltına alınan 5 kişiden BDP Konak İlçe Eş 
Başkanı Mahmut Poyraz çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı   
  
26 Nisan  günü, sabaha karşı İzmir, Mersin, Tunceli ve Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği operasyonlar sonucu, “Demokratik Çözüm Çadırları” söküldü ve operasyon düzenlenen illerden 
İzmir’de 30 kişi,  gözaltına alındı   
 
28 Nisan 2011’de, İzmir’de 26 Nisan 2011’de gözaltına alınan 25 kişiden Ö.M. (17) ile D.C. (27) ve 9 kişi 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı  
 
17 Mayıs 2011’de İHD İzmir Şubemize başvuran Murat Türkmen’in annesi; 21.03.2011 tarihinden birkaç gün sonra 
kadife kalede bir eylem gerçekleştiğini, oğlunun eve gelmekte iken polislerin eyleme katıldığını söyleyerek, 
gözaltına aldıklarını, ertesi gece serbest bıraktıklarını, ancak oğlunun eyleme katıldığını söyleyerek gözaltına 
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alınmasını anlayamadığını çünkü oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığına dair ellerinde raporun bulunduğunu 
belirterek haklarında açılan dava ile ilgili derneğimizden yardım talep etmişlerdir.    
 
 
24 Haziran 2011’de İzmir’de “seçim döneminde yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla gözaltına 
alınan 12 kişiden 4 çocuk tutuklandı   
 
11 Temmuz 2011’de, Öğrenci Kolektiflerinin İzmir’in Dikili İlçesi’nde düzenlediği 6. Kolektif Yaz Kampı’na gelen 
öğrencileri taşıyan otobüsleri durduran polis ekipleri otobüslerde arama yaptıktan sonra haklarında arama kararı 
olduğu gerekçesiyle 5 öğrenciyi gözaltına aldı   
 
11 Temmuz 2011’de, İzmir’in Menemen İlçesi’nde hakkında toplatma kararı bulunan Halkın Günlüğü Gazetesi’ni 
dağıtan 4 ü erkek 8 kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandılar   
 
16 Temmuz 2011’de İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde yapılan yol kontrolünde, yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle 
gözaltına alınmak istenen Fevziye Cengiz’in duruma direnmesi üzerine darp edilerek gözaltına alındı  
 
23 Ağustos 2011’de İzmir’in Çiğli İlçesi’nde müvekkili Halil Biricik (30) ile yakınlarının darp edilerek Çiğli Polis 
Karakolu’nda nezarete atılmalarına müdahale etmek istediğini söyleyen avukat İbrahim Polat, kimliğini zorla alan 
polis memurlarının “sen ne biçim avukatsın. Bizim işimize karışma” diyerek kendisini de darp ettiklerini ileri sürerek 
suç duyurusunda bulundu  
 
22 Eylül 2011’de İzmir merkezli olmak üzere 6 ilde düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu aralarında BDP 
üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 38 kişi “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındı, 
gözaltına alınanlardan 30 u tutuklandı.   
 
1 Ekim 2011’de ESP İzmir İl Örgütü’nün çadır kurarak gerçekleştirmek istediği “Barış Nöbeti” eylemine izin 
vermeyen polis ekipleri ESP üyesi 4 kişiyi gözaltına aldı  
 
6 Kasım 2011’de İzmir’de “KCK soruşturması” kapsamında 5 Kasım günü gözaltına alınan BDP üye ve yöneticisi 
30 kişi, ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı   
 
30 Kasım 2011’de İzmir’de 27 Kasım 2011’de “PKK’nin 33. kuruluş yıldönümü” dolayısıyla yapılan etkinliğe 
müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı Mehti Erkan ve Hasan Dahan “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
gerekçesiyle tutuklandılar  
 
16 Aralık 2011’de Fas’tan Seyahat amaçlı geldikleri İzmir’in Urla İlçesi’nde 4 Eylül 2011’de bir eğlence merkezinde 
yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alınan Faslı 3 kişiden ikisinin götürüldükleri Urla İlçe Karakolu’nda 
“fuhuş yaptıkları”na dair ifadeyi imzalamadıkları gerekçesiyle dövüldüklerini öne sürerek polis memurları hakkında 
şikâyetçi oldukları öğrenildi  
 
30 Aralık 2011’de İzmir’de “KCK Soruşturması” adı altında İzmir’de 29 Aralık günü düzenlenen operasyon sonucu 
gözaltına alınan S.O. (24) “KCK/TM adlı yapılanmanın gençlik sorumlusu” olduğu iddiasıyla tutuklandı   
 
30 Aralık 2011’de İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde ve Manisa’da de 14 Aralık 2011’de “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi 
oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan fakat çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılan 6 kişiden E.A. (38) 
savcılığın itirazı üzerine tutuklandı   
 
 

Kahramanmaraş 
 
4 Ekim 2011’de, 2 Ekim’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada ölen HPG 
militanı Sadık Kaya için Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından törene katılan gruba polis ekiplerinin 
basınçlı su ve coplarla yaptığı müdahale sonucu 150 kişi gözaltına alındı   
 
 

Karabük 
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Karaman 
 

Kars 
 
4 Mart 2011’de, Kars’ta 2 Ocak 2011’de  BDP düzenlediği bir etkinlikte Kürtçe şarkı söyleyerek “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı   
 
9 Mart 2011'de Kars Kafkas Üniversitesi Radyoloji Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Selami Gemi, kent merkezinde sivil 
polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına 
alınan Gemi'nin Kars Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
22 Nisan 2011'de Kars'ın Kağızman İlçesi'nde sabah saatlerinde polis ev baskınları düzenledi. Ev baskınlarında 
Ulaş Yıldız, Özcan Gündüz, Çetin Kızıl, Rıdvan Özkul gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan 
aramalarda çok sayıda kitap, CD ve bilgisayarlara el konulduğu belirtilirken, evlerin de dağıtıldığı belirtildi. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişinin Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
12 Mayıs 2011’de, Kars'ta bir kafede arkadaşları ile beraber oturan DYG Üyesi Abdurrahman Şayak, polislerce 
gözaltına alındı. Şayak'ın Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
16 Mayıs 2011’de, Kars'ta sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla BDP İl Yöneticisi Tanju Kaya ve Kinne 
Tosun gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 2 BDP'li Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
23 Haziran 2011’de Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve jandarma ekipleri tarafından öğrenci evlerine 
yönelik yapılan ev baskınlarında, polis ve jandarmanın evin kapısını kırıp, yanlarındaki köpeklerle eve girdikler i 
belirtildi. Baskın esnasında öğrencilere şiddet uygulandığı belirtilirken, evde bulunan DYG çalışanı Kafkas 
Üniversitesi öğrencileri Memduh Zirikli, Hicran Arslan ve Osman Konak ile İstanbul Üniversitesi öğrencisi Emrah 
Zaraoğlan gözaltına alındı.   
 
10 Eylül 2011’de, Kars'ta BDP Genel Merkez adına çalışma yürüten Beritan Can, Sarıkamış İlçesine giderken 
yolda yapılan kimlik kontrolünde hakkında açılan bir davadan dolayı gözaltına alındı. Sarıkamış İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne götürülen Can hakkında 2009'daki bir açıklamasında "suç ve suçluyu" övdüğü iddiasıyla açılan 
davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
2 Ekim 2011’de, Kars'ın Kağızman İlçesi'nde dün gece askerlik şubesi ve jandarma komutanlığına el bombaları ve 
uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıdan sonra Şahin Dere Mahallesi'nde oturan BDP eski İlçe Başkanı Yaşar 
Özlü'nün evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramadan sonra Özlü ve İstanbul'dan gelen iki misafiri gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen üç kişinin ifadeleri ve parmak izleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.   
  
2 Kasım 2011’de, Kars ili Kağızman ilçesinde dün sabah saatlerinde iki eve polis ve kar maskeli özel hareket timleri 
tarafından yapılan baskınlarda gözaltına alınan Erkan Karataş ve Öcalan Gündüz, Emniyet işlemlerinden sonra 
savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Gündüz ve Karataş tutuklama talebiyle Kağızman Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Gündüz ve Karataş’ı "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutukladı.   
 
19 Kasım 2011’de  DTK heyetinin Kars'ta düzenlediği mitingde slogan attığı gerekçesi ile hakkında Kars 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açılan Hakkı Cesimoğlu ifade vermeye giderken tutuklandı. Savcılıkta 
ifadesi alınan Cesimoğlu, "Örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne 
sevk edildi. Mahkeme aynı gerekçeyle Cesimoğlu'yu tutuklayarak cezaevine gönderdi.   
 
25 Kasım 2011’de, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle partisinin genel 
merkezince Kars' a gönderilen afişleri almak için şehirlerarası otobüs terminaline giden BDP İl Yöneticisi Tevik 
Aginer gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Aginer, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
30 Kasım 2011’de, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DTK'nin bölge gezisi sırasında Kars'ta yapılan 
mitingde slogan attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Özgür Ağbaba hakkındaki soruşturma 
kapsamında ifade vermek üzere Kars Cumhuriyet Savcılığı’na gitti. Savcılıkta ifadesi alınan Ağbaba, “Örgüt 
propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle Kars Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. 
Mahkeme aynı gerekçeyle Ağbaba’yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.  Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 
daha öncede ifade vermeye çağrılan 3 kişinin daha tutuklandığı öğrenildi.   
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1 Aralık 2011’de, Kars ili Kağızman ilçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kağızman'da yapılan bir basın 
açıklamasında slogan attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İsmail Karataş, soruşturma kapsamında 
ifade vermek üzere Kağızman Cumhuriyet Savcılığı'na gitti. Savcılıkta ifadesi alınan Karataş "Örgüt propagandası" 
yaptığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle Kağızman Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğine sevk edildi. 
Mahkeme aynı gerekçeyle Karataş'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi.   
 
9 Aralık 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde yaşamını yitiren 36 HPG'li için Kars'ın Selim 
İlçesi'nde yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile BDP'liler hakkında soruşturma başlatıldı. Haklarında 
soruşturma başlatılan BDP Selim İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, yöneticiler Engin Duman, Harun Kızılgedik, Erdal 
Karakoç, Yıldırım Altun, Birkan Çınar ifade vermek için Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. İfadeye çağrılan 6 BDP'li 
"yasadışı slogan atmak" iddiasıyla gözaltına alındı.   
 
14 Aralık 2011’de, Kars'ın Selim İlçesi'nde, BDP gençlik çalışanı Emrah Duman gözaltına alındı. Evine yapılan 
baskın sonucu gözaltına alınan Duman'ın gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, Duman'ın Erzurum'a götürüldüğü 
öğrenildi.   
 
15 Aralık 2011’de, Kars'ın Digor İlçesi'nde ses sanatçısı Engin Ancı, bir düğünde Kürtçe şarkı söylediği 
gerekçesiyle 14 Aralık günü polisler tarafından Dağpınar Beldesi'ndeki evinden gözaltına alındı. Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen Ancı, işlemlerin ardından bugün savcılığa çıkarıldı. "Oremar" şarkısını söylediği için "Örgüt 
propagandası yapmak" ile suçlanan Ancı, tutuklama talebiyle gönderildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Ancı'nın daha önce de Kürtçe şarkı söylediği için gözaltına alındığı ve hakkında dava açıldığı 
belirtilirken, yargılandığı davanın da halen devam ettiği öğrenildi.  
 
17 Aralık 2011’de, Kars'ın Kağızman İlçesi'nde BDP ilçe yöneticisi Necdet Karadağlı ile kardeşi Nevzat Karadağlı 
evlerine gece düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Karadağlı, kardeşler 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
26 Aralık 2011’de, 24 Aralık günü Kars’ın Dağpınar Beldesi’nde BDP belde binasına ve belediye Başkanı Ayhan 
Erkmen’in evine yürütülen bir soruşturma kapsamında baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ayhan 
Erkmen “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı   
 
 

Kastamonu  
 

Kayseri 
 

Kırıkkale  
 

Kırklareli 

12 Haziran 2011’de, Kırklareli’nde düzenlenen ev baskını sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” 
gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. 

 

Kırşehir 
 

Kilis 
 
11 Mart 2011'de, Kilis Üniversitesi Meslek Yüksek Okul öğrencisi olan İlhan Zengin ve Diyar Zengin'in Ergani 
Sanayi Sitesi'ndeki işyerine Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile baskın düzenlendi. İş yerinde arama 
yapan polisler, İlhan ve Diyar Zengin'i gözaltına aldı. Polisler, baskında bilgisayar ve çok sayıda cd'yi de 
beraberinde götürdü. Gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilemeyen 2 kişi, Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
12 Mart 2011'de, Kilis'te önceki gece yapılan ev baskınlarında 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri Müslüm Altun, Sertaç 
Uğurlu, Naif Polat, Mustafa Arslan, soyadları öğrenilmeyen Fatih ve Yusuf adlı öğrenciler gözaltına alınmıştı. 
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Nedeni öğrenilemeyen gözaltılar kapsamında Diyarbakır'da dün gece gözaltına alınan Diyar Zengin ve soyadı 
öğrenilemeyen İlhan adlı gençler ile İstanbul'da gözaltına alınan Faruk Pilis'de Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 
Operasyonun devam ettiği bildirilirken, Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan öğrencilerin yarın adliyeye sevk 
edilmesi bekleniyor.   
 
 

Kocaeli 
 
6 Nisan 2011’de, Kocaeli’nde toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı protesto etmek için yolu trafiğe kapatarak 
eylem yapmak isteyen öğrencilere biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 11 öğrenciyi gözaltına aldı  
 
25 Nisan 2011’de, YSK nın 18 Nisan 2011’de aldığı kararla, BDP’nin desteklediği   bağımsız milletvekili  
adaylarının başvurularını reddetmesi üzerine çıkan protesto eylemlerinde  Kocaeli’nde  10 kişi gözaltına alındı  
 
17 Mayıs 2011’de, Kocaeli’nde  ESP desteklediği milletvekili adayı Aynur Akkemik’in seçim çalışmasına katılan 5 
kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltında darp edildiği iddia edilen 5 kişinin 18 Mayıs 2011’de 
serbest bırakıldığı öğrenildi   
 
29 Mayıs 2011’de, Kocaeli’nde bağımsız milletvekili adayı Emrullah Bingül’ün seçim çalışmaları kapsamında açtığı 
stantta bulunanlarla, MHP üyesi oldukları iddia edilen bir başka grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu 2 si bıçakla 12 kişi yaralandı, olaya müdahale eden polis ekipleri ise 10 kişiyi gözaltına aldı   
 
3 Haziran 2011’de, Hopa’daki müdahaleyi İzmit’te protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin biber gazıyla 
müdahale etmesi sonucu 10 kişi gözaltına alındı  

6 Haziran 2011’de, Kocaeli’nde düzenlenen ev baskınlarında aralarında  DİHA  muhabiri İsmail Eskin’in de 
bulunduğu 16 öğrenci gözaltına alındı   
 
8 Haziran 2011’de, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) üyelerinin yürüttüğü 
seçim çalışmasına müdahale eden polis ekipleri, BDSP üyesi 2 kişiyi gözaltına aldı  

5 Kasım 2011’de, Kocaeli'nde NATO'nun füze kalkanı projesini protesto etmek amacıyla bir avukatlık bürosuna 
girerek pankart asan 2 kadın öğrenci tutuklandı.  
 
25 Kasım 2011’de, Kocaeli’nde 22 Kasım sabahı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği 
eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan çeşitli siyasi partilere veya platformlara üye 24 kişiden 12’si “çeşitli 
tarihlerdeki mitinglerde yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı              
 
29 Kasım 2011’de Kocaeli’nde “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadırı”na müdahale eden polis ekipleri Kocaeli Gençlik Derneği üyesi 16 kişiyi gözaltına aldı   

30 Kasım 2011’de Kocaeli’nde 29 Kasım günü “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan 
“açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Kocaeli Gençlik Derneği üyesi 16 kişinin gözaltına 
alınmasını protesto etmek isteyen Kocaeli Gençlik Derneği üyesi 11 öğrenci de darp edilerek gözaltına alındı    
 
1 Aralık 2011’de, Kürecik'te kurulması planlanan NATO'nun füze kalkanına karşı İzmit'te çadır kurmak isteyen 
öğrencilere 4 gündür izin vermeyen polis çoğunluğunu liselilerin oluşturduğu 32 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, İzmit 
Lisesi yanında kurulmak istenen çadıra sert müdahale eden polis 4 öğrenciyi tartaklayarak gözaltına aldı.  
 
4 Aralık 2011’de Kocaeli’nde “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadır’ına 
polis ekiplerinin müdahale etmesini protesto etmek amacıyla bir iş hanında bulunan avukatlık bürosunun camından 
pankart asan Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Meral Dönmez ve Gülşah Işıklı adlı iki öğrenci “yasadışı örgüt adına 
konut dokunulmazlığını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 6 Aralık 2011’de tutuklandı   

  

Konya 
  
13 Nisan 2011’de, Konya’da düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan  DYG üyesi 20 kişiden  1 i,16 Nisan 
2011’de tutuklandı  
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22 Kasım 2011’de, Konya’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev 
baskınları sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı, göz altına 
alınanlardan 14 kişi “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
 

Kütahya 
 
24 Mayıs 2011’de, Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda “yasadışı KCK 
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla, Kütahya’da 14 üniversite öğrencisi; gözaltına alındı, gözaltına alınan 
öğrencilerden 9 u 27 Mayıs 2011 günü tutuklanarak cezaevine konuldu  
 

Malatya 
 
 
21 Mart 2011’de, Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde DYG’li öğrencilere ülkücü öğrencilerin saldırıda 
yaralanan ve DYG’li olduğu bildirilen Mehmet İnat adlı öğrencinin tedavisi bitmeden polis tarafından ifadesi 
alınacağı gerekçesiyle, gözaltına alındığı öğrenildi.  
 
22 Mart 2011'de, Malatya'da İnönü Üniversitesi Kampüsü'nde dün Fen Edebiyat Fakültesi'nin önünde iki grup 
arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 öğrenci bıçakla, 1 öğrenci de aldığı darbeler sonucu 
yaralanmıştı. 2 ay önce verdiği derslerde Kürt, Alevi ve solculara hakaret ettiği için öğrencilerin hakkında şikayette 
bulunduğu üniversitenin tarih bölümü başkanı Dr. Salim Cöhce'in ülkücü öğrencileri Kürt öğrencilere karşı kışkırttığı 
iddiası üzerine kavganın yaşandığı belirtildi. Kavganın ardından 7 öğrenci çarşı merkezi ve üniversiteden gözaltına 
alındı  
 
25 Mart 2011’de,  Malatya İnönü Üniversitesi Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi önünde 21 Mart Newroz 
kutlamalarının ardından yaşanan kavganın ardından gözaltına alınan  10 öğrenciden 8'i serbest bırakılırken, 2'si 
tutuklanma talebiyle Malatya Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme heyetti fakülte önünde saldırıya 
uğrayan Ebubekir Akyüz ve soyadı öğrenilemeyen Mehmet isimli öğrenciyi "Adam yaralamaktan" tutuklayarak 
Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderdi.   
 
12 Mayıs 2011’de, Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından DÖDER, Kredi Yurtlar Kurumu Battal 
Gazi Kız Yurdu ve bazı evlere yapılan baskınlarla gözaltına alınan İnönü Üniversitesi öğrencileri Ferit Akyol, Nevzat 
Tekel, Ahmet Yaşar, İbrahim Bakır, Deniz Özçayır, Zeki Baltacı ve Pınar Alkaş savcılığa çıkarıldı. Buradaki 
ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen öğrencilerden 
İbrahim Bakır, Pınar Altaş, Nevzat Tekel ve Zeki Baltacı "Yasadışı gösteriye katılmak", "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 öğrenci ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
6 Eylül 2011’de, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davada toplam 150 yıl hapis cezasına 
çarptırılan 18 kişiye, 6.5 ile 15 yıl arasında değişen cezalar verilmişti. Aldıkları ceza Yargıtay tarafından onan STK 
üyelerinden Av. Mahmut Şahin,Yavuz Öner,Necati Karataş, Harun Ayaş ve Mehmet Susatan bugün tutuklanarak 
Elazığ E Tipi Cezaevine gönderildi.   
 
30 Eylül 2011’de, Malatya’da ESP üyesi Bedirhan Dönmez’in, ellerinde telsiz olan sivil 4 kişi tarafından bir araca 
zorla bindirilerek götürüldüğü öğrenildi. Önce Bedirhan Dönmez’in gözaltında olduğu kabul etmeyen İl Emniyet 
Müdürlüğü daha sonra yaptığı açıklamayla Bedirhan Dönmez’in gözaltında olduğunu duyurdu   
 
28 Ekim 2011’de, İstanbul'dan Van'a yardım götüren 1 TIR Malatya Kömürhan Köprüsü'nde arıza yaptı. TIR'ın 
tamiratı devam ettiği esnada olay yerine gelen polisler TIR ile Van'a gitmekte olan DTK İstanbul delegesi Birgül 
Arvas'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Arvas'ın İstanbul'a götürüleceği öğrenilirken, tamiratı biten TIR Van'a doğru 
hareket etti.   
 
27 Kasım 2011’de, Dini inançları nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Malatya 2. Ordu İstihkam Alayı 
Köprücü Taburu Köprücü Yüzücü Bölüğü’nde vicdani reddini açıklayan Muhammed Serdar Delice (28) İstanbul’un 
Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Kasımpaşa Semti’nde gözaltına alındıktan sonra “emre itaatsizlik ettiği” gerekçesiyle 
tutuklanarak Kasımpaşa Askeri Cezaevi’ne gönderildi   
 

Manisa 
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Manisa’da Demokratik Çözüm Çadırı’na düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan  23 kişiden 1 i çocuk 6 kişi; 
çıkarıldıklar mahkemeler tarafından tutuklandı   
 
19 Mayıs 2011’de, Manisa’da 16 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 11 kişi “Demokratik 
Çözüm Çadırı’nın kaldırılması nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle tutuklandı  
 
24 Mayıs 2011’de, Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda “yasadışı KCK 
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla, Manisa’da 3 kişi; gözaltına alındı   
 

Mardin 
 
18 Ocak 2011’de,  Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde,  Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından birçok eve 
baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda A. Rahim Aydın, A. Rahim Eren, A. Rahman Budak, Ramazan Doğan 
ve isimleri öğrenilmeyen 3 kişi gözaltına alındığı öğrenildi  
 
4 Şubat 2011’de, Akşam saatlerinde Mardin'den Kızıltepe'ye gelen BDP Mardin İl Başkan Yardımcısı Engin 
Ayaydın, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce evine yapılan baskında gözaltına alındı. Ayaydın'ın 
görülen bir davası nedeniyle 10 ay kesinleşmiş hapis cezanın bulunduğu öğrenildi. Kızıltepe Emniyeti Müdürlüğü'ne 
götürülen Ayaydın, ifade işleminin ardından tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.   
 
8 Şubat 2011’de,  Mardin ili Kızıltepe ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen 2 genç polis tarafından şüpheli 
oldukları gerekçesiyle durduruldu. Mahmut Çiftçi ve Yaşar Cengiz, Urfa'da yürütülen bir soruşturmada isimleri 
geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınarak Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çiftçi ve Yaşar'ın buradaki 
işlemlerinin ardından Urfa'ya gönderileceği öğrenildi.   
 
14 Şubat 2011’de,  Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 13. 
yıldönümü nedeniyle İpek Mahallesi'nde gösteri yapan gençlere polis müdahale etti. Göstericilerin de taşlarla 
karşılık verdiği müdahaleyle başlayan olaylar, eylemcilerin ara sokaklara dağılmasıyla sona ererken, ismi 
öğrenilmeyen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  
 
15 Şubat 2011’de, düzenlenen protesto gösterilerine gaz bombası, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden 
kolluk kuvvetleri Mardin’de 14 kişiyi gözaltına aldı.  
 
15 Şubat 2011’de,  Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde BDP ilçe binası önünde bir araya gelen binlerce kişi Barış 
Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Şirin Bulvarı, Sakarya 
Caddesi, Şehirler Mezarlığı, ÇağÇağ Caddesi, Şahin Caddesinde polisle göstericiler arasından çatışmalar devam 
ederken, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.   
 
15 Şubat 2011’de,  Mardin Kızıltepe ilçesinde polisin 15 Şubat'ı protesto etmek isteyen kitleye müdahale etmesi 
üzerine başlayan çatışmalar sona erdi. Çıkan olaylarda Z. T., H.Y., A. T., M.A., V. T., A Ç. ve ismi öğrenilmeyen 2 
kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Kızıltepe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
Gözaltına alınanların 7'sinin çocuk olduğu öğrenildi.   
 
16 Şubat 2011’de,  Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişin 12'nci yıl 
dönümünü protesto etmek amacı ile yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı. 2 kişinin 
ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Savcılığa sevk edilen 7'si çocuk 9 kişiden biri serbest bırakılırken, diğerleri "Örgüt 
propagandası yapmak iddiasıyla tutuklanırken, çocuklar ise, "Propaganda ve mukavemet" iddialarıyla tutuklandı. 
Tutuklanan 8 kişi Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
16 Şubat 2011’de,  Mardin'in Dargeçit (Kerboran) İlçesi'ndedün yapılan protesto gösterilerini ardından bugün 
sabaha karşı birçok eve baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramaların ardından Mehmet Kılıç, Yaşar Altan, Bozan 
Şahin, M. Şirin Doğan ve isimleri öğrenilmeyen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin Dargeçit Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Ayrıca yapılan gösteriler sonrası da 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
17 Şubat 2011’de, 15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Mardin’de 25 kişi 
gözaltına alındı.   
 
19 Şubat 2011’de, DYG üyesi Fatma Turan sabah saatlerinde Mardin Emniyetine bağlı polisler tarafından gözaltına 
alındı. Kent merkezinde gözaltına alınan Turan'ın daha önce yargılandığı bir davadan dolayı tutuklanma kararı 
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olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Turan'ın savcılığa 
çıkarılması bekleniyor.   
 
22 Şubat 2011’de, Mardin'in Derik ilçesinde15 Şubat günü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
12'nci yıldönümünde çıkan olaylarda gözaltına alınan daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılan Şahin Yükler daha sonra tekrar göz altına alınmış ve göz altı sürecince işkence gördüğünü 
belirtmiştir,  gözaltı sürecinde uğradığı şiddet nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunduğu, yüzünde 
şişlikler olduğu ve bu nedenle yatakta tedavi gördüğü belirtilmiştir.  
 
24 Şubat 2011’de Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 
15 Şubat'ı protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 2'si çocuk 
9 kişi daha sonra "Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
11 Mart 2011'de Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 
Şubat günü çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve isimleri belirlenen 
Kahraman Demir, Feyzullah Erol, Cemil Akar, Sinan Erek, Aydın Vural, Agit Yükler ve diğer kişiler Derik İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, göz altıların artacağı belirtildi. Gözaltına alınan lösemi hastası N.Ö.'nün annesi 
Gülçin Ö. çocuğunun lösemi hastası olduğunu polislere söylemesine rağmen polisin hasta çocuğunu yatağından 
apar topar alarak götürdüğünü belirterek, "Çocuğumun hayatından endişe ediyorum" dedi.  
 
17 Mart 2011’de, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Ş.A., R.Ç., B.K., R.G., 
Y.B. adlı  5 çocuk “15 Şubat 2011’de düzenlenen protesto gösterilerine katılarak görevli polis memurlarına 
mukavemet ettikleri” gerekçesiyle 18 Mart 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Mardin E Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi   
 
17 Mart 2011'de, Mardin ili Nusaybin ilçesinde Barış Anneleri İnisiyatifi'nin öncülüğünde açılan "Demokratik çözüm 
çadırı"nda nöbet değişimi için Kışla ve Zeynelabidin mahallelerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, 27 Mayıs Caddesi 
üzerindeki Barış Parkı'ndaki çadıra doğru yürüdü. Çadıra gelen polis ekipleri,  gaz bombaları ile gruba müdahale 
etti. Müdahalede BDP PM üyesi Mahmut Çelik, Barış Parkı İşletmecisi Selahattin Tekin, temizlik işçisi Behcet 
Düzgün ve ismi öğrenilmeyen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi tartaklanarak gözaltına alındı. Müdahalede 
birçok kişi de gazdan etkilenirken, Dr. Kamuran Yıldırım, Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, BDP Mardin İl 
Yöneticisi Ümit Aşar da tartaklandı. Müdahalede "Demokratik çözüm çadırın’da bulunan bir adet dizüstü bilgisayara 
el konuldu.     
 
21 Mart 2011'de, Mardin Kızıltepe İlçesi'nde 20 Mart'ta ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler tarafından 
gerçekleştirilen ev baskınlar sonucu gözaltına alınan 3 çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. 
Savıcılık 3 çocuğu tutuklanma talebiyle Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 3 çocuk, "Örgüt 
propagandası" ve "Polise mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
22 Mart 2011'de, Mardin'nin Savur İlçesi'ne bağlı Bernan Beldesi'nde de, gece saatlerinde Belde Jandarma 
Karakolu'na bağlı askerler tarafından ev baskınları gerçekleştirildi. Baskınlarda 15 kişi belde de gerçekleştirilen 
Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Savur Elfan Jandarma 
Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.   
 
22 Mart 2011'de, Mardin Derik İlçesi'nde ise 15 Şubat olaylarına karıştığı gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan, 
ancak mahkemede serbest bırakılan 7'si çocuk 14 kişinin tutuklanmasına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı itirazda 
bulundu. Tekrar gözaltına alınan 14 kişi tutuklanma talebiyle Derik Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hak im, 
H.P., C.A., İ.E., D.Y., C.A., AY., M.T., Aydın Vural, Delil Temel, Feyzullah Erol, Hamdin Aydın, Kahraman Demir, 
Mehmet Resul Durgut ve losemi hastası olduğu belirtilen Hisamettin Ödünç'ün tutuklanmasına karar verdi.  
 
23 Mart 2011'de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, polisin dün Demokratik Çözüm Çadırı ve 92 Newroz'un da 
yaşamını yitirenler için Şehitler Köprüsü'ne 10 bin kişinin katıldığı yürüyüşe yaptığı müdahale ile büyüyen olaylarda 
ilçe adeta savaş alanına döndü. Polisin kullandığı orantısız güç sonucu 40'ın üzerinde kişi yaralandı. Polisin dün 
akşam yaptığı ev baskınlarında ise, 5'i öğrenci olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Ev baskınlarında lise öğrencisi 
olan R.B, H.E, S.A, V.B, S.O ve Sabire Demir ile Halil Demir'in gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin 
Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.  
 
27 Mart 2011’de,  Mardin Mitani Kültür Merkezi, Şirin Bulvarı, 27 Mayıs Caddesi ve Sakarya Caddesi'nde bir araya 
gelen binlerce yurttaş, Barış Parkı'na yürümek istedi. Yolun trafiğe kapatıldığı gerekçesiyle polis gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahele ederken, bazı  olaylarda bir çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.   



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 262 

 

 
 28 Mart 20112de, Mardin'inin Kızıltepe İlçesi'nde İbirçok eve baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 15 kişinin daha 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçeleri öğrenilmeyen 15 kişinin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
bildirildi.  
 
 28 Mart 2011’de, BDP ile DTK Kürt meselesinin çözümüne yönelik ortak aldıkları karar olan “sivil itaatsizlik” 
eylemleri kapsamında, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde yapılmak istenen oturma eylemine polis ekiplerinin cop ve 
silah dipçikleriyle müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 25 kişiden  12 si 30 Mart 2011’de tutuklandı   
 
29 Mart 2011’de,  Kızıltepe’de Demokratik Çözüm Çadırı’na yapılan polis müdahalesinin ardından gün içerisinde 
yaşanan olaylarda 5 kişinin polis tarafından darp edilerek, gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan ve 
emniyetteki sorguları devam eden kişilerin Ferhat Aksoy, Veysi Rant, Şehmuz Demiştaş, Mehmet Ali İşler ve 
Şehmuz Bingöl olduğu öğrenildi. Bu kişilerden Şehmuz Bingöl’ün ayağının kırıldığı ve kafasına on dikiş atıldığı 
bildirildi.  
 
29 Mart 2011'de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde Demokratik Çözüm Çadırı’na gece yarısı yapılan polis baskınında 
darp edilerek gözaltına 13 kişi,  Mahkemede, Kürtçe savunma yapmak istediklerini belirten 12 kişinin Kürtçe 
savunma talepleri reddedilirken, sanıklar ifade vermedi. Mahkemede sadece avukatlar savunma yaparken; Ömer 
Turgay, Hakkı Turgay, Mehmet Salih Bışaroğlu, Reşit İpek, Ramazan Ay, Mehmet Sıraç Vural, Servet Turgay, 
Hayrettin Akansel, Celal Kurga, Hasan Aşa, Mehmet Siraç Koluman ve Fahri Doğan "Örgüt propagandası" yapmak 
ve "polise mukavemet" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 12 kişi Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 18 
yaşında küçük olan M.Ö'nin ise mahkemedeki ifade işlemleri sürüyor.. 
 
4 Nisan 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde  yaşamını yitiren 7 HPG'li için protesto gösterisi düzenledi.  Polisin 
gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalesi sonucu  okul kıyafetli genç kızın gözaltına alındığı bildirildi.    
 
7 Nisan 2011'de, Mardin'de Azadiya Welat gazetesi çalışanı 3 çocuk annesi Yasemin Yılmaz gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Yılmaz'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.    
 
19 Nisan 2011'de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde YSK kararını protesto eden kitleye yönelik polis müdahalesi ile 
başlayan olaylar ise gün boyu sürdü. Akşam saatlerinde son bulan olaylar sırasında 5 kişi gözaltına alındı.   
 
20 Nisan 2011'de, Mardin ili Nusaybin ilçesin'de dün öğlen saatlerinden itibaren YSK'yı protesto etmek için sokağa 
çıkan kitleye polisin sert müdahalesinin ardından  5 kişi gözaltına alınırken 3'ü çocuk 8 kişi ise yaralandı. Yaralı 
çocuklardan 2'sinin durumunun iyi olduğu belirtilirken bir çocuk ise hala yoğun bakımda tutuluyor.   
 
20 Nisan 2011'de, Mardin ili Kızıltepe'de dün çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. 4 
kişi serbest bırakılırken Vedat Ablak "Polise mukavemet ettiği" iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
21 Nisan 2011'de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 100. Yıl Parkı'nda bir araya gelen ve aralarında BDP il ve ilçe 
yöneticileri, Eğitim Sen üyeleri, KÜRDİDER üyeleri, Kızıltepe Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve belediye meclis 
üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Newroz Alanı'na doğru yürüdü.  Yola barikat kuran polis gruba 
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Olaylarda Hayrettin Alkan, İlyas Poyraz ve ismi öğrenilemeyen bir 
çocuk gözaltına alındı. 
 
22 Nisan 2011’de, Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 20 Nisan'dan itibaren tepkisini gösteren halka 
karşı polis uyguladığı şiddet nedeniyle Nusaybin'de 6'sı çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Nusaybin'de gözaltına 
alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı. Kızıltepe'de polis şiddeti nedeniyle 10'a yakın kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. 
4 kişinin gözaltına alındığı ilçede 1 kişi ise tutuklandı. Derik İlçesi'nde ise gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.   
 
22 Nisan 2011'de, Mardin ili Nusaybin ilçesin'de dün YSK'nın veto kararını protesto etmek için yapılan gösterilere 
katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Alaattin Beyret ve Hayrettin Altan isimli yurttaşlar, emniyetteki işlemlerinin 
ardından savcılığa sevk edildi. Buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 
kişi, "Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla tutuklandı.    
 
YSK nın, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle 
düzenlenen protesto gösterilerinde Mardin’de 16 kişiden 4 ü; çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
 
24 Nisan 2011’de, 8 Nisan'da Mardin Diyarbakır karayolu üzerinde meydana gelen patlamada yaşamını yit iren 
HPG'li Beşir Muhammed'in cenazesinin Kızıltepe'de toprağa verilmesinin ardından polisin müdahalesi sonucu 
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başlayan olaylara karıştıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Mizgin Temel, Delil Göktaş, Fırat Ece, Birgül Yüksel 
isimli yurttaşlar sokakta yapılan kimlik kontrolleri sırasında gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen 10 kişinin ise sabah 
saatlerinden itibaren evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınarak Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
belirtildi. Akşam saatlerinde de CarrefourSA önünde yürüyen biri engelli, 2 çocuk daha gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan S. T. (17), T Ç. (16) Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü  
 
25 Nisan 2011’de, Kızıltepe'de dün HPG'li Beşir Muhammed'in cenazesinin defnedilmesinin ardından yürüyüş 
yapan kitleye polis müdahalesinin ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınanlar emniyetteki 
işlemlerinin ardından Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 16 sanıktan 12'si serbest 
bırakılırken, 4 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 17 yaşındaki engelli S.T., 
F.E., D.G. ve Birgül Yüksel Kızıltepe 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadeleri alındıktan sonra "Örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklandı  

28 Nisan 2011’de, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin sabah saatlerinde yaptığı ev baskınlarında Mardin 
Belediye Meclis Üyesi Güneş İpek ile Mahmut Aktay, gözaltına alındı  

29 Nisan 2011’de, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından sabah saatlerinde birçok eve baskın yapıldı. 
Baskınlarda yaşları 18'den küçük olan B.C., H.B. ile yaşları 18'den büyük olan Mazlum A, Barış A, Nazım D. 
Peşger İ. gözaltına alındı.    

29 Nisan 2011’de, sabah saatlerinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde özel harekat timleri ve polisler tarafından evlere 
yapılan baskın sonucunda 1'i çocuk 6 kişi gözaltına alındı. "KCK'nin gençlik yapılanmasına üye oldukları" iddiasıyla 
gözaltına alınan 6 kişi Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   

29 Nisan 2011’de, Mardin Sürgücü Beldesi'nde jandarma tarafından yapılan ev baskınlarıyla 3 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan Abdulkadir Türay, Ramazan Altundere ve Meryem Ekmen, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne 
gönderildi  

29 Nisan 2011’de, BDP'nin gençlik yapılanması DYG'ye yönelik Mardin ve ilçelerinde 29 Nisan günü düzenlenen 
baskınlarda gözaltına alınan 5'i çocuk 16 kişi Mardin adliyesine getirildi. Savcılık sorgusunun ardından 1'i çocuk 2 
kişi serbest bırakıldı. 4'ü çocuk 14 kişi ise "KCK öz savunma birlikleri'nde görev aldıkları" iddiasıyla tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.   
 
6 Mayıs 2011’de,Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde sabahın erken saatlerinde Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 
polisler tarafından yapılan ev baskınlarında 3 yurttaş gözaltına alındı. Nusaybin'in Yeni Turan, Devrim ve Fırat 
mahallelerinde yapılan baskınlarda, Zınar Çakır, Serhat Özbey ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltına alınarak 
Mardin merkeze götürüldü.    
 
8 Mayıs 2011’de, Mardin’in Nusaybin İlçesi'nde polislerin çok sayıda eve düzenlediği baskında DYG adına 
Nusaybin’de faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alınmıştı. Nusaybin’de çeşitli gösterilerde molotof 
kokteyli atmak, taşlı ve havai fişekli saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi  tutuklanarak, Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
  
11 Mayıs 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde polis tarafından Demokratik Çözüm Çadırı ve evlere eşzamanlı 
baskın yapıldı. Baskınların ardından "Yasa dışı gösteriye katıldıkları" iddiasıyla Burhan Ergül, Mehmet Nuri Örnek, 
Servet Erdoğan, Vedat Emen, Sabahat Emen, Murat Aksoy ve Mesut Emen gözaltına alındı. Kızıltepe İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
11 Mayıs 2011’de, Mardin ili Kızıltepe İlçesi'nde polis tarafından Demokratik Çözüm Çadırı ve evlere eşzamanlı 
düzenlenen baskınlarda "Yasa dışı gösteriye katıldıkları" gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına 
alınanlardan 2’si Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 5 çocuk ise tutuklanma 
talebiyle savcılık sorgularının ardından Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, 5 çocuğu 
tutuklayarak Mardin D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderdi  
  
15 Mayıs 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde KURDİDER Şubesi binası önünde bir araya gelen binlerce kişi 
Kürt Dil Bayramı nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından 27 Mayıs ve Işık Önder mahallelerinde yolu 
trafiğe kapatan gençler ile polisler arasında çatışma çıktı. Mahallelerde başlayan olaylarda 2 çocuk gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan çocuklar Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.   
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16 Mayıs 2011’de, Mardin ili Nusaybin ilçesin'de 15 Mayıs günü çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 çocuktan biri 
serbest bırakılırken, sabah saatlerinde de 2 eve yapılan baskında 2 kişi daha gözaltına alındı.   
 
17 Mayıs 2011’de, Mardin ili  Kızıltepe ilçesin'de sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınan 3 kişi 
adliyeye sevk edildi. Kızıltepe Belediyesi Eğitime Destek Evi Koordinatörü Nurullah Tunç savcılık tarafından 
serbest bırakılırken, BDP'li Belediye Meclis üyesi Reşat Kaymaz ve BDP üyesi Hasan Dalmış ise savcılık 
ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Kaymaz ve Dalmış 
"Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
21 Mayıs 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde iki gün boyunca yapılan ev baskınlarında 20 Mayıs’ta 4 kişi 
gözaltına alınmıştı. Sabah karşı polis kentte eş zamanlı olarak çok sayıda eve baskın yaptı. Baskınların ardından 
15 yaşındaki kız çocuğu B.E gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken gözaltı sayısını artabileceği 
belirtildi.   
 
24 Mayıs 2011’de, Mardin'in Saraçoğlu Mahallesi'ne seçim çalışması için gelen AKP'li bir grup kadın ile mahalle 
sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleye BDP Mardin İl Başkan Yardımcısı Ahmet 
Bingül de geldi. Bu sırada olay yerine gelen polis ise Bingül'ü gözaltına aldı. Bingül, Mardin İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
24 Mayıs 2011’de, Mardin'de Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Şahin Baydağ, polis tarafından gözaltına alındı. 
Saraçoğlu Mahallesi'nde gezerken polis tarafından gözaltına alınan Baydağ'ın hakkında açılan bir soruşturma 
kapsamında ifade vermediği için gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
26 Mayıs 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde önceki gün gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıkta 
ifade verenlerden 2'si serbest bırakılırken Lokman Gündüz tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 
"Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla Gündüz'ün tutuklanmasına karar verdi.   
 
31 Mayıs 2011’de, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 30 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 
aralarında Azadiyat Welat Kızıltepe dağıtımcısı Delil Tekin ve Reber İldem'in de bulunduğu 9 kişi, “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi   
 
 2 Haziran 2011’de, Mardin ili Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 17 yaşındaki S.A.'nın evine baskın 
yaptı. Baskında "Kamu kurumlarına ve bankalara molotofkokteyli attığı" iddiasıyla gözaltına alınan S.A.'nın Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.   
 
3 Haziran 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesine bağlı Şenyur Beldesi'nde sabah erken saatlerde Polis ve askerlerin 
ortaklaşa düzenledikleri baskınlarda Devran Ağaoğlu, Ali Özdemir, Hasan Yıldız ve Yusuf Uzun gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 4 kişi Şenyurt Jandarma Karakoluna götürüldü. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 kişi serbest 
bırakıldı. Gözaltına alınan 4 kişinin çeşitli tarihlerde Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu'nun etkinliklerinde slogan 
attıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları bildirildi.   
 
4 Haziran 2011’de, Mardin ili Nusaybin ilçe Belediyesi Basın Birimi'nde çalışan Yıldız Orhan, görevli olarak 
Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'ın çalışmalarını takip ettiği sırada Cumhuriyet Caddesi'nde, "İzinsiz çekim yaptığı" 
iddiasıyla gözaltına alındı. Kamerasına el konulan Orhan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaklaşık 7 saat 
emniyette bekletilen Orhan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.   
 
4 Haziran 2011’de, Mardin'de sabah saatlerinde polisler bir eve baskın düzenledi. Baskında Şervan Ete adlı 
yurttaşı gözaltına alındı. Dosyada "gizlilik" kararı olduğu gerekçesiyle, gözaltına alınma gerekçesi öğrenilmeyen Ete 
Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
12 Haziran 2011’de, Mardin'in Derik İlçesi'nde oy sayımının bitmesine kısa bir süre kala polisler sandıkların 
bulunduğu odalara girmeye başladı. Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda polise tepki gösteren bir kişi gözaltına 
alındı.   
 
12 Haziran 2011’de, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu adayı Gülser Yıldırım'ın seçim bölgesi olan Mardin'in 
Yeşilli İlçesi'nde müşahitlere yönelik polis baskısı yapıldığı iddia edildi. Gül Mahallesi'nde oyunu kullanmak isteyen 
bir yurttaş ile sandık başkanı arasında yaşanan gerginlik üzerine mahalleye giden BDP Yeşilli İlçe Başkanı Hasan 
Tekin polis müdahalesine maruz kaldı. Tekin'in üzerine yürüyen polisler, tehdit etti. Yaşanan gerginliğin ardından 
bağımsız adayların müşahidi Veysi Tekin gözaltına alındı.   
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16 Haziran 2011’de, Mardin ili Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de polis, 6 eve baskın düzenledi. Ev baskınlarında 
Abdurrahim Bayat adlı bir kişi de gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Bayat, Kızıltepe İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
18 Haziran 2011’de, Mardin ili Kızıltepe İlçesi'nde gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa 
sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 6 kişi, tutuklanma talebi ile Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi'ne 
gönderildi. Rezzan Akikol, Velat Erdem, Sedat Çelik, Mehmet Çelik, Ali Tayfan ve Ali Akbaş, 2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiası ile tutuklanarak Mardin E tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
20 Haziran 2011’de, Mardin ili, Savur İlçesi'ne bağlı Sürgücüsü Beldesi'nin çıkış yolu güzergâhında akşam 
saatlerinde silah sesi duyuldu. Silah sesinin geldiği bölgeye sevk edilen Belde Jandarma Komutanlığı'na bağlı 
askerler, olay yerinde bulunan 12-14 yaşlarındaki S.A. S.A. ve U.K. adlı çocukları gözaltına aldı. Askerlerin, "Silah 
sesini duydunuz. Silahın kim tarafından sıkıldığını biliyorsunuz" gerekçesiyle 3 çocuk Sürgücü Jandarma Karakol 
Komutanlığı'na götürdü.   
 
28 Haziran 2011’de, Mardin ili Kızıltepe ilçesin'de iki böbreği de çalışmayan diyaliz makinesine bağlı yaşayan 27 
Haziran günü iş yerine düzenlenen polis baskınında gözaltına alınıp emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk 
edilen Hasan Aşa, 27 Haziran akşam saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. "Örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla 
tutuklanan Aşa Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Aşa'nın, Mardin Devlet Hastanesi'nden aldığı heyet 
raporu olmasına rağmen mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi dikkat çekti.   
 
29 Haziran 2011’de, Mardin ili Nusaybin ilçesin ‘de polisin düzenlediği ev baskınında Mehmet Serhat Akbulut adlı 
yurttaş gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Akbulut İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
30 Haziran 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi’nde 26 Haziran’da Vakıflar Bankası Şubesi önünde nöbet tutan 
polislere atılan ses bombası sonucu 3 polisin yaralanması sonrası, bu 3 polisi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 
14 yaşındaki M.S.A. adlı çocuk, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Nusaybin 1. Asliye Mahkemesi’ne çıkarıldı. 
Mahkemede ifadesi alınan M.S.A., tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.   
 
3 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı 
Bedran Kaya için, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelen gruba müdahale 
eden polis  3 kişi yi gözaltına aldı.   
 
9 Temmuz 2011’de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde önceki gün evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan, Gülistan 
Öncü ve Şükran Erol 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne katıldıkları ve "yasadışı slogan attıkları iddiasıyla 
tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
18 Temmuz 2011’de Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesi'nde sınırı geçmeye çalışan ve PKK üyesi olduğu iddia 
edilen Gülistan Altaş adındaki  kadın gözaltına alındı.    
 
25 Temmuz 2011’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde birçok eve aynı anda baskın düzenleyen İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 7 kişiyi gözaltına aldı. İlçe merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldıkları ve 
polise taş attıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Şeref Dursun, Abdurrahim Ay, Delil Gökçen, Ramazan Toğuç ve ismi 
öğrenilemeyen 3 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 6'sı çocuk 7 kişiden 5'i tutuklandı.   
 
25 Temmuz 2011’de Mardin'in Derik İlçesi'nde gece saat 23.00 civarında kimliği belirsiz kişiler tarafından emniyet 
binasına ses bombası atılması olayı ile ilgili bir inşaat işçisi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde işe giden Zerdeşt 
Oduncu isimli inşaat işçisi, Terörle Mücadele polisleri tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.  BDP İlçe 
Gençlik üyesi Uğur Ecer'in de gözaltına alındığı bildirildi. Göz altına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu    
 
2 Ağustos 2011’de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 21 Kasım 2004 tarihinde polislerin  açtığı ateş sonucu babası 
Ahmet Kaymaz ile birlikte öldürülen Uğur Kaymaz'ın anmasına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Kızıltepe 
Eğitim Sen Temsilcisi Salih Kuday, yönetici Abdulkadir Demir, eski yönetici Mehmet Ali Çiçek ve sendika üyesi 
Erdal Çam tutuklama talebiyle Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemece   "yasadışı örgüt 
propagandası yapmak"tan tutuklandı. 
 
3 Ağustos 2011’de Mardin Kızıltepe ilçesinde HPG'li Bedran Kaya'nın cenaze törenine polis müdahale etti. Coplarla 
araçlara müdahale eden polis, araçtan indirdiği yurttaşları da cop ve tekme tokatla darp etti, ismi öğrenilemeyen 3 
kişi de gözaltın alındı.    
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5 Ağustos 2011’de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 3 Ağustos günü gözaltına alınan 17 yaşındaki Sozdar Tekin adlı 
genç Kızıltepe Adliyesi'ne çıkarıldı. Tekin'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldığı gerekçesiyle 
mahkemece ifadesi alındıktan sonra "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.     
 
2 Eylül 2011’de, Mardin Nusaybin'de Dünya Barış Günü nedeniyle yapılan kutlamaların ardından yürüyüşe geçen 
ve slogan atan kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.  Gece geç saatlere kadar süren 
çatışmalarda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.   
 
8 Eylül 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde önceki gün Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağrılan 4 çocuk 
gözaltına alındı. Kızıltepe'de 6 ay önce çeşitli tarihlerde yapılan yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle ifadeleri alınan 
R.A., O.Ç., C.İ. ve soyismi öğrenilemeyen R. adlı çocuklar, Kızıltepe Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 
4 çocuk, tutuklanma talebiyle Nöbetçi mahkemeye gönderildi. 4 çocuk, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 
tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.   
 
10 Eylül 2011’de, Mardin’in Nusaybin İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi protesto etmek için 
yapılan yürüyüşün ardından polis tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltıları protesto eden gençlere polisin 
müdahale etmesi üzerine polis ve gençler arasında çatışma çıktı. Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale 
etmesi üzerine gençler de polise taşlarla karşılık verdi. 
 
21 Eylül 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde BDP İlçe Örgütü öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 56 
gündür avukatlarıyla görüştürülmemesi ile artan askeri operasyonları protesto etmek amacıyla Hükümet Konağı 
önüne kadar yapılmak isteyen yürüyüşe polisin müdahale etmesi ile başlayan olaylar da polisin tazyikli su ve gaz 
bombaları ile müdahale etmesine gençlerin de taş, havai fişek ve molotofkokteyli ile cevap vermesi üzerine çatışma 
çıktı. Atılan gaz bombaları nedeniyle adeta mahalleler gaz bulutu altında kalırken, olaylar sırasında ismi 
öğrenilemeyen 14 yaşlarında bir çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.    
 
23 Eylül 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde Koçhisar Mahallesi'nde 16-17 yaşlarında 3 çocuğun gözaltına 
alındığı öğrenildi.     
 
23 Eylül 2011’de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde düşünce ve teori dergisi Özgür Halk ve Demokratik Modernite'nin 3. 
sayısını kargodan almak isteyen Ö.Ç dergilerle birlikte gözaltına alındı. İhbar olduğu gerekçesiyle Kızıltepe Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri'nce gözaltına alınan Ö.Ç daha sonra serbest bırakılırken, üzerindeki 600 
dergiye ise el konuldu.    
 
29 Eylül 2011’de, Mardin Kızıltepe Belediye Meclis üyesi Adil Basaran'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evine 
polisler tarafından baskın düzenlendi. Basaran'ın evine dün Silopi merkezde şüpheli olduğu gerekçesiyle oğlu 
Ferhat Basaran'ın gözaltına alınması nedeniyle baskın düzenlendiği öğrenildi.   
 
2 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde gece saat 21.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 
Carrefoursa Market'e molotofkokteyli atıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda markette küçük çaplı maddi 
hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemede bulunan polisin, zırhlı araçlar eşliğinde ilçe merkezinde yapılan 
aramalar sonucunda 3 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.   
 
4 Ekim 2011’de, Mardin ili Derik ilçe Belediye Başkanı Çağlar Demirel'in evi sabah erken saatlerde çok sayıda polis 
tarafından basıldı. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla yapılan baskın esnasında evdeki 
birçok eşya kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. Aramanın ardından gözaltına alınan Demirel zırhlı polis aracına 
bindirilerek Diyarbakır'a götürüldü.  
 
6 Ekim 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde KCK gözaltılarını protesto etmek isteyen bir grup gösteri yaptı. 
Polisin göstericilere müdahalede bulunması sonucu çatışma çıktı. Göstericilerin de molotof kokteyli ve havai 
fişeklerle karşılık verdiği olaylarda 1 kişi gözaltına alındı.  
 
7 Ekim 2011’de, Mardin Kızıltepe'nin İpek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aracında seyir halindeyken 
gözaltına alınan BDP'li Mehmet Zana Döngel'in Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Döngel'in 
gözaltına alınma nedeni öğrenilemezken, işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği öğrenildi  
 
7-8 Ekim 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki gösterilere müdahale eden polis ekipleri Nusaybin, Midyat ve 
Kızıltepe’deki müdahalelerde toplam 14 kişiyi gözaltına alındı.   
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9 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde yürüyüş düzenlemek isteyenlere polisin şiddetli 
saldırısıyla başlayan olaylarda 15 kişi gözaltına alınırken, Nusaybin'de 3 yaşındaki Y.E. ve 60 yaşındaki Hikmiye 
Aktaş polisin attığı gaz bombası sonucu yaralandı. Başlarında vurulan Y.E. Nusaybin'den Mardin Devlet 
Hastanesi'ne sevk edilirken, Hikmiye Aktaş Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Y.E'nin kaftasında 
çökme ve beyin kanaması riski taşıdığı bildirildi. Y.E. ile birlikte olaylarda yaralanan çocuk sayısının 7 olduğu 
belirtildi. Y.A. (6), A.D. (10), S.A. (12) ve ismi öğrenilemeyen 3 çocuğun daha yaralandığı kaydedildi.   
 
 9 Ekim 2011’de, Mardin ili Nusaybin ilçesinde 9 Ekim nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kitleye polisin saldırısıyla 
başlayan olaylarda 4'ü 3, 6, ve 12 yaşlarında çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde 
çıkan olaylarda ise biri çocuk 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi  
 
10 Ekim 2011’de Mardin’de 6 Ekim günü gözaltına alınan BDP Parti Meclisi üyesi Yusuf Ciril, “yasadışı KCK 
Örgütü üyesi olduğu” gerekçesiyle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı  
 
12 Ekim 2011’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde dün gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Yasemin 
Yılmaz, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından 
tutuklanma talebiyle Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 3 çocuk annesi Yılmaz, haftalık yayın yapan 
Demokratik Toplum Gazetesi'ni dağıtarak "yasak yayın" bulundurduğu iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
12 Ekim 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesini 
protesto etmek isteyen gençlere polis müdahalesinin ardından başlayan olaylarda mayınlı arazi ile polis arasında 
sıkışan 19 çocuk gözaltına alındı. Gözaltında bulunan çocukların sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılması 
bekleniyor. Öte yandan gözaltına alınan çocukların panzerin arkasında polisler tarafından yere yatırılarak şiddete 
maruz kaldıkları da kameralar tarafından tespit edilmiştir.   
 
16 Ekim 2011’de, Mardin ili Midyat BDP İlçe Örgütü'nün PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile 
görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşün ardından 11 ve 17 yaşlarında olan iki çocuk 
gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen 2 çocuğun Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. 
Abdullah Öcalan için Midyat'ta yapılan protesto yürüyüşünün ardından gözaltına alınan 2 çocuk emniyetteki 
işlemlerin ardından serbest bırakıldı  
 
17 Ekim 2011’de, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde bir öğrencini evine baskın düzenlendi. Evde 
yapılan aramadan sonra Dündar Eren isimli üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 
Eren'in Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.  
 
18 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Uzunkaya (Biloka) Köyünde baskın düzenledi. Köyde yapılan 
ev baskınları sonucu Alattin Aygün, Aydın Aygün, Resul Aygün, Sait Aygün, Nejmetin Bozan, Ferat Elatmış ve eşi 
Jandarma İlçe Komutanlığı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından 7 köylü Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edildi  
  
22 Ekim 2011’de, Mardin ve ilçelerinde 18 Ekim günü ev ve işyerlerine yapılan baskınlar sonucunda gözaltına 
alınan 22 kişi, dün savcılığa çıkarıldı. Savcılık ifadeleri ardından 22 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye 
gönderildi. Mahkeme ifade veren BDP İl Başkanı Tarık Acar, eski BDP il başkanları Cemal Veske ve Ali Aslan, eski 
BDP il yöneticisi Hamza Vurgun, BDP üyesi Orhan Ablak, Gülten Yıldız, Ahmet Temel, Eğitim Sen Mardin eski 
Şube Başkanı Doğan Angay, İHD Mardin Şube yöneticisi Veysi Parıltı, Kızıltepe Belediye Meclis Üyeleri Osman 
Akkoyun, Hamit Turan, Adil Başaran, İl Genel Meclis Üyesi M. Tahir Adal, "PKK Kongra-Gel üyesi oldukları", "Yasa 
dışı eylem organize ettikleri ve bu eylemlere katılarak örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri", "Örgütün 
faaliyetleri çerçevesinde suç işledikleri", "KCK sistemine bağlı olarak Mardin Kent Meclisi adı altında illegal bir 
yapılanma oluşturdukları" iddiasıyla tutuklandı. 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
23 Ekim 2011’de, Mardin merkez ve ilçelerinde 18 Ekim günü başlayan gözaltılarda Nusaybin'de evine baskın 
yapılarak aranan, ancak annesi hastanede olduğu için gözaltına alınmayan Eğitim Sen üyesi Seyfettin Yavuz dün 
ifade için çağrıldığı Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'nden Mardin'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 
savcılığa sevk edilen Yavuz, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mardin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
görülen duruşmanın ardından Yavuz, "KCK sistemine bağlı olarak Mardin Kent Meclisi adı altında illegal bir 
yapılanma oluşturduğu" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan Yavuz, Mardin M Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.   
 
 23 Ekim 2011’de, Mardin'in Midyat İlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesini 
protesto etmek amacıyla BDP Midyat İlçe binasından Barış ve Kardeşlik Parkı'na doğru yürümek isteyen kitleye 
polisin izin vermemesi üzerine çıkan olaylarda 10’ u çocuk 25kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında 
BDP Midyat İlçe Eş Başkanlarının da bulunduğu yurttaşların Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi  
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26 Ekim 2011’de, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne görüşe giden Güler Peker adlı kadın görüş sonrası polisler 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Peker, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
27 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde sabah saatlerinde evlerine yapılan baskında gözaltına alınan, BDP 
İlçe Başkan Yardımcısı Abdulvahap Genç, Ahmet Kavaç, Abdurrahim Temel ve Mahmut Kaymaz   polisteki ifade 
işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan Yılmaz ve Genç "2011 Newroz Tertip 
Komitesi'nde oldukları"; Kavaç, Temel, Kaymaz ve Barış ise "Newroz'a katıldıkları" gerekçesiyle mahkemeye sevk 
edildi. Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi de aynı gerekçeyle 4 kişiyi de tutuklayarak, Mardin E Tipi Cezaevi'ne 
gönderdi.  
 
27 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde polis evlere baskınlar düzenledi. 
Baskınlarda Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Doğan, Mazıdağı Belediye Meclis üyesi Ali Özkan, 
belediye meclis üyeleri Sakine Yılmaz ve Abdurrahman Duman ile KURDİ-DER Şube Başkanı Hamdiye Turgay ve 
Orhan Barış gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa 
sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Doğan ve Özkan, "Mardin Kent Meclisi'ne üye oldukları" 
gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanan Doğan ve Özkan, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi  
 
31 Ekim 2011’de, Mardin'in Derik İlçesi Küçükpınar Mahallesi'nde önceki akşam arkadaşları ile gezen M.A.O. (17) 
adlı çocuk, "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından ayağından vurulduktan sonra gözaltına alındı. Gözaltı 
sırasında fenalaşan M.A.O., hastanede yarasında dikiş atılıp pansuman yapıldıktan sonra tekrar emniyete 
götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Derik Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan M.A.O. buradaki ifadesinin 
ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Derik Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan M.A.O. 
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
1 Kasım 2011’de, Mardin ili Nusaybin ilçesinde DÖKH tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce kadın, 
aralarında kadın seçilmişlerin de bulunduğu Kürt siyasetçilerin tutuklanmasını ve askeri operasyonları protesto etti. 
Yürüyüşün ardından belediyenin basın çalışanı Abdurrahman Oruç ise polis tarafından gözaltına alındı.   
 
16 Kasım 2011’de, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde dün gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcıları 
Nizamettin Yılmaz ile Yasemin Yılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta 
ifadeleri alınan Nizamettin ve Yasemin Yılmaz çifti, "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile nöbetçi mahkemeye 
sevk edildi. Mahkemeye çıkarılmak için Mazıdağı Adliyesi'nde bekletilen ve konuya ilişkin çalıştıkları Fırat Dağıtım 
A.Ş Avukatı Serdar Çelebi'ye bilgi veren Nizamettin Yılmaz, polislerin haftalık Demokratik Toplum Gazetesi'nin 
"toplatma kararı" olduğunu gerekçe göstererek kendilerini gözaltına aldığını belirtti. Söz konusu "Toplatma" 
kararının henüz kendilerine tebliğ edilmediğini ve bu karardan bihaber gazete dağıtımını yaptıklarını söyleyen 
Yılmaz, "Ortada bir mahkeme kararı olduğunu söylüyorlar. Fakat bu karar henüz bize ulaştırılmadan, bizi gözaltına 
aldılar. Emniyete götürdüler. Ne emniyetteki sorgumuz sırasında ne de savcılık aşamasında bizim avukat talebimiz 
kabul edilmedi. Şu ana kadar ki tüm işlemler kanuna aykırıdır" dedi. Mazıdağı Savcısı'nın hem haftalık Demokratik 
Toplum Gazetesi hem de günlük yayın yapan Özgür Gündem ve Azadîya Welat gazetelerinin ilçeye sokulmaması 
talimatının bulunduğunu ve bu bakımdan defalarca "gözaltı" tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Yılmaz, 
"Bize 'bu ilçeye kesinlikle gazete getirmeyeceksiniz' dedi. Ve bu şekilde polislere de talimat verdi. Aksi halde 
'Gazetelerin toplatması olsun ya da olmasın sizi gözaltına alırız' diye tehdit etti. Dağıttığımız gazetelerin 'Örgüt 
propagandası' yaptığını söylediler. Bu nedenle ilçeye getirilmesi kesinlikle yasaklanıyor" dedi.  
 
22 Kasım 2011’de, Mardin ili Nusaybin ilçesinde özel bir bankaya işlemleri için girdiği sırada Nusaybin İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi polisler tarafından gözaltına alınan Şehabettin Güler tutuklandı. Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından hakkında açılan bir davadan 10 ay ceza aldığı ve cezasının onaylandığı belirtilen 
Güler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliyeye getirildi. Burada tutuklanma gerekçesi yüzüne okunan 
Güler, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
27 Kasım 2011’de Mardin’de, Nusaybin İlçesi’nde ve Kızıltepe İlçesi’nde 25 Kasım günü düzenlenen ev baskınları 
sonucu gözaltına alınan, aralarında  BDP il başkanı Abdullah Akikol’un da bulunduğu 11 kişi “KCK Soruşturması” 
kapsamında tutuklandı   
  
27 Kasım 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde ise, yapılan eyleme polisin müdahalesi sonrasında çıkan 
olaylarda zihinsel engelli 22 yaşındaki Nihat Cansu isimli yurttaşın gözaltına alındığı bildirildi. Cansu Nusaybin İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.    
 
29 Kasım 2011’de, Mardin'in Midyat İlçesi'nde sabahın erken saatlerinde polis evlere baskınlar düzenledi. 
Baskınlarda BDP Midyat İlçe Eş Başkanı Filiz Işık'ın yanı sıra ilçe yöneticileri Zeki Alkan, Berivan Acar, Süleyman 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 269 

 

Kaçmaz, Yusuf Aklar, Dirkan Soyaca ve ismi öğrenilemeyen bir genç gözaltına alındı.  Işık ve beraberindeki 7 
kişinin Diyarbakır'a gönderildiği kaydedildi.  
 
30 Kasım 2011’de, Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde PKK'nin 33. kuruluş yıldönümünü kutlamak isteyen gençlere polisin 
ateş açması sonucu bacağından ve sırtından yaralanan dershane öğrencisi Mehmet Şirin Arslan (18), tedavi 
gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi. Taburcu edildikten sonra Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 
polisler tarafından gözaltına alınan Arslan, Dargeçit'e götürüldü.   
 
3 Aralık 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Oktay Akdoğan'ın 
hayatını kaybettiği, bir sivil memurun da yaralandığı saldırıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı. 
Nöbetçi Mahkemece tutuklanan ve ismi öğrenilemeyen kişinin Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü 
belirtildi.   
 
13 Aralık 2011’de, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sabah saatlerinde Merkeze bağlı Yalınköy 
Beldesi'nde (Mensuriye) evlere baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramanın ardından BDP üyeleri Semiha Aksin, 
Cihan Aksin, Ferhan Adin, Fatma Adin ve Mahmut Akpınar ile DTK delegesi Lamia Uslanmaz gözaltına alındı. 
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 6 kişinin gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi.  
 
26 Aralık 2011’de Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri “çatışmalarda ölen HPG militanlarının cenaze törenlerine katıldıkları” gerekçesiyle 15 çocuğu gözaltına aldı   
 

Mersin 
30 Aralık 2010’da Tarsus İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucunda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i, “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 31 Aralık günü tutuklandı  
 
15 Şubat 2011’de,  düzenlenen protesto gösterilerine gaz bombası, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden 
kolluk kuvvetleri Mersin’de 20 kişiyi gözaltına aldı  
 
18 Şubat 2011’de, 15 şubat 2011 tarihinde Mersin’de düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.   
 
22 Şubat 2011’de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Mersin Üniversitesi’ni ziyaret etmesini protesto etmek üzere 
bekleyen öğrencilere, polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 40 öğrenci gözaltına alındı  
 
31 Mart 2011’de, BDP ile DTK’nin Kürt meselesinin çözümüne yönelik ortak aldıkları karar olan “sivil itaatsizlik” 
eylemleri kapsamında, Mersin’de yapılmak istenen oturma eylemine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 83 
kişi gözaltına alındı   
 
YSK nın, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle 
düzenlenen protesto gösterilerinde Mersin’de gözaltına alınan 7 kişiden 5 i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından 
tutuklandı  
 
26 Nisan  2011’de, sabaha karşı İzmir, Mersin, Tunceli ve Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu, “Demokratik Çözüm Çadırları” söküldü ve operasyon düzenlenen 
illerden Mersin’de 15 kişi gözaltına alındı   
 
18 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirdiği olayla ilgili, Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde   meşaleli 
yürüyüş düzenleyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 15 kişi  gözaltına alındı   
 
31 Mayıs 2011’de, Mersin’de   bağımsız milletvekili adayı Ertuğrul Kürkçü için seçim çalışması yürüten 5 i çocuk 7 
kişi gözaltına alındı   
 
9 Haziran 2011’de, Mersin’de Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu BDSP üyelerinin yürüttüğü seçim çalışmasına 
müdahale eden polis ekipleri, BDSP üyesi 5 kişiyi gözaltına aldı   
 
17 Eylül 2011’de, Mersin’de düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 10 kişiden aralarında 
BDP meclis üyelerinin bulunduğu 8 kişi “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklandı   
 
30 Eylül 2011’de, Mersin’de BDP il yöneticisi Nevzat Çevik  polis ekipleri tarafından gözaltına alındı   
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1 Ekim 2011’de, Mersin’de BDP parti meclisi üyesi Filiz Yılmaz ve DİHA muhabiri Aydın Yıldız,  “KCK/TM 
operasyonu” kapsamında gözaltına alındı   
 
7-8-9 Ekim 2011 tarihlerinde Mersin’deki gösterilere polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu  25 kişi gözaltına 
alındı   
 
8 ve 9 Ekim 2011 tarihlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 2 Ekim 2011’de çıkan 
çatışmada ölen HPG militanı Sadık Kaya için 4 Ekim 2011’de Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından 
törene katılan gruba polis ekiplerinin basınçlı su ve coplarla yaptığı müdahale sonucu gözaltına alınanlardan 15’i 
çocuk 46 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
 
11 Ekim 2011’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde 2 Ekim 2011’de çıkan çatışmada ölen 
HPG militanı Sadık Kaya için 4 Ekim 2011’de Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından törene katılan 
gruba polis ekiplerinin basınçlı su ve coplarla yaptığı müdahale sonucu gözaltına alınanlar arasında bulunan 
oğluyla ilgili bilgi almak için Mersin Adliyesi’nin önünde bekleyen Emine Orhan’ın darp edilerek gözaltına alındığı ve 
götürüldüğü Soğuksu Polis Karakolu’nda da darp edildiği öğrenildi   
 
11 Ekim 2011’de, Mersin’de BDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sonucu 
“KCK/TM operasyonu” kapsamında gözaltına alınanlardan BDP il başkan yardımcısı Mahmut Karabulut ve il 
yönetici Hasan Cide “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi   
 
9 Ekim 2011’de, Mersin’de gözaltına alınan H.Y., F.Ö. ve S.Ö.’nün adlı 3 çocuğun götürüldükleri Mersin Emniyet 
Müdürlüğü’nde altı saat boyunca darp edildikleri ve kendilerine ajanlık teklif edildiği ileri sürüldü  
 
14 Ekim 2011’de, Mersin’in Toroslar İlçesi’nde Çağdaşkent Lisesi’nde DEV-LİS Dergisi’ni okula almayan okul 
müdürüyle görüşmek amacıyla okula SDP il örgütü yöneticilerinden Kadir Saraçoğlu ve SDP üyesi 1 kişinin okula 
çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi   
 
17 Ekim 2011’de, Mersin Üniversitesi’nin düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’ı protesto etmek isteyen 6 öğrenci gözaltına alındı   
 
1 Kasım 2011’de, Mersin’de polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu “KCK operasyonlarını 
protesto ettikleri” gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı   
 
4 Kasım 2011’de, Mersin’de gözaltına alınan 4 kişiden 3 ü “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla  
tutuklandı   
 
22 Kasım 2011’de, Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde bir lokantada yemek yiyen O.B. ve M.K. adlı iki çocuk polis ekipleri 
tarafından gerekçe göstermeksizin gözaltına alındı  
 
29 Kasım 2011’de Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 27 Kasım günü “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  tutuklandı  

8 Aralık 2011’de, Mersin’in Tarsus İlçesi’nde “yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptığı” iddiasıyla evine 
düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan A.N. aynı gerekçeyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı  

14 Aralık 2011’de, Mersin’de düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 3 
kişi gözaltına alındı  
 
14 Aralık 2011’de, Mersin’in Tarsus İlçesi’nde düzenlenen ev baskını sonucu 13 Aralık günü gözaltına alınan BDP 
İlçe Başkanı Faik Altun “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla 
tutuklandı   
 
18 Aralık 2011’de, Mersin’de düzenlenen “Ez li vir im. Buradayım, irademe sahip çıkıyorum” etkinliğinin ardından 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 19 Aralık 2011’de düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu 
12 kişi gözaltına alındı  
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Muğla  
 

Muş 
 
18 Ocak 2011’de, Muş'un Varto İlçesi'nde esnaflık yapan ve ayaklarından engelli olan e Gıyasettin Barut isimli 
snafın, işyerine gelen 5 polis tarafından dövüldüğü iddia edildi. Barut'un kendisinden kimlik isteyen polislere 
kimliğini vermek istememesi üzerine dövüldüğü belirtildi. Yaralı halde işyerinde bırakılan esnaf daha sonra suç 
duyurusunda bulunmak için İlçe Cumhuriyet Savcılığı'na giderken aynı polisler tarafından yolda gözaltına alınarak 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
26 Ocak 2011’de, Muş ili Bulanık ilçesinde 4 gün önce yaşanan olaylarda gözaltına alınan 17 yaşındaki E.K. ile 15 
yaşındaki S.Ö. önceki gün çıkarıldıkları Bulanık Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından 
tutuklamaları talebiyle Bulanık Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İki çocuk "Örgüt üyeliği" ile " Kamu malına 
zarar verme" suçlamalarıyla tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
30 Ocak 2011’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde "Araç kundakladıkları" iddiasıyla dün akşam ilçe merkezinde 
gözaltına alınan Şiyar Keklik (19) ve Y.Ö. (16) adındaki çocuk, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa çıkarıldı. 
Buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Keklik ile Öztürk 
"Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
5 Şubat 2011’de, Muş'un Bulanık İlçesi'nde MEYA-DER temsilcisi Hakim Kaşçı'ın Bulanık İş Merkezinde bulunan 
işyerine "Yasak yayın bulunduğu" gerekçesiyle düzenlenen baskında Kaşçı'nın oğlu Özgür Kaşçı gözaltına alındı, 
işyerinde paket halinde bulunan 175 adet Yurtsever Gençlik Dergisi'ne de el konuldu.   
 
15 Şubat 2011’de,  BDP Muş İl Eşbaşkanı Halide Budak, gözaltına alındı. Budak'ın PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getirilmesi nedeni ile 11 Şubat'ta Muş'ta yapılan açıklama gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
28 Şubat 2011’de,  Muş'un Malazgirt İlçesi'nde Faruk Bülbül (25) ve Serdar Burhanlı (24) isimli yurttaşlar, sabah 
saatlerinde ilçe merkezinde dolaşırken Malazgirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 kişinin, BDP'nin yapmış olduğu basın açıklamalarına katıldıkları ve slogan 
attıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.   
 
2 Mart 2011’de, BDP Muş ili Bulanık İlçe yöneticisi Vedat Topçu, görüş için gittiği Mardin E Tipi Cezaevi’nde polisler 
tarafından gözaltına alındı. Hakkında Van'da açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle Topçu'nun gözaltına 
alındığı bildirildi.   
 
22 Mart 2011'de, Muş'un Bulanık İlçesi'nde Newroz kutlamalarının ardından evlere düzenlenen baskınlarda Suat 
Balıkçı, Mithat Akyıldız ve Emrah Tunç ile 18 yaşından küçük olan E.E., A.S., C.Ç., F.A. A.A., M.M., B.M., A.S., V.E., 
S.Ş., M.T. ve N.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi Bulanık Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. 
Gözaltına alınanların Newroz kutlamalarında "yasadışı slogan atmak" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.   
 
23 Mart 2011'de Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde yapılan Newroz kutlamalarından sonra polis çok 
sayıda ev ve işyerine baskın düzenledi. Baskınlar sonucu Okan Baykal, Vedat Aslan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi 
gözaltına alınarak Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.     
 
21 Nisan 2011’de, YSK nın 12 milletvekili adayıyla ilgili verdiği karar sonrası, karşılıklı yoğun ve aşırı şiddetin 
kullanılmaya devam edildiği eylemlerden Muş’un Malazgirt İlçesi’ndeki eyleme polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu 3 kişi gözaltına alındı.  
 
22 Nisan 2011’de, Muş ili Malazgirt ilçesinde "Demokratik Çözüm Çadırı"nın açılışını gerçekleştiren halka polisin 
müdahalesiyle başlayan  olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.  

26 Nisan 2011’de, Muş'ta Malazgirt BDP İlçe Örgütü'nün, Demokratik Çözüm Çadırı'nın polis baskını ile 
kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklama sonrası, yürüyüşe geçmek isteyen kitleye polisin tazyikli su ve gaz bombaları 
ile müdahalede bulunması ile başlayan olaylarda Ümit Çetinkaya, Kenan Keklik, Yusuf Keklik ve ismi 
öğrenilemeyen 5 kişi gözaltına alındı.   

27 Nisan 2011’de, Muş ili Bulanık ilçesinde Demokratik Çözüm Çadırları’na yapılan müdahaleyi protesto etmek 
amacıyla Şehitlik Mahallesi’nde yolu trafiğe kapatarak yürüyüşe geçen gruba, polis müdahale etti. Polisin müdahale 
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etmesiyle, ara sokaklara dağılan gençler taş ve molotoflarla polise karşılık verdi. Polis ile protestocular arasında 
yaşanan olaylarda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   

29 Nisan 2011’de, Muş'un Bulanık İlçesi Erentepe (Liz) Beldesi'nde Erentepe Jandarma Karakolu ekipleri saat 
04.00'da 3 eve baskın düzenledi. Baskın sırasında evler dağıtılarak didik didik aranırken, evlerde bulunan Özgür 
Halk Dergisi'nin sayılarına da el konuldu. Haklarında ihbar bulunduğu gerekçesi ile yapılan baskında BDP Belde 
yöneticisi Süleyman Aygün ile Ahmet Yaşık ve Nihat Güzgün gözaltına alındı.    

29 Nisan 2011’de, 26 Nisan günü Muş'un Malazgirt İlçesi'nde polislerin gece baskın yaparak Demokratik Çözüm 
Çadırı'nı kaldırmalarının ardından ilçede yapılan protesto eylemine polisin müdahalesi ile başlayan olaylarda 
gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü dün tutuklanmış, biri de serbest bırakılmıştı. 2 kişi ise bugün savcılığa çıkarıldı. 
Burada ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Yusuf Keklik ile sağır ve dilsiz 
olan 40 yaşındaki Kenan Keklik, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri 
iddiasıyla tutuklandı.   

3 Mayıs 2011’de, Muş'ta, BDP tarafından düzenlenen mitinge katılan bir grup, AK Parti seçim bürosuna ve bir 
markete taşlı saldırıda bulundu.  Miting sonrasında çıkan olaylarda, 8 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.  
 
11 Mayıs 2011’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde öğlen saatlerinde YSK'nın bağımsız milletvekili adaylarının 
başvurusunu reddetmesi ile Malazgirt'e yapılan protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesi gözaltına alınan 
Dağistan Paycu ve Mazlum Seden, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevkedildi. Savcılıktaki ifadelerinin 
ardından Paycu ve Seden tutuklama talebiyle Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme "örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri" gerekçesiyle Paycu ve Seden'in tutuklanmasına karar verdi.   
 
13 Mayıs 2011’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde YSK'nın bağımsız milletvkili adaylarını "veto" etmesi üzerine ilçede 
yapılan protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Fırat Keklik, Halil Karasu ve Hakan 
Kahraman, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 
Savcılık tarafından "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla Malazgirt Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne gönderilen 3 kişi, aynı gerekçe ile tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
18 Mayıs 2011’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, YSK'nın bağımsız milletvekili adayları hakkındaki veto kararını 
protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Serkan Keklik, Önder Ok ve Erbil Kılınç isimli yurttaşlar emniyetteki 
işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek" iddiasıyla Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 3 kişi aynı gerekçeyle tutuklanarak Muş E 
Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
 20 Mayıs 2011’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, YSK'nin bağımsız milletvekili adayları hakkındaki veto kararını 
protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özgür Yıldız isimli yurttaş emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa 
çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla Malazgirt 
Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Yıldız tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi  
 
25 Mayıs 2011’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, YSK'nın bağımsız milletvekili adayları hakkındaki veto kararını 
protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammer Uğurbaş, Çetin Dursun ve Newroz Gümüştaş isimli 
yurttaşlar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından, "Örgüt üyesi " 
iddiasıyla Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 3 kişi aynı gerekçeyle tutuklanarak Muş E Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi.  
 
25 Mayıs 2011’de, HPG'li Hanifi Aydın'ın Hasretpınar (Tendurek) Köyü'nde defnedilmesinden sonra çıkan olaylarda 
askere taş attığı gerekçesiyle Sinan Turan (27) isimli kişi gözaltına alındı. Sinan Turan (27) savcılıktaki 
işlemlerinden sonra çıkarıldığı Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesinde "Örgüte üye olduğu" iddiasıyla tutuklandı. Öte 
yandan Malazgirt'te YSK'nin bağımsız milletvekili adayları hakkındaki veto kararını protesto ettikleri gerekçesiyle 2 
kişi daha gözaltına alındı.   
 
26 Mayıs 2011’de, Muş ili Varto ilçesin’de 21 Mart 201’de ki Newroz kutlamaları sırasında slogan attığı gerekçesi 
ile Cumhuriyet İlköğretim Okulu 6/B sınıfında öğrenci olan 13 yaşındaki Ş.A. isimli kız çocuğu okula gelen Varto 
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından dersteyken gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Varto Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün yapılması ve cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için götürülen 
Ş. A., burada doktorun rapor vermemesi üzerine polisler tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.   
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26 Mayıs 2011’de, Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Yalçın Peker, üniversitede gözaltına alınarak Varto 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Muş Cezaevi'ne gönderildi. Peker'in slogan ve 
marş okuduğu, böylelikle "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesi ile tutuklandığı bildirildi.  
 
26 Mayıs 2011’de, HPG'li Hanifi Aydın'ın Hasretpınar (Tendurek) Köyü'nde defnedilmesinden sonra çıkan olaylarda 
askere taş attığı iddiasıyla gözaltına alınan Ceylan Çakar (28) isimli yurttaş, savcılıktaki ifadesinin ardından 
tutuklanması talebiyle çıkarıldığı Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesince "Örgüte üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklandı.   
 
30 Mayıs 2011’de, Varto'da (Gimgim) öğlen saatlerinde Ümit Kızıltaş ve Yakup Çelik de gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlar Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların Varto'da Belediye Çay Bahçesi'nde 
kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'na 26 Mart tarihinde yapılan polis baskınının ardından çıkan olaylara karıştıkları 
gerekçesiyle gözaltına alındıkları bildirildi  
 
30 Mayıs 2011’de, Varto'da öğlen saatlerinde işyerinden gözaltına alınan Abdulkerim Yıldız çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak Muş Cezaevi'ne gönderildi. 26 Mart tarihinde Demokratik Çözüm Çadırı'na yapılan polis baskınının 
ardından çıkan olaylarda polislere taş attığı iddiası ile gözaltına alınan BDP üyesi Yıldız, savcılıktaki ifadesinin 
ardından tutuklama talebi ile çıkarıldığı Varto Sulh Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olduğu" iddiası ile 
tutuklanarak Muş Cezaevi'ne gönderildi.   
 
30 Mayıs 2011’de, Malazgirt İlçesi'nde de YSK'nin bağımsız milletvekili adayları hakkındaki veto kararını protesto 
ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tekin Nayan isimli yurttaş emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. 
Savcılık ifadelerinin ardından, "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 
Nayan, aynı gerekçeyle tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
31 Mayıs 2011’de, Varto'da 26 Mart tarihinde Demokratik Çözüm Çadırı'na yapılan polis baskınının ardından çıkan 
olaylarda polislere taş attığı iddiası ile gözaltına alınan Yakup Çelik, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama 
talebi ile çıkarıldığı Varto Sulh Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olduğu" iddiası ile tutuklanarak Muş E Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
1 Haziran 2011’de, Muş'un Yeşilce Mahallesi'nde seçim çalışmaları kapsamında evlere giderek, aday tanıtım 
broşürleri dağıtan ve pusula üzerinde yurttaşlara nasıl oy kullanmaları gerektiğini anlatan Dürdane Sakık ve Pemba 
Çelik isimli kadınlar, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden 
gözaltına alındı.  
 
1 Haziran 2011’de, Muş’ta ve Siirt’te Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku adına seçim çalışması yürüten 5 kişi 
gözaltına alındı   
 
2 Haziran 2011’de, Muş ili Varto ilçesin'de 26 Mart tarihinde Demokratik Çözüm Çadırı'na yapılan polis baskınının 
ardından çıkan olaylarda polislere taş attığı iddiası ile gözaltına alınan Cihan Akbal ve Zübehir Karataş, savcılıktaki 
ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Akbal ve Karataş, Varto Sulh Ceza Mahkemesi'nce 
"Örgüt üyesi olduğu" iddiası ile tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi  
 
 8 Haziran 2011’de, Şırnak'ın Uludere kırsalında yaşamını yitiren ve 17 Mayıs'ta Malazgirt'in Hasretpınar 
(Tendurek) Köyü'nde defnedilen HPG'li Hanifi Aydın'ın cenaze töreninin ardından çıkan olaylarda askere taş attığı 
gerekçesiyle sabah saatlerinde çarşıda gözaltına alınan Orhan Turan isimli yurttaş savcılıktaki işlemlerinden sonra 
çıkarıldığı Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'nde "Örgüte üye olduğu" iddiasıyla tutuklandı.   
 
15 Haziran 2011’de, Muş'un Bulanık ilçesinde BDP merkez çalışanları Bedia Akkaya ile Nevin Gökçe polisler 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Akkaya ve Gökçe'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü bildirildi.   
 
20 Haziran 2011’de, Şırnak'ın Uludere kırsalında yaşamını yitiren HPG'li Hanifi Aydın'ın Malazgirt'in Hasretpınar 
(Tendurek) Köyü'ndeki cenaze töreni ardından çıkan olaylarda askerlere taş attığı gerekçesiyle Necati Kaya adlı 
yurttaşın iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan aramanın ardından Kaya, gözaltına alındı. Kaya, Malazgirt 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Necati Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Malazgirt 
Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren Kaya, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne 
gönderildi. Kaya, aynı iddiayla tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
4 Temmuz 2011’de Muş ili Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin, belediyeye ait Parke Taşı Üretim 
Şantiyesi'ne yaptığı baskında gözaltına aldığı belediye işçisi ve BDP üyesi Zülküf Gümgüm, çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandı.    
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8 Temmuz 2011’de Muş ili Varto İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ilçe merkezinde 67 
yaşındaki Bahattin Boz isimli yurttaşı gözaltına alındı. Boz,  “polislere taş attığı”, "Örgüt propagandası yaptığı" ve 
"Devlet memuruna mukavemet" ettiği iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.   
 
11 Temmuz 2011’de Muş Malazgirt İlçesi'nde polis ekipleri Murat Turanlı'nın işyerine baskın düzenledi. İşyerinin 
arandığı baskında Murat Turanlı gözaltına alındı.  Göz altıan alınan Turanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı.   
 
12 Temmuz 2011’de Muş’un Varto İlçesi’nde gözaltına alınan BDP üyesi Mesut Han, aynı gün çıkarıldığı Varto 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi   
 
13 Temmuz 2011’de Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, geçtiğimiz aylarda Şırnak'ın Uludere kırsalında yaşamını yitiren 
HPG'li Hanifi Aydın'ın Hasretpınar (Tendurek) Köyü'ndeki cenaze töreni ardından çıkan olaylarda askerlere taş 
attığı gerekçesiyle Ömer Taydan gözaltına alındı.   Taydan, aynı iddiayla tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
13 Temmuz 2011’de Muş’ un Varto İlçesi'ne bağlı Çayçatı (Gundé Mîra) nüfusuna kayıtlı BDP üyesi Nevzat Yıldız, 
Varto Çaylar Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından Karlıova Yolu'nda kurulan arama noktasında 
gözaltına alındı. Yıldız "örgüt propagandası yapmak" ve "örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.   
 
18 Temmuz 2011’de Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, YSK'nin bağımsız milletvekili adayları hakkındaki veto kararını 
protesto eylemine katıldığı gerekçesiyle çarşı merkezinde gözaltına alınan Hikmet Ok  "Örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.(  
 
24 Temmuz 2011’de Muş'un Malazgirt İlçesi'nde YSK'nın bağımsız milletvekili adayları hakkındaki veto kararının 
protesto edildiği gösteride çıkan olaylarda polislere taş attıkları iddia edilen M. Nuri Gümüştaş ve Cemal 
Ömeroğlu'nun evine baskın düzenlendi. Baskında Gümüştaş ve Ömeroğlu gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan 
Gümüştaş ve Ömeroğlu'yu tutuklanma talebiyle Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme 
Gümüştaş ve Ömeroğlu, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak Muş E 
Tipi Cezaevi'ne gönderdi.   
 
25 Temmuz 2011’de Muş'un Varto İlçesi'nde  Bingöl Dağları eteklerinde bulunan Varto yaylasında bir eve 
düzenlenen baskında Erkan Akbal gözaltına alındı. Akbal, "örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt adına suç 
işlemek" iddiasıyla tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
27 Temmuz 2011’de YSK nın bağımsız milletvekili adayları hakkında verdiği veto kararını protesto eylemine 
katıldığı gerekçesiyle Muş'un Malazgirt İlçesi'nde sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alınan Alattin 
Öztürk isimli yurttaş,  "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla  tutuklanarak Muş E Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
1 Ağustos 2011’de Muş’un Malazgirt İlçesi'nde, YSK'nin bağımsız milletvekili adayları hakkındaki veto kararını 
protesto eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Refik Bukan ve Yusuf Gezener isimli yurttaşlar, 
Malazgirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Bukan ve Gezener'i, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklayarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderdi.   
 
10 Ağustos 2011’de, Muş'un Varto İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alınan Orhan 
Coşkun, Sulh Ceza Mahkemesi, Coşkun'un "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı.   
 
12 Ağustos 2011’de, Muş'un Varto (Gimgim) İlçesi'nde gözaltına alınan Ömer Karaaslan, Varto Cumhuriyet 
Savcılığı'na çıkarıldı. Karaarslan, "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç 
işlemek" iddialarıyla tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
12 Ağustos 2011’de, Muş'un Varto ilçesinde de işyerine yapılan baskında gözaltına alınan Ahmet Karakoç isimli 
yurttaş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.   "örgüt propagandası yapmak" ve "örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.    
 
17 Ağustos 2011’de, Muş'un Varto İlçesi'nde Hüsnü Yeşilbingöl isimli yurttaş Hürriyet Mahallesi'ndeki evine polisler 
baskın düzenledi. Yapılan aramanın ardından Yeşilbingöl gözaltına alındı.   
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22 Ağustos 2011’de, Muş’un Malazgirt ilçesinde Cevdet Kazancı adlı yurttaş gözaltına alındı.    
 
22 Ağustos 2011’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde Ahmet Uçak isimli yurttaş gözaltına alındı  
 
25 Ağustos 2011’de Muş Varto Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ilçe merkezinde dolaşan Faruk Bulak ve 
Devrim Özgür'ü gözaltına aldı.  Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne 
sevk edilen Faruk Bulak ve Devrim Özgür, "örgüt propagandası yapmak" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek" iddialarıyla tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
27 Ağustos 2011’de DTK çağrısı üzerine Bitlis, Muş, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'dan yola çıkan canlı kalkanlar, 
Van'daki grupla birleştikten sonra Hakkari'ye doğru yola çıktı. Van'dan yola çıkan canlı kalkanlar Güzelsu (Hoşap) 
Köyü yakınlarında bulunan Zernek Jandarma Karakolu'nun arama noktasında durduruldu. Askerler, haklarında 
arama kararı olduğu gerekçesiyle Muş İl Genel Meclis üyesi Medeni Doğan ile Muş'tan yürüyüşe katılan Mehdi 
Akbal'ı gözaltına aldı.    
 
15 Eylül 2011’de,  BDP Parti Meclisi üyesi Orhan Altunç, gözaltına alındı. Muş Cezaevindeki tanıdıklarını ziyarete 
giden Altunç, kimlik kontrolü sırasında araması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı  
 
5 Eylül 2011’de, Muş’un Varto İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler, ilçeye bağlı Çayçatı (Gündê Miran) 
Köyü'nde Fesih Özdemir isimli yurttaşın evine baskın düzenledi. Evin didik didik arandığı baskın sonrası Özdemir 
gözaltına alındı.    
 
12 Ekim 2011’de, Muş'un Varto İlçesi'nde gözaltına alınan Nurettin Tunç, emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa 
çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Tunç, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tunç, "Örgüt 
propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
12 Ekim 2011’de, Muş Varto Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin ilçe merkezinde sabah saatlerinde gözaltına 
aldığı Sait Özcan, savcılığa çıkarıldı. Burada ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle Varto Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilen Özcan, "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek" iddialarıyla tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderdi.   
 
14 Ekim 2011’de, Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, İmam Hatip Lisesi öğrencisi O.P. (17) sabah saatlerinde okulda 
polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen Peker Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne 
götürüldü.   
 
17 Ekim 2011’de, Muş ili Varto ilçesinde 5 Nisan 2006 tarihinde "Sayın Abdullah Öcalan siyasi irademdir" 
kampanyasında imza topladığı gerekçesi ile Behçet Yılmaz hakkında Van. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt 
propagandası" yaptığı gerekçesi verilen yıllık hapis cezası, Yargıtay'da onandı. Cezasının onaylanması üzerine 
Varto İlçe merkezinde gözaltına alınan Yılmaz, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne 
götürüldü.   
 
20 Ekim 2011’de Muş’un Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerinde düzenlenen ev baskınları sonucu Bulanık Belediye 
başkan yardımcısı Ali Topçu, Varto Belediye Özel Kalem Müdürü Murat Aydın, Malazgirt BDP İlçe Başkanı 
Takyettin Özkahraman ve Malazgirt Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Atalay gözaltına alındı, göz altına alınan 4 
kişi tutuklanarak 23 Ekim günü cezaevine konuldu  
 
16 Aralık 2011’de, Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı Bilîcan Dağı eteklerinde bulunan köylerde 12 Aralık günü 
başlatılan askeri operasyon kapsamında düzenlenen ev baskınlarında 10 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 kişi 
jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Üç günlük ek gözaltı süresi istenen ve HPG'li 
oldukları iddia edilen kod adı Canfeda olduğu belirtilen Mahsum Bulut, Siirt'in Pervari İlçesi nüfusuna kayıtlı ve kod 
adı Emin olduğu belirtilen Hüseyin Batıbey, Suriye vatandaşı ile kod adı Welat olduğu belirtilen Ahmet Aziz ve 
Abdullah Demir, Zana Güneş, Reşat Demir ve Hüseyin Aysel adlı yurttaşlar jandarmadaki ifade işlemlerinin 
ardından savcılığa sevk edildi. "Örgüt üyesi olmak" suçlaması ile tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Bulanık Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 7 kişi aynı gerekçe ile tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.     
 
21 Aralık 2011’de, Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı Mollkent (Melekent) Beldesi'nde önceki gün yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alının Cuda Aycan, jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından bugün savcılığa 
getirildi. Buradaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Aycan, çıkarıldığı 
mahkemece "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
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30 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi Ortasu (Roboski) Köyü'nde yaşanan ve 34 yurttaşın yaşamını 
yitirmesiyle sonuçlanan hava saldırısını kınamak amacıyla Muş merkezde dün gece bir araya gelen gençler kitlesel 
yürüyüş düzenlemişti. Polisin müdahalesiyle başlayan olaylar geç saatlere kadar devam etti. Olayların sona 
ermesinden sonra polis mahalle aralarında ve yaptığı ev baskınlarında 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 
Şirin Kanşıray, Agit Kanşıray, Davut Bozkurt, İbrahim Bozkurt, Emrah Bozkurt, İsmail Korkmaz, Saddam Korkmaz, 
Hasan Baran, Barış Güvenç ve Yavuz Bardakçı İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.    
 

Nevşehir 
 
17 Ekim 2011’de, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan 
Şırnak ili Silopi Belediyesi Meclis Üyesi Serhat Şevişoğlu, Nevşehir'de gözaltına alındı. Nevşehir Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Şevişoğlu hakkında "yol tutuklaması" kararı verildi.     

11 Aralık 2011’de, Nevşehir Üniversitesi öğrencisi Veysi Demir’in “KCK Soruşturması” kapsamında gözaltına 
alındığı öğrenildi   

 

Niğde 
 

Ordu 
 

Osmaniye 
 

Rize 
 

Sakarya 
12 Şubat 2011’de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Adapazarı’nda yoğun güvenlik önlemi alan 
özel harekât ekipleri, Sakarya Valiliği’nin çevresinde dolaşan ve durumlarından şüphelendikleri 3 kişiyi cadde 
ortasında yere yatırarak 15 dakika boyunca sorguladı. Kimlik sorguları ve üst aramaları yapılan üç kişinin Sakarya 
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde görevli oldukları ve Başbakan’ın bulunduğu sırada Sakarya Valiliği’nce elektrik 
hatlarında meydana gelebilecek bir arızaya müdahale etmek amacıyla görevlendirildikleri öğrenildi     
 
7 Ekim 2011’de, Sakarya’dan Gemlik’e gitmek isteyen araçları da durduran polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı.    
 

Samsun 
 
31 Mart  2011’de, Samsun’da faaliyet gösteren British American Tobacco (BAT) Sigara Fabrikası’nda  iş akitleri 
sona erdirilen 120 işçinin fabrikayı terk etmeyerek yaptıkları eyleme 11 Nisan 2011’de, fabrika sahiplerinin talebiyle 
müdahale eden polis ekipleri 120 işçiyi gözaltına aldı  
 
26 Ekim 2011’de, Samsun’da polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu Özgürlükçü Gençlik Derneği üyesi 
3 öğrenci ile Hatay’ın Samandağı İlçesi’nde de 19 Mayıs Üniversitesi (Samsun) mezunu 1 kişi gözaltına alındı      
 
13 Aralık 2011’de,Samsun’da Karadeniz Özgürlükler Derneği üyesi Seval Yaprak dernek binasından çıktığı sırada 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı   
 
29 Aralık 2011’de, Samsun’da “sendikalı oldukları” gerekçesiyle çalıştıkları Gazi Devlet Hastanesi’nden atılan ve 11 
aydır hastanenin bahçesinde “direnişte olan” taşeron işçiler Yüksel Arslan, Selma Arslan ve Cemalettin Kömpe’nin 
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’a taleplerini iletmek üzere gittikleri Samsun Valiliği önünde gözaltına alındığı 
öğrenildi   
 

Siirt 
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6 Ocak 2011’de, Siirt’te ve Dihê (Eruh) İlçesi’nde jandarma ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla, BDP Eruh İlçe Başkanı Abdulkadir Toprak’ın da aralarında bulunduğu 5 
kişi gözaltına alındı   
 
06.01.2011’de, İHD Siirt şubesine başvuran, Mahmut Teymur, Mehmet Salih Yardımcı, Agit Atıs, Eşref Usluoğlu 
05.01.2011 tarihinde saat 21.00 sularında gözaltına alındıkları ve kendilerine hakaret ile işkence yapıldığını 
anlatmışlardır.   
 
6 Ocak 2011’de, Siirt’te ve Dihê (Eruh) İlçesi’nde jandarma ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınan, BDP Eruh İlçe Başkanı Abdulkadir Toprak’ın da 
aralarında bulunduğu 5 kişiden 4 ü tutuklanarak Siirt E tipi cezevine konuldu.   
 

Siirt’te ise yasadışı slogan attıkları ve pankart açtıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı   

 
24 Ocak 2011’de BDP PM Üyesi Nezir Gülcan, BDP'nin çalışmalarını yürütmek için Mardin'den Siirt'te giderken il 
girişinde polisler tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan Gülcan'ın sorgulanmak üzere Siirt Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Gülcan'ın gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi  
 
11 Şubat 2011’de Siirt'in Çakmak ve Çal mahallelerinde sabahın erken saatlerinde birçok eve düzenlenen 
baskınlarda BDP Merkez İlçe Yöneticisi İrfan Baykara, Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi Mehmet Kaçar, 
Mazlum Kaçar ve Ömer Dayan, MKM sanatçısı M. Zeki Akan, Özgür Kaysı, Nusrettin Caymak ve ismi 
öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı.   
 
 14 Şubat 2011’de Siirt'te BDP il binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, kadın Barış Anneleri İnisiyatifi 
öncülüğünde Eğitim-Sen Siirt Şubesi'ne kadar yürüdü. 5 dakikalık oturma eyleminden sonra kitle BDP il binasına 
doğru sloganlar eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'na gelen kalabalıktan Fecri Ayman, Kadir Erkan, Bedri 
Özkaya ve Xebat Sarac polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra BDP il binasından çıkan BDP il yöneticileri 
Mahmut Kurt ve Reşit Kaplan da gözaltına alındı. Kurt ve Kaplan da İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
15 Şubat 2011’de Siirt’te dün polis tarafından aralarında BDP Siirt İl Başkanı Faruk Sağlam, Barış Anneleri 
İnisiyatifi üyesi Taybet Tekin’in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alında. Gözaltına alınan 11 kişi çıkarıldıkları Siirt 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.   
  
16 Şubat 2011’de Siirt'in Çakmak Mahallesi'nde yapılan gösterilerde gözaltına alınan Baki Kaçar ve Hasan İlhan, 
Siirt Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından Siirt Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri 
alınmasının ardından Kaçar ve İlhan "Yasadışı gösteriye" katıldıkları ve "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla 
tutuklanma talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan Kaçar ve İlhan, aynı 
iddialarla tutuklanarak, Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
22 Şubat 2011’de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat günü BDP Siirt ili 
Kurtalan İlçe binası önünde yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Birçok 
mahallede eş zamanlı yapılan ev baskınlarında BDP Kurtalan İlçe Başkanı Hasan Polat, ilçe yöneticileri Ekrem 
Akman ve Zekeriya Toymaz, İdris Sezgin, Rezan Yılmaz, Şakir Balta ve Muhamet Demir adlı kişiler gözaltına 
alınarak. Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
  
2 Mart 2011 Siirt ili Kurtalan ilçesinde iki gün önce aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi polisin yaptığı ev 
baskınları sonucu gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü çocuk olmak üzere 9 kişi Kurtalan İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 kişi ise savcılığa çıkarıldı. 16 kişiden 3'ü 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, K.Ç (14), K.Ö, Ş.Y, M.Ç, Doğan Yüksekbağ, Mehmet Yüksekbağ, 
Ferdi Çelik, Rızgar Yılmaz, Suat Çiçek, Fırat Keskinkaya, Mizgin Erdoğdu, Muhamet Demir ve Rezan Yılmaz ise 
"Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklama sonrası çıkan olaylarda 
Engin Çelik adlı bir genç polisler tarafından tartaklanarak gözaltına alındı. Çelik, Kurtalan Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
19 Mart 2011'de Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde M. Emin Bilmiş tedavi için gittiği Kurtalan Devlet Hastanesi'nde polisler 
tarafından gözaltına alındı. Neden gözaltına alındığı öğrenilmeyen Bilmiş’in, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü bildirildi.   
 
21 Mart 2011'de Siirt’te yapılan Newroz kutlamasında, polis arama noktasında araması olduğu gerekçesiyle bir 
kişiyi gözaltına alındı  
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23 Mart 2011’de Siirt ili Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde Saat 12 sularında el arabasıyla hamallık 
yapan ve 31 yaşında olan Epilepsi hastası Mehmet Sabri Baykara isimli yurttaş yoldan geçen bir bisiklet çarpması 
sonrasında bisikleti kullanan kişiyle tartışırken olay yerine gelen polis memurlarının kendisini gözaltına aldığını, 
götürüldüğü karakolda kendisine hakaret edilerek dövdüğünü iddia ederek, İHD Siirt Şubesine hukuki yardım 
talebinde bulundu.   
 
24 Mart 2011'de Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde evine yapılan baskında gözaltına alınan U.E. adlı çocuk İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından 
tutuklanması talebiyle Kurtalan Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen U.E. "Örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt 
adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü  
 
28 Mart 2011’de, Newala Qesaba yürüyüşü için Siirt'te gelen 1. Barış Grubu üyesi Aygül Bidav, Newala Qesaba 
gömülen yaklaşık 200 PKK'li içerisinde eşi Ali Ekber Bidav'ın da bulunduğunu belirterek, Siirt Cumhuriyet 
Savcılığı’na başvuru yapmak istedi. Bidav, savcılıkta “tutuklaması var” gerekçesiyle gözaltına alındı. Savcılık 
tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedilen Bidav, mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi 
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi  
 
20 Nisan 2011'de YSK'nin kararı Siirt'de de kınandı. Siirt Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 5 kişi gözaltına 
alındı. Belediye çalışanları serbest bırakılırken 2 kişinin hala emniyet müdürlüğünde tutulduğu bildirildi.   
 
22 Nisan 2011'de Siirt'in birçok mahallesinde YSK'nın kararını protesto eden gruplara yönelik polis müdahalesinde 
11 kişi gözaltına alınırken,  5'i serbest bırakıldı   
  
YSK nın, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle 
düzenlenen protesto gösterilerinde Siirt’te 9 kişiden 5 i; çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı   
 
28 Nisan 2011’de, Siirt'te 21 Mart günü Newroz kutlamaları sırasında "yasadışı slogan" attıkları ve "örgüt 
propagandası" yaptıkları gerekçesiyle bu sabaha karşı saat 04.00 sularında Ulus, Çakmak, Yeni Mahalle Afetevler 
ve Şemsika mahallerinde evlere sivil polisler ve özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Evlerde yapılan 
aramaların ardından Hamza Cellek, Mirza Sezek, Agit Gezici, S.G.(17), Halil Timurtaş, Mehmet Erzen, H.K. (14), 
Mervan Ekinci, Mahmut Faik Baykan, Bayram Demir ve Mehmet Emin Olgun gözaltına alındı. Gözaltına alına 11 
kişi Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, dün akşam MKM Siirt binasına 
baskın düzenledi. MKM sanatçısı Zeki Akan, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifade 
işlemlerinden sonra çıkarıldığı savcılık tarafından olduğu tutuklanma talebiyle Akan, nöbetçi mahkemeye 
gönderildi. Akan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.   

29 Nisan 2011’de, Siirt'te sabah saatlerinde gözaltına alınan Siirt Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci Diyarbakır'a 
gönderildi.   

29 Nisan 2011’de Siirt'te dün 5 ayrı mahallede yapılan eş zamanlı ev baskınlarıyla gözaltın alınan 7 kişi Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 4 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi 
ise çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt adına suç işledikleri" iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan 2 gün önce Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tahliye olan Ahmet Korhan'da 
hakkında açılan başka bir davada tutuklama kararı bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.   

12 Mayıs 2011’de, Siirt’in Eruh İlçesi’nde 9 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınlarında “YSK’nin   bağımsız 
milletvekili adaylarının başvurularını reddetmesini protesto eden gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına 
alınan 19 kişiden 5 i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
 
16 Mayıs 2011’de, Siirt’te gece boyu devam eden eylemlerin ardından sabah saatlerinde Çakmak, Ulus, 
Conkbayır, Alan, Çal ve Algül mahallelerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis birimleri, özel harekat 
timleri eşliğinde ev baskınları düzenledi. Ev baskınlarının ardından isimleri öğrenilen İ.Ç (17), Ö.D (16), O.A, Ç.O 
(17), C. B, M. Sıdık Taş, Mahsun Çakar, Agit Çakan, İbrahim Sevilgen, Emrullah Batur, Yahya Bark, Şahir Aybek, 
A.A. (16) ile isimleri öğrenilemeyen 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 20 kişi İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
16 Mayıs 2011’de, Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Siirt Bağımsız Milletvekili Adayı Gültan Kışanak için açılışı 
yapılan seçim bürosuna yaşamını yitiren HPG'liler için asılan siyah bezi indirmediği gerekçesi ile BDP Kurtalan İlçe 
Başkanı Hasan Polat'ın dün gece polisler tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Daha sonra serbest bırakılan 
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Polat'ın sabah saatlerinde çarşı merkezinde polisler tarafından aynı gerekçe ile tekrar gözaltına alındığı ve İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.  
 
16 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirmesinin protesto gösterileri nedeniyle TEM Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu  Siirt’te 28 kişi; gözaltına alındı   
 
17 Mayıs 2011’de,  Siirt’in Kurtalan ilçesinde Enise Esmer (Belediye meclis üyesi) gözaltına alındı. Aynı gün 
çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.   
 
17 Mayıs 2011’de, Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde evine baskın yapılan Yusuf Keklik, Emin Çelik ve Saim Baysal adlı 
gençler polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
18 Mayıs 2011’de, Siirt ili, Kurtalan İlçesi'nde 15 Mayıs gece yarısı evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 11 
kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan BDP 
Kurtalan İlçe yöneticileri Sedat Kul, Cafer Sara, BDP üyeleri Nasır Yılmaz, Necmettin Özdemir, Hamza Başer, 
Yusuf Kekelik, Emin Çelik ve Saim Baysal adlı gençler "Örgüt adına suç işledikleri" iddiasıyla tutuklanarak, Siirt E 
Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
  
19 Mayıs 2011’de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Siirt’te yaptığı miting sırasında 
CHP il binasından zafer işareti yapan 2 kişi gözaltına alındı   
 
19 Mayıs 2011’de Siirt’te ve Kurtalan İlçesi’nde 16 Mayıs 2011’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 28 
kişiden 18’i “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı   
 
21 Mayıs 2011’de, Siirt’in Eruh İlçesi’nde 20 Mayıs akşam saatlerinde gözaltına alınan Musa Baykara adliyeye 
getirildi. Savcılıkta ifade veren ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Baykara, "Örgüte yardım ve yataklık 
ettiği' iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi  
 
21.05.2011 tarihinde 1993/Siirt doğumlu Kervan Beyhan çarşı merkezinde Siirt emniyet müdürlüğüne bağlı sivil ve 
resmi polisler tarafından gözaltına alındı. Beyhan daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak 
cezaevine konuldu  
 
25 Mayıs 2011’de, Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde sabaha karşı polisler tarafından Cumhuriyet, Tekel, Sümer ve Fırat 
mahallelerinde evlere yapılan baskınlar sonucunda Mazlum Sak, İbrahim Alçiçek, Mahmut, Yağız ve Muhammet 
Gergin adlı lise öğrencileri polisler tarafından gözaltına alındı. Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 
öğrencilerin okul duvarlarına PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan yazdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları 
belirtildi.   
 
25 Mayıs 2011’de, Kürt sorununun çözümü için Demokratik Çözüm Çadırları Platformu'nun açıkladığı 10 talebin 
yazılı olduğu pankartın asıldığı BDP Siirt İl binasına çok sayıda polis baskın düzenledi. Özel harekat timleri ve çevik 
kuvvet polislerinin de yer aldığı baskında 10 talebin yazılı olduğu pankart indirildi. Kimsenin olmadığı anda yapılan 
baskında polis binada bulunan BDP çalışanı Rıfat Şen'i de gözaltına aldı. Polisin pankarta da, hakkında toplatma 
kararı olduğu gerekçesiyle el koyduğu belirtildi  
 
28 Mart 2011’de Siirt’te Kasaplar Deresi’nde yapılan miting sonrasında düzenlenen yürüyüş sırasında “kolluk 
kuvvetlerine taş attıkları” gerekçesiyle yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4 kişi 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
 
1 Haziran 2011’de, Kışanak'ın oy pusulasındaki yerini seçmenlere anlatmak için Siirt ili Bahçelievler Mahallesi'nde 
çalışma yürüten BDP il yöneticisi Emin Çam, Hasine Sercan ve Hasan Şengül gerekçe gösterilmeden polis 
tarafından gözaltına alındı. Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 BDP'li 5 saat bekletildikten sonra yine gerekçe 
gösterilmeden serbest bırakıldı  
 
6 Haziran 2011’de, Siirt'te 3 Haziran'da Ulus, Çal, Alan, Çakmak, Kooperatif mahalleleri ile Gökçebağ (Ciwanîka) 
Beldesi'nde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Şerfik Tunç, Çetin Akın, Eşref Tekin, Selamet Timurtaş, 
Zeynep Sevim, Feyzullah Sevim, Selahattin Sevim, Mustafa Kılıçaslan, Kadri Taşçı, Mehmet Can, Remziye Kezer, 
Zahir Taşçı, Orhan Cengiz ve Selahattin Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta 
ifadeleri alınan 11 kişi serbest bırakılırken, Feyzullah Sevim, Selahattin Sevim, Mehmet Can ve Şerfik Tunç, 
tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. 4 kişi, "Yasadışı gösteriye katılmak" iddiasıyla tutuklanarak 
Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
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12 Haziran 2011’de, Siirt'te oy kullanma işleminin başlamasının ardından 18 Mart İlköğretim Okulu'na gelerek 
oylarını kullanan 2 kişi belirlenemeyen bir nedenle gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen iki kişi Siirt Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü  
 
12 Haziran 2011’de, Siirt ili Eruh İlçesi’ne bağlı Sarıgül Mahallesi'nde Fatih İlköğretim Okulu'na oy kullanmak için 
gelen Narin Ertan ve Kadri Ertan, yanlarında örnek oy pusulası taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.   
 
12 Haziran 2011’de, Siirt'te sandığa giden seçmenlerde gözaltına alınan 5 kişiden 2'si serbest bırakıldı. Merkez 
Ulus, Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde kurulan sandıklarda polislerin sandık başında beklediği görülürken, Çevik 
Ersin Temel İlköğretim Okulu'nda ise oy kullanan bir kadın gözaltına alındı  
 
13.Haziran 2011’de İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Serdar Sönmez, Edip Doğar, İsmail Çelik, Lokman 
Kaya ile Naci Badrok adlı öğrenciler, 11.Haziran günü, 03.00 civarında Yeni Mahalle Ziraat cad. üzerinde çorba 
içmek üzere çarşıya gittikleri sırada caddede AKP Kadın kolları seçim bürosunda bekleyen sivil polislerin küfür ve 
hakaret ederek yanlarına gelmeleri üzerine ‘Niçin küfür ediyorsunuz’ dedikleri sırada gözaltına alındıklarını, 
karakola getirilip her birine ayrı ayrı kabahatler kanununa muhalefet ettikleri iddiasıyla 140 TL para cezası 
verdiklerini belirttiler  
  
8 Temmuz 2011’de Siirt'in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan bir eve polisler tarafından baskın yapıldı. 
Dersim Asma ve Özgür Asma adlı iki gencin gözaltına alındı.   
 
20 Temmuz 2011’de Siirt’te 16 Temmuz 2011’de devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen ve bir komiserin 
ölümü ile 1 polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı nedeniyle, düzenlenen ev baskınlarında 
13 kişi gözaltına alındı   
 
20 ve 21 Temmuz 2011’de Siirt'e bağlı Aydınlar (Tillo) İlçesi'nin Seydanlar ve Mücahit mahallelerinde çok sayıda 
eve özel harekat timleri tarafından baskınlar gerçekleştirildi. Evinde olmayan yurttaşların kapılarının kırılarak içeriye 
girildiği belirtilirken, sabaha kadar süren baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında HPG'li Mahfuz Aykaç'ın 
yakınları, BDP ilçe eski yöneticileri, taksici ve kahvehane işletmecilerinin de bulunduğu 16 kişinin göz altına alındı.    
 
22 Temmuz 2011’de Siirt İl Emniyet Müdürlüğü önünden geçen kapatılan DTP'nin Aydınlar (Tillo) eski İlçe Başkanı 
Metin Beydoğan ve Özgen Caddesi'nde bir kahvede oturan Halil Ene isimli yurttaş sivil polis tarafından gözaltına 
alındı. Öte yandan Yeni Mahalle'de ikamet eden ve Siirt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler departmanında 
çalışan Rıdvan Oğuz'un da evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındığı öğrenildi.     
 
24 Temmuz 2011’de Siirt’te 16 Temmuz 2011’de devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen ve bir komiserin 
ölümü ile bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı nedeniyle, düzenlenen ev baskınlarında 
gözaltına alınan 25 kişiden 7 si tutuklandı   
 
 9 Ağustos 2011’de, Siirt Emniyet Müdürlüğü  TEM şubesine bağlı polisler ile özel harekat timleri tarafından Ulus, 
İnönü ve Kooperatif mahallelerinde birçok eve düzenlenen baskında gözaltına alınan BDP Siirt Merkez ilçe 
yöneticisi Muhlise Timurtaş ile M.E. (16), H. İ. S. (15), K.S. (17), A.S. (15) ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuğun 
gözaltına alındığı esnada darp edildikleri ileri sürüldü. Aileler, evlerine yapılan baskınlarda polislerin her tarafı 
dağıttığını belirterek, çocuklarının da darp edildiğini anlattı.   
 
10 Ağustos 2011’de Siirt’te düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 6 çocuk gözaltına alındı.   
 
12 Ağustos 2011’de, Siirt'te Ulus, İnönü ve Kooperatif mahallelerinde birçok eve düzenlenen baskında gözaltına 
alınan BDP Siirt Merkez İlçe Yöneticisi Muhlise Timurtaş, Şehmuz Gündüz ile M.E. (16), H. İ. S. (15), K.S. (17), 
A.S. (15) ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 çocuk 
savcılıkta serbest bırakılırken,   Timurtaş ile Gündüz, "örgüt adına faaliyet yürüttükleri" iddiasıyla tutuklanarak, Siirt 
E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
12 Ağustos 2011’de, Siirt’ in Eruh İlçesi'nde gözaltına alınan Aziz Alp ile Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra 
Eruh'a getirilen Esmer Kıyar emniyetteki ifade işlemlerinden sonra çıkarıldıkları savcılık tarafından tutuklanma 
talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler.    
 
13 Ağustos 2011’de, BDP Siirt il yöneticisi Leyla Özalp, hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle 
Diyarbakır'da polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi  
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15 Ağustos 2011’de, Siirt'te Kadın Doğum Hastanesi yanında park halindeki araçları yaktıkları gerekçesiyle dün 
akşam 4 gencin polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.     
 
18 Ağustos 2011’de, Geçtiğimiz günlerde Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ulus ve Çal 
mahallelerinde birçok eve düzenlenen baskında gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye 
sevk edildi. Savcılığa çıkarılan 7 kişi, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüte yardım etmek"ten tutuklanma talebiyle 
hakimliğe gönderildi. Burada da ifadeleri dinlenen 7 kişiden Muzaffer Akan ve Haci Aslan tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, BDP Siirt il Yöneticisi Tahir Cengiz Memet İbek, Celalettin Elçiçek, Mahmut İbek ve ismi 
öğrenilemeyen bir kişi aynı gerekçe ile tutuklandı. Tutuklanan 5 kişi Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
20 Ağustos 2011’de, Siirt'in Pervari İlçesi'nde yaşanan çatışmanın ardından gözaltına alınanların sayısı 11'e çıktı. 
Belediye meclis üyeleri, BDP yöneticilerinin yanı sıra kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) eski İlçe 
Başkanı Temer Özer de polis tarafından gözaltına alındı.   
 
21 Ağustos 2011’de, Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde polisler tarafından sabaha karşı evlere eşzamanlı baskın yapıldı. 
Yayıkdere, Bahçelievler, Tekel ve Fırat mahallelerinde yapılan ev baskınlarının ardından Soner Acet, Kerim 
Yılmaz, Mervan Karakuş, K.M., M.K. ve D.Ç. (6) kişinin gözaltına alındı, Savcılıkta ifadeleri alınan kişiler, "örgüt 
adına suç işlemek" iddiasıyla Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'de ifadeleri alınanlardan Soner 
Acet serbest bırakılırken, Yılmaz, Karakuş, K.M., M.K. ve D.Ç. "örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı. 
Tutuklular Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
 
 27 Ağustos 2011’de  DTK çağrısı üzerine Siirt’ten yola çıkan canlı kalkan grubu Siirt Eruh Karayolu kent çıkışında 
da durdurularak kimlik ve araç kontrolünden geçirildi. Burada yaşanan gerginlik üzerine İHD Üyesi Tahir Çetin isimli 
yurttaş gözaltına alındı  
 
22 Eylül 2011’de, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Mehmet Elçiçek, şu beyanlarda bulundu: “22.09.2011 
tarihinde amcaoğlum İhsan Elçiçek Siirt merkez gap mevkiinde bir çay ocağında otururken Siirt emniyet 
müdürlüğüne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alındı.  Şubenizden hukuki yardım talebinde bulunuyoruz dedi.   
 
24 Eylül 2011’de, 21.09.2011 tarihinde gözaltına alınan Şakir Kaygu 24.09.2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı cezaevinde knuldu.   
 
26 Eylül 2011’de, Siirt'in Pervari İlçesi'nde HPG'lilerin Belenoluk (Heşeta Berespi) Jandarma Karakolu'na 
düzenlediği saldırının ardından asker ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen baskın ve operasyonlarda 
birçok hak ihlali yaşandı.  Operasyonlarda, köylülerin askerlerce sürekli taciz ve hakarete maruz kaldığı belirtildi. 
Telefonla görüştüğümüz bir köylü, olayı şöyle anlattı: "Akşam saatlerinde karakola yapılan baskından sonra 
bölgeye sevk edilen askerler köye baskın düzenledi. Köydeki bütün evleri didik didik aradıktan sonra 21 köylüyü 
gözaltına aldılar. Gözaltına alınan köylüler önce karakola götürüldü. Ardından Siirt merkeze götürdüler. Çatışma 
akşamı karakola yakın olan 16 evden 2 tanesi tamamen yıkılırken, diğer evler de oturulmaz hale gelmiş." Karakol 
baskınında yaşamını yitiren HPG'lilerin cenazelerinin de karakolda olduğunu söyleyen köylü, askerler tarafından 
sürekli hakaretler edilerek, "Erkek olan gelip bu cenazeleri alacak şeklinde sürekli küfürler ediliyor" dedi. Çatışma 
akşamı 60 küçükbaş hayvanlarının da telef olduğunu söyleyen yurttaş, "Bizim hayvanlar yayladadır. Çatışma 
çıktığından beri köylülerin dışarı çıkması yasaktır. Operasyona çıkan askerler bizim çobanları da gözaltına aldıktan 
sonra feci bir şekilde dövmüşler. Bir çobanın dişlerini kırmışlar. Çobanlar işkence gördükten sonra serbest 
bırakılmışlar. Belenoluk'ta askeri operasyon genişleyerek devam ediyor" diye konuştu. (Gözaltına alınan 25 
köylüden 3 ü   "Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla3 Eylül günü tutukladı)  
  
26 Eylül 2011’de, Siirt ili Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde karakola dün akşam saatlerinde Jandarma karakoluna 
yapılan saldırıda kullanılan araç bulundu. Aracı kullandığı ileri sürülen 1 kişi de gözaltına alındı. 
 
 27 Eylül 2011’de, Siirt'in Baykan İlçesi'ne bağlı Ziyaret Beldesi Jandarma Karakolu'na yapılan silahlı saldırı ile ilgili 
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.S. (32), jandarmadaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. D.S. 
"Örgüte yardım etmek" gerekçesiyle tutuklandı.   
 
 27 Eylül 2011’de,  Siirt merkezde Lazgin Caymak ile Hasan adında 2 kişi gözaltına alındılar.   
 
29 Eylül 2011’de, Siirt'e bağlı Pervari İlçesi Belenoluk (Heşeta Berspi) Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve 6 
askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası, başlatılan gözaltılar kapsamında dün gece Belenoluk Köyü'nde ikamet 
eden Kudret Baydemir isimli bir kadın daha gözaltına alındı.    
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 30 Eylül 2011’de, 25.09.2011 tarihinde Siirt ili Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde gözaltına alınan 3 kişi Cumali 
(Sevinçkan, Selami Sunguralp) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı cezaevine 
götürüldüler.  
 
30 Eylül 2011’de, Siirt'te dün evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin 
ardından savcılığa sevk edildi. Buradaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklanmaları 
Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. İfadeleri alınan 3 kişi, "Örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla 
tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
10 Ekim 2011’de, "KCK operasyonları" adı altında 6 Ekim tarihinde Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 
tarafından evlere ve BDP Siirt il binası, Siirt Belediyesi'ne bağlı Berfin Kadın Danışma Merkezi ve Siirt MKM-DER 
binalarında yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan 6 kişi savcılığa çıkarıldı. Gözaltında bulunan Siirt Belediye 
Başkan Yardımcısı Musa Kurhan, BDP İl Başkanı Emin Çam, kapatılan DTP İl Başkanı Selahattin Cengiz, BDP 
Merkez İlçe Başkanı Guri Toprak, Berfin Kadın Danışma Merkezi çalışanı Zeynep Yıldırım ve MKM çalışanı Zeki 
Akan savcılıktaki ifadelerinin ardından "örgüte yardım" ettikleri gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk 
edildi.   
 
13 Ekim 2011’de, Siirt'te dün Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araçta yapılan aramada M.G., H.A., Y.Y. ve S.B. 
isimli 4 kişi gözaltına alındı. Bugün savcılığa çıkarılan 4 kişi, "Örgüte üye oldukları" ve "Örgüte eleman 
kazandırdıkları" gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Burada da ifadeleri dinlenen 4 kişiden M.G, H.A ve Y.Y aynı 
gerekçelerle tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. S.B. isimli kişi ise tutuksuz yarılanmak üzere 
serbest bırakıldı.   
 
14 Ekim 2011’de, Siirt ili Kurtalan BDP İlçe Başkanı Mehpare Yeşilbaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden "ifadeniz var" 
denilerek, emniyete gelmesi istendi. Emniyet Müdürlüğü'ne giden BDP Kurtalan İlçe Başkanı Mehpare Yeşilbaş, 
burada gözaltına alındı. Yeşilbaş'ın her Çarşamba günleri yapılan basın açıklamalarında "Sayın Abdullah Öcalan" 
dediği için gözaltına alındığı öğrenildi. Yeşilbaş, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.   
 
17 Ekim 2011’de, Siirt'tin Baykan İlçesi'ne bağlı Sarıdana (Mezrê) Köyü yakınlarında 12 Ekim tarihinde HPG'liler ile 
korucular arasında çıkan çatışma ardından gözaltına alınanlar savcılığa çıkarıldı. Çevrimtepe (Girdika) Köyü'nde 
gözaltına alınan 14 kişi Jandarma Karakolu'ndaki ifade işlemlerinin ardından bugün savcılığa sevk edildi. 
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 14 kişiden 11'i serbest bırakılırken, diğer 3 kişi ise tutuklama talebiyle 
mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 kişiden 2'sini serbest bırakırken, Nimetullah Tokay (27) adlı yurttaş, "Örgüte 
yardım yataklık" ettiği iddiasıyla tutuklandı.  
 
 26 Ekim 2011’de, Siirt'te önceki gün "KCK operasyonu" adı altında gerçekleştirilen ev baskınları sırasında araması 
olduğu belirtilen Belediye Meclis Üyesi Feremez Kaya, ifade vermek üzere gittiği Siirt Adliyesi'nde savcı tarafından 
“tutuklama” talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısında çıkarılan Kaya, 
"Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.   
 
26 Ekim 2011’de, Siirt'te dün sabah erken saatlerde Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve özel harekât timleri 
tarafından eşzamanlı olarak yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanların sayısı 15'e çıktı. Aralarında 4 çocuğun 
da bulunduğu 15 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sürerken, gözaltına alınanların "örgüte yardım 
etmekten" suçlandığı öğrenildi. Gözaltındakilerden isimleri öğrenilenler şöyle: "Ahmet Satıcı, M. Emin Sezek, Mesut 
Tanış, Kamuran Aydan, Gaffar Aşkara, Kerem Solgan, Erdal Kezer, Haci Aslan, Emrullah Batur, Ali Kaya, İ.S., 
A.T., E.K."   
 
31 Ekim 2011’de, Siirt'te gece saatlerinde Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ile özel harekat timleri 
tarafından gerçekleşen ev baskınlarında 1 kişi gözaltına alındı. Ulus Mahallesi'nde yapılan ev baskınında Halil 
Timurtaş isimli yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemeyen Timurtaş'ın emniyete 
götürüldüğü öğrenildi.    
 
4 Kasım 2011’de, Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde bir HPG'linin yakalandığı iddia edildi. Siirt Valiliğinden yapılan 
açıklamada, Kurtalan İlçesi'nde bir ihbar üzerine yapılan ev baskınında 1 HPG'linin yakalandığı ileri sürüldü.   
 
4 Kasım 2011’de, Siirt’in Baykan İlçesi Payamlı köyünde gözaltına alınan 8 kişiden 2 kişi (biri köy muhtarı)  
tutuklandı.   
 
23 Kasım 2011 Siirt’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin sabahı düzenlediği eşzamanlı 
ev baskınları sonucu “yasadışı gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı, gözaltıan alınanlardan 5 
kişi yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptıkları” suçlamasıyla 27 Kasım 2011’de tutuklandı (Zaman, 23 Kasım). 
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5 Aralık 2011’de 22 Kasım 2011’de “KCK Soruşturması” kapsamında Abdullah Öcalan’ın avukatlarına yönelik 
düzenlenen operasyonun ardından hakkında arama kararı çıkartılan Siirt Barosu avukatlarından Mehmet Sabir, 
yurtdışından döndükten sonra çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak 
Cezaevi’ne gönderildi.    
 
1 Kasım 2011’de, Siirt'te önceki gün evine düzenlenen baskında polis tarafından gözaltına alınan Halil Timurtaş 
isimli yurttaş emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Timurtaş, 
tutuklanma talebiyle Siirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Timurtaş, "Örgüte yardım ve yataklık etmek" ile 
"Örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak, Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
23 Kasım 2011’de, Siirt'tin Alan, Ulus, Bahçelievler, Yeni ve Evren mahallelerinde sabah saatlerinde yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınanların sayısı 10'a çıktı. Siirt Belediye Meclis Üyesi Reşit Teymur, MKM çalışanı 
Şehmuz Timurtaş, kapatılan DEHAP'ın il yöneticisi Arafat Aksu, Hesam Erzen, Mustafa Kılıçaslan, Abdullah 
Çelepkulu, Bayram Borak, Nurettin Erçin, Ferhat Çelik ve Eyüp Polat adlı yurttaşlar polis tarafından evlere yapılan 
baskında gözaltına alındı. "Yasadışı eylemlere katılmak" iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenilen 10 kişinin Siirt 
Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde tutuldukları öğrenildi.   
 
30 Kasım 2011’de Samsun’da “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan imza masasına 
müdahale eden polis ekipleri Samsun Halk Cephesi üyesi Demet Büyüktanır ve İlhan Cibelik adlı 2 öğrenciyi 
gözaltına aldı   
 
8 Aralık 2011’de, Siirt’te Aliye TOK isimli bir kadın gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak 
Siirt E Tipi kapalı cezaevine konuldu  
  
18 Aralık 2011’de, Siirt merkez Tuzkuyusu ile Çevrimtepe köyünde 5 kişi “örgüte yardım-yataklık ettikleri” 
gerekçesiyle gözaltına alındı.   
 
19 Aralık 2011’de, Siirt merkez Eruh ilçesi Dağdöşü köyünde örgüte yardım-yataklık ettikleri gerekçesiyle 4 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklanarak Siirt e Tipi kapalı cezaevine konuldu.   
 
20 Aralık 2011’de, Siirt'tin Kurtalan İlçesi'nde 16 Aralık günü belediye binası, BDP İlçe Örgütü, Belediye Eğitim 
Destek Evi, Belediye Kültür Evi ve çok sayıda düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan ve aralarında Kurtalan 
Belediye Başkanı Necat Yılmaz ve muhabirimiz Abdullah Çetin'in de bulunduğu 19 kişi, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk 
edildi. Diyarbakır Adliyesi'ndeki ifade işlemleri dün gece geç saatlere kadar sürdü. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 kişi 
serbest bırakılırken, 16 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Burada ifadeleri alınan Esmer 
Baran ile Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz serbest bırakıldı. Aralarında muhabirimiz Abdullah Çetin ile 
birlikte 14 kişi, "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz ise 250 bin TL 
kefaletle serbest bırakıldı.   
 
29 Aralık 2011’de, Siirt ilinde Deham Kaçar ile Hüseyin Kaçar isimli kişiler kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası 
nedeniyle tutuklanarak, Siirt E Tipi kapalı cezaevine konuldu.  
 

Sinop 
 
 
 
5 Eylül 2011’de, Sinop’un Gerze İlçesi’ne bağlı Yaykıl Köyü’nün yakınlarında termik santral karşıtlarıyla polis 
ekipleri arasında çıkan ve 34 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arbede nedeniyle gözaltına alındıktan sonra 
serbest bırakılan 106 köylünün yeniden ifadesini alan savcılık Ümit Küçük, Murat Akgöz, Nusret Kuruoğlu, İlker 
Özcan ve Fatih Arslan adlı beş köylüyü “kolluk kuvvetlerine mukavemet ettikleri” iddiasıyla 30 Ekim 2011’de 
tutukladı   
 
6 Eylül 2011’de, Sinop’un Gerze İlçesi’ne bağlı Yaykıl Köyü’nün yakınlarında termik santral karşıtlarıyla polis 
ekipleri arasında çıkan  arbede nedeniyle gözaltına alınan 4 köylüden Volkan Özcan “kolluk kuvvetlerine 
mukavemet ettiği” iddiasıyla tutuklandı   
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Sivas 
 

Şanlıurfa 
 
10 Ocak 2011’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde, vicdani retlerini açıklayan İbrahim Kılıç ve Ömer Kurttekin adlı gençler, 
ilçe merkezinde polis tarafından gözaltına alındı.   
 
12 Ocak 2011’de, Azadiya Welat Gazetesi Urfa çalışanı Abdulbasir Yapıcı, Batman'dan Urfa'ya giderken, kent 
çıkışında gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
15 Ocak 2011’de,Urfa'nın Suruç ikamet eden Yasin Aydeniz hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle ifade 
vermek için gittiği karakolda gözaltına alındı. Suruç Adliyesi'ne sevk edilen Yasin Aydeniz tutuklanarak, Urfa E Tipi 
Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
2 Şubat 2011’de, Urfa'nın Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam polisler tarafından gözaltına alınan Harran 
Üniversitesi öğrencisi Evin Suleymanoğlu, emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 
Süleymanoğlu, Siirt Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkında çıkardığı arama gerekçesinden ötürü tutuklanma talebiyle 
nöbetçi mahkemeye gönderildi. Suleymanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
konuldu.   
 
7 Şubat 2011’de, Urfa’da Emniyet Müdürlüğü TEM şubeye bağlı polis ekipleri sabah saatlerinde kent merkezi, 
Viranşehir, Siverek ve Ceylanpınar'daki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen 
adreslerden Hizbullah üyesi olduğu iddiası ile 5 kişi gözaltına alındı.   
 
7 Şubat 2011’de, Urfa’da önceki gece Süleymaniye Mahallesi'nde dolaşırken gözaltına alınan 2 kişiden 17 
yaşındaki İ.Y. Urfa Adliyesinde Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Harran 
Üniversitesi öğrencisi Ferman Fidan (20) ise tutuklanması talebiyle Urfa 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 
Burada ifadesi alınan Fidan, "Örgüt üyesi olmak", "Örgüt propagandası yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" 
iddiaları ile tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
  
11 Şubat 2011’de, Urfa'da, Eyüpkent Mahallesi'nde oturan Azad Çakıcı'ın evine gece saat 00.00 sıralarında baskın 
düzenlendi. Baskında Çakıcı gözaltına alındı. Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çakıcı'ın gözaltı gerekçesi 
öğrenilemedi.   
 
11 Şubat 2011’de, Urfa'nın Siverek İlçesi Askerlik Şubesi'nde görev yapan Yarbay Fatih Arslan, arabasıyla çarptığı 
Mithat Kantarmış'ın ölümüne neden olmuş ve Yarbay Arslan tutuklanmıştı. Yarbay Arslan, Diyarbakır'daki 
duruşmasını izleyen ve Adliye Binası'na girmek isteyen Kantarmış'ın yakınlarına polis, biber gazı ve copla 
müdahale etti. Polisin sert müdahalesi sonucu 8 kişi gözaltına alındı.   
 
14 Şubat 2011’de, Urfa'nın Birecik İlçesi'nde ise dün gece Devlet Hastanesi civarında dolaşan Kadir Oğuz ve 
soyadı öğrenilemeyen Hikmet adlı DYG üyesi gençler, polis tarafından yapılan kimlik kontrolünden sonra gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan gençlerden Oğuz, Birecik Emniyet Müdürlüğü'nde serbest bırakılırken, Hikmet isimli gencin 
ise, hakkında arama kararı olduğu gerekçesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.  
 
14 Şubat 2011’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde de, dün gece polis karakoluna ve Hükümet Konağı'na 
molotofkokteyli ve ses bombası atılırken, ilçede bu sabah polisin yaptığı ev baskınlarında Tevfik İnan, Süleyman 
İnan ve H.E adlı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. İlçe merkezinde yapılan gösteri ve yürüyüşlerden dolayı 
gözaltına alındıkları ileri sürülen kişiler, Viranşehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
15 Şubat 2011’de, Urfa'da da, dün gece Sigorta Mahallesi'nde oturan Mehmet Doğan isimli vatandaşın evine 
polisler tarafından baskın düzenledi. Gözaltına alınma gerekçesi öğrenilmeyen Doğan, Urfa İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
15 Şubat 2011’de, Urfa ili Viranşehir İlçesi’nde, Dumlupınar İlköğretim Okulu önünde toplanan bin kişi Kahro lsun 15 
Şubat komplosu" pankartını açtı. Açıklamanın ardından kitle Karacadağ Caddesi'ne doğru tekrar yürüyüşe geçti. 
Burada polis biber gazı ile göstericilere müdahale etti. Müdahalenin ardından 2'si çocuk 5 kişi gözaltına alındı.   
  
15 Şubat 2011’de Urfa'nın Eyyübiye Mahallesinde de sabah saatlerinde evden çıkan Sabri Ötünç isimli genç 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Ötünç, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
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15 Şubat 2011’de, Urfa’nın Suruç ve Birecik ilçelerindeki çatışmalar sona ererken, BDP Suruç İlçe binasının kapalı 
olmasına rağmen polisin ablukası devam ediyor. Müdahale sırasında gözaltına alınan 5 kişiden 3 kişi ilçe 
emniyetindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.Y.adlı çocuk ile bir çocuk daha gözaltında tutuluyor. 
Birecik'te ise, 1'i çocuk 3 kişi gözaltına alındı  
 
15 Şubat 2011’de, düzenlenen protesto gösterilerine gaz bombası, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden 
kolluk kuvvetleri Şanlıurfa’da 15 kişiyi gözaltına aldı.  
 
15 Şubat 2011’de, Urfa'nın Suruç ilçesinde 15 Şubat protestosu yürüyüşünden sonra gözaltına alınan M. Ş., M. Ş. 
ve Ö. B. isimli çocuklar emniyetteki işlemlerin ardından "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" 
iddiası ile Suruç Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişlerdir.. Mahkemede ifade veren çocukların, karakolda 
işkence gördüklerini bu yüzden kolluk kuvvetlerindeki ifadelerinin geçerli olmadığını söyledikleri belirtilirken, 
çocukların işkence iddialarının tutanaklara geçirilmiş ve 3 çocuk ifadelerinin ardından tutuklanarak Urfa E Tipi 
Kapalı Cezaevine gönderilmişlerdir.   
 
15 Şubat 2011’de, Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi üyesi olan Hikmet Çark'ın daha önce Iğdır'da hakkında 
açılan bir dava duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle Birecik'te gözaltına alındığı ve Iğdır'da görülen mahkemeye 
götürülmek üzere tutuklandığı öğrenildi. Çark, Iğdır'a götürülmek üzere Urfa Cezaevi'ne götürüldü.   
 
17 Şubat 2011’de, 15 Şubat 2011’deki protesto gösterilerinin ardından  Şanlıurfa’da gözaltına alınan  2 çocuk 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
 
17 Şubat 2011’de,  Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini 
protesto etmek amacı ile yapılan yürüyüşün ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan 5 kişiden D.K. Mehmet Tekin 
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi serbest bırakılırken, Vedat Kalkan ve Şeyhmus Okşamak  "2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na" muhalefet ettikleri iddiasıyla tutuklandı. Okşamak ve Kalkan Urfa E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
22 Şubat 2011’de, Urfa ili Viranşehir ilçesin'de dün gece Şırnak Mahallesi'nde Oğlakçı Yolu üzerinde toplanan bir 
grup, 15 Şubatı protesto etmek için bedenini ateşe veren Mustafa Malkoç için eylem yapmak istedi.  Şırnak 
Mahallesi'ni zırhlı araçlar ve panzerlerle abluka altına alan emniyet güçleri mahalleye giriş ve çıkışlarda üst araması 
ve kimlik kontrolü yaptı. Yürüyüş yapan kitleye müdahale etmek isteyen polis, göstericilerin ara sokaklara dağılması 
üzerine mahallenin girişini kapadı. Yapılan kontrollerde şüpheli iddiası ile gözaltına alınan 10 kişi Emniyet 
Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
2 Mart 2011’de, Şanlıurfa’da hazine arazine yapılan evlerin yıkılması için gelen belediye ekiplerine direnen ev 
sahiplerine, polis ekiplerinin orantısız ve aşırı güç kullanarak müdahale  etti. Müdahale sonrasında 7 kişi gözaltına 
alındı  
 
7 Mart 2011'de, Urfa merkezde 2 kişi gözaltına alındı. BDP Siyaset Akademisi çalışanı Semiha Can'ın, sabah 
saatlerinde markete giderken polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Hakkında yerel mahkemenin verdiği 6 
yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onansı nedeniyle gözaltına alınan ve savcılığa çıkarılan Can, 
tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.Urfa'da düzenlenen 8 Mart mitinginin ardın B.A. adlı çocuğun 
gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
8 Mart 2011'de, Urfa Topçu Meydanı'nda dün düzenlenen kadın mitinginden sonra gözaltına alınan Azadiya Welat 
gazetesi çalışanı Hasan Baran Akbaş, emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin 
ardından "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla tutuklanma talebiyle Urfa 2. Sulh 
Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Akbaş, aynı iddia ile tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
8 Mart 2011'de, Urfa’nın Viranşehir İlçesi'nde Mehmet Şengül (18) adlı genç, polise molotofkokteyli attığı iddiasıyla 
tutuklanarak, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Akşam saatlerinde evinden alınan Şengül, sabah 
çıkarıldığı Viranşehir Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.   
 
8 Mart 2011’de, Şanlıurfa’da Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen mitinge katılan Ferhat Yıldırım, 
Gazali Yazar ve Hüseyin Kara’nın kendilerini durduran sivil polis memurlarına kimlik sorunca darp edilerek 
gözaltına alındıkları öğrenildi. Darp edildiklerine dair doktor raporu alan 3 kişi polis memurları hakkında suç 
duyurusunda bulundu   
 
9 Mart 2011'de, 8 Mart akşam saatlerinde Haran Üniversitesi Öğrenci Derneği'nden (HÖDER) çıktıktan sonra evine 
doğru giden Deniz Özdemir adlı üniversite öğrencisi, yolda polisler tarafından gözaltına alındı. Özdemir, 15 
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Şubat’ta gerçekleştirilen gösterilere katıldığı ve slogan attığı iddiasıyla, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle 
nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Özdemir, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla 
tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
14 Mart 2011'de, Urfa’nın Siverek ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Haşim Koyuncu, PKK’ye üye olduğu 
iddiasıyla görev yaptığı okulun lojmanında gözaltına alındı.     
 
17 Mart 2011’de, BDP Ceylanpınar İlçe Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Ceylanpınar Newroz Tertip Komitesi 
Başkanı Cemil Tuncer "suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla gözaltına alındı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.   
 
17 Mart 2011'de, Urfa Suruç İlçesi'nde önceki gün evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 16 yaşındaki A.A 
ve Y.Y. ile Ahmet Ongüç, Ahmet Yürekli, Ali Kılıç, Müslüm Caymaz, Ali Baran ve Mazlum Şahin, emniyetteki ifade 
işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren Ahmet Yürekli serbest bırakılırken, 2'si çocuk 7 kişi 
ise tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Suruç Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 7 kişi, "örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiası ile tutuklanıp Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
19 Mart 2011'de, Urfa’nın Birecik İlçesi’nde Newroz kutlaması, Birecik Futbol sahasında yapıldı. Alanın girişinde üst 
araması yapan polisler, Müslüm Öktem ve Yaşar Öktem adlı iki kişiyi üzerlerinde Demokratik Konfederazlizm 
bayrakları olduğu iddiası ile gözaltına aldı.   
  
25 Mart 2011’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 6 Mart'ta yapılan etkinlikte Koma Nergize Botan'ın 
seslendirdiği "Em in Apocî" parçası nedeniyle Viranşehir Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 
evlerinden gözaltına alınan BDP'li Kadın Meclis üyeleri Suna Uluğtürken, Zühre Tatlı, Servet Kılıç ve Ayşe Sürücü 
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  
 
30 Mart 2011'de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, 20 Mart Pazar günü kutlanan Newroz kutlaması sonrası çıkan 
olaylara katıldıkları ve Newroz'da açılan pankart, poster, bayrak ve atılan sloganlar nedeni ile Newroz tertip 
komitesi üyesi 3 kişi ve Newroz'da sunuculuk yapan Med Kültür ve Sanat Merkezi Sanat Yönetmeni Mehmet 
Karakış gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 4 kişi, daha sonra serbest bırakıldı.   
 
1 Nisan 2011’de, Urfa'da dershane öğrencisi Hanım Tutal (18) Bahçelievler Mahallesi'nde 16 yaşındaki kardeşi 
Emine Tutal ile birlikte dershaneden çıkarken, polisler tarafından durduruldu. Emine Tutal'ın cep telefonuna el 
koyan polisler Hanım Tutal'ı ise gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen Tutal'ın Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü belirtildi.   
 
5 Nisan 2011'de Urfa'da Cuma gecesi polisler tarafından evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Hanım Tutal, 
Tuba Bali, Kadriye Çelik, Deniz Kuş ve Necmettin Kötüz, Urfa Adliyesi'ne sevk edildi.  5 kişiden, Tutal, Bali ve Çelik 
tutuksuz yargılanmak serbest bırakılırken, Deniz Kuş ve Necmettin Kötüz adlı yurttaşlar ise, "Örgüt üyesi olmak" 
iddiası ile tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.    
 
9 Nisan 2011'de Urfa ili Viranşehir ilçesin'de üç gün önce yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı 
saerbes bırakıldı, 3'ü tutuklandı. İbrahim Naci savcılık tarafından,  İzzet Kaman, Eşref Kevci, Hüseyin Gözbebeği, 
Mehmet Körpe, Abdulkadir Gülgör, Ahmet İlbaş, Nezir Özgezer ve Mehmet Ali Ekti tutuklanma talebi ile Viranşehir 
Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 kişi serbest bırakılırken, Mehmet Ali Ekti "Örgüt 
propagandası" yaptığı iddiası ile Ahmet İlbaş ve Nezir Özgezer ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gerekçe 
gösterilerek tutuklandı.   

22 Nisan 2011’de, Urfa’da Eyyübiye Mahallesi'nde SODES kapsamında yapılan "Kadın Destek Evi"ne yapılan 
molotoflu saldırının ardından gözaltına alınan Abdurrahman Bozkurt ve soyadı öğrenilemeyen Atilla adlı çocuk hala 
gözaltında tutulurken, sabah saatlerinde de Emin Baynaz evinden gözaltına alındı.   

25 Nisan günü,  YSK nın 18 Nisan 2011’de aldığı kararla, BDP’nin desteklediği   bağımsız milletvekili  adaylarının 
başvurularını reddetmesi üzerine çıkan protesto eylemlerinde  Şanlıurfa’da 4 kişi; gözaltına alındı 

25 Nisan 2011’de, Urfa'nın Hilvan İlçesi'nde 2 gün önce evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan 4 kişi, emniyet 
ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Mustafa Saman, Mehmet Salih Hidiç, Sinan Sedat 
Çalışçı ve Metin Sütpak, katıldıkları Newroz kutlamasında "Yasadışı slogan attıkları" iddiasıyla tutuklanma talebiyle 
mahkemeye çıkarıldı. 4 kişi tutuklanarak Hilvan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
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25 Nisan 2011’de, Urfa’da Geçtiğimiz Cuma günü Eyyubi Mahallesi'nde gözaltına alınan Abdurrahman Bozkurt, 
Emin Baynaz ve bir çocuk emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren 
1'i çocuk 3 kişi "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 18 yaşından küçük olan 
kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bozkurt ve Baynaz, tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi  

29 Nisan 2011’de Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde Musa Anter Parkı'nda "Sivil Cuma" namazını kıldıran Seydayê 
Melle Yasin, namazın ardından polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi alınamayan 
Yasin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   

 2 Mayıs 2011’de Urfa'nın Siverek İlçesi'nde akşam saatlerinde BDP üyesi Halit Ergin polisler tarafından gözaltına 
alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü. Ergin’in geçmişte olan bir davasından dolayı ifade vermediği ve bu 
nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.   

3 Mayıs 2011’de Urfa Viranşehir'de bu sabah saatlerinde ilçenin değişik mahallelerinde ev baskınlar yapıldı. 
Yapılan ev baskınlarında değişik tarihlerde "Yasa dışı eyleme katıldıkları" iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanların Serdar Karatepe, Menduh Tavşan, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Ali Yıldırım ve Abdullah Güven 
oldukları öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınanların durumunu sormak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden BDP 
İlçe Başkanı Ferzende Ata hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.   

3 Mayıs 2011’de, önceki gece Urfa'nın Eyyübiye ve Atatürk mahallelerinde yapılan ev baskınlarında M.C.F. (15) 
A.Ç. (17) ve F.T. (17) isimli çocuklar ile Emin Tutal (18) ve Mehmet Fatih Çakıcı (18) gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 3'ü çocuk 6 kişi emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin ardından 3'ü çocuk 
4 kişi serbest bırakılırken 2 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Emin Tutal ve Mehmet Fatih Çakıcı, 
"Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.   

3 Mayıs günü, Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla “Newroz kutlamasında yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı   
 
6 Mayıs 2011’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde haklarında arama kararı olduğu için emniyete giden Ahmet İnak, 
Mehmet Güneş ve Salih Seyhun, Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 3 kişi, 
tutuklanma talebiyle Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İnak, Güneş ve Seyhun, "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  (06.05.2011/DİHA) 
 
11 Mayıs 2011’de, Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, Dersim ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda yaşamını 
yitiren 9 HPG'li için 7 Mayıs'ta yapılan yürüyüşe müdahale eden polis, 8 kişiyi darp ederek gözaltına almıştı. Daha 
sonra yapılan ev baskınında da 1 kişinin gözaltına alınması ile gözaltına alınanların sayısı 9'a çıkmıştı. Emniyetteki 
ifadelerinin ardından Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan 9 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye 
sevk edildi. Mahkemeye sevk edilenlerden 7 kişi serbest bırakılırken, Ahmet Yılmaz ve Kasım Yıldırım, "Örgüt 
propagandası yapmak" ve "kamu malına zarar vermek" gerekçesiyle tutuklanarak Urfa E Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
12 Mayıs 2011’de Urfa merkezde milletvekili adayı İbrahim Ayhan için seçim bürosu açılışının ardından BDP 
bayrağı ile evine dönen Ateş ailesinin önü polisler tarafından kesildi. 16 yaşındaki İbrahim Ateş'i tartaklayarak 
gözaltına almak isteyen polislere ailenin diğer fertleri tepki gösterdi. Polis itiraz eden ağabey Abbas Ateş ve enişte 
Halil Ateş'i ailenin değer fertlerinin önünde döverek gözaltına aldı  
  
13 Mayıs 2011’de, Urfa ve Ceylanpınar'da iki gün önce evlerine baskın yapılan aralarında BDP Ceylanpınar İlçe 
Başkan Yardımcısı Sabri Benli'nin de bulunduğu 7 kişiden, BDP İlçe Başkan Yardımcısı Benli ve BDP üyesi 
Müslüm Akşahin ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla çıkarıldıkları Urfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 
tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
15 Mayıs 2011’de, Urfa'da KURDÎ-DER Şubesi ve BDP Siyaset Akademisi'nin bulunduğu binaya gece kimliği 
belirsiz kişilerce molotofkokteyli atılarak yakıldı. Bir gün önce Urfa'da Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğunun 
tutuklu adayı İbrahim Ayhan'ın seçim bürosuna da molotofkokteyli atıldı, saldırıyı duyan yüzlerce yurttaş ise, bina 
önünde bir araya geldi.  Polisle yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı.  Polis gaz bombaları ile müdahale etti. 
Müdahale sırasında aralarında BDP Merkez İlçe Başkanı İzzet Yılmaz'ın da bulunduğu 9 kişi tartaklanarak ve yerde 
sürüklenerek gözaltına alındı.   
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16 Mayıs günü, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 2011’de 
çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirmesinin protesto gösterileri nedeniyle TEM Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 7 kişi; gözaltına alındı   
 
18 Mayıs 2011’de, Urfa'nın Bozova İlçesi'ne bağlı Hacılar Köyü'nde gözaltına alınan Metin Kocaoğlu, Yaylak 
Jandarma Karakolu'ndaki işlemleri tamamladıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Kocaoğlu, 
tutuklanma talebiyle Bozova Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan Kocaoğlu, "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.   
 
21 Mayıs 2011’de, Urfa'da 18 Mayıs günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 si çocuk 13 kişi 20 Mayıs 
günü adliyeye sevk edilmiş ve çocuklardan 1'i "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine 
gönderilmişti. Gözaltında tutulan diğer kişiler ise emniyet ifadelerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık tarafından 
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Vedat Demir, İrfan Solmaz, Murat Altundağ ve Mehmet Gazali Yazar, 
tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. İki kişinin ise halen gözaltında olduğu belirtildi.   
  
23 Mayıs 2011’de, Şanlıurfa'da 21 Mayıs günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçiş 
güzergahında taşkınlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Gözaltına alınan 94 kişi, ''Kabahatler Kanunu'na muhalefet ettikleri'' gerekçesiyle haklarında işlem yapıldıktan sonra 
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı güzergâhta konvoya karışan 
bir minibüste bulunan ve protesto etmek isteyen 20 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
24 Mayıs 2011’de, Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda “yasadışı KCK 
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla, Şanlıurfa’da 6 kişi; gözaltına alındı, gözaltına alınan kişilerden 5 i 
tutuklanarak cezaevine konuldu  
 
24 Mayıs 2011’de, Urfa İl Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından sabah saatlerinde öğrencilerinin evlerine 
eşzamanlı olarak baskın yapıldı. Baskınların ardından Nihat Demirbilek, Mehmet Taş, Kenan Açıkgöz, Yunus 
Durdu, Ubeydullah Çiftçiler ve ismi öğrenilemeyen 3 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen biri 
liseli 7'si üniversite öğrencisi 8 kişinin Urfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü bildirildi.   
 
25 Mayıs 2011’de, Urfa'da 23 Mayıs günü evlere yapılan baskınla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Ömer Acıma, Kenan Açıkgöz ve 
Mustafa Karak, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan Acıma, Açıkgöz 
ve Karak, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
 27 Mayıs 2011’de, Urfa’nın Suruç İlçesi'nin Cumhuriyet, Sarayaltı ve Hürriyet mahallelerinde sabaha karşı yapılan 
ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişiden, 14 yaşındaki S.Ç.adlı çocuk ile Arif Laçin, İsmet Beyhan ve Halil 
Aktaş Suruç Adliyesi'ne getirilerek, savcılıkta ifadeleri alındı. Daha sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk 
edilen 4 kişiden S.Ç ile Arif Laçin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Beyhan ve Aktaş, "Örgüt üyesi 
oldukları" iddiasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
 27 Mayıs 2011’de, Urfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 2 gün önce öğrencilerin evlerine 
eşzamanlı olarak yapılan baskınlarda 6 öğrenci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Nihat Demirbilek, Mehmet 
Taş, Yunus Durdu, Ubeytullah Çiftçiler, Bulut Ayana ve Hasan Berzan Özbadem Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade 
işlemlerinin ardından Urfa Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 6 öğrenci tutuklanma talebiyle 
Urfa 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan öğrencilerden Özbadem tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Demirbilek, Durdu, Ayana, Taş ve Çiftçiler "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla 
tutuklanıp, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
30 Mayıs 2011’de, Urfa'da Eyüp Göncü Lisesi öğrencisi R.P., polis tarafından okula yapılan baskında dersten 
çıkarılarak gözaltına alındı. Kız öğrenci R.P’nin Eyyübiye Mahallesi'ndeki evi daha önce de polis tarafından üç defa 
basılmıştı. Öğretmen ve öğrencilerin gözleri önünde elleri kelepçelenerek okuldan çıkarılan R.P.'nin gözaltı 
gerekçesi öğrenilemezken, R.P., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü  
 
31 Mayıs 2011’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde 2011 Newroz kutlamaları sırasında "Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri ve "Örgüt adına eylem yaptıkları" iddiası ile 30 Mayıs günü gözaltına 
alınan Eşref Kevci, Lokman Kaya, Hakan Oğurlu ve Osman Furuncu savcılığa çıkarıldı. Viranşehir Cumhuriyet 
Savcılığı'nda ifadeleri alınan ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Kevci, Kaya, Oğurlu ve Furuncu, 
aynı gerekçe ile tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi   
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1 Haziran 2011’de, Urfa'nın Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Gülten E. bir süre önce "Örgüt adına suç işlediği" 
iddiasıyla tutuklandı. Urfa E Tipi Cezaevi'ne götürülen annelerini 6 ay önce ziyarete giden Rozerin (14), Ruken (18) 
ve Dilan (20) E. görevli jandarma tarafından arama noktasında ince aramadan geçirildi ve tacize uğradı. Tacize 
itiraz eden kız kardeşlerle jandarmalar arasında arbede yaşandı. Ardından anne Gülten E. Adana Karataş 
Cezaevi'ne sürgün edildi üç kız kardeşe ise 3 ay görüş yasağı getirildi. Taciz ve darp eden jandarma ise "Görevliye 
mukavemet ettikleri" iddiasıyla üç kız kardeş hakkında suç duyurusunda bulundu. Sabah saatlerinde "İfadeniz var" 
denilerek çağırıldıkları Yenişehir Polis Merkezi'nde giden kız kardeşlerden Ruken e Dilan E. haklarında şikayet 
olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.   
 
3 Haziran 2011’de, Urfa Emniyet Müdürlüğü polisleri, Haleplibahçe Mahallesi'nde ikamet eden BDP üyesi Ahmet 
Demir'in evine baskın yaptı. Demir, "Hakkında arama olduğu" gerekçesiyle gözaltına alınarak, İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
5 Haziran 2011’de, Urfa ili merkezde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun Urfa Bağımsız Milletvekili adayları 
İbrahim Binici ve tutuklu İbrahim Ayhan için Topçu Meydan'ında düzenlenen mitingin dağılmasından sonra, Atatürk 
Bulvarı ve Bahçelievler Mahallesi'ne doğru yürüyen kitleye polis cop ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Aralarında 
3'ü kadın 8 kişi darp edilerek, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülenlerden 3'ü kadın 5 kişi ilk 
işlemlerinden sonra serbest bırakılırken, Mehmet Taner, Agit Şener ve Murat Dağlan adlı gençler ise TEM Şube'ye 
götürüldü.   
 
7 Haziran 2011’de, Urfa ili Ceylanpınar ilçesin'de sokakta yürüyen Ömer Yılmaz, Abdullah Bulut ve ismi 
öğrenilemeyen bir kişi "Şüpheli" oldukları iddiasıyla polisler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapılan gençler 
gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
12 Haziran 2011’de, Urfa Batıkent Mahallesi'nde bulunan TOKİ İlköğretim Okulu'nda Emek, Demokrasi ve Özgürlük 
Bloğu adayı İbrahim Binici'nin müşahidi olan İbrahim Halil Dozanlı, polisler tarafından okulda görevli olmasına 
rağmen gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Urfa merkez Ahmet Erseven İlköğretim Okulu'nda ise oy kullanan 
soyadı öğrenilemeyen Orhan isimli bir yurttaş gözaltına alındı.    
 
12 Haziran 2011’de, Urfa’nın Ceylanpınar İlçesi'ne bağlı Tekinler (Xirbê Miho) Köyü'nde oy kullanma esnasında bir 
seçmen, müdahale ettiği gerekçesiyle sandık başkanını darp etti. Ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri 
aralarında Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu müşahitlerinin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı ve 5 kişi Muratlı 
Jandarma Karakolu'na götürüldü.  
 
12 Haziran 2011’de, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Urfa Bağımsız milletvekili 
Adayı İbrahim Ayhan'ın 8 müşahidi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri müşahit kartlarının üzerinde sandık 
numarası bulunmaması ve birden fazla müşahidin bir sandık başında olması olduğu öğrenildi  
 
17 Haziran 2011’de, Urfa ili Viranşehir ilçesin'de polisin yaptığı ev baskınında gözaltına alınan Viranşehir Belediye 
Meclis Üyesi Hıdır Ardin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
17 Haziran 2011’de, Urfa Harran Üniversitesi'nde okuyan 2 öğrenci gözaltına alındı. Kent merkezinde dolaştıkları 
sırada ayrı ayrı yerlerden gözaltına alınan ve soyadları öğrenilemeyen Birgül ile Özgür adlı öğrenciler, İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. İki öğrencinin gözaltı gerekçeleri öğrenilemedi.   
 
18 Haziran 2011’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde 16 Haziran günü gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki ifadelerinin 
ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi de tutuklanma 
talebi ile Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemeye gönderilen BDP Üyesi Şeyh Ali Çoban ve 
Hıdır Argin "Örgüte eleman kazandırmak" iddiası ile tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
21 Haziran 2011’de, Urfa ili Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, BDP ilçe yöneticisi Mehmet 
Doğan'ın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramanın ardından Doğan, gözaltına alındı.      
 
22 Haziran 2011’de, Urfa’nın Hilvan ilçesi çarşı merkezinde gezerken polis ekipleri tarafından durdurulan Mehmet 
Kanat gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, Kanat'ın Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi.  
 
30 Haziran 2011’de, Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde 29 Haziran günü gerçekleşen ev baskınlarında 2'si çocuk 4 kişi 
gözaltına alınmıştı. 30 Haziran 2011’de, gözaltına alınan Yunus İdiş  (16),   Halil Direk (16), Ahmet Saraç (20) ve 
Nurullah Kalkan emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Yunus İdiş  
(16),  Halil Direk (16), Ahmet Saraç (20) serbest bırakılırken, Nurullah Kalkan tutuklanma talebiyle mahkemeye 
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gönderildi. Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Kalkan, "Devlet malına zarar vermek" 
iddiasıyla tutuklandı.   
 
5 Temmuz 2011’de Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’ne bağlı Aciller Köyü'nde sabah saatlerinde jandarma tarafından 2 
ayrı eve baskın düzenlendi. Baskında amca çocukları olan Mustafa Kocaoğlu ile Mehmet Kocaoğlu gözaltına 
alındı.    
 
8 Temmuz 20112de BDP Urfa İl Başkanı Müslüm Kaplan, görüş için gittiği Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nin girişinde 
kayıt esnasında gözaltına alındı  
 
9 Temmuz 2011’de BDP Üyesi Adem Dağal, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında açılan dava 
nedeniyle Ceylanpınar İlçesi'nde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Urfa E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
 
15 Temmuz 2011’de Urfa'nın Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'nde oturan BDP'li Hasan ve Bekir Acar kardeşlerin 
evlerine düzenlenen baskında Hasan ve Bekir Acar kardeşleri evde bulamayan polisin Hasan Acar'ın oğlu Velat 
Acar'ı gözaltına aldığı öğrenildi   
 
26 Temmuz 2011’de Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi istikametinden Viranşehir ilçesine gitmekte olan bir aracı durduran 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, araçta bulunan ve soyadı öğrenilemeyen Mehmet adlı 1 kişiyi gözaltına 
aldı.    
 
27 Temmuz 2011’de Urfa merkezde Terörle Mücadele Şubesi polisleri, bir işyerine yaptıkları baskın sonrası lise 
öğrencisi Umut İzol'u gözaltına aldı  
 
27 Temmuz 2011’de "KCK Urfa soruşturması" adı altında verdiği "Beni kırsala gönderecektiler" şeklindeki ifadesi 
üzerine, 1 Ekim 2010'da dönemin BDP İl Eş Başkanı olan Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan ile İl Eş Başkanı Adile 
Fidan'ın da aralarında bulunduğu 28 BDP'linin gözaltına alınmasına ve 9'nun tutuklanmasına neden olan 17 
yaşındaki Gülistan Encü, vicdan azabı çektiğini ifade ederek, hem emniyette hem de özel yetkili savcıda baskı 
altında ifade verdiği ve polisin kendisini oyuna getirdiği yönünde DİHA'ya açıklamalarda bulunmasının ardından 
gözaltına, gözaltına alındı.     
 
4 Ağustos 2011’de, “15 Şubat 2011’de düzenlenen gösterilerde yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde BDP ilçe başkanı Abdülkadir Ercan ile başkan yardımcısı İbrahim 
Oğurlu, tutuklandılar   
 
5 Ağustos 2011’de Urfa'nın Suruç İlçesi'nde sabaha karşı çok sayıda polis ve özel harekat timi, birçok eve baskın 
düzenledi.  Baskınlarda 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  Ramazan Özkan, Oğlaklı (Meşik) Köyü'nden Kemal 
Kolay, İbrahim Kolay, geçtiğimiz gün tutuklanan BDP Suruç İlçe Başkanı Abdulkadir Ercan'ın kardeşi Halil Ercan ve 
Kadir Devir, Ramazan Yağmurlu.   
 
5 Ağustos 2011’de Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasi tutukluların yakınları haftalık olağan görüş 
için sabah saatlerinde cezaevine gitti. Görüş öncesi üst araması sırasında gardiyanların aileleri sık sık araması 
aileler ve gardiyanlar arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginlik üzerine gardiyanların bir tutuklu yakınını 
tartaklaması gerginliğin büyümesine neden oldu.  Cezaevine Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet polisleri 
çağrıldı. Cezaevi yetkilileri ailelerin görüş sonrası dışarı çıkmasına izin vermedi. Cezaevinde 1 buçuk saat sonra 
dışarı çıkan ailelerin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kimlik kontrolü sırasında Azad Yardımcı isimli yurttaş gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Yardımcı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
11 Ağustos 2011’de, Urfa'nın Suruç ilçesinde petrol istasyonu sahibi 2 kardeşin öldürülmesi ardından ilçe 
merkezinde evlere yapılan baskınlarda belediye çalışanı Genel İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Bekir Koşti'nin de 
aralarında bulunduğu Hasan Uçar, Tahir Yavuzer ve Halil Yavuzer adlı BDP üyeleri ile Sabri Kaya ve Enver 
Şimşeksoy isimli kişiler gözaltına alındı.     
 
17 Ağustos 2011’de, Urfa’da Şehrin merkezi yerlerinde son 3 günde asayiş kontrolü adı altında yapılan 
uygulamalarda 11 bin 251 kişi üst baş araması ve kimlik kontrolünden geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamaya göre; son günlerde meydana gelen olayların önlenmesi için yeni ekip görevlendirilmesi yapıldığı, 
uygulama ve kontrollerin devam ettiği bildirildi. Balıklıgöl, Gümrükhanı gibi iş yerleri bölgesinde görevli polislerin 
arttırıldığına işaret edilen açıklamada, il merkezinde 13-14-15 Ağustos tarihleri arasında Asayiş/Trafik kontrolleri 
yapıldığı ve bu uygulamalarda; 11 bin 251 kişi, 4 bin 603 araç, 2 bin 83 motosikletin sorgulandığı belirtildi. Bu 
uygulamalar sonucunda ise 31 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi  
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20 Ağustos 2011’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde Azadiya Welat Gazetesi'nin çalışanı Mehmet Şahin gözaltına alındı. 
"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.   
 
22 Ağustos 2011’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde 4 Ağustos tarihinde BDP ilçe binasına düzenlenen baskına 
ilişkin açıklama yapan BDP İlçe Başkanı Ferzende Ata, savcılığa çağrıldı. Savcılığa giden Ata, tutuklanarak Urfa E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi  
 
22 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde gözaltına alınan BDP İlçe Başkanı Ferzende Ata “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı   
 
25 Ağustos 2011’de Urfa’nın Siverek ilçesinde sabaha karşı yapılan ev baskınlarında Mahsun Gez, Derviş Sürücü, 
Serkan Avcı ve Kadir Kıran isimli 4 genç gözaltına alındı.    
 
26 Ağustos 2011’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde seslendirdikleri şarkılar ile "suç ve suçluyu" övdükleri iddiasıyla 
gözaltına alınan Koma Welatê Rojê üyeleri serbest bırakıldı.Urfa Viranşehir'de belediyeye bağlı Med Kültür ve 
Sanat Merkezi'nde faaliyetlerini yürüten Koma Welatê Rojê  grup üyesi Arif Adalı, Axin Tatlı, Rozerin Vural, Lokman 
Özgezer, Ferhat Özgezer ile Zeman Özgezer ifadeleri olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.  Savcılığa çıkarılan 
grup üyeleri  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı  
 
28 Ağustos 2011’de DTK çağrısı üzerine 27 Ağustos günü Urfa'dan yola çıkan canlı kalkanlar içerisinde yer alan 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) aktivisti Hülya Taşar kimlik kontrolü sırasında arandığı gerekçesiyle 
gözaltına alındı,  Taşar, nöbetçi mahkemece "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi  
 
30 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Ceylanpınar'da Pınar Turan ve Celil Dağtekin isimli 2 genç, sokakta yürüdükleri 
esnada polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen BDP üyesi 2 gencin Ceylanpınar İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.   
 
30 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’ nın Ceylanpınar İlçesi'nde ifadesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan BDP İlçe 
Başkanı Şükrü Kahraman, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İlçede bugün yine 
polisler tarafından gözaltına alınan BDP üyeleri Pınar Turan ve Celil Dağtekin de, emniyette ifadeleri alınarak 
serbest bırakıldı.   
 
21 Eylül 2011’de, 27 Kasım 2010 tarihinde Diyarbakır kırsalında kaza sonucu yaşamını yitiren YJA-Star üyesi Urfa-
Suruç doğumlu Tekoşin Şilan kod isimli Hilal Uğur için Urfa Suruç'ta açılan taziye çadırını ziyaret etmek isteyen 
yurttaşlara, polis dün sert müdahale etti. Müdahale sonucu aralarında BDP PM üyesi, il başkanı ve yöneticilerinin 
de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 6 sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Avukatlardan 
alınan bilgiye göre, gözaltında bulunan Aynur Yılmaz'ın kolu ve Faik Alakuş'un ise kaburgaları kırıldı. Alakuş'un 
Suruç Devlet Hastanesi'nde tutulduğu ve Urfa'ya sevk edilmesinin beklendiği bildirildi  
 
24 Eylül 2011’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde BDP yönetici ve üyelerinin evlerine ve işyerine düzenlenen 
baskınlarda gözaltına alınan 8 kişiden 6 sı “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla tutuklandı   
 
 27 Eylül 2011’de Şanlıurfa’da ve Suruç ilçesinde Eğitim-Sen ve İHD Şanlıurfa Şubesi’nin üye ve yöneticilerine 
yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 31 kişi “KCK/TM operasyonu” kapsamında gözaltına alındı, gözaltına 
alınanlardan 7 si tutuklandı.    
 
1 Ekim 2011’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde polis tarafından, "İhalelerde yolsuzluk" iddiasıyla 29 Eylül'de evlere ve 
Suruç Belediyesi'ne eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8'i belediye çalışanı 14 kişi akşam saatlerinde 
Suruç Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren Suruç Belediye Başkanvekili Mehmet Özkan, Barış Temizlik 
Limited Şirketi sorumlusu Muhittin Yener, Belediye Yazı İşleri Müdürü Ali Yavuz, Belediye Başkan Yardımcısı 
Süleyman Yıldız, Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan mühendis Reşit Aslan, İlhan Kızmak, Yüksel Tekinalp, 
Muhasebe Müdürü Ahmet Vural, yardımcısı Mehmet Yavuz'un da aralarında bulunduğu 14 kişiden biri serbest 
bırakıldı. 13 kişi ise tutuklanmaları talebiyle, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada yapılan yargılamada 13 kişi 
"Yolsuzluk" ve "Örgüte yardım ve yataklık" iddiaları ile tutuklandı. 13 kişi, Urfa Cezaevi'ne gönderildi.   
 
17 Ekim 2011’de, Şanlıurfa'da, 53 yaşındaki Ahmet Aslan, şeker hastası olan 45 yaşındaki eşi Saide Aslan'ı 
hastaneye götürmek isterken, Yunus Emre Caddesi üzerinde önünde giden polis aracından korna çalarak yol 
istediği için durdurulduğunu, polislerle aralarında yaşanan sözlü tartışmanın arbedeye dönüştüğünü, olay yerinden 
geçen ve kendisini korumak isteyen kişiler ile birlikte gözaltına alındığını, kendisi ile birlikte Zekeriya Çelik ve 
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Ekrem Atay ‘ın dövüldüğünü, polisler hakkında şiddet uyguladıkları gerekçesiyle, polislerin de kendileri hakkında 
görev yaptırmamak için direnme ve mukavemet gösterme iddiasıyla savcılığa suç duyurusundabulunduğunu ifade 
etti.   
 
21 Ekim 2011’de, Urfa'da 3 gün önce evlere yapılan baskında gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen 12 kişiden 
Fadıl Sarısu, Sümeyra Yılmaz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklama talebi ile 
mahkemeye gönderildi. "Örgüte üye olmak" iddiasıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilenlerden Abubekir 
Doğan, Cezayir Günbatı, Zeynel Kayar, Metin Özkan, Ayşe Yılmaz, Selcan Kurt, Asker Onar tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, Hanım Tutal tutuklandı. MKM şöleninde okuduğu şiirde "örgüt propagandası" yaptığı 
iddiasıyla tutuklanan Tutal, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
 
28 Ekim 2011’de, Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabaha karşı evlere 
baskın düzenledi. Baskınlar sonucunda Yaşar Koluman ve Ahmet Fırat isimli yurttaşlar gözaltına alındı. İki kişinin, 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da Amara Köyü'ne gerçekleştirilen ziyarete ilişkin Halfeti 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları belirtildi. 2 kişi Ceylanpınar 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
30 Ekim 2011’de, Şanlıurfa’da ve ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu 4 Nisan 
2011’de Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlamak amacıyla Halfeti İlçesi’nin Ömerli Köyü’ne yürüyüş yapan 
grupta yer alan 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 19’u “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla 30 Ekim 2011’de tutuklandı   
 
14 Kasım 2011’de, Kaçırdığı Kartepe deniz otobüsünde infaz edilen HPG'li Mensur Güzel'in İstanbul'dan alınan 
cenazesini taşıyan konvoy Urfa girişinde "ihbar" olduğu gerekçesiyle polisler tarafından durduruldu. Konvoyda 
kimlik kontrolü yapan polisler, BDP İl Eş Başkanı Mehmet Vural ile Güzel'in akrabası olduğu belirtilen Nafiz Işık'ı 
gözaltına aldı  
 
16 Kasım 2011’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde Pazartesi ve Salı günleri gözaltına alınan Ramazan Özkan, Halil 
Kolay, Halil Ercan ve Ramazan Yağmurlu, 12 Haziran seçimleri öncesi düzenlenen mitingde çıkan olaylara 
karıştıkları gerekçesiyle Suruç Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye 
sevk edildi.   
 
16 Kasım 2011’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde üniversite okuyan Halil Yıldız isimli öğrenci gözaltına alındı. Okuduğu 
Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksek Okulu'nda gözaltına alınan Yıldız'ın gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, 
Yıldız'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu bildirildi.    
 
19 Kasım 2011’de, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Kasım 2011’de düzenlenen ev baskınlarında 12 Haziran 2011 
Genel Seçimleri öncesinde düzenlenen bir mitingde çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ercan 
Ergün, Fehmi Zorlu, Hüseyin Erkan, İsa Gökmen ve Mazlum Nergis ile M.Ş. ve M.T. adlı iki çocuk “yas adışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandılar   
 
23 Kasım 2011’de, Urfa ili Suruç ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından bir eve sabah saatlerinde 
yapılan baskında M. Sedat Örçin adlı kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, Örçin emniyet 
müdürlüğüne götürüldü.   
 
24 Kasım 2011’de, Urfa'nın Halfeti İlçesi'ne bağlı Yukarı Göklü Beldesi ve beldeye bağlı Durak Köyü'nde sabah 
saatlerinde 6 eve baskın düzenlendi. Baskınlar sonucu gözaltına alınan ve gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 
Fatma Keskin, Abdullah Futsi, Aydın Canpolat, Serhat Canpolat, Abdullah Durak, Mehmet Eren ve Kemal 
Çakmak'ın Urfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtildi.   
 
30 Kasım 2011’de, Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne bağlı Boncuklu (Mecburîye) Mezrası'na sabaha karşı jandarma 
ekipleri tarafından 3 eve baskın düzenlendi. Baskın sonrası BDP ilçe yöneticisi Hüzni Kılıç, Abdurrezak Çalışkan ve 
Rıdvan Kılıç gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Doruklu Köyü Jandarma Karakolu'na götürüldükleri, evlerde 
bulunan kitap, dergilere de el konulduğu öğrenildi. Düzenlenen ev baskınlarında yapılan aramalarda evlerin 
darmadağın edildiği, duvarda asılı bulunan Kuran, bağlamanın da yerlere atıldığını söyleyen Hüzni Kılıç'ın eşi 
Yüksel Kılıç, "Uyuyan çocuklarımızın beşiklerini bile aradılar. Çocuklarımız hala korkudan tir tir titriyor. Bu zulüm 
nereye kadar devam edecek" diyerek tepki gösterdi  
 
11 Aralık 2011’de, Urfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde Cuma günü kimlik kontrolü yapan polisler tarafından işten 
dönerken 3 kişi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan PTT binasına molotof attıkları gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınan Umut İzol, Özgür Karadağ ve 17 yaşındaki S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa 
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çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 3 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Mahkeme 
tarafından ifadeleri alınan İzol ve Karadağ serbest bırakılırken, S.B. ise "Örgüt üyesi olduğu" gerekçesiyle 
tutuklandı. Tutuklanan S.B. Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü  
 
24 Aralık 2011’de, Vücut fonksiyonlarının yüzde 96'sını kaybettiği hastane raporları ile kanıtlı olan 29 yaşındaki 
Fadıl Özlen'in, mahkum olduğu yataktan "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi. 
Antep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi doktorları tarafından vücut fonksiyonlarının yüzde 96'sını kaybettiği 
için 15 Mart 2011 tarihinde Fadıl Özlen'e engelli raporu verildi. Özlen, 19 Aralık'ta TEM polisleri tarafından Urfa 
Eyyübiye Mahallesi'ndeki evinden gözaltına alınıp, jandarmaya teslim edildi. Sırrın Mahallesi'ndeki İl Jandarma 
Komutanlığı'na götürülen Özlen, Diyarbakır'da bir duruşması olduğunu ve ifade vermediği için gözaltına alındığını 
öğrendi. Özlen, kaçmasını engellemek için başına dikilen 2 jandarmaya "Beni neden gözaltına aldınız" diye 
sorduğunda, 2008 yılında "yasal olmayan bir gazeteyi" Halfeti İlçesi'nde dağıttığı için "Örgüt Propagandası" 
yapmaktan dolayı Diyarbakır 2. Ağır Ceza mahkemesi'nde dava açıldığını öğrenir.   
            
30 Aralık 2011’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen TEM Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı   
 
30 Aralık 2011’de, Urfa ili Suruç ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında evlere yapılan polis baskını sonrası 
BDP ilçe yöneticileri Ahmet Ötünç, Hakan Koştu, Mehmet Binici ve Feyzi Önkol gözaltına alındı. Esnafa baskı 
yaparak kepenk kapatmaya zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan BDP'lilerin gece yarısı 02.00'de bırakıldığı 
belirtildi.   
 
31 Aralık 2011’de, Urfa'da, Roboski katliamını protesto etmek için yürüyüş yapmak isteyen ancak izin verilmeyince 
oturma eylemine geçen kitleden gözaltına alınanların sayısı 36'ya çıktı. Yapılan müdahale sonrası aralarında BDP 
Urfa İl Eşbaşkanı Mehmet Vural, İHD Şube Sekreteri Nail Çetin, Adem Güler, Mustafa Güler, Müslüm Güler, 
Mehmet Oymaz, Berivan Ökmen, İbrahim Kılıç, Fevzi Eri, Hasan Akbaş, M. Emin Yıldırım, Yusuf Gümüş, Yaşar 
Andıç, Mustafa Şahin, Mukadder Binici ve Azadiya Welat çalışanı Eylem Baykuş'un da bulunduğu 36 kişi gözaltına 
alındı. Her noktası polis ablukasına alınan kentte, giriş çıkışların polislerce kontrol edildiği ve kimlik kontrolü 
yapıldığı belirtildi.   
 
  
 

Şırnak 
 
3 Ocak 2011’de Şırnak'ın Balveren Beldesi'nde jandarma, sabah saatlerinde BDP Üyesi Metin Uysal ve Gülşen 
Bayram'ın evlerine baskın düzenleyerek Uysal ve Bayram’ı gözaltına aldı.   
 
5 Ocak 2011’de Şırnak'ta, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarında 
BDP Şırnak İl Yöneticisi İbrahim Halil Uğur ve BDP üyesi Havzullah Erin gözaltına alındı. Gözaltına laınan bu kişiler 
6 Ocak günü tutuklanarak cezaevine konuldu  
 
22 Ocak 2011’de iki gün önce jandarma ve polisler tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alınan Şırnak'ın 
Cizre İlçesi'nin Cudi Mahallesi'nde oturan Azadiya Welat dağıtımcısı Haydar İçke, "Örgüte eleman kazandırmak" 
iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
23 Ocak 2011’de Federal Kürdistan Bölgesi'nden gelen Eyüp Yural isimli kamyon şoförü Habur Sınır Kapısı'nda 
Silopi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube polisleri tarafından gözaltına alındı. Önce Silopi Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen Yural'ın, sabah saatlerinde Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.     
 
1 Şubat 2011’de Şırnak ili Cizre ilçesin'de dün gece Sur ve Cudi mahallelerinde evlere baskın düzenleyen polisler, 
A.A (13), A.Ş (17), Sadık Parmak (22) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı. İlçe merkezinde yapılan gösteri 
ve yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor.   
 
1 Şubat 2011’de Şırnak ili Cizre ilçesin'de dün gece Sur Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polisler, Emine 
Bayar adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Bayar'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
tutulduğu öğrenildi.  
 
7 Şubat 2011’de Şırnak ili Cizre ilçesi’nin Nur Mahallesi'nde Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen kişilerin evlerin ve 
Mustazaf Derneği'ne dün gece yapılan baskınlarda 3 kişi Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.   
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14 Şubat 2011’de, Şırnak ili Silopi ilçesi'nin Cudi Mahallesi'nde polisler bir eve baskın düzenledi. Polis baskınında 
Cemil Oğrak adlı bir yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi öğrenilmeyen Oğrak, Silopi İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
15 Şubat 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesinde BDP İlçe binası önünde bir araya gelen ve aralarında BDP Silopi İlçe 
Başkanı Bahattin Alkış, Belediye Başkanı Emin Toğurlu'nun da bulunduğu kitleye polisin gaz bombalarıyla 
müdahale etti BDP İlçe binasının camları kırılırken, 5 yaşlı kadın ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 60 
yaşında ve kolu kırılan bir kadın Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 4'ü ise Silopi Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Alınan bilgilere olaylarda ismi öğrenilemeyen 6 kişi de gözaltına alındı.   
 
15 Şubat 2011’de, düzenlenen protesto gösterilerine gaz bombası, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden 
kolluk kuvvetleri Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 17 kişiyi, Silopi İlçesi’nde altı kişiyi gözaltına aldı.   
 
16 Şubat 2011’de, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde devam eden protesto gösterilerine de gaz bombası ve basınçlı suyla 
müdahale eden polis ekipleri  4 çocuğu gözaltına aldı   
 
16 Şubat 2011’de,  Şırnak ili Silopi İlçesi'nde 15 Şubat nedeniyle yapılan yürüyüşe polisin müdahalesi sonucu çıkan 
olayların ardından akşam saatlerinde H. K. (12), H. E. ve A.P. (13) adlı çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
16 Şubat 2011’de, Şırnak ili Silopi ilçesi'nin Barbaros Mahallesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan Türkiye'ye getiriliş 
yıldönümü nedeniyle yapılan protestoya polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Yapılan müdahale 
sonrası evlerinin kapısı önünde bekleyen Selahattin Tay, Ali Tay ve Şoreş Tay adlı kardeşler, polisin yaptığı kimlik 
kontrolünün ardından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri, gözaltına alınanların serbest bırakılması için uzun süre 
polis ile tartışırken, 3 kardeş Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada BDP ilçe binası önünde 
toplanan kitleye yapılan müdahalenin ardından yaralıların araçlara bindirdiği sırada Musa Aytış adlı kişinin de polis 
tarafında gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
18 Şubat 2011’de, Şırnak ve ilçelerinde polisin 15 Şubat gösterilerine sert müdahalesini kınamak için Silopi’de dün 
yapılan yürüyüşte polis müdahalesinin ardından gözaltına alınan 75 yaşındaki Salih Behem ile olay sırasında evine 
gitmekte olan Abdurrahman İzler "Örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı.   
 
19 Şubat günü, 15 şubat 2011 tarihinde  Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı  Salih Behem (75) tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
21 Şubat 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 
15 Şubat protestolarında polisin yaptığı müdahaleler sonucu 24 kişi gözaltına  R.D., T. T., Kerem Akdoğan, Mehmet 
Kayasız, İbrahim İşçi, Mehmet Halil Oflaz, Yusuf Katla ve Mehmet Şefik Tunç'u "Terör örgütüne üye olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlemek", "İzinsiz gösteriye katılmak" iddiasıyla tutukladı. Tutuklanan 2'si çocuk 8 kişi Cizre 
Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
28 Şubat 2011’de, Şırnak ili Cizre İlçesi'nde özel hareket polislerinin, Nur Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri 
baskında gözaltına alınan 7 çocuk annesi Nebahat İşçi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. İşçi'in 
evine ikinci kez gelen polisler, Nebahat İşçi'nin oğlu Naif İşçi'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınma gerekçesi 
öğrenilmezken, İşçi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
2 Mart 2011’de, Şırnak Cumhuriyet Savcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında bu sabah Nusaybin 
Yenituran Mahallesi'ndeki 4 eve baskın düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 3 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen 3 kişinin Şırnak'a gönderildiği öğrenildi.   
 
4 Mart 2011'de, Federal Kürdistan Bölgesi'ne akrabalarını ziyaretine giden 67 yaşındaki Emine Ökmen adındaki 
kadın, Habur Sınır Kapısı'nda sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Silopi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Şube polisleri tarafından gözaltına alınan Ökmen'nin 2003 yılında Adana Merkez Seyhan İlçesi'nde AKP İlçe binası 
önünde yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle hakkında açılan davada kesinleşen 1 yıl 4 ay hapis 
cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Ökmen, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cazaevine 
götürüldü.   
 
15 Mart 2011'de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde polisler, Nur Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyerek Serdar Kartal 
adındaki genci gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kartal Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
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19 Mart 2011'de, Şırnak'ın Cizre İlçesi Konak Mahallesi'nde akşam saatlerinde evinin önünde bekleyen B.A. (17) 
adlı çocuk Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen 
B.A.'nın emniyete götürüldüğü öğrenildi  
 
20 Mart 2011'de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Taşarası Köyü'nde yaşayan yurttaşlar Newroz kutlaması 
gerçekleştirdi. Newroz kutlanırken askerlerin köye yaptığı baskın sonucu Şahbettin Ecer ve Metin Ecer gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan 2 yurttaşın Taşarası Jandarma Karakolu'na götürüldükleri öğrenildi.  
 
21 Mart 2011'de, Şırnak Silopi İlçesi'nde dün gece Nuh, Cudi ve Başak mahallerinde gerçekleştirilen Newroz 
kutlamasının ardından "Demokratik Çözüm Çadırı"na yapılmak istenen yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri, 11 
kişiyi gözaltına aldı.   
 
22 Mart 2011'de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde gözaltına alınan 11 kişi, çıkarıldıkları savcılıkta serbest bırakılırken, 
ilçede 2 lise öğrencisinin de gözaltına alındığı bildirildi.   
  
29 Mart 2011'de Şırnak Silopi İlçesi'nde yapılan ev baskınlarında Yusuf Aras, İdris Aras, Cahit Aras, Zeynel 
Çağatay, Dijvar Ormanlı ve Kamil Demirhan gözaltına alındı. Gözaltı gereksi öğrenilemeyen 6 kişinin Silopi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Nurettin Tekin adlı yurttaş ise Silopi'den Şırnak'a giderken Kasrik 
Jandarma Karakolu arama noktasında gözaltına alıp Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü  
 
1 Nisan 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 28 Mart’ta gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki sorgularının ardından 
savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk 
edilen 11 kişiden Canan Kaplan serbest bırakılırken, Mesut Ayık, Osman Ayık, Mustafa Belge, Süleyman Güneri, 
Nurettin Tekin, Dijvar Ormanlı, Zeynel Çağatay, Mehmet Ernal, Rıdvan Özdemir ve Zeki Yeşil "Örgüte üye olmak" 
iddiasıyla tutuklandı.   
 
3 Nisan 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde BDP İlçe Örgütü önünde kurulu bulunan "Demokratik Çözüm Çadırı"na 
ve ve mahalleye rast gele gaz bombası atılmasıyla başlayan olaylarda Metin İdin (19), H.U., (13) ve O. B., (14) 
isimli çocukları gözaltına alarak Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü  
 
6 Nisan 2011'de, operasyonları protesto etmek için BDP Şırnak İl binası önünden toplanan bini aşkın kişi 
"Demokratik Çözüm Çadırı"na doğru yürüyüşe geçti. Çadırın bulunduğu meydanda son bulan yürüyüşün ardından 
basın açıklaması yapıldı.  Polis daha sonra çadıra ve gençlere gaz bombalarıyla müdahale etti.  Müdahale 
sırasında polis 2 kişiyi gözaltına aldı.    
 
6 Nisan 2011'de, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde gece saat 02.00 sıralarında BDP İlçe Yöneticisi Adil Yalçın'ın evine İdil 
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından baskın düzenlendi.Evi ve işyeri darmadağın eden polisler aramanın 
ardından Yalçın'ı gözaltına aldı.   
 
7 Nisan 2011’de, Hatay’ın Hassa İlçesi’nde çıkan çatışmada yaşamını yitirenler için, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 
düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu iki kişi yaralandı, 12 
kişi de gözaltına alındı   
 
7 Nisan 2011'de, Şırnak'ta Hatay'ın Hassa İlçesi'nde 7 HPG'linin yaşamını yitirmesini protesto etmek için yapılan 
yürüyüş sonrası gözaltına alınan 2 kişiden E.E. serbest bırakılırken, Z.İ. tutuklanma talebi ile Şırnak Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne gönderildi. "Örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Z.İ., Şırnak Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
8 Nisan 2011'de, Şırnak'ın Hezex (İdil) İlçesi Atakent Mahallesi'ndeki evine 2 gün önce yapılan baskında gözaltına 
alınan BDP'li Adil Yalçın,  "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi  
 
13 Nisan 2011'de Şırnak'ın Cudi Dağı'nda başlatılan operasyon kapsamında 4 gün önce akşam saatlerinde çıkan 
çatışmada HPG'li olduğu iddia edilen 2 kişinin sağ olarak yakalandığı belirtildi. 2 kişi, Silopi İlçesi Başverimli Beldesi 
(Vahsıt) Jandarma Karakolu'ndaki sorgularının ardından Silopi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık 
ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye gönderilen 2 kişi tutuklanarak Silopi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
17 Nisan 2011'de,  Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde tutuklu Kürt siyasetçilerin yargılandığı davanın duruşması öncesinde 
destek yürüyüşü yapmak isteyen BDP'lilere polis uyarı yapmadan sert müdahalede bulunmuştu.  BDP İlçe binasına 
baskın yapan polis 26 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış, 
Şırnak İl Genel Meclis üyesi Hasan Atak da bulunuyor.  26 kişinin isimleri şöyle: "Murat Uçar, Zekiye Vesek, Murat 
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Çukurderesi, Bahattin Alkış, Hasan Atak, Aydın Göçmen, Ali Bektaş, Cumali Hoşça, Altan Şahin, Veli Akın Dal, 
Mehmet İhsan Şeftali, Ali Kumak, Mehmet Kerkesar, Yasin Güler, Bereket Varçin, Hasan Biriman, Saddam Aslan, 
Kamil Doğan, Metin Yaprak, Ahmet Mendi, Lokman Mendi, Halil Gündüz, Ramazan Acar, İbrahim Geven, İsmail 
Karaca, Selçuk Demir."   
 
19 Nisan 2011'de, Şırnak ili Cizre ilçesin'de önceki gün gözaltına alınan 26 kişiden,  22'si  serbest bırakılırken ek 
gözaltı süresi alınan 4 kişi öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan 
sonra 3 kişi serbest bırakıldı, Yasin Turan isimli yurttaş çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt üyesi" olduğu 
iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
19 Nisan 2011'de, YSK'nın, "Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu"nun desteği ile seçimlere bağımsız girecek olan 
12 adayın başvurusunu reddetmesi Cizre'de de protesto edildi. Çoğunluğunu Cizre Lisesi'nde çıkan  öğrencilerin 
oluşturduğu grup, 'Demokratik çözüm çadırı'na yürüdü. Yürüyüşe panzer ve gaz bombalarıyla müdahale eden polis 
1'i çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.   
 
20 Nisan 2011'de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde YSK'nin adayları vetosunu protesto etmek için Başak, Nuh ve 
Barbaros mahallelerinde bir araya gelen çok sayıda genç polisle çatıştı, 1 çocuk 2 kişi  gözaltına alındı. 
 
21 Nisan 2011'de,  Şırnak'ın Cizre İlçesi İdil yolunda YSK'nın kararını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak 
isteyen gençlere polisin gaz bombaları ile müdahale etmesi sonucu gençler de taşlarla karşılık verdi. Çatışma 
esnasında ismi öğrenilmeyen 11 yaşında epilepsi hastası bir çocuğun gözaltına alındığı belirtildi. Çatışmalar devam 
ediyor.   
 
21 Nisan 2011’de, Şırnak’ın İdil İlçesi’ndeki eyleme kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi nedeniyle çıkan olaylar 
sonucu 2 si özel harekât timi 12 kişi yaralandı(Evrensel; ntvmsnbc.com; DİHA, ANF, 21 Nisan). 
 
23 Nisan 2011’de,  YSK nın, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal 
etmesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 2 kişi; çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandı   

24 Nisan 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde sokakta oyun oynayan 2 çocuk, "Polise taş attıkları" iddiasıyla, 
kendilerini 3 zırhlı araçla kovalayan polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. BDP Silopi İlçe binası önünde 
kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'nın önüne kadar polis tarafından kovalanan ismi öğrenilemeyen ilköğretim 
öğrencisi 7 yaşındaki çocukların gözaltına alınmaması için çadırda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye 
girdi. Tüm girişimlere rağmen çocuklar gözaltına alınırken, duruma itiraz eden Onuk da tartaklanarak zırhlı polis 
araca bindirildi. İsimleri öğrenilemeyen 2 çocuk ve Onuk Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   

25 Nisan 2011’de, YSK nın 18 Nisan 2011’de aldığı kararla, BDP’nin desteklediği   bağımsız milletvekili adayı 7 
kişinin başvurularını reddetmesi üzerine Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle, 
düzenlenen operasyonda 1 i, çocuk 9 kişi; çıkarıldıkları mahkeme tarafından, tutuklandı   
 
25 Nisan 2011’de, Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında  16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi   
 
27 Nisan 2011’de,  Şırnak ili İdil ilçesinde YSK'nin bağımsız adayları veto etmesinin ardından sokağa çıkan halka 
yönelik polis müdahalesi ve Bismil'de lise öğrencisi Halil İbrahim Oruç'un polis kurşunu ile öldürülmesini 21 
Nisan'da protesto eden kitleye yönelik polis müdahalesiyle başlayan olaylar sırasında çarşı merkezinde yürüyen 
Merkez Sağlık Ocağı doktorlarından Mehmet Şirin Nas ve Lezgin Baykara isimli yurttaş darp edilerek gözaltına 
alındı.   
 
30 Nisan 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 29 Nisan günü evlere düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 9 
kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cizre Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan DYG 
çalışanı Yağmur Çağlayan ile Agit Gökhan, Uğur Ertene, Zeki Yiğit, Cemal Kolanç, Şükrü Erik, Gündüz Kalpoğ, 
Mehmet Balca ve soyadı öğrenilemeyen Erdal, tutuklanma talebiyle mahkeme gönderildi. 9 kişi "Yasadışı gösteriye 
katılmak" ve "Polise taş atmak" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   

3 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde "İfadeleriniz var" denilerek 
gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Silopi Cumhuriyet Savcısı tarafından 
ifadeleri alınan 4 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 3 kişiyi tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakırken lise öğrencisi Y.C. (17) "Yasadışı gösteriye katılmak" ve "Polise taş atmak" iddialarıyla 
tutuklanarak Şırnak Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
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6 Mayıs 2011’de, Şırnak'ta sabaha karşı Cumhuriyet, Dicle, Vakıfkent, Yenimahalle, Yeşilyurt, Bahçelievler, 
mahalleleri ile Kumçatı Beldesi'nde birçok eve eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda evlerde büyük oranda 
tahribat yapılırken H. Lokman Birlik (25), Enes Kütler (33), Makbule Kabul (20), Mustafa İdin (22), Rıdvan Katar 
(25), Rahmet Özcan (23), Celal Kütler (24), Mehmet Ebuzeyitoğlu (58) Ahmet Kartal (35) ve Ahmet Salgın 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 10 kişinin, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.  

6 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde sabaha karşı Nuh Mahallesi'nde bulunan bir eve sivil polisler tarafından 
baskın yapıldı. Baskında İsa Asan ve kızı Mıhet Asan gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen baba-kızın 
Silopi Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. Baba-kız buradan ise Siirt Jandarma Komutanlığı'nın 
başlattığı soruşturma kapsamında Siirt'e götürüldü. Bu arada aynı operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına 
alınan Zeki Altuntaş ve Musa Altuntaş'ın da aynı soruşturma kapsamında Siirt'e getirileceği bildirildi.   

6 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Kumçatı Beldesi’nde yapılan operasyonla “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. 
 
7 Mayıs 2011’de, Şırnak'tan Cizre'ye giden bir yolcu minibüsünde yapılan kimlik kontrolü sonucu 1 kişi gözaltına 
alındı. Konuya ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada gözaltına alınan kişiyle birlikte minibüste 500 gram 
ağırlığında A-4 olduğu tahmin edilen patlayıcı madde ele geçirildiği iddia edildi.  
 
7 Mayıs 2011’de, Şırnak ili Cizre ilçesinde Lokman Yanalak (18) adlı bir genç, Dörtyol mevkiinde gezerken polisler 
tarafından durdurularak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yanalak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
7 Mayıs 2011’de, Şırnak'ta Cumhuriyet, Dicle, Vakıfkent, Yenimahalle, Yeşilyurt, Bahçelievler mahalleleri ile 
Kumçatı Beldesi'nde polisin eş zamanlı yaptığı ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki ifadelerinin 
ardından savcılığa sevk edildi. Savcılığa çıkarılan Makbule Kabul (20), Mustafa İdin (22), Rahmet Özcan (23), 
Ahmet Kartal (35), Celal Kütler (24) ve Rıdvan Katar (25) ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 
tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Şırnak Belediye Meclis Üyesi Enes Külter "Örgüt üyelisi olduğu" 
gerekçesi ile, H. Lokman Birlik, Mehmet Ebuzeyitoğlu ve Ahmet Salgın ise "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek" iddiası ile tutuklandı.   
 
8 Mayıs 2011’de, Polis, Şırnak ili Silopi İlçesi Cudi Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan çocukları "Taş attıkları" 
iddiasıyla 3 zırhlı araç ve çok sayıda çevik kuvvet polisi kovalamaya başladı. Devam eden kovalamaca sırasında 3 
çocuk gözaltına alındı. 2 çocuk ise BDP İlçe binası önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'na doğru koştu. 
Çocukları çadır önünde yakalayan polis gözaltına aldı. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen toplam 5 çocuk gözaltına  
alındı.  
 
9 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Balveren Beldesi'nde gece saat 02.00 sularında jandarma ve Şırnak Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polislerin ortak yaptığı ev baskınında Balveren Belde Belediyesi Meclis Üyesi Rauf Artuç 
gözaltına alındı  
 
11 Mayıs 2011’de, Şırnak merkezde polisin yaptığın ev baskınında gözaltına alınan Mutalip Kabul, emniyetteki 
ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Daha sonra Mahkemeye sevk edilen Kabul, "Örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiası ile tutuklanarak Şırnak Cezaevi'ne götürüldü.   
 
12 Mayıs 2011’de Silopi'de dün akşam Emniyet Müdürlüğü'nün yanında bulunan polis evinin önünde nöbetçi 
kulübesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin yaşamını yitirmesinin ardından bazı evlere özel harekat timleri ve 
sivil polisler tarafından baskın yapıldı. Baskınlarda gözaltına alınan 6 kişi Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki 
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Baskın sırasında Azadiya Welat Gazetesi çalışanı İlyas Yağan'ın polislerin 
ev aramasında kaba dayağa maruz kaldığı bildirildi.   
 
15 Mayıs 2011’de Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Kumri C., 13 yaşındaki torunu 
M.C.'yi gözaltına almak isteyen polislere müdahale edince polisler tarafından darp edildi. Başından yaralanan 
Canduruk Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan ninesinin tüm çabasına rağmen gözaltına alınan 13 
yaşındaki M.C.'nin Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi  
 
15 Mayıs 2011’de, Şırnak ili İdil ilçesinde akşam saatlerinde yoğunlaşan protesto gösterilerine polis müdahalesinin 
ardından başlayan olaylar uzun süre devam etti. Demokratik Çözüm Çadırı'na ikinci kez baskın yapan polisler Eşref 
Babat isimli yurttaşı gözaltına aldı.   
 
16 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında düzenlenen askeri operasyon sonrası yaşamını yitiren ve 
9'unun cenazesine ulaşılan HPG'liler için Diyarbakır'da yapılan gösterilerde yaşanan çatışmada 14 yaşındaki V.T 
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ile 18 yaşındaki Murat İçli polis tarafından tartaklanarak gözaltına alındı. Bağlar'da yaşları 13 ile 17 arasında 
değişen 5 çocuk gözaltına alındı. Yine 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi'nde bir apartmana giren polisler, 3 
genci gözaltına alındı.   
 
16 Mayıs günü, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 2011’de 
çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirmesinin protesto gösterileri nedeniyle TEM Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 11 kişi;  gözaltına alındı   
 
17 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi Yemişli (Mergeh) Köyü kırsalında yaşamını yitiren ve cenazesi 
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan HPG'lilerden Hanifi Aydın'ın cenazesinde çıkan olaylarda, Kemal Akhan, 
Kadri Akhan, Serbest Bekçi, Mevlüt Oğun isimli kişiler polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
17 Mayıs 2011’de, Şırnak ili Uludere ilçesin'de HPG'lilerin yaşamını yitirmesinin ardından çıkan olaylarda İ.G (13), 
İ.G (16), Ünal Arslan (18) ve Mehmet Nar (18) adlı 4 genç gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi Çınar İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.   
 
17 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde çarşı merkezinde polisler tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan 
sonra gözaltına alınan DİHA muhabiri Süleyman Yüksel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
17 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Adem 
Aşkan'ın (Canşêr Çempîrî) Hakkari'deki cenaze töreninden sonra, kentin çeşitli mahallelerine dağılan gençler, 
operasyonu protesto etti. Protestoların yaşandığı Keklikpınar, Medrese, Dağgöl, Merzan mahallelerinde polis 
gençlere müdahale etti. Polisin müdahalesine gençlerin taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık vermesi 
üzerine çatışma başladı. Çıkan olaylarda polis Dağgöl Mahallesi'nde, gösterilere katıldığı iddiasıyla Botan Selçuk 
adlı yurttaşı gözaltına aldı.   
 
19 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 10 HPG'li için 
Nusaybin'de gençlerin 18 Mayıs günü düzenlediği yürüyüş sırasında bir bankaya molotof kokteyli atıldı. Polislerin 
müdahale ettiği olaylarda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 2 kişi Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
20 Mayıs 2011’de, 18 Mayıs günü Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde, Cizre Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı 
soruşturma kapsamında Nur, Cudi, Konak mahallerinde evlere düzenlenen baskınlarda Şivan Birlik (18), Abdulaziz 
Sevinç (20), Zeki Altay (55), Mehmet Karaşin (65), Vedat İdiz, Fatih Ürtegü ve İdil Belediye Meclis Üyesi Hüsnü 
Babat gözaltına alınmıştı. Mahkeme, "Örgüt propagandası yapmak" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla 7 kişinin tutuklanmasına karar verdi.   
 
21 Mayıs 2011’de, Şırnak ili, Silopi ilçesii'nin Cudi Mahallesi'nde, "Polis aracına taş attıkları" iddiasıyla 4 çocuk 
gözaltına alındı. Yaşları 12 ile 14 arasında değişen çocukların İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.   
 
22 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında 12-14 Mayıs günlerinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren 10 
HPG'liden Ramazan Terzioğlu'nu Yüksekova’da yaklaşık  toprağa verilmesinin ardından polisin müdahalesiyle 
başlayan olaylarda akşam saatlerinde 5 kişi gözaltına alındı. Fesih Barçin, Cevdet Sevinç, Ebubekir Çakır, Erdem 
Er ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin Yüksekova Devlet 
Hastanesi'nde muayene edildikten sonra Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
 24 Mayıs 2011’de, Şırnak merkezde Başbakan Erdoğan'ın mitingi sonrası Yenimahalle'de akrep tipi zırhlı araca 
taş atıldığını iddia eden polis bir çocuğu gözaltına almaya çalıştı. Çocuğun gözaltına alınmak istenmesine tepki 
gösteren Mevlan Gülenç (24) adlı yurttaş, polis tarafında darp edilerek gözaltına alındı.   
 
 29 Mayıs 2011’de, Şırnak ili Cizre ilçesin'de Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye 4 gün önce baskın 
yapan polisler BDP PM üyesi Mehmet Ali Güray'ı gözaltına almıştı. Aynı gün birlikte gözaltına alındığı E.E (17) ile 
birlikte Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Güray, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye 
çıkarılan Güray ve E.E, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı.   
 
30 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Demokratik Çözüm Çadırı’na baskın düzenleyen polis ekipleri 9 kişiyi 
gözaltına aldı   
 
31 Mayıs 2011’de, Şırnak ili Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabah saatlerinde Cudi ve Nuh 
mahallelerinde evlere baskın yaptı. Baskınlarda Ahmet Avil, Şiwan Avil ve Haci Abay adlı yurttaşlar gözaltına 
alındı. Gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilemeyen 3 kişi Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
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2 Haziran 2011’de, Şırnak ili Cizre ilçesin'de 31 Mayıs günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü 
adliyeye çıkarıldı. 4 kişi Cizre Adliye Sarayı'nda savcılık sorgusundan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 
edildi. Mahkeme heyeti, Mazlum Mungan ve 18 yaşından küçük olan S.K. ve R.G.'yi "yasa dışı eylem ve gösteriye 
katıldıkları" iddialarıyla tutuklarken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 3 kişi Cizre Cezaevi'ne gönderildi.   
 
7 Haziran 2011’de, Şırnak ili Cizre ilçesin'de 3 gün önce polis tarafından gözaltına alınan N.M (16) ile L.D (16) adlı 
çocuklar ve Delil Elçi (21) adlı genç, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. 
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi, "örgüt üyeliği" ve "2911 sayılı Gösteri ve 
Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla tutuklanarak Cizre Cezaevi'ne gönderildi  
 
9 Haziran 2011’de, Şırnak ili Silopi ilçesi Başverimli (Tilqebin) Beldesi'nde 8 Haziran gecesi jandarma tarafından 
yapılan ev baskınında baba Halit İzer ve çocukları Hamdi, Nuri ve Reşit İzer gözaltına alındı. Gözaltına alınma 
gerekçeleri öğrenilemeyen baba ve oğulları ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.   
 
12 Haziran 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Dörtyol mevkiinde seçim yasağına uymadıkları belirtilen Yunus 
Emlek ve Ali Abak isimli gençler gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
12 Haziran 2011’de, Şırnak’ın Cizre ilçesin ‘de  Atatürk İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanmaya giden Cemal 
Canoruç isimli kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Canoruç'la birlikte Cizre'de gözaltı sayısı 3'e yükseldi.   
 
12 Haziran 2011’de, Şırnak ili Silopi ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda Irmak için müşahitlik 
yapan Ali Kızıl ile ismi belirlenemeyen bir kadın, "Üzerlerinde oy pusulası bulunduğu ihbarı olduğu" iddiasıyla 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
14 Haziran 2011’de, Şırnak'ın Uludere Bulakbaşı köyünde ikamet eden Nurettin Tonğ ile kardeşi Fadıl Tonğ sabah 
saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Tonğ kardeşler İlçe Merkez Komutanlığı'na götürüldüler.   
 
21 Haziran 2011’de, Şırnak'ın Yeşilyurt ve Gazipaşa mahalleri ile Geçitboyu (Biryan) Köyü'ndeki birçok eve polis ve 
askerler tarafından eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan ev baskınlarında evler uzun süre aranarak dağıtılırken, 
baskın sonrasında BDP Şırnak merkez ilçe yöneticisi Sıdık Kütler, Ömer Çoban, Geçitboyu Köyü'nden Yusuf Ecer 
adlı yurttaşlar gözaltına alındı.  Gözaltı gerekçeleri öğrenilmeyen Kütler, Çoban ve Ecer'in Şırnak 23. Sınır Tümen 
Komutanlığı'na götürüldü  
 
21 Haziran 2011’de, Şırnak’ta sabah saatlerinde evlere baskın düzenleyen ve 3 kişiyi gözaltına alan polisler, Arafat 
Güler ve Nuri Çakar adlı yurttaşları da gözaltına aldı  
 
21 Haziran 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde sabahın erken saatlerinde Ofis Mahallesi'nde ikamet eden Tekin 
Sadak adlı yurttaşın evine jandarma ve polis tarafından baskın yapıldı. Yapılan aramanın sonucunda evde bulunan 
cep telefonlarına ve bir bilgisayara el konulurken, Sadak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Sadak, 
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.   
 
21 Haziran 2011’de, Şırnak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında Şırnak'tan gelen jandarma ve polisler, Mardin'e 
bağlı Yalımköy Beldesi'nde ikamet eden Mehmet Nur Çakas adlı yurttaşın evine sabahın erken saatlerinde baskın 
düzenledi. Düzenlenen baskın sırasında Çakas'ın evinde uzun süre arama yapan polis ve jandarma Çakas'ı 
gözaltına aldı.   
 
23 Haziran 2011’de, YSK'nın Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesini protesto etmek 
amacıyla Şırnak ili Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'nde bir araya gelen ve İpek Yolu'na yürümek isteyen gruba, polisin 
müdahalesiyle başlayan olaylara grup, barikat kurarak havai fişek ve taşlarla karşılık verdi. Çevik kuvvet ve sivil 
polislerin mahalleye rastgele gaz bombaları atmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Polisin kamera ve fotoğraf 
çekimi yapması ise dikkat çekerken, müdahale esnasında 17 yaşındaki A.T. adlı çocuk gözaltına alındı.   
 
24 Haziran 2011’de, YSK'nın Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesi kararını protesto 
etmek için esnafın kepenk açmadığı Şırnak’ın Şemdinli ilçesi, Beşevler Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim 
İlköğretim Okulu yakınında bir araya gelen çocuklar, ateş yakarak kararı protesto etti. Olay yerine gelen polis ateşi 
sündürerek, F. G. (12) ve M. B., (13) adlı çocukları gözaltına aldı. 2 çocuk Şemdinli Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.  
 
24 Haziran 2011’de, Şırnak'a bağlı köylerde birçok eve 21 Haziran günü yapılan polis ve jandarma baskınlarında 
gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Gözaltına alınan M. Nur Çakas, Tekin Sadak, Ömer Çoban, Sait Encü, M. 
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Mahsun Acar, Arafat Güler, Sıdık Kütler, Yusuf Ecer ve Ramazan Encü adlı yurttaşlar Şırnak İl Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 9 kişiden, 
M. Nur Çakas, Tekin Sadak, Ömer Çoban, Sait Encü, M. Mahsun Acar ve Arafat Güler "Örgüt üyesi" oldukları 
iddiasıyla tutuklanırken, Sıdık Kütler, Yusuf Ecer ve Ramazan Encü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.   
 
30 Haziran 2011’de, Şırnak’ın Silopi İlçesi'nde polislerce birçok eve düzenlenen baskınlarında gözaltına alınan 
Laleş Kültür ve Sanat Merkezi tiyatro eğitmeni Müslüm Şahin, Mazlum Yiğit, Şirin Şahin, Hanım Azma, Meryem 
Ökmen, Yunus Ernas, Azat Bakşi, Hasan Oluğ, Uğur Altınboğa ve Hüseyin Oluğ adlı yurttaşlar savcılığa sevk 
edildi. Gözaltına alınan 10 kişiden Müslüm Şahin, Mazlum Yiğit, Şirin Şahin, Hanım Azma, Yunus Ernas, Azat 
Bakşi ve Hüseyin Oluğ ise, 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri ve "Örgüt 
üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı  
 
27 Temmuz 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde polis tarafından atılan gaz bombasının kafasına isabet etmesi 
sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Doğan Tayboğa için gün boyu kepenklerin açılmadığı ilçede gençler Cudi 
Mahallesi'nde bir araya gelerek protesto gösterisinde bulundu. Yoğun gaz bombasının kullanıldığı müdahale 
sırasında 3 gencin polisler tarafından feci şekilde darp edilerek gözaltına alındığı bildirildi.   
 
27 Temmuz 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde hayvanlarını otlatmak için Kato Dağı'nda Laleş Yaylası'nda 
bulunan Ali Adıyaman, Emin Ataman, Salih Ataman, Abdullah Temel ve Hazım Cin isimli yurttaşlar, ilçeye gelirken 
gözaltına alındı.   
 
13 Ağustos 2011’de, Şırnak Uludere karayolu üzerinde Özveren (Dehlabî) köyüne 200 metre uzaklıkta yola 
döşenen mayın sabah saatlerinde yol kontrolü yapan jandarmalar tarafından tespit edilerek imha edildi. İmhanın 
ardından kendi bahçelerinde sulama yapan 3 çocuk M.G. (13). A.G. (15) ve M.K.G. (13) gözaltına alınarak Şırnak 
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na götürüldü  
 
18 Ağustos 2011’de, BDP Cizre İlçe Örgütü'nde gençlik çalışmalarında yer aldığı belirtilen ve İstanbul'a çalışmak 
için giden Aydın Akdoğan isimli genç Antep Otogarı'nda polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
18 Ağustos 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde B.Ö. (16) adlı çocuk, Orhan Doğan Caddesi'nde bisikleti ile seyir 
halindeyken, caddeden geçen polis aracını taşladığı iddiasıyla gözaltına alındı. B.Ö. Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürülürken, yurttaşlar, çocuğun polise taş atmadığını söyledi  
 
19 Ağustos 2011’de, Silopi'nin Cudi Mahallesi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 3 haftayı aşkındır avukatları ile 
görüştürülmemesi ve Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik düzenlenen hava harekâtını protesto etmek için 
İpekyolu'na yürümek isteyen bir grup gence polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu 3 çocuğun gözaltına 
alındı.   
 
22 Ağustos 2011’de, Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde, Kandil'e yönelik hava saldırını protesto 
etmek için yapılan gösteri sırasında büyük bir patlama meydana geldi ve göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.   
Olayların ardından yapılan ev baskınlarında da 5 kişi gözaltına alındı.   
 
23 Ağustos 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi’nde meydana gelen patlamaların ardından polisin gece birçok eve 
baskın yaptığı ve  baskında O. T. (16), M. D. (16) ve S. D. (17) gözaltına alındığı bildirildi.    
 
23 Ağustos 2011’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam Kandil'e yönelik hava saldırılarını protesto etmek için 
yapılan gösteri sırasında patlama meydana gelmiş ve göstericilerle polis arasında çatışma çıktı, çıkan çatışmada 
polislerin yaralanması ardından yapılan ev baskınlarında da 5 kişi gözaltına alındı.  
 
2 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi Cudi Mahallesi'nde kendilerine taş attıkları iddiası ile 2 çocuğu darp eden 
polisler ile yaşananlara tepki gösteren esnaf arasında arbede yaşandı. Olay yerine takviye ekip çağıran polisler, 
esnaflardan Rıdvan Denli (35) ve Nizar Denli (22) isimli kardeşleri gözaltına alarak Silopi İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürdü.    
 
3 Eylül 2011’de Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Cudi ve Yenişehir mahallelerinde polisler, bazı evlere baskın 
düzenledi. Baskın sonrası Ali Ödük ile isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaş, gözaltına alındı.     
 
7 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Barış Anneleri İnisiyatifi öncülüğünde yapılan yürüyüşe de polis 
müdahale etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla yaptığı müdahale sonucunda çıkan olaylarda 19 yaşındaki 
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Mahsun İverendi isimli genç ayağından yaralandı. İverendi'nin yaralı halde gözaltına alındığı iddia edildi. İsmi 
öğrenilmeyen 17 yaşındaki bir gencin de kolundan yararlandığı bildirildi.   
 
16 Eylül 2011’de, Şırnak ili Şemdinli ilçesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında Şemdinli 
Belediye Başkan Yardımcısı Naif Yalçın, BDP İl Genel Meclis Üyesi Mirpenç Uysal, BDP İlçe Başkanı Şuayip 
Sevik, BDP üyesi Sait Kaya, Kadri Özcaner, Cebrail Can, Ayhan Çağdaş'ın da bulunduğu 15 kişi, Şemdinli'deki 
işlemlerinden sonra Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü  
  
18 Eylül 2011’de,  DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk ile  BDP  Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çok sayıda 
BDP'linin gözaltına alındığı Şırnak’ın Cizre ilçesinden ayrıldıktan sonra olaylar çıktı. İdil Caddesi'nde polise taş 
attığı gerekçesiyle 3 çocuk gözaltına aldı.   
 
22 Eylül 2011’de, Şırnak merkez ile ilçeleri Cizre ve Silopi'de "KCK" Kent Meclisi faaliyetleri içinde bulundukları 
gerekçesi ile gözaltına alınan ve dün Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerin 22 kişiden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin 
ardından serbest bırakılırken, 16'sı ise tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye gönderildi. Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar yargılamaları süren 16 kişi, nöbetçi mahkeme tarafından "Örgüte üye olmak" iddiası ile tutuklandı. 
Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak ve ilçelerinde 
son bir haftadır gözaltına alınan ve ifadeleri alınmak üzere Diyarbakır'da sevk edilen 59 kişiden 47'si tutuklandı.   
 
 24 Eylül 2011’de, Şırnak'tan Cizre'ye giden Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Ürgen, Şırnak çıkışında 
polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ürgen'in Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. 
Öte yandan BDP Şırnak İl Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Ebuzeyitoğlu ve Balveren Belediye Meclis Üyesi Sait 
Fidan da gözaltına alınarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü  
 
24 Eylül 2011’de, Şırnak’ta, Silopi İlçesi’nde ve İdil İlçesi’nde  Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, Silopi 
Belediye Başkanı Emin Toğurlu, İdil Belediye Başkanı Resul Sadak ile BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış ve 
gözaltına alınan Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Ürgen “yasadışı KCK Örgütü üyesi oldukları” 
gerekçesiyle gözaltına alındıkları gün tutuklandılar   
  
30 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi  Hisarkapı Köyü'nde (Sertkar) çobanlık yapan Sacit Temel isimli 
yurttaş askerler tarafından gözaltına alındı. Temel'in gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilmezken, Beytüşşebap 
İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.   
 
7 Ekim 2011’de, Şırnak’ta Silopi Laleş Kültür Sanat Merkezi çalışanı Yusuf Oğuz, kültür merkezinden çıkarken sivil 
polisler tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ardından Asliye Ceza Mahkemesi'ne 
sevk edilen Oğuz, buradaki ifadesinin ardından daha önce yaşanan eylemlere katıldığı ve "taş attığı" gerekçesiyle 
tutuklandı.   
  
9 Ekim 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkış tarihi olan 9 Ekim'in yıldönümünü protesto etmek 
amacıyla gece Şırnağın Cizre İlçesi İdil Caddesi'ne çıkıp yolu trafiğe kapatan gruba polis müdahale etti.  Olaylar 
esnasında mahallede T. M. (16) isimli çocuğun Menteş ailesinin evine girdiğini gerekçe gösteren polisin evin içine 
gaz sıktığı ileri sürüldü. Sıkılan gazlardan etkilenen ev sakinleri Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavilerinin 
ardından taburcu edilirken, T.M. isimli çocuk ise gözaltına alındı.   
 
10 Ekim 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılmasının yıldönümü olan 9 Ekim protestoları 
Şırnak ili Silopi ilçesinde gece geç saatlere kadar devam etti. Başak ve Barbaros mahallelerinde bir araya gelen 
gençlere,  polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Olaylar esnasında Trafik Denetleme Amirliği'ne ses bombası atıldı. 
Akrep tipi zırhlı araç ve sivil polislerin göstericilere müdahalesi sırasında ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.     
 
11 Ekim 2011’de, Şırnak’ta “ifade vermeye çağrıldığı” İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınarak Diyarbakır’a 
getirilen Balveren Belediye Başkanı Abdurrezak Yıldız, “yasadışı örgüt üye olduğu” iddiasıyla tutuklanarak 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderildi   
 
11 Ekim 2011’de, Şırnak’ın Silopi İlçesi'nde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Cudi, Nuh ve Yeşiltepe 
mahallelerinde evlere baskın düzenlendi. Çok sayıda sivil ve özel harekat polisi düzenlediği baskınların ardından 
Nahide Ormanlı, Yunus Sezer, Leyla Şahin, Fırat Levent, Yaşar Levent ve isim öğrenilmeyen 5 yurttaş olmak üzere 
10 kişi gözaltına alındı.    
  
11 Ekim 2011’de, Şırnak'ta, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkış tarihi olan 9 Ekim'in yıldönümü 
nedeniyle gerçekleştirilen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 çocuktan 2'si tutuklandı. 
Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından 2 çocuk serbest bırakılırken, 2 çocuk ise savcılığa sevk 
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edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan V. A. (12) ile R. Ö. (14) isimli çocuklar tutuklanma talebiyle sevk edildikleri 
mahkemece tutuklanarak Şırnak Cezaevi'ne gönderildi.  
 
12 Ekim 2011’de, Şırnak'a bağlı Kumçatı (Dergule) Belde Belediye Başkanı Mehmet Demir, dün akşam Silopi'ye 
giderken Botaş Jandarma Karakolu tarafından gözaltına alındı. Jandarmanın Demir'i Diyarbakır Özel Yetkili 
Cumhuriyet Savcılığı'nın çıkardığı arama kararı nedeniyle gözaltına aldığı bildirildi  
 
14 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Cudi, Nuh ve Yeşiltepe mahallelerinde polis tarafından önceki gün 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişiden 5 kişinin tutuklanması ardından, diğer 5 çocuk da tutuklandı. 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M. T (17), E. A (14), H. L (17) ve M. L (14) kardeşler ile Y. S 
(14) savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Mahkeme, 5 çocuğu "kentte 
yaşanan gösterilere katıldıkları" ve "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutukladı. Dün tutuklanan 3'ü çocuk 5 
kişiden birinin 60 yaşındaki Barış Anneleri İnisiyatifi üyesi Nahide Ormanlı olduğu öğrenildi. Böylelikle ev 
baskınlarında gözaltına alınan 8'i çocuk 10 kişinin tamamı tutuklandı.   
 
15 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde önceki gün düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 10'u çocuk 15 
kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Cizre Adliyesi'ne götürüldü. İlçede yaşanan gösterilere katılmakla suçlanan 
15 kişi savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. 
Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYA-DER) yöneticisi 
Abdurrahman Dadak, Ercan Tekin, Ramazan Urak, Sabır Sağın ve Ali Üdek tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılırken, R.Ş., A.K.A., B.S., R.Ş., K.E., S.D., S.S. ile isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk ise "Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek" ve "Örgüt propagandası yapmak"iddialarıylatutuklandı.  
 
20 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi Güneş Mahallesi ve ilçeye bağlı Şenoba (Sergirke) Beldesi ile Bulakbaşı 
Köyü'nde dün akşam saatlerinde jandarma, yüzü maskeli özel harekat timleri ve çevik kuvvet polisleri tarafından 
birçok eve baskın düzenlendi. Güneş Mahallesi'nde Uludere BDP İlçe Yöneticisi Cevher Altürk (40), Şehmuz Altürk, 
Orhan Altürk, Gökan Şimşek, Şenoba Beldesi'nde Mahmut Babat, Evindar Babat, Mehmet Babat ile Bulakbaşı 
Köyü'nden Serhat Tong ile Mesut Tong gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 9 kişiden Orhan Altürk, 
Gökan Şimşek, Mahmut Babat, Evindar Babat, Mehmet Babat, Serhat Tong ile Mesut Tong emniyetteki işlemlerin 
ardından serbest bırakılırken, Uludere BDP İlçe Yöneticisi Cevher Altürk ve Şehmuz Altürk ise Uludere Adliyesi'ne 
sevk edildi.   
 
21 Ekim 2011’de, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı (Dêrgulê) Beldesi'nde sabah saat 05.00'da iki yurttaşın evine polis 
ve özel harekat timleri tarafından baskın yapıldı. Hacı Bozkurt ve Kumçatı Belde Belediye Meclis Üyesi Ahmet 
Saltık'ın evlerine, "PKK'ye yardım yataklık ettikleri" iddiasıyla yapılan baskında Saltık'ın evde olmadığı öğrenildi. 
Baskın sonrası Hacı Bozkurt gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre; 2 gün önce Kumçatı Belde Belediye Meclis Üyesi 
Ahmet Saltık'ın gizli bir numaradan telefonla arandığı ve arayan kişinin Saltık'a, "BDP işleri sana mı kalmış git 
çocuklarınla ilgilen eğer bu işleri bırakmazsan iki gün sonra sana ne yapacağımı göstereceğim" dediği öğrenildi.   
 
23 Ekim 2011’de, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde askeri operasyonları protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eyleme 
müdahale eden polis ekipleri 5 çocuğu gözaltına aldı   
 
25 Ekim 2011’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde önceki gün çıkan olaylarda gözaltına alınan İdris Malga isimli 
yurttaş "Polise taş attığı" gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
27 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nin Sur Mahallesi'nde dün gece polisler tarafından yapılan ev baskınlarında 
Cevher Acar isimli yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Acar'ın Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde 
tutulduğu bildirildi.   
 
28 Ekim 2011’de, BDP PM Üyesi Hasan Özgüneş, öğle saatlerinde Şırnak'ın Cizre İlçesi Nur Mahallesi'ndeki 
evinden çıkarken sivil polisler tarafından, "Hakkında tutuklama kararı" olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 
Özgüneş'in Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Ayrıca dün gece Cudi Mahallesi'nde polisler 
tarafından yapılan ev baskınlarında 4 çocuk annesi Hazal Oruç isimli kadın gözaltına alındı.  
 
29 Ekim 2011’de, Şırnak’ın Kumçatı Beldesi’nde savcılığa ifade vermeye giden BDP’li Belde Başkanı Dursun 
Çakır, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle tutuklanarak Şırnak Cezaevi’ne gönderildi   
 
29 Ekim 2011’de, Şırnak'ta dün gece bir grup genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesi 
ile Malatya Adli Tıp Kurumu'nda bekletilen ve HPG'lilere ait olduğu iddia edilen cenazeler için protesto eylemi 
gerçekleştirdi. Bir süre sonra eylem yerine gelen polisler gençlere tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
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Gençlerin de taş ve havai fişek ile karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.   Gece geç saatlere kadar süren 
olaylarda 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.   
 
3 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde önceki gün gözaltına alınan Halil Vesek isimli yurttaş emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Vesek tutuklanma talebiyle Nöbetçi 
Mahkeme'ye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Vesek, "Örgüt üyesi olmak" ile "Yasa dışı eylem ve gösteriye 
katılmak" iddiasıyla tutuklandı.   
  
7 Kasım 2011’de, BDP Şırnak ili Silopi İlçe Örgütü, Hakkâri'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde 36 HPG'linin 
yaşamını yitirdiği operasyonu protesto etmek amacıyla bir araya gelen kitleye polsin polis, tazyikli su ve gaz 
bombaları yaptığı müdahale  sırasında Asiye Yiğit (42) isimli yurttaşın gaz bombasıyla yaralandığı, 3 kişinin de 
gözaltına alındığı   belirtildi.   
 
22 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde BDP PM Üyesi Mahmut Çelik gözaltına alındı. Öğle saatlerinde Mem 
û Zîn Kültür ve Sanat Merkezi'nden çıkarken gözaltına alınan Çelik'in Diyarbakır'a götürüleceği bildirildi.   
 
25 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde kargo ile gelen Demokratik Modernite dergilerini almaya giden Güllü 
Kalkan, polis tarafından gözaltına alındı. 4 koli dergiye de el koyan polis, Kalkan'ı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürdü.   
 
26 Kasım 2011’de, Şırnak’ın İdil (Hezex) İlçesi'nde Şırnak'tan gelen çok sayıda asker, sabaha karşı saat 05.00 
sularında İdil Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Demir'in evine baskın düzenledi.  Demir, gözaltına alınarak 
Şırnak'a götürüldü  
 
26 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi Nur Mahallesi'nde sabaha doğru 2 ayrı eve çok sayıda polis akrep tipi 
zırhlı araçlar eşliğinde baskın düzenledi. Yapılan baskında Emin Akıl ve Sait Üstün gözaltına alındı. Evleri didik 
didik arayan polisin bir bilgisayara ve ev ahalisinin cep telefonlarına da el koyduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Emin 
Akıl'ın eşi Güler Akıl, sabaha doğru saat 03.00'da eve gelen polislerin her tarafı darmadağın ettiğini çocukların 
muskalarının içini bile açıp baktıklarını söyledi. Sait Üstün'ün eşi Fatma Üstün ise, evlerine baskın yapan polise 
kapıyı açan oğlunun polis tarafından tokatlandığını, 17 yaşındaki kızı Gülistan'ın korkudan baygınlık geçirdiğini ileri 
sürerek, evin didik didik arandığını ve bütün cep telefonlarına dahi el konulduğunu ifade etti.   
 
 27 Kasım 2011’de, Şırnak’ta, Cizre İlçesi’nde ve Silopi İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu 28 kişi “KCK 
Soruşturması” kapsamında gözaltına alındı, gözaltına alınanlardan 15’i “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklandı   
 
1 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 3 kişi gözaltına alındı. Cizre İlçesi'nde bu akşam saat 21.00 sıralarında 
polisler, Meslek Yüksek Okulu binası önünde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramanın ardından isimleri 
öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi konusunda bilgi alınmazken, 3 kişinin İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
  
6 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi'nde sabaha doğru 2 ayrı eve çok sayıda polis, akrep tipi 
zırhlı araçlar eşliğinde baskın düzenledi. Yapılan baskında Ömer Mübarek, Mustafa Altan ve iki oğlu İrfan ile İdris 
Altan gözaltına alındı. Evleri didik didik arayan polisin Mübarek'in evinde 30 karton sigaraya da el koyduğu 
öğrenildi. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 4 kişinin Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
  
10 Aralık 2011’de, DİHA muhabiri Cengiz Oğlağı, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gözaltına alındı. Cizre çarşısında 
gözaltına alınan Oğlağı'nın daha sonra Nur Mahallesi'ndeki evine düzenlenen baskın sonucunda da 3 adet 
bilgisayarına el konulduğu öğrenildi. "Hakkında şikayet olduğu" gerekçesi ile gözaltına alındığı ileri sürülen Oğlağı, 
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı  
   
11 Aralık 2011’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 8 Aralık günü düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu “çeşitli 
tarihlerde düzenlenen yasadışı gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle 10 u çocuk 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan 5 i çocuk 10 kişi tutuklandı  
 
13 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 2 Aralık’ta Silopi Lisesi'nde okuyan öğrenciler arasında bilinmeyen bir 
nedenden dolayı kavga çıkmış ve kavga sonrasında olay yerine gelen çok sayıda sivil ve çevik kuvvet polisi, lise 
bahçesinde bekleyen öğrencilere gaz bombaları ile müdahale etmişti. Olayından ardından dün Silopi Lisesi'ne 
giden polisler olaya karıştığı gerekçesiyle 32 öğrenciyi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan 32 öğrencinin 
emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 32 öğrenciden 20'si serbest 
bırakılırken, 12'si tutuklanma talebiyle Silopi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından ifadeleri 
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alınan 12 öğrenciden 4'ü serbest bırakılırken, 8'i ise, "Kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi  
 
21 Aralık 2011’de, Şırnak’ta 16 Aralık 2011’de düzenlenen, “buradayım, irademe sahip çıkıyorum” mitinginin 
ardından TEM Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı ev baskınları sonucu “KCK Soruşturması” 
kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 16’sı “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı   
 
28 Aralık 2011’de, Şırnak'ın İdil İlçesi'nin, ilçe merkezinde haber takibi yapan DİHA muhabiri Mehmet Zeki Çiçek, 
polislerle yurttaşlar arasında yaşanan gerginliği izlediği sırada gerekçe olmaksızın polislerce gözaltına alındı. İdil 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çiçek, herhangi bir işlem yapılanmadan serbest bırakıldı.   
 
28 Aralık 2011’de, Şırnak’a bağlı Balveren Beldesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ev baskınları 
sonucu Sebih Yıldız ve Sekvan Uysal adlı iki kişi gözaltına alındı  
 
30 Aralık 2011’de, Roboski Katliamı'nı protesto etmek için esnafın kepenk kapattığı, öğrencilerin okulu boykot ettiği 
Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde derse girmeyen öğrencilere polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Nur 
Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi öğrencileri katliamı protesto etmek için derslere girmeyerek okul bahçesinde 
toplandı. Yoğun önlem alan polis, gaz bombaları ile öğrencilere müdahale etti. Müdahale esnasında 16-17 
yaşlarında bir öğrenci gaz bombası kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Gözaltına alınma 
korkusuyla hastaneye kaldırılamayan öğrenci arkadaşları tarafından hemen olay yerinden uzaklaştırıldı.   
 
31 Aralık 2011’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde dün akşam düzenlenen gösterilere polis gaz bombaları ve tazyik 
su ile müdahale etti. Müdahaleye taş ve molotof kokteylleriyle karşılık veren gençler, ilçenin en işlek caddesi olan 
Adile Naşit Caddesi'ni trafiğe kapattı. Olaylar sırasında S.A. (16), Z.B.(15), D.A. (17), R.T. (16), B.Ş. (14), M.K. (13) 
ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek için İdil Devlet Hastanesi'ne getirilen çocukların 
ellerinin arkadan plastik kelepçelerle bağlandıkları görüldü.   
 
31 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde de devriye gezen polis aracına taş attıkları gerekçesiyle 3 çocuk 
gözaltına alındı. Barbaros Mahallesi'nde devriye gezen polis aracına taş attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan İ. A. 
(16) ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 

Tekirdağ 

 7 Haziran 2011’de, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 3 Haziran günü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 
kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklandı   
 
15 Ekim 2011’de, Grev hakkı olmaksızın memurlarla toplu sözleşme yapılmasını protesto etmek için Tekirdağ’da 
Eğitim-Sen’in düzenlediği eyleme biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 7 öğretmeni gözaltına aldı   
 

Tokat 
 
9 Ağustos 2011’de, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyü kırsalında yaralı olarak yakalanan "Zerzan" ve 
''Salih Reş'' kod adlı Mehmet Kurt çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.    
 
27 Eylül 2011’de, Tokat'ın Reşadiye İlçesi'nde Hüseyin Yıldız adlı vatandaşın gözaltına alındığı belirtildi. 2 gün 
önce Dersim'den Reşadiye'ye giden Yıldız'ın nerede tutulduğunun ise bilinmediği bildirildi.   
 

Trabzon 
 
10 Şubat 2011’de, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (Trabzon) Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
katıldığı sempozyumu protesto etmek için  HES ilgili basın açıklaması yapmak isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi 
öğrencilere, polis ekipleri müdahale etti. Kolluk kuvvetlerinin orantısız ve aşırı güç kullanmasının kamera 
görüntülerine yansıdığı müdahale sonrasında 32 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı   
 
23 Eylül 2011’de, Trabzon’un Of İlçesi’ndeki Solaklı Vadisi’nde bulunan derelere HES yapılmasını engellemek için 
santrali yapacak şirkete karşı yaptıkları eyleme jandarma ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 6 
köylüden 3 ü tutuklandı.   
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4 Kasım 2011’de, Trabzon’un Of İlçesi’ndeki Solaklı Vadisi’nde bulunan derelere HES yapılmasını engellemek için 
santrali yapacak şirkete karşı oturma eylemi yapan köylülere müdahale eden jandarma ekipleri 6 köylüyü gözaltına 
aldı (  
 

Tunceli 
 
12 Ocak 2011’de,  Dersim'de mevsimlik işçi Hakkı Çalgın ve üniversite öğrencisi Mahir Kan, sivil polislerce 
gözaltına alındı.  
 
13 Ocak 2011’de,  Dersim'de dün BDP'nin düzenlediği basın açıklaması sonrası gözaltına alınan BDP Gençlik 
Üyesi Leyla Kılıç, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.    
 
17 Ocak 2011’de Dersim'de polis ekipleri, Tunceli Üniversitesi öğrencisi Vahdettin Öymen'i kaldığı yurtta gözaltına 
aldı.   
 
25 Ocak 2011’de,  Dersim'de BDP üyesi Emine Balta, BDP'nin 22 Aralık 2010 tarihinde düzenlediği meşaleli 
yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden gözaltına alındı.  
 
15 Şubat 2011’de,  Dersim'de 22 Aralık 2010 tarihinde BDP'nin, "Uyuşturucu ve askeri operasyonları" protesto 
etmek amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldığı için Tunceli Üniversitesi öğrencisi Naci Ataman gözaltına 
alındı. Ataman emniyet müdürlüğündeki ifade işleminin ardından Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. "Örgüt 
propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanması talebiyle Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Ataman, 
aynı iddiayla tutuklandı.   
 
29 Mart 2011’de, Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 29 Ekim 1999’da “barış elçileri” sıfatıyla Türkiye’ye gelen grupta yer 
alan Türkiye Barış Meclis üyesi Aygül Bidav, 1987 yılında öldürülen eşinin Newala Qeasaba’da bulunan toplu 
mezarda olduğu gerekçesiyle savcılığa başvurduğu sırada 1987 yılında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği, bu nedenle aynı mahkeme tarafından yakalama kararı 
çıkarıldığı gerekçesiyle tutuklandı  

25 Nisan 2011’de, Dersim'de Seyit Rıza Meydanı'nda kurulan "Demokratik Çözüm Çadırı"ndan çıktıktan sonra 
evlerine giden Sinan Yıldırım ve Aydın Coşkun adlı yurttaşlar polis tarafından durdurularak kimlik kontrolünden 
geçirildi. Yıldırım ve Coşkun, daha sonra gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 kişinin gözaltı 
gerekçesi öğrenilmedi  

7 Mayıs 2011’de, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin kırsal kesiminde 26 Nisan 2011’de çıkan çatışmada yaşamını 
yitiren 4 militan için Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreninin ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan, 20 
kişiden10 u tutuklandı  
 
8 Mayıs 2011’de, Dersim'in Nazimiye İlçesine bağlı Doluca Köyü'nde Ali Çelik adlı köylü PKK'lilere yemek verdiği 
iddiası ile 2006 yılında gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 77 yaşındaki kanser hastası 
Çelik hakkında, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" 
iddiası ile dava açıldı. Davayı hiç önemsemeyen Çelik hakkında mahkeme 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Aldığı 
cezadan bihaber amansız kanser hastalığı ile mücadele eden Çelik'in cezası Şubat ayında Yargıtay'ca onandı. 
Nisan ayında Malatya Turgut Özal Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Çelik apar topar cezaevine götürüldü. 
Gözaltına almaya gelen polislere hastane yetkilileri ve yakınları izin vermeyince polis 3 gün boyunca Çelik'in 
başında nöbet tuttu. Daha sonra gözaltına alınan 77 yaşındaki Çelik, ailesine bile haber verilmeden apar topar 
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
24 Mayıs 2011’de, Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde bağımsız milletvekili adayı Ferhat Tunç için seçim çalışması yapan  
ESP üyesi 8 kişi gözaltına alındı   
 
27 Mayıs 2011’de, Tunceli’de "KCK üyesi" oldukları iddiasıyla 25 Mayıs günü gözaltına alınan Tunceli Üniversitesi 
öğrencileri Ejder Doğan, Şükrü Yurtsever, Gökhan Gümüş, Nuri Tiryaki, Naci Ataman, Malatya Özel Yetkili 
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. İfadeleri alınan 5 öğrenci, tutuklanma talebiyle Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme ise telefon konuşmalarını gerekçe göstererek 5 öğrencinin, "KCK'nin gençlik 
yapılanmasına üye olmak" iddiasıyla tutuklamasına karar verdi.   
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9 Haziran 2011’de, BDP Tunceli ili Nazimiye İlçe yöneticilerinden Hüseyin Aslan ve Yüksel Gökbaş çarşı 
merkezinde yürürken polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Gökbaş ve Aslan, İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.   
 
21 Temmuz 2011’de, Dersim'de  yapılan bir basın açıklaması nedeniyle hakkında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından dava açılan ve hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen BDP Dersim İl Başkanı Suat Demir sabah 
saatlerinde gözaltına alındı.     
  
15 Ağustos 2011’de, Dersim'in Ovacık İlçesi'nde iki gün önce 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan BDP'li Ovacık 
Belediye Meclis Üyesi Akın Gedik, emniyetteki işlemlerin ardından Dersim Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkça ifadeleri 
alınan Gedik ve beraberindeki 2 kişi daha sonra "Örgüte yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.   
 
5 Eylül 2011’de, Dersim'de özel harekât polislerine dün gece gerçekleştirilen saldırının ardından il genelinde evlere 
basınlar yapılmaya başlandı. Evlerin arandığı baskınlarda şimdiye kadar 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.    
 
26 Eylül 2011’de, Tunceli’de düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı KCK/TM üyesi oldukları” gerekçesiyle 
DAKAD Başkanı Aysel Doğan, Belediye Meclis üyesi Nuray Atmaca, BDP eski İl Eşbaşkanı Amber Kurtgözü 
Bakıray ile BDP il yöneticisi Nevin Balta gözaltına alındı, gözaltına alınanlar 28 Eylül tarihinde tutuklanarak 
cezaevine konuldu.   
 
 17 Ekim 2011’de, Tunceli’de Özgürlükler Derneği’ne; Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği baskın sonucu Tunceli Üniversitesi öğrencisi Erman Çepni ile Umut Ayata; gözaltına alındı, Erman 
Çepni tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
28 Ekim 2011’de, Eğitim Sen Dersim Şubesi, geçtiğimiz hafta İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 
Eğitim Sen Dersim eski Şube Başkanı Mehmet Ali Arslan'ın Dersim Emniyet Müdürlüğü'nde işkenceye maruz 
kaldığı iddialarına ilişkin şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Eğitim Sen Dersim Şube 
Başkanı Hasan Ölgün, eski şube başkanları Mehmet Ali Arslan'ın İstanbul'da gözaltına alınarak Dersim'e 
getirildiğini belirterek, olaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Dosyasında gizlilik kararı var deyip avukatı ile 
görüştürülmemiştir. Diğer gün avukatları görüşmeye gittiklerinde ise Malatya'ya götürüldüğü bilgisi verilerek yasal 
hakkı olan avukatları ile görüşmesi engellenmiştir. Bazı iddialara göre arkadaşımız ilk muayeneye götürüldüğünde 
vücudunda herhangi bir darp izi yokken son kontrole götürüldüğünde ise yüzünde şişlik ve morluklar olduğu 
söylenmektedir  
 
 5 Aralık 2011’de, Tunceli’de Demokratik Haklar Derneği’ne ve dört eve eşzamanlı baskın düzenleyen polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı şube başkanı Evrim Konak’ın da arasında bulunduğu 5 kişi “yasadışı DHKP-C Örgütü 
üyesi oldukları” suçlamasıyla 6 Aralık 2011’de tutuklandı  
 
8 Aralık 2011’de, Dersim'de iki gün önce "Örgüte yardım ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan  gözaltına alınan 10 
üniversite öğrencisi halen İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. "PKK'li oldukları" şeklinde medyada işlenen Dersim 
Üniversitesi öğrencilerinden Nedim Duman, Hafi Gülen, Delil Kas ile soyadları öğrenilemeyen Servet, Hüseyin, Erol 
ve isimleri öğrenilemeyen diğer öğrencilerin gözaltı gerekçeleri öğrenilemedi.   
 
13 Aralık 2011’de, Tunceli’nde “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi çadırına 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Tunceli Gençlik Derneği üyesi Gönül Bozkurt ve Özgür İsmailoğulları adlı 
2 kişi gözaltına alındı   
 

Uşak 
 
15 Mayıs 2011’de, Uşak’ta seçim mitingi yapan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araç konvoyunun 
geçişi sırasında “zafer işareti yaptığı” gerekçesiyle otomobilinde CHP bayrakları asılı olan Barış Bahçevan’ın (22) 
polis memurları tarafından darp edilerek gözaltına alındığı iddia edildi.   
 
19 Mayıs 2011’de, Uşak’ta düzenlenen eşzamanlı ev baskınlarında, Uşak Üniversitesi öğrencisi 16 kişi gözaltına 
alındı   
 

Van 
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2 Ocak 2011’de, Van’ın Erciş İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, tarafından DYG üyesi Adem 
Yıldız, Kutbettin Saltan ile soyadı öğrenilmeyen Kutbettin isimli bir genç gözaltına alındı  
 
7 Ocak 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 10 Aralık 2010’da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle jandarma 
ekibinin aracına açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve Van’da tedavi gördüğü hastanede açlık grevine başlayan 
DYG Yüksekova Sözcüsü Sedat Karadağ’ın durumuna dikkat çekmek amacıyla yapılan yürüyüşe polis ekiplerinin 
basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 35 kişi gözaltına alındı   
 
 12 Ocak günü, Van’da polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan YÖDER üyesi 11 
öğrenciden 8 i “yasadışı Ocak’ta düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan dernek yöneticisi Fatma Işık ile 
mahalle geçliğinden Barış Durmuş, “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet yürütmek” iddiasıyla 
tutuklayarak, cezaevine gönderdi.   
  
19 Ocak 2011’de, Diyarbakır'da, Kürt siyasetçilerin yargılandığı davada mahkeme heyetinin  Kürtçeyi "Bilinmeyen 
örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 16 Ocak 2011’de tutuklandı  
 
19 Ocak 2011’de, Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde faaliyet yürüten Hacibekir Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği'ne 17  
dil" olarak tanımlamasını protesto etmek amacıyla Van'da 12 Ocak'ta yapılan yürüyüş sonrası gözaltına alınan 16 
yaşındaki N.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.”Örgüt propagandası" yapmak suçlamasıyla tutuklanan 
N.A.'nın olay günü okuduğu okuldan sevkli olarak hastaneye gittiği ve belgelerinin bulunduğu kaydedildi.   
 
20 Ocak 2011’de, Van İl Genel Meclisi üyesi Semira Varlı, hakkında “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla Van 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan iki ay hapis cezasının Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onanması 
üzerine tutuklandı   
 
24 Ocak 2011’de, akşam saatlerinde yüzlerce asker Van ili Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı (Çux) Köyü'ne baskın 
düzenledi. "PKK'ye yardım ettikleri" ve "kaçakçılık yaptıkları" gerekçesiyle yapılan baskın sonucu köyden 9'u kadın 
olmak üzere yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.  Gözaltına alınanlardan bir kısmının isimleri şöyle: Nazime 
Çelik, Nurten Çelik, Benaziye Çelik, Yazgı Çelik, Nurgül Çelik, Zübeyde Çelik, Berivan Çelik, Şehriban Çelik, Esmer 
Çelik, Hadi Çelik, Şefik Aytekin, Ebubekir Aytekin, Memduh Aytekin, Cihan Aytekin, Senar Seran, Sait Seran, 
Ayhan Güler, Ertuğrul Güler. Gözaltına alınan 20 kişiden 18’i serbest bırakılırken, Abdülhadi Çelik ve Ayhan 
Gülerer ise tutuklama talebiyle mahkeye sevk edildi. Burada ifadeleri alınan Çelik ve Gülerer, ‘görevli memura 
mukavemet etmek’ gerekçesiyle tutuklanarak, Başkale Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.   
  
 1 Şubat 2011’de,  Yüksekova-Van karayolunda bulunan Albayrak Jandarma Karakolu'nda yapılan kimlik kontrolü 
sırasında Yüksekova'dan Van'a gitmekte olan kapatılan DTP'nin gençlik üyesi Rojhat Özkan gözaltına alındı. 
Başkale Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Özkan, tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
2 Şubat 2011’de, 3 Ocak günü Van ili Erciş ilçesinde Günlük ile Azadiya Welat gazetelerini dağıtan Murat Özkaya 
polisler tarafından kendisine sürekli 'gizli tanık olması' yönünde baskılar uygulandığını, kabul etmediği için 
götürüldüğü emniyet müdürlüğünde kendisine işkence yapıldığını ifade etmiştir  
 
5 Şubat 2011’de,  Van'ın Erciş İlçesi'nde, 1 Şubat'ta evlere ve BDP ilçe binasına düzenlenen baskında "Örgüte 
eleman kazandırmak" ve "Örgüte yardım etmek" gerekçesi ile gözaltına alınan ve dün emniyetteki işlemlerinin 
ardından Van Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri 
alınan 7 kişiden Salih Tunlaçı ve İzzet Beyaz serbest bırakılırken, BDP Erciş İlçe Başkanı Ramazan Alver, Maşallah 
Albayrak, Engin Ulugana, Şahabettin Demir ve Eşref Koçak ise "Örgüte eleman kazandırmak" ve "Örgüte yardım 
etmek" suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadeleri dinlenen BDP İlçe 
Başkanı Ramazan Alver, Şahabettin Demir ve Engin Ulugana aynı gerekçeyle tutuklanırken, Eşref Koçak ve 
Maşallah Albayrak ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
10 Şubat 2011’de, Van'ın Hacibekir (Xaçort) Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, kent merkezine doğru yürüyüşe 
geçti. Yürüyüşe, polisler gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. polis 2 kişiyi gözaltına aldı.   
 
15 Şubat 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişini protesto etmek amacıyla kepeklerin büyük 
bölümünün kapalı olduğu Van'da binlerce kişi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir araya gelerek, gösteri yaptı.. 
Yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve zırhlı araçlarla müdahale etti, olaylarda 1 kişi yaralanırken, 34 kişi de 
gözaltına alındı.  
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15 Şubat 2011'de, Van'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeni ile yapılmak 
istenen yürüyüşe polisin sert müdahalesi sonucu 1 kişi karnına isabet eden bir cisim ile ağır yaralandı. İsmi 
öğrenilemeyen kişi Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.    
 
16 Şubat 2011’de, Tutuklu bulunan arkadaşlarının davasını izlemek üzere Van Adliyesi önüne giden Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi öğrencisi Kadri Demirhan, adliye önünde polisle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.   
 
17 Şubat 2011’de, Van'da 15 Şubat öncesi Delila Kültür Merkezi ve evlere yapılan baskınla gözaltına alınan 7'si 
çocuk 15 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Dün gece geç saatlere kadar savcılıkta 
ifadeleri alınan 15 kişi'den Ü.A. ve C.H. serbest bırakılırken, 13 kişi tutuklama istemi ile Sulh Ceza Mahkemesi 
Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki ifadelerinin ardından E.B, C.D, K.A, A.K ve L.A. "Örgüt üyesi" 
oldukları iddiası ile tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan ve 
tutuklama istemi ile Van Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 8 kişinden 6'sı da "Örgüt üyesi" oldukları 
iddiası ile tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
18 Şubat 2011’de, Van'ın Erciş İlçesi'nde 15 Şubat'ta yapılmak istenen basın açıklamasına izin verilmemesi ile 
çıkan olaylardan sonra başlatılan gözaltılar sürüyor. Sabah saatlerinde polis, BDP ilçe binasını arayarak İlçe 
Başkanı Veli Avcı'ya, "15 Şubat'ta çıkan olaylardan dolayı" gelip kedisini gözaltına alacaklarını bildirdi. Bunun 
üzerine Avcı, polisin ilçe binasına gelmesini istemeyerek, Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gözaltına alındı.   
 
19 Şubat  2011’de, 15 şubat 2011 tarihinde Van’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı 24 kişiden  7 si çocuk 13 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı  

 
19 Şubat 2011’de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle Van'da yaşanan 
olaylar sırasında gözaltına alınan ve dün Van adliyesine getirilen 15 kişinin ifade işlemleri gece geç saatlerde sona 
erdi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Van Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 15 kişiden 9'u "Örgüt 
üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
20 Şubat 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle Van kent merkezinde 
yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye getirildi. İfadeleri alınan 12 
kişiden 2 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 10 kişi ise tutuklanma talebi ile Van Nöbetçi Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan 10 kişiden 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6 kişi 
ise, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
6 Mart 2011'de, Van'ın Erciş İlçesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 5 Mart 2008 tarihinde yapılan 
yürüyüşe polisin müdahalesi sırasında çıkan olaylarda yaşamını yitiren Mehmet Deniz'in mezarlık ziyaretine 
katılarak slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.    
 
7 Mart 2011'de Van'ın Erciş İlçesi'nde Nihat Çimen adlı yurttaş, polisler tarafından ilçe merkezinde gözaltına alındı.     
 
9 Mart 2011'de, Van'ın Saray İlçesi'nde sabah saatlerinde Kürt öğrenciler ile MHP'li oldukları belirtilen öğrenciler 
arasında kavga çıktı. MHP'li öğrenci grubunun Kürtleri aşağılayıcı ifadeler kullanması üzerine köylerden taşımalı 
eğitim sistemiyle ilçeye gelen Kürt öğrenciler tepki gösterdi. Bunun üzerine sınıflarda başlayan kavga, daha sonra 
okul bahçesine taşındı. Öğretmenlerin ve polisin araya girmesi ile sonlanan kavgada 3 öğrencinin yaralandığı, 15 
Kürt öğrencinin ise gözaltına alındığı ileri sürüldü.   
 
15 Mart 2011'de, Alınan bilgilere göre, Van MEYA-DER sözcüsü İshak Aslan, Belediye İş Merkezi'nden çıkarken 
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından durduruldu. Yapılan kimlik kontrolü ardından Aslan, Van 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aslan'ın gözaltı gerekçesi konusunda bilgi alınamadı.   
 
22 Mart 2011'de, Van’da 21 Mart günü Newroz kutlaması sonrasında evlere ve işyerlerine baskın düzenleyen polis, 
10 kişiyi gözaltına aldı. "Örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların 18 yaşın altındaki Z.Ö, 
N.B, H.Ş, Y.Ş ve E.Ş ile Hülya Ölmez, Esma Şahin, Leyla Şahin, Canan Şahin ve Fatma Şahin oldukları öğrenildi.   
 
 5 Nisan 2011’de, Van'ın Erciş İlçesi'nde TEM Şube ekipleri, ilçe merkezinde Osman Akmaz, Sunullah Deniz adlı 
kişileri gözaltına aldı. 2 kişi önce Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne sonra da Van'a götürüldü. 2 kişinin gözaltına alınma 
gerekçesi konusunda bilgi alınamadı.   
 
9 Nisan 2011'de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler Tamara Oteli önünde ismi öğrenilemeyen bir kişiyi 
gözaltına aldı. Polisler şahsın kendilerine bıçak çektiği iddiasında bulundu. Tartışmalara rağmen kişi gözaltına 
alındı.   
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10 Nisan 2011'de, Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde önceki gün bir kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan BDP 
İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Saltık ve BDP İlçe Yöneticisi Mesut Tosun sevk edildikleri Bahçesaray Sulh Ceza 
Mahkemesi Hâkimliği’nce  tutuklandı.   
 
13 Nisan 2011'de, Van Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince gece saatlerinde yapılan ev ve işyeri 
baskınlarında 10 kişi gözaltına alınırken ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda El Kaide'ye ait "örgütsel 
metaryal" ele geçirildi. Ev baskınlarında aralarında El Kaide'nin bölge sorumlusu olduğu iddia edilen F.İ.'nin yanı 
sıra T.K., A.İ.D., Y.,K., İ.E., İ.B., Y.K., K.A., M.A.T., ve Y.Y. gözaltına alındı  
 
14 Nisan 2011'de, Van'ın Muradiye İlçesi'nde polisler 2009'da dört kişinin önünü keserek silahla tehdit ettiği 
iddiasıyla BDP Muradiye eski İlçe Başkanı Osman Başak'ın evine baskın düzenledi. Başak, gözaltına alındı. 
Muradiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Başak daha sonra serbest bırakıldı.   
 
23 Nisan 2011’de, YSK nın, milletvekili adayı 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal 
etmesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde Van’da gözaltına alınan 102 kişiden  5 i çocuk 19 kişi; 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  

23 Nisan 2011’de, Van'da Kürt siyasetçilerin yargılanması ve YSK'nın bağımsız adayları veto etmesini protesto 
etmek amacıyla üç gün boyunca yapılan eylemlere polisin müdahalesiyle başlayan olaylarda gözaltına alınanlardan 
sabah saatlerinde savcılığa çıkarılan 20'si çocuk 49 kişi'den 7'si tutuklanırken, 42 kişi ise serbest bırakıldı.    

 26 Nisan 2011’de, Van'da 4 gün önce YSK'nın veto kararını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriler sonrası 
çarşı merkezinde sivil polislerin gözaltına aldığı biri öğrenci 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Van Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk edildi. Buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 
sevk edilen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik 2. sınıf öğrencisi Fikri Aktaş ve ismi 
öğrenilemeyen 2 kişi "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek", "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 3 kişi Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  

30 Nisan 2011’de Van'ın Erciş İlçesi'nde 28 Nisan günü BDP İlçe Örgütü'nün organize ettiği  ve Van Bağımsız 
Milletvekili Adayı Özdal Üçer'in katıldığı yürüyüş sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 18 kişiden 3'ü tutuklandı. 
Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakılırken, 13 kişi ise sabah saatlerinde Erciş Adliyesi'ne sevk 
edildi. Burada savcılıkta ifadeleri alınan 13 kişiden 7'si serbest bırakılırken, 6 kişi ise "Örgüt üyesi olmak", "Örgüt 
propagandası yapmak" ve "Görevli memura mukavemet etmek" suçlamasıyla Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk 
edildi. İfadeleri alınan Vedat Beyaz, İhsan Çelebi ve Sıddık Taştan aynı gerekçeyle tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   

4 Mayıs 2011’de, Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan Edizer Dinçer adlı öğrenci, Sanat Sokağı'nda 
arkadaşlarıyla dolaşırken Van Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen Dinçer, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  ) 

5 Mayıs günü, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Van’da gözaltına alınan 10 kişiden  5 i, “Yüksek 
Seçim Kurulu’nun bağımsız milletvekili adaylarına yönelik kararını protesto gösterilerine katıldıkları”  gerekçesiyle 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı   
 
9 Mayıs 2011’de, Van ili Erciş ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Karakoyun Lisesi'nde okuyan E.G ile A.K 
isimli 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Okul Bahçesi'nde gözaltına alınan iki öğrenci Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Çocukların ilçede yaşanan olaylarda taş attıkları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
 11 Mayıs 2011’de, Van'ın Edremit İlçesi'nde bulunan Türk Telekom Fen Lisesi'nde okuyan 4 öğrenci, kaldıkları 
lisenin yurduna yapılan baskında gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yurdun yatakhanesine yapılan baskında 
öğrencilerden Ruken Altunli, Recep Duman, Abdullah Salgın ve Hasan Hüseyin Özgökçe gözaltına alındı.   
 
11 Mayıs 2011’de, Van’da DYG-M üyelerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu 7 i kişi gözaltına alındı   
 
14 Mayıs 2011’de, Van'da 11 Mayıs'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kişi, Emine Atabay, İbrahim 
Benek, Bayram Şipal, Fatih Teknaz ve Erkan Gülmez mahkemey çıkarıldı. 4 kişi serbest bırakılırken Bayram Şipal 
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Van F Tipi Cezaevine gönderildi.   
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16 Mayıs 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin dağlık arazi kesiminde ve sınırın Irak tarafında 12 ve 13 Mayıs 
2011’de çıkan çatışmalar sonunda 12 militanın yaşamını yitirmesinin protesto gösterileri nedeniyle TEM Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu Van’da 6 kişi gözaltına alındı  
  
16 Mayıs 2011’de, Van'da sabah saatlerinden itibaren BDP üyesi 4 kadın, şehir merkezinin farklı yerlerinde 
gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen 4 kadının haklarında arama kararı olduğu gerekçesi ile gözaltına alındığı 
belirtildi. Gözaltına alınan 4 kişinin Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.   
 
16 Mayıs 2011’de, Van Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakkında Van'da tutukluma kararı 
çıkarıldığı gerekçesiyle BDP İlçe yöneticisi Ehdinur Elbir'i gözaltına aldı. Elbir, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
17 Mayıs 2011’de, Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde yapılan ev baskınında gözaltına alınan ve 16 Mayıs günü Van'a 
getirilen BDP üyeleri Kenan Ödemiş ve Emin Orhan savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Ödemiş ile Orhan, 
"Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi sevk edildi. Mahkemeye ifade veren Ödemiş ve 
Orhan aynı gerekçeyle tutuklandı.   
 
17 Mayıs 2011’de, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği, yaşamını yitiren HPG'lileri anmak için Van 
Gölü'ne karanfil bıraktı.. Anmaya katılan 2 öğrenci  gözaltına alındı.    
 
20 Mayıs günü, Van’da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği seçim mitingini protesto ettikleri 
gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi, 22 Mayıs 2011’de tutuklandı   
 
25 Mayıs 2011’de, Van'ın Muradiye İlçesi Kandahar Mahallesi'nde yapılan ev baskınında gözaltına alınan YYÜ 
öğrencisi Sefa Başak, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Başak, 
tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Mahkeme Başak'ı "Örgüt üyesi" olduğu 
iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi  
 
26 Mayıs 2011’de, Van'ın Erciş İlçesi'nde Karakoyun Lisesi'ne gelen çevik kuvvet ve sivil polisler 2 öğrenciyi 
dersteyken gözaltına aldı.   
 
31 Mayıs 2011’de, Van'da 29 Mayıs'ta BDP'ten çıkarken gözaltına alınan BDP Kadın Meclisi çalışanı Zeynep 
Erdem, emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Erdem, "Örgüt üyesi olduğu" 
iddiasıyla tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan 
Erdem, tutuknarak cezaevine gönderildi  
 
1 Haziran 2011’de, Azadiya Welat ve Gündem Gazetesi Van çalışanı Sinan Sayan gazete çalışması için gittiği 
Başkale İlçesi'nde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Sayan'ın çarşı merkezinde alındığı ve emniyet 
müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi  
 
2 Haziran 2011’de, Van ili Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi üzerinde Özdal Üçer'i tanıtan, Emek Demokrasi ve 
Özgürlük Bloğu beyannamesini içeren broşür ve Üçer'in seçim pusulasındaki yerini anlatan iki kişi Erciş Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polislerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Emniyete götürülen Enis Tetik ve Mazlum 
Dinç ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tetik ve Dinç, emniyette kendilerine hakaret edildiğini eve BDP'nin 
seçim çalışmaları içinde yer almamaları yönünde tehdit edildiklerini iddia etti.   
 
5 Haziran 2011’de, Van'ın Erciş İlçesi Van Yolu Mahallesi'ne 2 Haziran sabahı polislerce yapılan ev baskınında 
gözaltına alınan ve Van'a getirilen Baran Karadağ ve Erol Cengiz savcılığa çıkarıldı. Van Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na ifade veren Karadağ ve Cengiz "Örgüt üyeliği", "Görevli memura mukavemet" ve "Kamu malına 
zarar vermek" iddiaları ile tutuklanmaları talebiyle Özel Yetkili Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Mahkeme Cengiz'i 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, Karadağ'ı ise tutukladı. Karadağ, Van F Tipi Cezaevine gönderildi.   
 
12 Haziran 2011’de, Van merkez Şehit İbrahim Karaoğlan İlköğretim Okulu'na çok sayıda çevik kuvvet polisi ve 
zırhlı araçlar yerleştirilirken, polislerin sandık başkanı ve müşahitler üzerinde baskı uyguladığı bildirildi. Polislerin 
gelmeyen müşahitlerin yerine yedek müşahitlerin oturtulmasına da müsaade etmedikleri kaydedildi. Ayrıca 
Hacıbekir Mahallesi Kinyas Kartal İlköğretim Okulu'nda da polislerin oy kullanmak için gelen seçmenleri tek tek 
aradıktan sonra okula aldıkları bildirildi. Selim Bey Mahallesi Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'nda okuma 
yazma bilmeyen bir yurttaşa müşahidin yardımcı olması üzerine polis müşahidi salon dışına çıkardı. Polisler 
neredeyse sandık başlarında beklerken, yine okuma yazması olmayan yurttaşlara yardımcı olmaya çalışan Aynur 
İpek ve Erdal İpek isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.  
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12 Haziran 2011’de, Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Bodurağaç (Reşan) Köyü'nde boyunlarında sarı-kırmızı-yeşil 
renkleri bulunduğu gerekçesiyle Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu sandık müşahidi Orhan Mubar, köylülerden 
de Ali Rıza Duvaroğlu ve Tarık Sağıç gözaltına alındı. Hacıali Jandarma Karakolu askerleri tarafından gözaltına 
alınan 3 yurttaş karakola götürülürken, Ahmet Ş. isimli korucunun ihbarı üzerine köyde jandarmanın evlerde arama 
başlattığı bildirildi.   
 
12 Haziran 2011’de, Van'ın Erciş ilçesi'nin Yeşilova Mahallesi'nde Vefa Taştan isimli bir yurttaş oy kullandığı 
esnada polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Taştan, emniyet müdürlüğüne götürüldü.   
 
12 Haziran 2011’de, Van'ın Erciş İlçesi'nde Yeşilova Mahallesi Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'nda YSK tarafından 
görevlendirilen Nasır Taştan ile sandık başkanı Mustafa Bayram polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
12 Haziran 2011’de, Van'ın Erciş İlçesi'nde sandık başkanı ve sandık görevlilerinin ardından Emek Demokrasi ve 
Özgürlük Bloğu Özdal Üçer için Yeşilova Mahallesi Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'nda müşahitlik yapan 3 yurttaş 
daha gözaltına alındı.   
 
14 Haziran 2011’de, Van'ın Erciş ilçesinde genel seçimlerin yapıldığı 12 Haziran günü çeşitli okullarda müşahit ve 
sandık görevlisi olarak görev yaparken gözaltına alınan Muhsin Taşdemir, Muhlis Dikmen, Vefa Taşdan, Muhsin 
Demir ve Barış Gök, emniyet işlemlerinin ardından savcılığa getirildi. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren 
5 kişi "mükerrer oy kullanmak" ve "görevi ihmal" iddiasıyla Erciş Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, 
5 kişi hakkında aynı iddiadan tutuklama kararı vererek, cezaevine gönderdi.   
 
 
22 Haziran 2011’de, Iğdır'dan Yüksekova'ya giden Iğdır Üniversitesi öğrencileri Ercüment Yılmaz ve Melike Salın'ın 
Van'da gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 2 kişi Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
25 Haziran 2011’de, Van'da 21 Haziran'da yapılan baskınlarda gözaltına alınan Eğitim Sen Van Şube Başkanı 
Selami Özyaşar, eski şube başkanlarından Lezgin Botan ve Müzahit Karakuş, şube yöneticilerinden ve aynı 
zamanda KURDÎ-DER Yöneticisi olan Garip Yaviç, eski şube sekreteri Sinan Gündüz ve sendika üyesi Hakan 
Yaman, emniyet müdürlüğündeki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri 16 saat 
sürerken, Müzahit Karakuş, Eğitim Sen eski Şube Sekreteri Sinan Gündüz ve sendika üyesi Hakan Yaman serbest 
bırakıldı, Eğitim Sen Van Şube Başkanı Selami Özyaşar, eski şube başkanlarından Lezgin Botan, şube yöneticisi 
Garip Yaviç ise tutuklanma talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Sabah saatlerine kadar 
süren ifade işlemlerinden sonra Özyaşan, Botan ve Yaviç, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  
 
8 Temmuz 2011’de,  Van’da Abdullah Savur,  yürürken çarpıştığı sivil polis memuruyla   yaptığı tartışmanın 
büyümesi   üzerine gözaltına alındı   
 
8 Temmuz 2011’de,  Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Bayırlı Mahallesi'ndeki Sinan Dinçer’in evine baskın 
düzenledi. Evde yapılan aramanın ardından Sinan Dinçer adlı yurttaş gözaltına alındı  
 
19 Temmuz 2011’de, Van’ın Bostaniçi beldesi Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saat 5.00 sıralarında Metin Peyan'a 
ait eve baskın düzenlendi. Özel harekat timleri ve polisler tarafından düzenlenen baskında, Metin Peyan gözaltına 
alındı  
 
23 Temmuz 2011’de, Van Belediyesi tarafından düzenlenen Vangölü Kültür Sanat ve Doğa Festivali'nin ses 
düzenini sağlayan Veysel Tuncay "Yasak parça çaldığı" iddiasıyla gözaltına alındı.    
 
23 Temmuz 2011’de, Van'da bir vatandaşın otomobilinin altına yerleştirilen cep telefonu düzenekli plastik patlayıcılı 
bomba, kendiliğinden yere düşmesi sonucu olası bir facianın yaşanmamasına neden oldu. Polisin olaydan kısa 
süre sonra olayla ilgili gözaltına aldığı ve adliyeye sevk ettiği 5 kişiden 3'ü tutuklandı.    
  
29 Temmuz 2011’de, Van'dan Başkale İlçesi'ne yakınlarını ziyaret etmek için gitmek isteyen Şahin Avşin ve Veysel 
Dağ isimli iki genç, Van-Gürpınar yol ayrımında bulunan polis kontrol noktasında, haklarına arama kararı olduğu 
iddiasıyla gözaltına alındı  
  
3 Ağustos 2011’de, Van'ın Başkale İlçesi'nde askeri araca yapılan saldırı ile ilgili bir köy muhtarının gözaltına 
alınmasından sonra, bugün de yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Köy baskını esnasında, ticaret yapmak 
amacıyla Böğrüpek (Xanık) Köyü'ne giden Bingöl nüfusuna kayıtlı 1984 doğumlu Orçin Aslan isimli yurttaş da, 
gözaltına alındı.     
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3 Ağustos 2011’de, Van’ın Başkale İlçesi'nde 2 gün önce askeri araca yapılan ve 3 askerin yaşamını yitirdiği 
saldırıya ilişkin başlatılan köy baskınları sürüyor. Dün Güroluk (Elenya) Köyü Muhtarı Ali Arslan'ın gözaltına 
alınmasının ardından, bugün de Gedikbaşı (Çüx) Köyü'ne askerler tarafından baskın düzenlendi. Evlerde yapılan 
aramaların ardından Sabri Gülerer, Hamza Mevdut, Yaşar Sarıkaş, Nihat Sarıkaş, Fuat Mevdut, İsmet Çiftçi ve ismi 
öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.     
 
5 Ağustos 2011’de, Van’ın Başkale İlçesi’nde 1 Ağustos 2011’de üç askerin yaşamını yitirmesine neden olan 
saldırıdan sonra gözaltına alınan Güroluk Köyü’nün Muhtarı Ali Arslan, annesi, babası ve İsmet Çiftçi aynı gün 
savcılıkta serbest bırakıldı.   
 
8 Ağustos 2011’de, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sabaha doğru Cevdet Paşa Mahallesi'nde oturan Suat 
Gümüşlü'nün evine baskın düzenledi. Evin didik didik arandığı baskın sonrası Gümüşlü gözaltına alındı.   
 
8 Ağustos 2011’de 2005 yılında Van'dan PKK'nin yurt dışındaki kamplarına katılan ve 6 yıl burada kaldıktan sonra 
kaçarak Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetime sığınan H.K, 13 Temmuz 2011'de Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur 
Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim edildi. Sorgusunda akrabası L.K'nin  teşvik etmesiyle örgüte katıldığını 
ifade etmesi üzerine  L.K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi 
ekiplerince gözaltına alınan L.K, ''silahlı örgüte eleman kazandırmak'' suçundan tutuklandı.   
 
24 Ağustos 2011’de Van’da Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ile İlçe Jandarma Komutanlığına 
bağlı askerler, ilçe merkezi ile köylerde evlere baskınlar düzenledi. İlçe merkezinde İslam Mahallesi'nde BDP İlçe 
Başkanı Mehmet Emin Tanrıverdi ile BDP Yöneticisi Seçkin Sami'nin evlerinin kapıları kırılarak yapılan baskında, 
evde arama yapıldı. Tanrıverdi, evde bulunmazken, Seçkin Sami ise gözaltına alındı. Aynı saatlerde merkeze bağlı 
Önlüce (Mezra Şixan) ile Altındere (Arınç) köylerinde, Tanrıverdi, BDP yöneticisi Nihat Meşe ile Ehdinur Elbir'in 
evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda Nihat Meşe'nin babası Haci Meşe gözaltına alınırken, diğer kişiler ise 
evlerinde bulunamadı. Gözaltına alınan 2 kişi, Van Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, gözaltı gerekçeleri konusunda 
ise bilgi alınamadı.   
 
25 Ağustos 2011’de, Hakkâri Karşıyaka Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polisler, BES Şube Başkanı Cahit 
Balıkesir ile akrabaları Samettin Tekçe ve Yakup Tekçe'yi gözaltına aldı.   
 
26 Ağustos 2011’de, Van Çatak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, askerlerle birlikte Elmacık (Doktan) 
Köyü'ne baskın düzenledi. Baskında BDP İlçe Başkanı Ekrem Tuci gözaltına alındı.   
 
5 Eylül 2011’de, Van'da 1 Eylül'de Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen mitingden sonra gözaltına alınan 12 
kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 9 kişi serbest bırakılırken, Aziz Aslan, Şevket Öner ve Haydar 
Aslan ise tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Burada ifadeleri alınan Aslan, 
Öner ve Aslan "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
6 Eylül 2011’de, Van'ın Başkale İlçesi'nde, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler gece geç saatlerde birçok eve 
baskın düzenledi. Yapılan ev baskınlarında Sezer Aşan (16), Habib Güngör (17), Kadir Karaman (16), Aykut Elter 
(16), Ferhat Atlı (16) Cevat Atlı (32) ve Suat Tezel (24) gözaltına alındı. Evinde ruhsatsız silah bulundurduğu 
iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilen Cevdet Atlı ile 5 çocuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekletilirken, Suat Tezel 
ise Van Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınanların 6 kişinin ilçede çeşitli tarihlerde çıkan olaylarda taş 
attıkları gerekçesi ile gözaltına alındıkları belirtildi.   
 
6 Eylül 2011’de, Van'da Hacibekir Mahallesi'ndeki Özgür Yurttaş Derneği ile evlere düzenlenen baskında gözaltına 
alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi serbest 
bırakılırken, Ahmet Aşan ise tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Mahkeme 
heyeti, Aşan'ı "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.   
 
 9 Eylül 2011’de, Van’da Çatak İlçesi’nde markete gitmek için evden çıkan bir polis memuru yanına gelen silahlı 3 
kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olayın ardından 10 Eylül 2011’de Van’da ve Çatak’ta düzenlenen ev 
baskınları sonucu 29 kişi gözaltına alındı   
  
16 Eylül 2011’de, Van'ın Çatak (Şax) İlçesi'nde önceki gün gözaltına alınan kapatılan DTP'nin İl yöneticisi 
Ramazan Kamaç ve Van MKM-Der çalışanı Nurullah Aslan dün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk 
edildi.  Kamaç ve Aslan, "Örgüte yardım yataklık" ve "Örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla Van Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edildi. 2 kişi aynı iddia ile mahkemece tutuklanarak, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
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20 Eylül 2011’de, Van’ın Çatak İlçesi’nde aralarında Almanya vatandaşı Andrea Wolf’un da bulunduğu 41 PKK 
militanına ait olduğu iddia edilen toplu mezarda incelemelerde bulunmak için Van’a gelen sosyolog Martin Dolzer 
ile Martin Glasenapp “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı    
 
28 Eylül 2011’de,Van'ın Hatuniye Mahallesi'nde Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından dün gece saat 
23.30 sıralarında Metin Özcan'ın evine baskın düzenledi. HPG'lilerin evde olduğu iddiasıyla yapılan baskın 
sırasında aile fertlerinin camdan bakması sırasında polisler, eve direk ateş açtı. Kurşunlar, cam kenarları ile 
duvarlara isabet etti. Baskın sırasında polisler kapıyı kırarak eve girerken, polisler evde arama yaptıktan sonra 
ayrıldı. Olay sırasında gözaltına alınarak emniyete götürüldükten sonra serbest bırakılan ev sahibi Metin Özcan, 
polislerin direk eve ateş açtığını belirterek, ölümden döndüklerini dile getirdi. Yaşananları vahşet olarak 
değerlendiren Özcan, "Polisler gelir gelmez eve ateş açtı. Kurşunlar eve isabet etti. Sonra evin kapısını kırarak içeri 
girdiler. Yaşanan olaylar sırasında kızım Alşah Özcan baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırdık. Olaydan sonra 
evde arama yapan polisler suç unsuruna rastlamadıkları için beni gözaltına alarak emniyete götürdü. Oradan 
ifadem alındıktan sonra beni serbest bıraktılar" dedi.   
 
4 Ekim 2011’de, Van’ ın Başkale İlçesi'ne bağlı Zernek Köyü yakınlarında yol kontrolü yapan korucu ve sivil 
askerler, sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Nurullah Işık yönetimindeki aracı, durmadığı gerekçesiyle silahla 
taradı. Tarama sırasında ayağından yaralanan Koç Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 2 çocuk babası Işık ameliyata alındı. Olaydan sonra aynı yolda geçen Mesut 
Koç, Cezmi Korkmaz ve Selçuk Koç isimli yurttaşlar da gözaltına alındı  
 
9 Ekim 2011’de, an Van ili Çaldıran ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, BDP'li Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan 
Taş ve BDP üyesi Seyithan Acar'ın evlerine baskın düzenledi. Evlerin didik didik arandığı baskından sonra 
gözaltına alınan Taş ile Acar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten bir süre sonra serbest bırakıldı.   
 
12 Ekim 2011’de, kardeşi Zeki Turgut gözaltına alına ve gözaltında işkence gören Halil Turgut, “Van Valiliğinin 5 
Ekim'de yaptığı açıklamada, Çatak'ta yapılan operasyonda "4 örgüt mensubu" ile birlikte çok sayıda örgütsel 
doküman yakalandığı iddiasını yazılı açıklamayla duyurduğunu, açıklamadan sonra yakalanan ve 3'ü tutuklanan 4 
kişinin köylüler olduğunu” ifade etti.  Tutuklanan Zeki Turgut'un abisi Halil Turgut'a cezaevinde kardeşini ziyarete 
ettikten sonra yaşananlarla ilgili olarak İHD Van Şubesi'ne başvurdu. Kardeşine gözaltında işkence yapıldığını 
belirten Turgut,  "Baskın yapılan yer bizim kendi köyümüzdür. Kardeşim özelikle bölgede bulunan Koçerlerden 
düzenli olarak peynir alıp satıyordu. O günde peynir almaya giderken bizim köydeki evde yakalanmış. Kardeşimin 
gerilla olmadığını herkes iyi biliyor. 3 çocuk babasıdır. Son çocuğu 3 günlüktür. Yani yapılan açıklamanın gerçekle 
alakası yoktur" diye konuştu. Tutuklamadan sonra dün Van F Tipi Cezaevi'ne giderek kardeşiyle görüştüğünü 
kaydeden Turgut, görüşmede kardeşi Zeki Turgut'un anlatımlarını şöyle anlattı: "Askerler köyü ablukaya aldıktan 
sonra baskın düzenledi. Ev baskınında beni gözaltına aldılar. Gözaltına alınmamla birlikte çırılçıplak beni soydular. 
Darbelerle kafamı kırdılar. Vücudumda darbe almadığım yer kalmadı. Bizlere resmen işkence yaptılar. Sürekli bazı 
şeyleri kabul etmemiz isteniyordu. Ele geçirilen mühimmat anda bir ilgimiz yok. Yaralı bir şekilde tutuklanıp 
cezaevine gönderildik." Kardeşinin halen yaralar içinde olduğunu aktaran Turgut, kardeşi ve onla birlikte 
yakalananların derhal tedavi edilmesini istedi. Çatak Sulh Ceza Mahkemesi tarafından İbrahim Tekin'in 'Örgüte 
yardım etmek", Cahit Aşkan ve Zeki Turgut ise "Örgüt üyesi olmak" iddialarıyla tutuklanırken, 16 yaşındaki S.K. de 
serbest bırakıldı   
 
20 Ekim 2011’de, Van’ da Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde özel aracıyla geçen bir yurttaş ile karşıdan gelen ve 
içinde resmi polislerin bulunduğu araçların geçişleri sırasında "yol verme" konusunda tartışma yaşandı. Polisler 
özel araçta bulunan şahsın kendilerine korna çalarak el işareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına almak istedi. Gözaltı 
işlemine karşı çıkan genç, uzun süre resmi araca binmeyi reddetti. Bunu üzerine olay yerine çağırılan takviye 
polisler, ismi öğrenilemeyen yurttaş darp edilerek gözaltına alındı. Gencin yüzü kan içinde kalırken, olaya bazı 
yurttaşların müdahale etmek istemesi polisler tarafında engellendi  
 
21 Ekim 2011’de, Van'dan alınan Bayer'in cenazesinin Başkale (Elbak) İlçesi'ne bağlı Atlılar (Hespistan) Köyü'nde 
defnedilmesinin ardından, törene katılan Van merkeze doğru yola çıktı. Bebleşin Jandarma Karakolu'nda 
durdurulan yurttaşlar, kimlik kontrolünden geçirilirken, Nurettin Demir (50) adlı yurttaş gözaltına alındı.    
 
25 Ekim 2011’de, Van'da DSİ Bölge Müdürlüğü İl Affet Müdürlüğü ile Maraş Caddesi'ndeki enkaz çalışmaların 
sürdüğü bölgede toplanan ve yardımların dağıtılmaması ile kurtarma çalışmalarını protesto eden gruplara, polisler 
müdahale etti. 1'i polis 3 kişinin yaralandığı müdahalede bir kişi de gözaltına alındı. Olaylarda DHA'nın canlı yayın 
aracı da tahrip edildi. Protesto gösterileri sırasında basının yanlı haber yaptığını belirten yurttaşlar, basının 
çekimine de izin vermedi.     
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28 Ekim 2011’de, Van ili Erciş ilçesinde AKP Kocapınar Belde Teşkilatı'nın depremzedelere yardım dağıtması 
sırasında izdiham yaşandığı ve tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışmaların ardından haber verilmesi üzerine olay 
yerine gelen jandarma, müdahalede bulundu. Müdahalede Eyüp Bedir adındaki yurttaşın gözaltına alındığı, Orhan 
Deniz'in de darp edildiği bildirildi.   
 
4 Kasım 2011’de, Van'da Havaalanı Kavşağında bir araçta gözaltına alınan ve HPG'li oldukları iddia edilen 4 kişi, 4 
günlük gözaltı süresinin ardından, öğlen saatlerinde Van Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Savcılık 
ifadelerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken M.E., M.H.H. ve M.Ö.Ş., "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla 
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından haklarında tutuklama kararı verilen 3 kişi Van F 
Tipi Cezaevi'ne gönderildi  
 
10 Kasım 2011’de, Sabah saatlerinde Van Valiliği önünde bir araya gelerek çadır talebinde bulunan ve "Vali istifa" 
sloganı atan gruba polis müdahale etti. Tazyikli su ile yapılan müdahalede 2 kişi gözaltına alınırken, dağılan 
depremzedeler ise, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bayram Oteli enkazına geldi. Depremzedeler, 
burada tepkileri dile getirmeye devam ederken, olay yerine Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay geldi. 
Depremzedelerle görüşmeye çalışan Atalay, tepkilerin artması üzerine "Beni dinleyecek misiniz?" diye sorduktan 
sonra, elini sallayarak, olay yerinden ayrıldı. Ardından ise polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Çıkan 
olaylarda, 2 kişi  yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.   
 
11 Kasım 2011’de, Van ilinde Bayram Oteli önünde bir araya gelen bir grup depremzede basın mensuplarına 
gerçekleri yansıtmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. "Neden gerçekleri yansıtmıyorsunuz, sadece başbakan ve 
bakanların söylediklerini veriyorsunuz. Canlı yayına çıkıp yalan söyleyeceğinize gelin halkın sorunlarını dinleyin" 
diyerek basın mensuplarına tepki gösteren gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Bir kişinin gözaltına alındığı 
olaylar sona erdi.   
 
22 Kasım 2011’de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan ve Van Barosu'na bağlı Avukat Sabahattin 
Kaya'nın Kaldığı Edremit İlçesi'ndeki evine polisler, sabah saatlerinden baskın düzenledi. Evde yapılan aramanın 
ardından Kaya, gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kaya, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
25 Kasım 2011’de, Van’ın Muradiye İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi'nde oturan ve annesi yatalak olan Cihangir 
Bulut isimli yurttaş, 14 Kasım'da AFAD tarafından kullanılamaz yönünde rapor verdiği evinin boşaltılması için İlçe 
Kaymakamı Erol Tanrıkulu'nun makamına gitti. Mahalle muhtarı İhsan Yay'la birlikte Kaymakamlığa giden Bulut, 
evinin boşaltılması için çadır talebinde bulundu. Çadır talebi kabul edilmeyen Bulut, Kaymakam Tanrıkulu'yla 
tartışması üzerine makamından kovuldu. Çadır almadan Kaymakamlıktan kovulan Bulut, 16 Kasım'da çağırıldığı 
Cumhuriyet Savcılığı'nda "Görevli memura görevinden dolayı hakaret etmek" suçlamasıyla ifadesi alındı ve 
tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne gönderildi. Bulut, aynı suçlamayla tutuklandı. 
Tutuklanan Bulut hakkında jet hızıyla iddianame hazırlanırken, yaşananlara şahitlik eden mahalle muhtarı İhsan 
Yay ise, Kaymakam Tanrıkulu hakkında suç duyurusunda bulundu. 15 Kasım'da tutuklanan Bulut hakkında 
Muradiye Cumhuriyet Savcısı tarafında 9 gün içinde iddianame hazırlanarak Muradiye Sulh Ceza Mahkemesi'ne 
sunuldu. Savcılık tarafından sunulan iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek Bulut'un "Görevli memura 
görevinden dolayı hakaret etmek" suçundan yargılanması için 13 Aralık'a gün verdi. Bulut 13 Aralık'ta hakim 
karşısına çıkmayı beklerken, Bulut'la birlikte aynı gün kaymakamın makamına giden mahalle muhtarı İhsan Yay 
ise, olayın yaşandığı duruma dikkat çekerek, Kaymakam Tanrıkulu'nun görevini kötüye kullanmaktan dolayı 
hakkında suç duyurusunda bulundu.   
 
14 Aralık 2011’de, Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Albayrak (Bebleşîn) Köyü'nde askerler tarafından kurulan arama 
noktasında Yüksekova'dan Van'a gelen Özel Dara adlı bir genç gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 
Dara, Albayrak Jandarma Karakolu'na götürüldü.   
 
16 Aralık 2011’de, Van'da yaşanan depremin ardından gönüllü olarak çalışan ve KESK tarafından kurulan çadırda 
kalan Berivan Yasak (44) adlı kadın polisler tarafından gözaltına alındı. Sabah 05.30 sıralarında çadırı basan polis, 
Yasak'ın eski bir davası nedeniyle gözaltına alınma kararı olduğunu belirtirken, Yasak'ın hakkında açılan bir 
davasının olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Yasak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
19 Aralık 2011’de, Van'ın Başkale İlçesi'nde Atilla Aydın isimli yurttaş, çarşı merkezinde dolaşırken, hiçbir gerekçe 
gösterilmeden gözaltına alındı. Aydın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
20 Aralık 2011’de, Van'ın Suphan Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde bulunan Edremit Belediyesi'ne ait yardım 
malzemelerinin bulunduğu depo polis tarafından basıldı. Usulsüzlük olduğu iddiasıyla basıldığı belirtilen depoda 
gönüllü olara çalışan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Saffet Orhan, polislerce gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemeyen Orhan, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.     
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30 Aralık 201’de, Van'ın Başkale İlçesi'nde Şırnak  ili Uludere de yaşanan katliam protestosuna polis müdahale etti. 
Yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisin müdahalesine gençler 
taşlarla karşılık verdi.  Olayların sürdüğü ilçede aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 16 
yaşından küçük bir çocuğun ise polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındığı görüldü.   
 
31 Aralık 2011’de, Van’ın Bostaniçi beldesi Esendere Mahallesi'nde gece saat 3.00 sıralarında Nadir Çakı'ya ait 
eve baskın düzenlendi. Özel harekat timleri ve polisler tarafından düzenlenen baskında, Nadir Çakı gözaltına 
alındı.   
 
 
 

Yalova 

"KCK" adı altında yapılan operasyonları protesto etmek için "Ez li vir im/buradayım" kampanyası çerçevesinde 

kendini Yalova Savcılığı’na ihbar eden Yalova BDP İl Başkanı İhsan Coşkun'un da aralarında olduğu 15 BDP'li 

gözaltına alındı. "KCK tutuklularının suçlandığı fiilleri ben de işledim" diyerek başlatılan kampanya çerçevesinde 

daha önce BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak, BDP'li milletvekilleri, il ve ilçe 

örgütlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kendisini ihbar etmişti. Yalova'da gözaltına 

alınan 15 kişinin gözaltı gerekçesi olarak kendileri hakkında yaptıkları ihbar esas alındı. 

 
 

Yozgat 
 

Zonguldak 

II. CEZAEVLERİ 
 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 
 
  
1 Ocak 2011’de, Sincan (Ankara) Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan D.T.’yi muayene için Zekai Tahir Burak Kadın 
Hastalıkları Hastanesi’ne getiren erlerin, D.T.’nin jinekoloji muayenesine girmek için ısrar ettikleri, doktorun talebi 
kabul etmemesi üzerine muayeneye D.T.’nin bir kadın gardiyana kelepçelenerek girmesinin istendiği D.T.’nin 
babası İ.T. tarafından açıklandı. İ.T. doktorun erlerin taleplerini kabul etmemesinden ötürü D.T.’nin muayenesinin 
erler tarafından engellendiğini söyledi  
 
 Van F Tipi Cezaevi’nde kalan Fahrettin Yürümez’in (56) gırtlak kanserine yakalandığı ve cezaevinin koşulları 
nedeniyle hastalığın ilerlediği fakat hastalığın tedavisi için gerekli koşulların sağlanmadığı belirtildi.  
 
 17 Ocak 2011’de, İHD Diyarbakır Şubesi’nin yaptığı basın açıklamasında Erzurum H Tipi Cezaevi’nde hükümlü 
bulunan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatı ile tahliye işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen fakat 
burada raporları çıkmadığı için serbest bırakılmayan kanser hastası Mehmet Aras’ın (60) durumunun ağırlaştığını 
ve ölüm sınırında olduğu bildirdi   
 
30 Ocak 2011’de, Günlük Gazetesi’ne ulaşan ve Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Celal Yalçın’un yazdığı 
mektupta, Gülnaz Akkurt adlı mahkûmun, cezaevinde görme yetisini tamamen kaybettiği ve tek başına hiçbir 
yaşamsal ihtiyacını karşılayamadığı bilgisi yer aldı   
 
22 Şubat 2011’de, Hasan Gülbahar, Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nden TİHV’e gönderdiği mektupta, kapalı 
cezaevinde 700 ve açık cezaevinde de 300 mahkûmun bulunmasına rağmen herhangi bir sağlık memurunun 
bulunmadığını; aile hekiminin yetersiz kalmasından dolayı, revire çıkmanın başvurudan bir hafta sonra ve 
hastaneye sevklerin de 10-15 gün sonra gerçekleşebildiğini; Bafra Devlet Hastanesi’nde ve 19 Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde yapılan muayeneler sırasında jandarma erlerinin aykırı olarak muayene odasını terk etmediğini 
belirtti   
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8 Mart 2011’de, Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde kalan Rıza Çatakbaş, Selman Tökü, Hüseyin Tepe’nin revire 
çıkmak için dilekçe yollamaları üzerine mahkûmların bulunduğu koğuşa giren gardiyanların, mahkûmları zorla 
dışarı çıkararak “süngerli oda”ya kapattıkları öğrenildi   
 
9 Mart günü, KCK/TM operasyonları kapsamında tutuklanan ve Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan MEYA-DER Van 
Şubesi eski Başkanı Ferzende Abi’nin (62) geçirdiği mide kanaması nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Ferzende Abi’nin 13 yıl cezaevinde kalmasından kaynaklı olarak hastalandığı ve 
yapılan girişimlere rağmen tahliye edilmediği yakınları tarafından belirtildi  
 
10 Mart günü, 1993 yılında mayın patlaması sonucu iki gözünü kaybeden ve cezaevinde göğüs kanserine 
yakalanan Hediye Aksoy’un sağlık koşullarının cezaevinde kalmasına uygun olmadığını açıklayan arkadaşları %85 
oranında engelli olan Hediye Aksoy’un yaşamını tek başına sürdüremeyeceğini belgeleyen hastane raporlarının da 
olduğunu belirttiler.   
 
13 Mart günü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve bacağından olduğu ameliyat nedeniyle 25 tane cıvalı tel 
dikişi bulunan Kemal Ayhan’ın, gardiyanlar tarafından darp edilerek dikişlerinin patlatıldığı iddia edildi.   
 

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993–1995 yıllarında, Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal Temizöz’ün görev yaptığı 
dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan davanın, tutuklu sanıklarından Kukel Atağ mesane 
kanseri olduğu gerekçesiyle 28 Mart 2011’de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Aynı hastalık nedeniyle 19 
kez ameliyat olan Erol Zavar’ınsa, cezaevinde tedavisinin sürebileceği ileri sürülerek, tahliye edilmiyor   

 
8 Nisan günü, Midyat (Mardin) M Tipi Kapalı Cezaevi’nde, 18 yıldır kalan hükümlü Ramazan Özalp’in, beyin felci 
geçirmesi nedeniyle, İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını fakat kapsamlı bir tedavi yapılmadan tekrar cezaevine 
gönderildiği öğrenildi   
 
30 Haziran 2011’de Van F Tipi Cezaevi’nde kalan kapatılan  DTP nin Yüksekova ilçe örgütü yöneticisi Ahmet 
Gürdal’ın (58) böbreklerindeki rahatsızlığın tedavisinin yapılmaması nedeniyle, sol böbreğinin çalışamaz hale 
geldiği, öğrenildi   
 
 
5 Temmuz 2011’de Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve şeker hastası olan Ufuk Keskin’in (35) rahatsızlığının 
ilerlememesi için almasının zorunlu olduğu diyet yemeklerinin; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel 
Müdürlüğü’nün “talebin karşılanması” yönündeki direktifine rağmen, “iaşe bedelinin karşılanmaması” gerekçe 
gösterilerek verilmediği öğrenildi   
 
13 Temmuz 2011’de  Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde kalan Osman Evcan’ın vejetaryen olmasına rağmen cezaevi 
yönetiminin uygun yemekler vermediği; uygulama nedeniyle Osman Evcan’ın yazdığı şikâyet dilekçelerine el 
konulduğu ve hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede doktor muayenesi sırasında kelepçelerinin çıkarılmadığı 
öğrenildi   
 
16 Temmuz 2011’de Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde kalan ve yanık vakası olarak hastaneye kaldırılan Ömer Sidek, 
“hastanede yer olmadığı” gerekçesiyle tedavisi yapılmadan cezaevine gönderildi   
 
28 Temmuz 2011’de Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Wernicke-Korsakoff hastası Zeynel Abidin 
Çoban, üzerindeki baskılar nedeniyle başladığı açlık grevinin etkisi sonucu rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı   
 
22 Ağustos 2011’de Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden bir süre önce Erzurum E Tipi Cezaevi’nde isteği dışında sevk 
edilen çölyak hastası Nesimi Kalkan’a son bir haftadır ilaçlarının verilmediği iddia edildi   
 
25 Ağustos 2011’de Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan ve hastalığının tedavisi için tahliye edilmesi 
gereken görme engelli mahkûm Hediye Aksoy’un muayene için hastaneye götürülürken cezaevi ring aracında 
jandarma erleri tarafından darp edildiği  iddia edildi.    
 
25 Eylül 2011’de Muş E Tipi Cezaevi’nde kalan Görgin Oktar, Hulki Güneş, Fesih Coşkun, Kasım Demir, İhsan 
Altın, Sabahattin Aytek, Bahattin Bor, Savaş Kahraman ve Mecit Hemo adlı 9 mahkûmun tedavilerinin devam 
etmesi amacıyla yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığı ve tahliye edilmedikleri öğrenildi.   
 
5 Ekim 2011’de 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 sindirim kanallarının iltihaplandığı 
öğrenildi   
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9 Ekim 2011’de Mardin’in Midyat İlçesi’nde 1991 yılında gözaltına alınarak tutuklanan ve müebbet hapis cezasına 
mahkûm edilen Latif Badur’un (50) kaldığı cezaevlerinin koşulları nedeniyle önce siroz, ardından tüberküloz ve son 
olarak da kanser hastalığına yakalandığı öğrenildi. Latif Badur’un durumunun ağırlaşması üzerine önce Midyat M 
Tipi Kapalı Cezaevi’nden Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne ardından Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildiği fakat tedavinin geç başlaması nedeniyle durumunun 
kötüye gittiği belirtildi  
 
15 Ekim 2011’de Sincan (Ankara) 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sarp Kuray’ın tedavi edilmediği takdirde körlüğe 
neden olan glokom hastalığına yakalandığı; muayene için gittiği cezaevi revirinde de kelepçelerinin çıkarılmadığı 
öğrenildi   
 
18 Ekim 2011’de Mardin E Tipi Cezaevi’nde kalan Mesut Aslan’ın (17) kemik tümörü hastası olduğu; fakat 
hastalığın tedavisi için Mesut Aslan’ın rutin doktor kontrollerine gönderilmediği öğrenildi   

21 Kasım 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek eşi Mahmut Ürey (59) adına başvuruda bulunan Vezire Ürey, 
eşinin haksız yere tutuklandığını, defalarca safra kesesinde taş olduğunu söylemesine rağmen gerekli tedavi 
koşullarının sağlanmadığını, en sonunda durumu ağırlaşınca ameliyat edildiğini, Metris cezaevinde tek kişilik bir 
yerde tutulduğunu ve kendisine bakacak durumda olmadığını söyledi.   
 
22 Kasım 2011’de, Kocaeli’nde TEM Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği  ev baskınları sonucu gözaltına 
alınarak tutuklanan  Kocaeli Üniversitesi öğrencisi İzzet Necati Henden’in (19) karaciğerdeki kalıtsal bozukluğa 
bağlı Gilbert Sendromu rahatsızlığının bulunduğu; ailesinin cezaevi koşullarının düzeltilmesi ve İzzet Necati 
Henden’in düzenli doktor muayenesinin başlaması için Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetimine yazdığı 
dilekçenin yanıtsız kaldığı öğrenildi  
 
2 Aralık 2011’de, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Gülnaz Akkurt’un görme yetisini kaybettiği; tedavi olsa 
dahi görme şansının %1 olduğu, kendi işlerini yapabilmesinin önündeki fiziksel engelinin %85 olduğu doktor 
raporlarıyla ortaya çıkmasına rağmen yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığı ve Gülnaz Akkurt’un tahliye talebinin 
reddedildiği  öğrenildi  
 
2 Aralık 2011’de, 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 yapılması için Pınar 
Çevrim’in yaptığı tahliye talebinin reddedildiği   öğrenildi   
 
 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkının İhlali 
 
Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Serkan Onur Yılmaz’a ziyaretçisinin getirdiği 1989 yılında 
basılmış ve 5 ciltten oluşan Mao Zedung’a ait Seçme Eserler adlı kitabın 1. ve 2. ciltlerinin 10 Ocak 1980’de 
yasaklanmış olması nedeniyle Serkan Onur Yılmaz’a verilmesinin uygun bulunmadığı  belirtildi  
 
21 Şubat 2011’de, Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetiminin,  ÇHD tarafından yayımlanan “Hayata Dönüş 
Operasyonu, Koğuştan: Hücreler” adlı kitabın cezaevine alınmasına “hükümlüleri aynı eylemler konusunda 
cesaretlendireceği” öne sürülerek izin verilmediği belirtildi. 
  
19 Mart 2011’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kürtçe ve Türkçe olarak bastığı Kürt Şair Ehmedê Xanî’nin eseri 
Mem û Zîn adlı kitabın, Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi idaresi tarafından “sakıncalı” bulunarak tutuklu 
İbrahim Eker’e verilmediği bildirildi.  
 
26 Mart 2011’de, Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde kalan Naciye Yavuz’a ziyaretçisinin getirdiği 1989 yılında 
basılmış ve 5 ciltten oluşan Mao Zedung’a ait Seçme Eserler adlı kitabın 2. ve 4. ciltlerinin 1976’da ve 1983’te  
yasaklanmış olması nedeniyle verilmediği belirtildi.   
 
13 Nisan 2011’de Silivri (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu gazeteciler Ahmet Şık ile Nedim Gürsel’in 
istediği Ermenice-Türkçe yayımlanan Agos Gazetesi’nin yabancı dilde olduğu gerekçesiyle bir ay boyunca cezaevi 
yönetimi tarafından gazetecilere verilmediği  öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı, yapılan 
müracaatlar üzerine gazetenin cezaevine girişine izin verildiğini ifade etti  
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25 Ağustos 2011’de, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Cengiz Doğan’ın 30 Mayıs 2011’de göndermek 
istediği mektubun Mektup Okuma Komisyonu tarafından “sakıncalı” bulunarak gönderilmediği ve Cengiz Doğan’ın 
itirazını reddeden Mardin İnfaz Hâkimliği ise mektupta bahsedilen ve 16 Eylül 2010’da dokuz sivilin yaşamını 
yitirmesiyle sonuçlanan Hakkâri’nin Geçitli Köyü’ndeki patlamada yaşamını yitirenlerin “terörist” olduğuna bu 
nedenle mektubun gönderilmemesinin yerinde olduğuna hükmetti   
 
5 Eylül 2011’de, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetiminin, mahkûmların Derya Sazak, Nuray Mert, Özgür Mumcu, 
Ezgi Başaran, Umur Talu, Hüseyin Aykol ve Yıldırım Türker’in aralarında olduğu 16 gazeteciye gönderdiği 
mektuplara “sakıncalı oldukları” gerekçesiyle el koyduğu 25 Eylül 2011’de öğrenildi   
 
 6 Aralık 2011’de, Abdullah Öcalan’la görüşmek için Gemlik (Bursa) İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen Asrın 
Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar Mazlum Dinç, Mahmut Taşçı ve Sinan Zincir’in İmralı Adası’na gidişlerine, İmralı 
Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne ulaşımı sağlayan kosterin bozuk olduğu gerekçesiyle izin verilmedi   
 
25 Aralık 2011’de, Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu Cezaevi’nde kalan Murat Kaymaz’ın Birgün Gazetesi’ne gönderdiği 
mektup sonucu cezaevi yönetiminin, tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde yaşadıkları sorunları anlatmak için bazı 
gazeteci ve yazarlara yazdıkları mektuplara izin vermediği öğrenildi   
 
30 Aralık 2011’de, 27 Temmuz - 30 Aralık 2011’e kadar geçen 157 günlük süre içinde avukatlarıyla 
görüştürülmeyen PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için Gemlik (Bursa) İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen 
Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar Mazlum Dinç, Hüseyin Boğatekin ve Ayşe Acinikli’nin İmralı Adası’na 
gidişlerine, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne ulaşımı sağlayan kosterin bozuk olduğu gerekçesiyle yine 
izin verilmedi   
 
 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 
 
28 Nisan 2011’de, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde Yüksek Seçim Kurulu’nun bağımsız milletvekili adaylarına 
yönelik kararını protesto etmek amacıyla, açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülere üçer ay açık görüşe 
çıkarılmama cezası verildiği öğrenildi   
 
29 Nisan 2011’de, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Şehmuz Avcı’nın, 18 Aralık 2010’da koğuşuna 
düzenlenen baskın nedeniyle kolunun kırılması üzerine gardiyanlar hakkında yaptığı suç duyurusu sonucu cezaevi 
yönetiminin Şehmuz Avcı’ya üç ay açık görüş yasağı verdiği öğrenildi  
 
3 Mayıs 2011’de, Vicdani reddini duyurarak zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeyi kabul etmeyen İnan Suver’in 
Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildiği ve sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle 20 gün hücre cezası aldığı 
öğrenildi   
 
28 Mayıs 2011’de, Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek için açlık grevi 
yapan tutuklu ve hükümlülere bir yıl görüş yasağı verildiği öğrenildi   
 
27 Mayıs 2011’de, Tutuklu bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde “sayım düzenine geçmediği” iddiasıyla 
bağımsız milletvekili adayı İbrahim Ayhan’a, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 ay iletişim yasağı 
verilmesi nedeniyle, İbrahim Ayhan’ın seçim mektubu gönderemediği öğrenildi   
 
23 Temmuz 2011’de, Artan askerî ve siyasî operasyonları protesto etmek amacıyla Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 
bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı açlık grevi nedeniyle, aralarında Şırnak milletvekili Selma Irmak’ın da 
bulunduğu altı tutukluya birer ay görüş yasağı cezası verildiği öğrenildi   
 
25 Temmuz 2011’de, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kalan hükümlü ağabeyi Şemsettin Yer’i ziyarete giden, BDP 
yöneticisi Hülya Yer’in gardiyanlarla yaptığı bir tartışma nedeniyle altı ay; Şemsettin Yer’in de dört ay görüş yasağı 
aldığı öğrenildi   
 
22 Ağustos 2011’de,   20 Temmuz 2011’de, Ankara’da 12. Ağır Ceza mahkemesinde duruşma esnasında darp 
edilen tutuklu 11 sanıkla ilgili olarak Sincan F Tipi Cezaevi yönetiminin de jandarma tutanaklarına dayanarak birer 
ay görüş yasağı ve hücre cezası verdiği öğrenildi   
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2 Eylül 2011’de, İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda “parasız 
eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları için tutuklanan iki öğrenciden Ferhat Tüzer’e bulunduğu cezaevinde “türkü 
söylediği” gerekçesiyle altı ay görüş yasağı verildiği öğrenildi   
 
19 Eylül 2011’de, Ergenekon Örgütü Davası kapsamında 7 Haziran 2009’dan bu yana Silivri L Tipi Cezaevi’nde 
tutuklu bulunan Avukat Serdar Öztürk’e gardiyanlarla tartıştığı gerekçesiyle 3 gün hücre cezası ile bir ay ziyaretçi 
yasağı verildiği öğrenildi   
 
16 Eylül 2011’de, Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde gardiyanların duruşmaya götürülen mahkûmlardan 
kıyafetlerini ve ayakkabılarını çıkarmalarını istemelerine mahkûmların karşı çıkması nedeniyle darp edildikleri ve 
mahkûmlara 12’şer gün hücre cezası verildiği öğrenildi  
 
21 Kasım 2011’de, KCK Soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan ve Tekirdağ 2 Nolu F 
Tipi Cezaevi’ne gönderilen Lütfi Balbal, Cüneyt Özil ve Recep Karagül’e, cezaevinde çıplak üst araması 
uygulamasını protesto ettikleri için onar günlük hücre cezası verildiği öğrenildi   
 
28 Aralık 2011’de, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde kalan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi 
koşullarının düzeltilmesi talebiyle Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde açlık grevi eylemi yapan 67 tutuklu ve 
hükümlüye bir ay açık görüş yasağı ve sosyal etkinliklerden men cezası verildiği öğrenildi   
 

Sevk Uygulamaları 
 
4 Şubat 2011’de, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne istekleri dışında sevk 
edilen 11 tutuklu ve hükümlü adına açıklama yapan Ender Bulhaz Aktürk, sevk esnasında ve götürüldükleri 
cezaevinde, gardiyanlar tarafından sürekli darp edildiklerini ve kabul etmedikleri halde “ince arama” uygulamasının 
yapıldığını ifade etti   
 
28 Şubat 2011’de, Ergenekon Davası’ndan tutuklu bulunan 54 kişinin, istekleri dışında tutuldukları Silivri (İstanbul) 
4 ve 5 Nolu Cezaevlerinden Silivri 1 Nolu Cezaevi’ne sevk edildi. Aynı koğuşta kalan tutuklu sanıklar Cumhuriyet 
Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile Yeni Parti Genel Başkanı Tuncay Özkan’ın da sevk sonrasında tek kişilik 
hücreye konuldukları öğrenildi.   
 
14 Mart 2011’de, Ergenekon Davası’nın tutuklu sanıklarından İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in avukatı 
Hasan Basri Özbey yaptığı açıklamada, müvekkilinin bir süre önce sevk edildiği ve henüz tamamlanmayan Silivri 1 
Nolu Cezaevi’ndeki hücreleri lağım suyu bastığını iddia etti.Hasan Basri Özbey, Doğu Perinçek’in yanı sıra beş 
tutuklunun daha hücrelerinin lağım suyu olduğunu ifade ederek konuyla ilgili olarak cezaevi yönetimine dilekçe 
verdiklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi   
 
3 Mayıs 2011’de, Vicdani reddini duyurarak zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeyi kabul etmeyen İnan Suver’in 
Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildiği ve sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle 20 gün hücre cezası aldığı 
öğrenildi   
 
5 Mayıs 2011’de, Ermenek (Karaman) M Tipi Kapalı Cezaevi’nde 28 Nisan 2011’de görüş hakkının engellenmesine 
itiraz eden Emrah Yayla, Arif Sönmez ve Mehmet Sevik’in gardiyanlar tarafından dövüldükleri sonra ise 3 
mahkûmun bir gün hücrede tutularak Sincan (Ankara) 1 ve 2 nolu cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi   
 
5 Ekim 2011’de, Karataş (Adana) Cezaevi’nden Denizli D Tipi Cezaevi’ne isteği dışında sevk edilen Özlem 
Aydın’ın, nakil sırasında ve sonrasında gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi   
 
 

Cezaevlerinde Eylemler 
 
16 Şubat 2011’de, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Murat Aktaş   PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla bedenini ateşe verdiği bildirildi.   
 
5 Mayıs 2011’de, BİNGÖL'deki M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik bir odada kalan hükümlü T.A., henüz 
belirlenemeyen bir nedenle kendini yaktı.    
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Cezaevlerinde Genel Koşullar 
 
10 Ocak 2011’de, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kaloriferlerin yakılmaması nedeniyle Ferhat Çalgan adlı mahkûmun 
soğuktan etkilenerek yüz felci geçirdiği  öğrenildi   
 
14 Mart 2011’de, Ergenekon Davası’nın tutuklu sanıklarından İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in avukatı 
Hasan Basri Özbey yaptığı açıklamada, müvekkilinin bir süre önce sevk edildiği ve henüz tamamlanmayan Silivri 1 
Nolu Cezaevi’ndeki hücreleri lağım suyu bastığını iddia etti. Hasan Basri Özbey, Doğu Perinçek’in yanı sıra beş 
tutuklunun daha hücrelerinin lağım suyu olduğunu ifade ederek konuyla ilgili olarak cezaevi yönetimine dilekçe 
verdiklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi  
 
Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Erol Zavar’ın cezaevi kantininde kırmızı kalem satışının 
yapılmamasına ilişkin başvurusunu değerlendiren Ankara İnfaz Hâkimliği’nin şikâyetin reddine karar verdiği  
bildirildi. Karara gerekçe olarak ise kırmızı tükenmez kalem, kırmızı kurşun kalem, renkli kâğıt ve daksil gibi 
malzemelerin bazı hükümlüler tarafından “örgütsel” içerikli yazı, doküman ve “örgüt”e ait sembol ve bayrak 
yapımında kullanılması gösterildi   
 
25 Mart 2011’de, Ergenekon soruşturması kapsamında Gazeteci Ahmet Şık’ın tutuklanmasına neden olan, henüz 
basılmamış kitabı İmamın Ordusu’nun taslağının bir örneğinin olabileceği şüphesiyle Ahmet Şık’ın Silivri L Tipi 
Cezaevi’ndeki koğuşunun arandığı öğrenildi. Arama sonrasında kitabın taslağının koğuşta bulunamadığı fakat bazı 
fotoğraflara el koyulduğu bildirildi   
 
28 Mart 2011’de, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ferit Orak’ın kendisini yaktığı iddia edildi. 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ferit Orak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu 
bildirildi   
 
29 Mart 2011’de, Trabzon E Tipi Cezaevi ile Of K-1 Tipi Cezaevi, Araklı K-1 Tipi Cezaevi ve Akçaabat Açık 
Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerin yöresel kıyafet giymelerine izin verilmediği belirtildi   
 
11 Mayıs 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan M.Ş.  15.02.2011 tarihinde göstericilerin Şakirpaşa 
Mahallesi’nde yürüyüş yaparken kendisinin de gözaltına alındığını, gözaltında bulunduğu süre içerisinde Adana 
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şubesi polis memurları tarafından darp edildiğini, daha sonra 2. Sulh 
Mahkemesince tutuklanarak Pozantı Çocuk Hapishanesi’ne götürüldüğünü,  Pozantı Çocuk Hapishanesi’ne ilk 
girişte üstü soyulup kaba dayağa maruz bırakıldığını aktardı. İlerleyen günlerde sabah saat 04.00 da tuvalet 
temizlettirme, politik tutukluları adli koğuşlara yerleştirmelerin olduğu, aç bırakıldıklarını ve hastane sevklerinin geç 
yapıldığını belirtmiştir. 
 
21 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nden bulunan kapalı cezaevinde saat 17.40'ta silah sesleri gelmeye 
başladı. Ardından cezaevi etrafı askerler tarafından kuşatılırken, 1 tutuklunun başına aldığı kurşunla ağır 
yaralandığı ve bir askerin de kolundan yaralandığı bildirildi  
 
22 Mayıs 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi, Silopi Kapalı Cezaevi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 
kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan PKK'li hükümlü 
Bedri Ürün'ün hayati tehlikesi devam ettiği ve yaralının ailesine konuya ilişkin yetkililerin hiçbir açıklama yapmadığı 
belirtilmiştir.   
 
1 Haziran 2011’de, Urfa'nın Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Gülten E. bir süre önce "Örgüt adına suç işlediği" 
iddiasıyla tutuklandı. Urfa E Tipi Cezaevi'ne götürülen annelerini 6 ay önce ziyarete giden Rozerin (14), Ruken (18) 
ve Dilan (20) E. görevli jandarma tarafından arama noktasında ince aramadan geçirildi ve tacize uğradı. Tacize 
itiraz eden kız kardeşlerle jandarmalar arasında arbede yaşandı. Ardından anne Gülten E. Adana Karataş 
Cezaevi'ne sürgün edildi üç kız kardeşe ise 3 ay görüş yasağı getirildi. Taciz ve darp eden jandarma ise "Görevliye 
mukavemet ettikleri" iddiasıyla üç kız kardeş hakkında suç duyurusunda bulundu.   
 
22 (istanbul)/23 (Elbistan) Haziran 2011’de, Elbistan E Tipi Cezaevi’nde kalan 1 mahkûma gönderilen kitapları 
inceleyen Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, 17 Haziran 2011’de aldığı toplatma kararı nedeniyle,   
İstanbul’da bulunan İnsan Kitabevi’nde ve Iğdır’da bulunan Serhat Kitabevi’ne gelen polis ekiplerinin İthaki 
Yayınları’ndan çıkan Cengiz Kapmaz’ın Öcalan’ın İmralı Günleri adlı kitabının kopyalarına el koyduğu öğrenildi.   
 
9 Temmuz 2011’de, Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mayıs 2011’de düzenlediği 
seçim mitingini protesto ettikleri için tutuklananlardan Erzurum E Tipi ve H Tipi Cezaevi’nde kalan 12 kişiden Ali 
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Aksu’nun kamerasız bir odada dövüldüğü; 4 tutuklunun kaldığı koğuşta fare bulunduğu; tutuklulara Özgür Gündem 
ve Birgün Gazetelerinin ve ders kitaplarının verilmediği öğrenildi   
 
5 Ağustos 2011’de, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasi tutukluların yakınları haftalık olağan 
görüş için sabah saatlerinde cezaevine gitti. Görüş öncesi üst araması sırasında gardiyanların aileleri sık sık 
araması aileler ve gardiyanlar arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginlik üzerine gardiyanların bir tutuklu 
yakınını tartaklaması gerginliğin büyümesine neden oldu.  Cezaevine Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik 
kuvvet polisleri çağrıldı. Cezaevi yetkilileri ailelerin görüş sonrası dışarı çıkmasına izin vermedi. Cezaevinde 1 
buçuk saat sonra dışarı çıkan ailelerin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kimlik kontrolü sırasında Azad Yardımcı isimli 
yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Yardımcı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
14 Ağustos 2011’de, Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Halil Gündoğan’ın 1988 yılında Metris 
(İstanbul) Askeri Cezaevi’nden tünel kazarak kaçtığı olayı anlatan “Metris’ten Munzur’a-Bir Firarinin Öyküsü” adlı 
kitabın ikinci cildinin taslağına cezaevi idaresinin el koyğu ve taslağın yok edilmesine karar verdiği öğrenildi    
 
7 Eylül 2011’de, İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan Zeynep Yurtsever; “Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde 
tutuklu olan yeğenimi ziyarete giderken çok hoş olmayan şeylerle karşılaştım. Arama noktasında çok kötü 
muameleyle karşılaştım, kendimi aşağılanmış hissettim. Bu muamele sadece kadın arama noktasında oluyor. Bu 
durumun insani bir durum olmadığını düşünüyorum. Bir kadın olarak bu duruma daha uygun bir arama 
uygulanmasını istiyorum.” Demiştir.  
 
9 Eylül 2011’de, Erzurum E Tipi Cezaevi’nde her ayın ilk haftasında yapılan açık görüşe gelen mahkûm yakınlarına 
“ince arama” adıyla arama yapıldığı ve arama sırasında mahkûm yakınlarının iç çamaşırlarının çıkartılmaya 
zorlandığı öğrenildi. Uygulamaya karşı çıkanların ise açık görüşe alınmadığı belirtildi   
 
5 Ekim 2011’de, Erzurum H Tipi Kadın Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlüler aileleri aracılığıyla yaptıkları 
açıklamada, kendileriyle görüşe gelen ailelerinin üstlerinin çıplak hale getirilip uygunsuz bir şekilde iki kez 
arandığını ve kendilerinin de sürekli olarak sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldıkları ifade edildi.   
 
4 Kasım 2011’de, basın açıklaması yapan İHD İstanbul Şubesi, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde “doğalgaza geçileceği” 
iddiasıyla kaloriferlerin yakılmadığını; koğuşlara haftada bir gün bir saat süreyle temizlik amacıyla su verildiğini; iki 
aydır sıcak su verilmediğini ileri sürdü   
 
23 Kasım 2011’de, Ergenekon Soruşturması kapsamında Oda TV’ye düzenlenen operasyon kapsamında 
tutuklanan Gazeteci Nedim Şener’in tutuklu bulunduğu Silivri (İstanbul) Cezaevi Kampüsü’nde vakit geçirmek için 
saz kursuna yaptığı başvurunun “güvenlik” gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından reddedildiği öğrenildi   
 
2 Aralık 2011’de, Adana F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Antakya E Tipi Cezaevi’nde sevk edilen 7 
mahkûmun aynı davadan yargılanmalarına rağmen aynı koğuşta kalamadıkları; sevk edildikten sonra bir ay 
boyunca 7 mahkûma yastık verilmediği; sıcak su kullanımının haftada iki defa 20’şer dakika ile soğuk su 
kullanımının ise günün belirli saatlerinde sınırlı olarak verilmesi nedeniyle temizlik sorunu yaşandığı  öğrenildi    
 
4 Aralık 2011’de,  “Futbolda Şike Soruşturması” kapsamında Metris (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun sabahı koğuşunda intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. 7 
Temmuz 2011’den beridir depresyon tedavisi gördüğü ileri sürülen Şekip Mosturoğlu’nun Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’nde tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildiği belirtildi (Habertürk, 7 
Aralık) 
 
12 Aralık 2011’de, “Devrimci Karargâh Örgütü Soruşturması” kapsamında 10 Aralık 2011’de tutuklanan Türkiye 
Gerçeği Dergisi yazarı ve Halkların Demokratik Kongresi delegesi Mehmet Güneş’in, sevk edildiği Tekirdağ 2 Nolu 
F Tipi Cezaevi’nin girişinde “ince arama” adı altında çıplak arama uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar 
tarafından darp edildiği ve tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi   
 
19 Aralık 2011’de, “KCK Soruşturması” kapsamında Halkın Hukuk Bürosu’na düzenlenen operasyon sonucu 28 
Kasım 2011’de tutuklanarak Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen avukatlardan Serkan Akbaş, Mehmet 
Bayraktar ve Mehmet Nuri Deniz’in “ince arama” adı altında çıplak arama uygulamasına karşı çıktıkları için 
gardiyanlar tarafından darp edildikleri öğrenildi   
 
26 Aralık 2011’de, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sami Özbil’in yeni romanını yazmak için Adalet 
Bakanlığı’na bilgisayar satın almak için başvurduğu; Adalet Bakanlığı’nın talebi kabul etmesine rağmen cezaevi 
yönetiminin çeşitli gerekçeler ileri sürerek Sami Özbil’in bilgisayarını kullanmasını engellediği öğrenildi   
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31 Aralık 2011’de, Hatay E Tipi Cezaevi’nde kalan Güler Bilen’in tek kişilik hücrede tutulduğu; kaldığı koşulları 
anlatmak için bir akrabasına yazdığı faksın sakıncalı bulunarak kendisi hakkında soruşturma açıldığı; bir gardiyan 
tarafından cinsel tacize uğradığı  İHD Adana Şubesi’ne gönderilen mektup sonucu öğrenildi   
 

SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER 
 

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 
 
 
1 Ocak 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan, 4 Myanmar uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
3 Ocak 2011’de, Elazığ`da, Van`dan İstanbul`a giden iki otobüste, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 
Afganistan uyruklu 10 kişiyi gözaltına aldı.     
 
5 Ocak 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan, 4 Irak, 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 7 şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Ocak 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Ocak 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 6 şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Mardin ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 20 Myanmar, 8 Filistin, 6 
Kongo, 1 Azerbaycan, 1 Eritre ve 1 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Ocak 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Ocak 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye vatandaşı şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı, Hakkari ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Afganistan, 6 Myanmar, 
1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır. (  
 
11 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 İran, 2 Filistin, 1 Fas ve 1 Myanmar uyruklu 
olmak üzere toplam 7 şahıs yakalanmıştır.   
 
11 Ocak 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 8 şahıs yakalanmıştır.   
 
11 Ocak 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
12 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Fas, 1 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 5 şahıs yakalanmıştır.   
 
13 Ocak 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 9 şahıs yakalanmıştır.   
 
13 Ocak 2011’de Türkiye'ye giriş yaparak sığınma başvurusunda bulunan ve 50 gündür Atatürk Havalimanı 
Nezarethanesi'nde tutulan Filistinli Hasan Muhammed ve eşi çeşitli sorgulamaların ardından havalimanı polis 
yetkilileri tarafından nezarethaneye kondu. Aradan 50 gün geçmesine rağmen Hasan Muhammed ve eşi hakkında 
henüz bir işlem yapılmadı. Hasan Muhammed ve eşi ne serbest bırakıldı ne de geldikleri yere iade edildi. Mazlum-
Der İstanbul Şubesi'ne yapılan başvuruya göre Hasan Muhammed, nezarethanede kaldığı günler içerisinde polis 
tarafından kötü muameleye maruz kaldı. Kendisine, nezarethanedeki diğer kişilerden farklı tutularak çay dahi 
verilmediğini ifade etti. Hasan Muhammed, kendisinin polis tarafından darbedildiğini ispatlayan görüntüleri de 
derneğe ulaştırdı. Dernek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya şu soruları yöneltti: 
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"Bir ailenin 50 gün boyunca uluslararası bir terminalde bekletilmesi ve temel ihtiyaçlardan mahrum kalarak kötü 
muameleye ve işkenceye maruz bırakılması hangi gerekçelerle izah edilebilir. Görüntülerdeki darp izleri açıktır ve 
söz konusu kişi doktor tedavisine götürüldüğünü ancak doktorun kendisine hiçbir rapor vermediğini ifade etmiştir”. 
 
 
14 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak, Hakkari ve Sivas il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Irak, 8 İran ve 1 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 18 şahıs yakalanmıştır.   
 
17 Ocak 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Ocak 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Mısır, 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 4 
şahıs yakalanmıştır.   
 
19 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Azerbaycan, ve 1 Özbekistan 
uyruklu olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır  
 
19 Ocak 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 10 Çin, 6 Pakistan, 6 Afganistan ve 2 Bangladeş 
uyruklu toplam 24 şahıs yakalanmıştır.   
 
20 Ocak 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
 
20 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Mısır, 2 Irak, 2 Rusya ve 1 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Ocak günü, Bitlis temsilciliğimize başvuruda bulunan İnga VEKUA adlı yabancı uyruklu kadın, Bitlis’te Hanedan 
Otelinin merdivenlerinde gözaltına alındığını, gözaltı işlemleri için götürüldüğü karakolda kendisine hakaret edilerek 
sınır dışı edildiğini bildirmiştir.  
 
24 Ocak 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
25 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Elazığ ve Batman il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 19 Afganistan, ve 14 Filistin uyruklu 
olmak üzere toplam 33 şahıs yakalanmıştır  
 
25 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Kilis ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Myanmar, 1 Filistin ve 1 Suriye 
uyruklu şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanmıştır.   
 
25 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
27 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Pakistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
28 Ocak 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.     
 
30 Ocak 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
31 Ocak 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin ve Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 İran, 3 Cezayir, 3 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır.   
 
1 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Somali uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.    
 
2 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari, Hatay, Iğdır ve Erzincan il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Bangladeş, 2 
Azerbaycan, 1 Somali ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanmıştır.   
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3 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 
5 şahıs yakalanmıştır.  
 
4 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
4 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Afganistan, 2 Filistin, 1 İran uyruklu olmak 
üzere toplam 11 şahıs yakalanmıştır  
 
5 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır, Hatay ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Filistin, 1 Azerbaycan, 1 
Özbekistan ve 1 Suriye uyruklu şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanmıştır.  
 
5 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 4 
şahıs yakalanmıştır  
 
6 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 7 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 16 Filistin, 3 İran ve 2 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 21 şahıs yakalanmıştır. (  
 
9 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 4 Türk vatandaşı ve Suriye uyruklu 1 şahıs olmak 
üzere toplam 5 şahıs yakalanmıştır.   
 
10 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 21 Filistin, 3 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 
24 şahıs yakalanmıştır. (  
 
10 Şubat 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 35 Afganistan, 10 Pakistan, 5 İran ve 2 Filistin 
uyruklu olmak üzere toplam 52 şahıs yakalanmıştır.  
 
11 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Filistin uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
11 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Türk vatandaşı ve 1 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır.   
 
12 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Filistin uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
12 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 14 Filistin, 5 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Cezayir, 
2 Uganda, 1 Gana ve 1 Gambiya uyruklu olmak üzere toplam 29 şahıs yakalanmıştır  
 
13 Şubat 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
14 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa, Hatay ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Myanmar ve 2 Suriye 
uyruklu olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanmıştır.   
 
14 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 6 Somali ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 
10 şahıs yakalanmıştır.   
 
15 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Somali, 4 Eritre ve 2 Suriye uyruklu olmak 
üzere toplam 12 şahıs yakalanmıştır.   
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17 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Afganistan, 1 Somali, 1 Fas, 1 İran uyruklu 
olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanmıştır.  
 
18 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hatay ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Afganistan ve 2 Myanmar uyruklu 
olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanmıştır.   
 
19 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye, uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
19 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Filistin, 5 Azerbaycan, 3 Kırgızistan uyruklu 
olmak üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır  
 
20 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Afganistan uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Filistin, 3 Pakistan, 1 Gürcistan uyruklu 
olmak üzere toplam 14 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
22 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı Bitlis ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 14 Filistin, 9 Afganistan, 5 Pakistan, 3 
Gürcistan, 1 Azerbaycan, 1 Irak ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmıştır.   
 
23 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
24 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 12 Filistin ve 5 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 17 şahıs yakalanmıştır.   
 
24 Şubat 2011’de Türkiye'den İran'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
25 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Azerbaycan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
25 Şubat 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 İsveç vatandaşı yakalanmıştır.    
 
  
 
26 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 11 Gürcistan, 7 Azerbaycan, 3 
Kırgızistan, 1 Filistin ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 23 şahıs ve bu şahıslarla bağlantılı 2 Türk vatandaşı 
yakalanmıştır. (  
 
28 Şubat 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin / Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Filistin, 3 Afganistan ve 1 Suriye 
uyruklu şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanmıştır.   
 
2 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Bitlis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 28 Pakistan, 5 Afganistan, uyruklu olmak 
üzere toplam 33 şahıs yakalanmıştır.  
 
3 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan geçen 3 Somali uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
3 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Afganistan, 4 Azerbaycan, 2 İran, 1 
Suriye, 1 Özbekistan ve 1 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanmıştır.   
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4 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Iğdır il merkezlerince icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Afganistan, 6 Azerbaycan uyruklu 
olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanmıştır  
 
4 Mart 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasadışı yollardan geçen Irak uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 İran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Mart 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollardan geçen İran uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Somali uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
9 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
10 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Afganistan, 2 Filistin uyruklu olmak 
üzere toplam 11 şahıs yakalanmıştır.  
 
12 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Batman il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Afganistan, 2 Suriye ve 1 Azerbaycan 
uyruklu olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır.   
 
13 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
14 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
14 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Somali ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 5 şahıs yakalanmıştır  
 
15 Mart 2011’de Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
15 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Pakistan, 1 Myanmar ve 1 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır.   
 
16 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
  
16 Mart 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 10 şahıs yakalanmıştır.   
 
17 Mart 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 7 Afganistan, 7 Pakistan, 2 İran ve 1 Moritanya 
uyruklu olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanmıştır. 
 
17 Mart 2011’de Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, 
Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Filistin, 7 Afganistan, 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 
18 şahıs yakalanmıştır.  
 
17 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı, Artvin ve Bitlis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 17 Pakistan, 5 Filistin ve 
3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van, Ağrı ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 11 Filistin, 7 Pakistan, 6 
Afganistan, 2 Suriye, 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 27 şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
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19 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Azerbaycan ve 3 Komor uyruklu olmak üzere 
toplam 27 şahıs yakalanmıştır  
 
21 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
  
21 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Erzurum ve Batman il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Afganistan, 1 Gürcistan 
ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır.   
  
21 Mart 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
22 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 22 Pakistan, 4 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 26 şahıs yakalanmıştır.  
 
22 Mart 2011’de Türkiye'den İran'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
  
22 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 
4 şahıs yakalanmıştır.   
 
23 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Lübnan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
23 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis, Şanlıurfa, Şırnak ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Irak, 2 Afganistan 
uyruklu olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanmıştır  
 
25 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Filistin, 5 Afganistan ve 1 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 15 şahıs yakalanmıştır  
 
25 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Filistin vatandaşı yakalanmıştır.   
 
26 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Kars ve Bitlis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Afganistan ve 1 Azerbaycan uyruklu 
olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanmıştır.   
 
26 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Türk vatandaşı ve 1 Fas uyruklu olmak üzere 
toplam 2 şahıs yakalanmıştır.   
 
27 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
28 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 5 şahıs yakalanmıştır.   
 
29 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.    
 
29 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Hatay, Hakkari ve Batman il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Irak, 5 
Afganistan, 5 Gürcistan, 2 Filistin, 1 İran ve 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır.   
 
30 Mart 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Suriye, 1 Pakistan ve 1 
Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanmıştır.  
 
31 Mart 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Türk vatandaşı ve Suriye uyruklu 1 şahıs olmak 
üzere toplam 2 şahıs yakalanmıştır.   
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31 Mart 2011’de Kuvvetlerince, Erzurum ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Afganistan ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak 
üzere toplam 3 şahıs yakalanmıştır  
 
1 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 İran ve 3 Myanmar uyruklu olmak 
üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır.   
 
2 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
3 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrolde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
3 Nisan 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Somali ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 4 şahıs yakalanmıştır.   
 
3 Nisan 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır.   
 
4 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Artvin ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Suriye, 3 Gürcistan ve 2 Irak uyruklu 
şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır  
 
5 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Afganistan, uyruklu şahıs yakalanmıştır.     
 
5 Nisan 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Nisan 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
  
6 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari ve Bitlis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 24 Pakistan, 2 Afganistan, 2 Gürcistan 
uyruklu olmak üzere toplam 28 şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Nisan 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Myanmar uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Kilis ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 İran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 5 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Nisan 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 7 Afganistan ve 6 İran uyruklu olmak üzere toplam 
13 şahıs yakalanmıştır.  
 
8 Nisan 2011’de  Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Irak ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere 
toplam 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 31 Afganistan, 5 Özbekistan, 2 
Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 38 şahıs yakalanmıştır.   
 
9 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 16 Filistin, 2 Irak ve 1 Azerbaycan 
uyruklu şahıs olmak üzere toplam 19 şahıs yakalanmıştır  
 
10 Nisan 2011’de Gürcistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Myanmar uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
10 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Afganistan, 7 
Bangladeş, 6 İran ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 21 şahıs yakalanmıştır. (  
  
12 Nisan 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
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12 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Afganistan ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 4 
şahıs yakalanmıştır.   
 
13 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Afganistan, 2 Bangladeş, 2 Irak ve 1 
Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır.   Web) 
 
13 Nisan 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 9 şahıs yakalanmıştır.   
 
13 Nisan 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
14 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Afganistan, 1 Filistin ve 1 Gürcistan uyruklu 
olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanmıştır.   
 
15 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.    
  
16 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 İran ve 3 Afganistan uyruklu olmak 
üzere toplam 7 şahıs yakalanmıştır   
17 Nisan 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Türkmenistan uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.  ) 
 
18 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Afganistan uyruklu 11 şahıs 
yakalanmıştır.  
 
18 Nisan 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Bangladeş uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
  
18 Nisan 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Nisan 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Filistin uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
19 Nisan 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Nisan 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 8 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu 10 şahıs 
yakalanmıştır   
 
22 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Filistin ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 
5 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Filistin, 5 Afganistan, 3 İran ve 3 
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 21 şahıs yakalanmıştır.   
 
24 Nisan 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
  
24 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 18 Pakistan ve 6 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 24 şahıs yakalanmıştır.  
 
25 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Suriye, 1 Rus ve 1 Pakistan uyruklu 
olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanmıştır.  
 
25 Nisan 2011’de Türkiye'den İran'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan İran uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
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25 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Filistin, 6 İran, 5 Afganistan, 3 
Türkmenistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 22 şahıs yakalanmıştır.   

25 Nisan 2011’de, İHD İstanbul şubemizi Kumkapı Yabancılar Şubesi’nden telefonla arayarak: “Avcılar’da 
oturuyordum. TC vatandaşı olan ve şu an Silivri Cezaevi’nde bulunan Murat Tüzü ile tam tarihi hatırlamamakla 
birlikte 2006 ya da 2007 yılında resmi nikâh yaptık. 3 çocuğumuz var. İki çocuğuma Avcılar’daki komşularım 
dönüşümlü olarak bakıyorlar fakat 2 yaşındaki oğlum Ceyhun Tüzü benim ile birlikte 3 aydır Kumkapı yabancılar 
şubesinde tutulmakta. Polisler her gün gelip beni sınırdışı edeceklerini söylüyorlar. 6 Mayıs’ta fuhuş suçlamasından 
dolayı duruşmam var” diye beyanda bulundu.  
 
26 Nisan 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
27 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 21 Afganistan, 4 Pakistan ve 2 
Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 27 şahıs yakalanmıştır.  
  
27 Nisan 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 
3 şahıs yakalanmıştır.  
 
27 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Irak, 6 Pakistan, 2 Afganistan ve 1 Cezayir 
uyruklu olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanmıştır.   
 
28 Nisan 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
29 Nisan 2011’de Türkiye'den İran'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan İran uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
 
29 Nisan 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Pakistan, 3 Afganistan ve 2 İran uyruklu 
olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanmıştır.   
 
30 Nisan 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır.   
 
1 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
1 Mayıs 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
 
2 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
2 Mayıs 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
4 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Afganistan, 5 Pakistan ve 1 İran 
uyruklu olmak üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Mayıs 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Diyarbakır ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Suriye ve 1 Dominik 
Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 İran ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Filistin, 2 Pakistan, 1 Libya uyruklu olmak 
üzere toplam 3 şahıs yakalanmıştır.   
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7 Mayıs 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.    
 
8 Mayıs 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
8 Mayıs 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan, 6 Filistin, 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere 
toplam 7 şahıs yakalanmıştır.   
 
9 Mayıs 2011’de Koluk Kuvvetlerince, Diyarbakır, Bitlis ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 15 İran, 6 Bangladeş, 3 
Afganistan, 2 Filistin, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 27 şahıs yakalanmıştır  
 
10 Mayıs 2011’de Türkiye’den İran’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
  
10 Mayıs 2011’de Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 8 Suriye ve 4 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 12 şahıs yakalanmıştır.   
 
11 Mayıs 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
11 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Filistin, 6 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 16 şahıs yakalanmıştır.  
 
13 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 9 Pakistan, 6 Fas, 3 Afganistan, 2 
Filistin, uyruklu toplam 20 şahıs yakalanmıştır.   
 
15 Mayıs 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
16 Mayıs 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
17 Mayıs 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
17 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Azerbaycan, 7 Afganistan, 3 Filistin, 1 İran 
uyruklu toplam 18 şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Mayıs 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 10 Afganistan ve 3 Burma uyruklu olmak üzere 13 
şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Pakistan, 4 Afganistan, 1 Suriye 
uyruklu olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanmıştır.   
 
19 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
20 Mayıs 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.    
  
20 Mayıs 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
20 Mayıs 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
 
22 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Afganistan, 1 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 5 şahıs yakalanmıştır.    
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22 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 13 Afganistan, 2 İran, uyruklu toplam 15 şahıs 
yakalanmıştır.   
 
23 Mayıs 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
23 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Afganistan, ve 2 Cezayir uyruklu olmak 
üzere toplam 8 şahıs yakalanmıştır.   
 
24 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Şanlıurfa il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 50 Afganistan, 27 Pakistan, 2 Suriye, 1 
İran uyruklu şahıs olmak üzere toplam 80 şahıs yakalanmıştır  
 
25 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Bitlis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Afganistan, 7 Filistin, 2 İran ve 1 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 18 şahıs yakalanmıştır.  
 
26 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Malatya ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 18 Afganistan, 15 Pakistan, 9 Filistin, 4 
Gürcistan ve 2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 48 şahıs yakalanmıştır.    
 
27 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Afganistan uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır.    
 
28 Mayıs 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
28 Mayıs 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 9 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
29 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Kars ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 48 Pakistan, 6 Afganistan, 4 
Türkmenistan, 3 Filistin, 3 İran uyruklu olmak üzere toplam 64 şahıs yakalanmıştır.   
 
29 Mayıs 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.    
 
30 Mayıs 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Filistin ve 1 Ürdün uyruklu şahıs 
yakalanmıştır.  
 
30 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 21 İran, 3 Filistin uyruklu olmak üzere 
toplam 24 şahıs yakalanmıştır.   
 
31 Mayıs 2011’de Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
31 Mayıs 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Diyarbakır, Van ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 35 Pakistan, 9 
Afganistan, 2 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 46 şahıs yakalanmıştır.  
  
1 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
1 Haziran 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 28 şahıs yakalanmıştır.   
 
1 Haziran 2011’de Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Haziran 2011’de Siirt merkezde beraber gezen 9 Pakistan uyruklu mülteci, polisin kimlik kontrolünde yakalandı. 
Yakalanan mülteciler Siirt Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Siirt Devlet Hastanesi'nde sağlık 
kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından mülteciler sınır dışı edildi.   
 
2 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van, Iğdır, Bitlis ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 31 Afganistan, 16 Filistin, 
7 İran, 2 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 58 şahıs yakalanmıştır.   
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2 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
2 Haziran 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 8 Pakistan, 6 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 14 şahıs yakalanmıştır.   
 
3 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Bitlis il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Afganistan, 5 Pakistan, 1 
Özbekistan, 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanmıştır.   
 
4 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Filistin, 1 Irak uyruklu olmak üzere 
toplam 5 şahıs yakalanmıştır  
 
5 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 19 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen, Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
  
6 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Afganistan ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere 
toplam 6 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Elazığ il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Haziran 2011’de Gürcistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Gürcistan uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Haziran 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriyeli şahıs yakalanmıştır.   
 
9 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 18 Pakistan, 6 Irak, uyruklu olmak üzere 
toplam 24 şahıs yakalanmıştır.   
 
9 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Muş il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 22 Afganistan, 14 İran, 14 Pakistan, 1 
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 51 şahıs yakalanmıştır  
 
9 Haziran 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 20 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 21 şahıs yakalanmıştır.   
 
11 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 İran ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 
4 şahıs yakalanmıştır.  
 
11 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
12 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
12 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
14 Haziran 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15 Suriye ve 1 Fransız uyruklu 
olmak üzere toplam 16 şahıs yakalanmıştır.   
 
14 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır.   
 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER 334 

 

15 Haziran 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14 Suriye, 1 İsviçre uyruklu olmak 
üzere toplam 15 şahıs yakalanmıştır.  
 
15 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
15 Haziran 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
15 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Afganistan, 4 Suriye, 1 Pakistan uyruklu 
olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanmıştır.   
 
16 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Gaziantep ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 24 Filistin, 7 Afganistan, 9 
Pakistan, 4 Irak, 2 İran, 1 Libya, 35 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 82 şahıs yakalanmıştır.   
 
17 Haziran 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
17 Haziran 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Gaziantep ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 14 Pakistan, 3 Irak, 
uyruklu olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Haziran 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır.   
 
19 Haziran 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 11 şahıs 
yakalanmıştır  
 
20 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 18 Afganistan, 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 20 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Haziran 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 8 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
22 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 16 Irak, 14 Afganistan, 4 Pakistan, 1 
Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 35 şahıs yakalanmıştır.  
 
23 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Afganistan, 2 Pakistan, 1 İran uyruklu olmak 
üzere toplam 7 şahıs yakalanmıştır.   
 
23 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.     
 
24 Haziran 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 12 Myanmar, 1 Türkmenistan uyruklu olmak 
üzere toplam 13 şahıs yakalanmıştır.   
 
25 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye vatandaşı yakalanmıştır.   
 
26 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Azerbaycan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
27 Haziran 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 30 Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
28 Haziran 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Özbekistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
28 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 33 Afganistan, 2 Libya uyruklu olmak üzere 
toplam 35 şahıs yakalanmıştır.   
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30 Haziran 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 20 Afganistan, 4 Irak, 2 
Suriye uyruklu olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanmıştır.  
 
30 Haziran 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
1 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere 
toplam 6 şahıs yakalanmıştır.   
 
1 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye vatandaşı yakalanmıştır.   
 
2 Temmuz 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır.   
 
2 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Suriye, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 4 
şahıs yakalanmıştır.   
 
3 Temmuz 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
4 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince Şırnak, Hakkari ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 27 Irak, 15 Afganistan, 12 
Pakistan, 3 Gürcistan, 2 Suriye, 1 Suudi Arabistan uyruklu olmak üzere toplam 60 şahıs yakalanmıştır.   
 
4 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Temmuz 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 15 Afganistan, 3 Malezya, 2 İran ve 1 Pakistan 
uyruklu olmak üzere toplam 21 şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Temmuz 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
7 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 40 Afganistan, 16 Pakistan ve 4 İran uyruklu 
olmak üzere toplam 60 şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Şanlıurfa, Hakkari ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici 
tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Myanmar, 3 
Suriye, 2 Kenya, 1 İran, 1 Afganistan, 1 Gana, 1 Ermenistan ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 18 şahıs 
yakalanmıştır.  
 
9 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.  
 
9 Temmuz 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 6 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
10 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Pakistan, 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 8 şahıs yakalanmıştır  
 
11 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari, Bitlis ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 8 Afganistan, 4 Irak, 4 
Filistin, 3 Pakistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır  
 
13 Temmuz 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.     
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13 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 12 Irak, 4 Afganistan, 2 
Pakistan, 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 19 şahıs yakalanmıştır.   
 
14 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Irak ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 7 
şahıs yakalanmıştır.   
 
14 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 12 Filistin, 8 Pakistan, 6 
Afganistan, 4 Irak, 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 33 şahıs yakalanmıştır  
 
15 Temmuz 2011’de Türkiye’den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 5 şahıs 
yakalanmıştır. (  
 
15 Temmuz 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
16 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye’de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Pakistan, 5 Afganistan, 1 Irak 
uyruklu olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanmıştır  
 
17 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 19 Pakistan, 10 Afganistan, 4 İran ve 2 
Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 35 şahıs yakalanmıştır.  
 
18 Temmuz 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Mardin il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
20 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 12 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
22 Temmuz 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarda geçen 1 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
22 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 6 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
23 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
  
23 Temmuz 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 71 şahıs yakalanmıştır.   
  
23 Temmuz 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır.   
 
23 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 1 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
25 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Libya uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
25 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 7 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
26 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
27 Temmuz 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu 2 şahıs 
yakalanmıştır. (  
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27 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 11 Afganistan, 5 İran uyruklu olmak üzere, 
toplam 16 şahıs yakalanmıştır  
 
28 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 6 şahıs yakalanmıştır.   
  
28 Temmuz 2011’de İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen İran uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
28 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı Şırnak ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 30 Afganistan, 28 Filistin, 
24 Pakistan uyruklu olmak üzere, toplam 82 şahıs yakalanmıştır  
 
29 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır.   
 
29 Temmuz 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Elazığ ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 68 Afganistan, 9 Pakistan ve 2 İran 
uyruklu olmak üzere toplam 79 şahıs yakalanmıştır.   
 
31 Temmuz 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 7 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
31 Temmuz 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Irak ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 4 
şahıs yakalanmıştır  
 
1 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
2 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 44 Pakistan, 26 Afganistan, 4 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 74 şahıs yakalanmıştır  
 
3 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
4 Ağustos 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 3 
şahıs yakalanmıştır. (04.08.2011/Genelkurmay Web) 
 
4 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
  
5 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 14 Pakistan, 7 Afganistan, 4 Gürcistan, 3 İran 
ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 29 şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 37 Afganistan, 7 Pakistan ve 1 İran 
uyruklu olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
7 Ağustos 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır.   
 
7 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 29 Afganistan, 6 Pakistan uyruklu olmak üzere 
toplam 35 şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
8 Ağustos 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 9 Irak ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 
10 şahıs yakalanmıştır.   
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8 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Hakkari il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Afganistan, 1 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 6 şahıs yakalanmıştır.   
 
9 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
9 Ağustos 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
9 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Hakkari il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 44 Afganistan, 16 
Pakistan, 7 Irak uyruklu olmak üzere 67 şahıs yakalanmıştır.   
 
10 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 2 şahıs yakalanmıştır.   
 
10 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 17 Afganistan, 1 İran, ve uyruklu olmak üzere 
toplam 18 şahıs yakalanmıştır.   
 
12 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (  
 
12 Ağustos 2011’de Türkiye'den Irak'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Irak ve 1 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
13 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır. (13.08.2011/Genelkurmay Web)  
 
13 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 53 Afganistan, 14 
Pakistan, 4 Libya, 2 Suriye, 2 G.Afrika, 1 Cezayir, 1 İran ve 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 78 şahıs 
yakalanmıştır.  
 
13 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır.   
 
15 Ağustos 2011’de Türkiye'den İran'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
15 Ağustos 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
15 Ağustos 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır  
 
15 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
15 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Artvin ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 34 Pakistan, 24 Afganistan, 1 
Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmıştır.   
 
16 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
16 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Mardin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 52 Pakistan, 21 Afganistan ve 2 Suriye 
uyruklu olmak üzere toplam 75 şahıs yakalanmıştır  
 
17 Ağustos 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır.   
 
17 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Pakistan, 4 Irak, 2 Afganistan ve 1 
Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanmıştır.   
 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER 339 

 

18 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.    
 
18 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
19 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
19 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 17 Suriye, 13 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu 
olmak üzere toplam 31 şahıs yakalanmıştır.   
 
20 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   

20 Ağustos 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan  Said İbrahim: “Srilanka Tamil Gerillası 
arkadaşım Polwaththe Weeramanlage Kalumnishantha. Deshpriyaweeraman Türkiye’ye kaçtı fakat yaklaşık 1,5 ay 
önce Adana’da yakalandı. Şu an Adana Yabancılar Şubesi’nde tutuluyor. Eğer kendisi sınırdışı edilip, Srilanka’ya 
gönderilirse idam edilecek” diye beyanda bulundu. 
 
21 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van, Diyarbakır ve Malatya il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 51 Afganistan, 7 
Pakistan, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmıştır. (  
 
21 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
22 Ağustos 2011’de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır.   
 
22 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 16 Pakistan, 7 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 23 şahıs yakalanmıştır.   
 
23 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Erzurum il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 19 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Lübnan, 2 
Cezayir, 1 Fas ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 29 şahıs yakalanmıştır.   
 
24 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van, Malatya ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 25 Filistin, 19 Pakistan, 
12 Somali, 28 Afganistan, 9 İran ve 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 94 şahıs yakalanmıştır.   
 
25 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
25 Ağustos 2011’de Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
27 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Pakistan, 2 Afganistan, 1 Irak, 1 Suriye 
uyruklu olmak üzere toplam 7 şahıs yakalanmıştır.  
 
28 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Siirt ve Van il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 27 Myanmar, 3 İran ve 2 Afganistan 
uyruklu olmak üzere toplam 32 şahıs yakalanmıştır.   

28 Ağustos 2011’de,  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nde sınırdışı edilmeyi bekleyen gözaltındaki 6 
mültecinin kendilerine verilen yemekten zehirlendikleri öğrenildi. 
 
29 Ağustos 2011’de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
29 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
30 Ağustos 2011’de  Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs 
yakalanmıştır   
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30 Ağustos 2011’de Türkiye'den Gürcistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Çeçenistan uyruklu 1 şahıs 
yakalanmıştır.   
 
30 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 13 Azerbaycan uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
31 Ağustos 2011’de Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 14 Pakistan, 1 İran ve 1 Gürcistan uyruklu 
toplam 16 şahıs yakalanmıştır.   
 
2 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
3 Eylül 2011’de, *Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
4 Eylül 2011’de, *Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye vatandaşı yakalanmıştır.   
 
4 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Somali, 1 Filistin, 1 Afganistan ve 1 
Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
5 Eylül 2011’de, *Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 10 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.      
 
5 Eylül 2011’de, *Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
6 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Bingöl il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 13 Irak, 7 Pakistan, 4 İran, 3 
Afganistan, 2 Gürcistan, 2 Somali ve 1 Afrika uyruklu olmak üzere toplam 32 şahıs yakalanmıştır.   
 
7 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Eylül 2011’de, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Eylül 2011’de, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 6 Irak ve 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 8 
şahıs yakalanmıştır.   
 
8 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Pakistan ve 2 Somali uyruklu olmak üzere 
toplam 7 şahıs yakalanmıştır  
 
9 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Mardin, Iğdır, Van ve Şırnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 18 Afganistan, 10 
Özbekistan, 5 Irak, 3 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanmıştır.   
 
10 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
10 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Ağrı il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 3 Pakistan, 2 Gürcistan, 2 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 7 şahıs yakalanmıştır. (10.09.2011/Genelkurmay Web) 
 
12 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.    
 
12 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 12 Afganistan, 10 Bangladeş, 5 Pakistan, 4 
Irak, 3 Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmıştır.  
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13 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
  
13 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 Irak ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 
3 şahıs yakalanmıştır  
 
15 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 3 Suriye vatandaşı yakalanmıştır.   
 
15 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 27 Afganistan, 8 Pakistan, 5 İran, 3 
Irak olmak üzere toplam 43 şahıs yakalanmıştır.   
 
16 Eylül 2011’de, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 5 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Eylül 2011’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Pakistan uyruklu 17 şahıs yakalanmıştır.   
 
18 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan Afganistan uyruklu 14 şahıs yakalanmıştır.   
 
19 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Ağrı ve Artvin il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 23 Pakistan, 1 Tibet ve 1 Angola 
uyruklu olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Şanlıurfa il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 4 Irak, 2 Suriye, 1 İran uyruklu olmak üzere 
toplam 7 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Eylül 2011’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 12 Pakistan ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere 
toplam 15 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Eylül 2011’de, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen Irak uyruklu 5 şahıs yakalanmıştır.   
 
21 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen çalışan Suriye uyruklu 1 şahıs yakalanmıştır.   
 
22 Eylül 2011’de, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 İran uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
22 Eylül 20112de, Kolluk Kuvvetlerince, Bitlis, Ağrı ve Ardahan il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 15 Afganistan, 12 
Pakistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 28 şahıs yakalanmıştır  
 
23 Eylül 20112de, Kolluk Kuvvetlerince, Şırnak ve Gaziantep il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler 
kapsamında yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 5 Irak, 1 Suriye uyruklu 
olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanmıştır. 
 
24 Eylül 2011’de, Türkiye'den Nahçivan'a geçmeye çalışan 1 Azeri şahıs yakalanmıştır.  
 
25 Eylül 20112de, Kolluk Kuvvetlerince, Van ve Iğdır il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında 
yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 2 İran ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak 
üzere toplam 3 şahıs yakalanmıştır.   
 
26 Eylül 20112de, Kolluk Kuvvetlerince, Iğdır il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 10 Afganistan, 6 Pakistan, 2 Azerbaycan 
uyruklu olmak üzere toplam 18 şahıs yakalanmıştır.  
 
28 Eylül 2011’de, Kolluk Kuvvetlerince, Van il merkezinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamında yapılan 
kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 38 Afganistan, 20 Pakistan, 2 Irak uyruklu 
olmak üzere toplam 60 şahıs yakalanmıştır.  
 
29 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
 
30 Eylül 2011’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 1 Suriye uyruklu şahıs yakalanmıştır.   
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3 Ekim 2011’de, Van'ın Başkale ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Burma, Pakistan ve 
Afganistan uyruklu 25 kaçak yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde seyir halindeki bir araç 
durdurularak, yakalanan mülteciler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçaklar burada yapılan işlemlerin 
ardından sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi  
 
26 Ekim 2011’de, Malatya’da kentin en işlek caddesinde çıplak dolaşan ve Uganda uyruklu olduğu öğrenilen 
sığınmacı bir kadın gözaltına alındı   
 
19 Aralık 2011’de, Bir istihbaratı değerlendiren Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arak köyü yakınlarında 65 
NU 385 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 
Pakistan uyruklu 20 mülteci yakalandı. Mültecileri batı illerine yasa dışı yollardan götürmek isteyen G.Ü ve O.K. 
isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan mülteciler sınır dışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü Yabancılar 
Şubesi'ne sevk edildi.  
 

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 
 
30 Temmuz 2011’de Türkiye’ye kaçak olarak gelen ve Edirne’de yakalandıktan sonra sınırdışı edilmek üzere 
Mersin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne gönderilen Kongo vatandaşı Hamedu Loufa Sayıd (26), tutulduğu 
Yumuktepe Polis Karakolu’nda ölü bulundu. Hamedu Loufa Sayıd’ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi   
 
8 Ekim 2011’de, İstanbul Sultangazi’de, çıkan yangında mülteci oldukları belirlenen 7 kişinin sığındıkları banyoda 
dumandan boğularak öldükleri öğrenildi.  
 
10 Kasım 2011’de, edirne’de mültecileri taşıyan mininüsün kaza yapması sonucu 3 mülteci öldü 9 mülteci 
yaralandı. 

27 Aralık 2011’de, Meriç nehrini yüzerek Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 göçmenin donarak hayatını 
kaybetti. 
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Yasaklanan Etkinlikler 
 
19 Şubat 2011’de, Hak ve Özgürlükler Partisi’nin “Anadilde Eğitim Önündeki Engellerin Kaldırılması” başlıklı imza 
kampanyasına yönelik standın açılmasına İstanbul Valiliği’nce izin verilmedi.  
 
31 Mart 2011’de, Siirt ili Şirvan ilçesine bağlı Taşlı (Gund Kewer) Köyü'nde her yıl 28-31 Mart tarihlerinde 
düzenlenen şenlik nedeniyle Siirt Belediyesi’nin hizmet vermek için kurmak istediği çadıra, Şirvan Kaymakamlığı 
hiçbir gerekçe göstermeden izin vermediğini belirten Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak hukuki süreç 
başlatacaklarını söyledi. (31.03.2011/DİHA) 
 
22 Nisan 2011’de, Yönetmen Aydın Orak’ın 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde de gösterilen ve 1992 
yılında Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki Newroz kutlamalarında meydana gelen olayları konu edinen “Bir Başkaldırı 
Destanı: Bêrîvan” adlı belgeselin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gösteriminin yasaklandığı, yapılan bir basın 
toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu   
 
25 Nisan 2011’de,Van'ın Muradiye İlçesi'ne bağlı Otlakbaşı (Mezra) Köyü'nde çocuklar tarafından yarı Türkçe yarı 
Kürtçe tercümanlık yapan bir vatandaşın durumunu anlatan skeç oynandığı için Akbulak Karakolu'na bağlı askerler 
okulun etrafını sararak, bütün öğretmenleri karakola götürüp sorguladıktan ve etkinlik sırasında çekilen görüntülere 
el koyduktan sonra öğretmenleri serbest bıraktığı belirtildi.   
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26 Nisan 2011’de, Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde BDP İlçe binası önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı yüzlerce 
polisin de katıldığı baskın ile kaldırıldı. Baskın esnasında çadırda bulunan 3 yurttaş polise tepki gösterdiği sırada 
polisler tarafından darp edildiği belirtildi. Olay yerine gelen BDP Karlıova İlçe Başkanı Şemsettin Özen ve İlçe 
Yöneticisi Ümit Öz polisin sert tutumuna tepki gösterince Özen, Öz ve çadırda bulunan 3 yurttaş polis tarafından 
gözaltına alındı   
 
26 Nisan 2011’de, Batman'da Belediye Çay Bahçesi yanında kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'na yüzlerce polis 
tarafından yapılan baskında 1 yurttaşın ağır yaralandığı bildirildi. Baskın sırasında nöbet tutan ve çadırdan çıkmak 
istemeyen soyadı öğrenilemeyen Hamza isimli yurttaşın polisler tarafından silah dipçiği ile dövüldüğü öğrenildi.   
 
3 Mayıs 2011’de, Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nde Eğitim-Sen Nurhak Temsilciliğinin düzenlemek istediği "Üç 
Baba Hasan" adlı tiyatro oyununa İlçe Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi.  

25 Mayıs 2011’de, İstanbul Üniversitesi'nde yapılması öngörülen söyleşi Rektörlük tarafından söyleşiye bir gün kala 
izin geri çekilerek iptal edilmek istendi. Rektörlüğün engeline tepki gösteren öğrenciler Beyazıt Kampüsü Ana 
Kapısı önünde söyleşilerini gerçekleştireceklerini belirttiler. İki hafta önce bir siyasi partinin milletvekili adayının 
okullarında söyleşi yaptığını hatırlatan öğrenciler, Dekanlık ve Danışman öğretim üyelerinin izin vermesine rağmen, 
Rektör Yunus Söyletin etkinliklerine bir gün kala izni geri çektiğini söyledi. 

31 Mayıs 2011’de, ‘Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok’u öncülüğünde Taksim Gezi Parkı’nda Bağımsız Milletvekili 

Adayı Sırrı Süreyya Önder ve sanatçıların açılışını yapacakları ‘Barışa Davet Şöleni’ Beyoğlu Kaymakamlığı 

tarafından engellendi. Aralarında sanatçıların da olduğu yüzlerce kişi Taksim’de yaptıkları yürüyüşle keyfi 

uygulamayı protesto etti.  

30 Haziran 2011’de, Sivas Valiliği yaptığı açıklamayla, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 35 insanın yanarak veya 
boğularak öldürülmesiyle ilgili olarak olayın meydana geldiği Madımak Oteli’nin önünde anma etkinliği yapılmasının 
yasaklandığını duyurdu    
      
21 Temmuz 2011’de, Çerkes Hakları İnisiyatifi’nin 24 Temmuz 2011’de Eskişehir’de yapmayı planladığı Çerkes 
Hakları Mitingi, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atanan Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar’ın mitinge “turizmi 
engelleyeceği” gerekçesiyle izin vermemesi nedeniyle iptal edildi    
 
12 Ağustos 2011’de, Siirt’in Eruh İlçesi’nde 14-15 Ağustos 2011’de yapılması planlanan 3. Çırav Kültür Sanat ve 
Doğa Festivali Eruh Kaymakamlığı tarafından yasaklandı   
 
16 Ağustos 2011’de, Van Belediyesi'nin düzenlemek istediği Ramazan ayı şenliklerine   müdahale edilmesinin 
ardından dün gece de Ehmedê Xanî Parkı'nda yapılmak istenen şenlik il valiliği tarafından yasaklandı. Van 
Belediye Başkanı Bekir Kaya, Van Valisi'nin kendisini sömürge valisi, Van'ı da bir sömürge şehri olarak gördüğünü 
belirterek, "Vali etkinliklerimizi keyfi olarak ayın 20'sinden sonraya atıyor. Bu tavır Van halkını düşman görmekten 
öte bir tavır değildir" dedi. 
 
20 Ağustos 2011’de, Ağrı Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ağrılı Ömer Polat'ın eseri olan "Aladağlı 
Mıho" isimli kitabından esinlenen ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibinin oynadığı oyunun 
sahnelenmesi için belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan yer başvuruları cevapsız bırakıldı. Konuyla ilgili 
olarak yazılı açıklama yapan dernek yönetim kurulu, Ağrı'da sanat etkinliklerinin eksik olması nedeniyle sosyal 
amaçlı program hazırlayarak kentte bir tiyatro gösterimi yapmak istediklerini belirtti. Oyun için ilk olarak belediyeye 
başvuru yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Belediyeye oyun için Cumhuriyet Caddesi'nin girişinin bize tahsis 
edilmesini istedik. Dilekçe ile başvuruda bulunmamıza rağmen cevap dahi alamadık. Şifayı başvurularımızdan da 
cevap çıkmaması üzerine bu kez de Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptık. Ancak ne salonda ne de 
sokakta izin alamadık. Bunun için oyunu sergileyemedik" dedi.  
 
10 Eylül 2011’de, Urfa Demokrasi Platformu tarafından dün PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile 
görüştürülmemesi ve operasyonları protesto etmek amacıyla kurulmak istenilen "Barış Çadırı"nın valilik tarafından 
engellendi  
 
11 Eylül 2011’de, Diyarbakır’da 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 31. yıldönümü nedeniyle dolayısıyla Koşuyolu Parkı 
Yaşam Hakkı Anıtı önünden Diyarbakır E Tipi Cezaevi önüne yapılmak istenen yürüyüşe Diyarbakır Valiliği 
tarafından izin verilmedi   
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11 Eylül 2011’de, Maraş 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Perşembe günü nöbet arkadaşının silahından çıkan 
kurşunla yaşamını yitiren Eren Özel'in annesi Zeynep Özel, Malatya'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı önünde 
"şüpheli asker ölümlerini" protesto etmek amacıyla açıklama yapmak istedi. Anne Özel, askeriye önünde basın 
açıklaması yapmak istediğini söylediğinde, polislerin engeli ile karşılaştı. Bunun üzerine Özel, "Çocuğumu ben 
buraya sağlam teslim ettim. Çocuğumu öldürdüler. Diğer askerler ölmesin" diyerek sesini duyurmaya çalıştı.   
 
20 Eylül 2011’de, DTK tarafından alınan "Okulları boykot" kararı kapsamında Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde TZP Kurdî 
ile KURDÎ-DER öncülüğünde "anadilde eğitim" talebiyle başlatılan alternatif eğitim kapsamında, dün Ahmede Xani 
Parkı'nda Kürtçe ders vermeye başlandı. Bugün ve daha sonraki dersler için Kurtalan Kaymakamlığı, yasak kararı 
aldı. Yasak kararını emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Kurtalan Belediye Başkanvekili Şakir Evirgen ve 
Belediye Başkan Yardımcısı Çaçan Yorulmaz'a tebliğ eden polisler, etkinliğin yapılması durumunda Kaymakamlık 
talimatıyla sert bir şekilde müdahale edeceklerini bildirdi. Bu tür etkinliklerin ilçenin hiçbir yerinde yapılamayacağını, 
yapıldığı takdirde sert bir şekilde çocuklara müdahale edileceğini söyleyen polislerin, yapılmak istenen etkinliklerin 
kapalı alanda yapılmasını istediği de ileri sürüldü.  
 
21 Eylül 2011’de, Diyarbakır'da 25 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Mezopotamya Sosyal Forumu'nun 
(MSF) açılışı için Dağkapı Meydanı'nda Sümerpark'a kadar yapılmak istenen yürüyüş, polis tarafından engellendi. 
Meydanda toplanan binlerce kişi, pankartlar açarak sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyen kitlenin ön ve arka 
kısmında ikişer TOMA ile çok sayıda çevik kuvvetin yerleştirilmesi dikkat çekti. Polis, yürüyüşün Ali Emiri 
Caddesi'nden yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine oturma eylemine geçen kitle sık sık sloganlar atarken, Muş 
Milletvekili Demir Çelik yürüyüşün yapılması için polis yetkilileri ile görüştü. Görüşmelerden sonuç alınamaması 
üzerine kısa bir açıklama yapan Çelik, her kesin bireysel olarak Sümerpark'a gitmesini söyledi. Bunun üzerine 
gruplar halinde Sümerpark'a doğru giden kitle sık sık Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak alehine sloganlar attı.   
 
21-25 Eylül 2011’de, Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Sümerpark Kampüsü'nde düzenlenen Mezopotamya 
Sosyal Forumu'na (MSF), Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye'den katılan onlarca kadın örgütü, Demokratik Özgür Kadın 
Hareketi'nin (DÖKH) başlattığı "Kadın kırımına hayır" kampanyası kapsamında bir araya geldi. Sümerpark 
Kampüsü'nde, "Ji kirkirina jine ra na -Kadın kırımına hayır-DÖKH", "Şiddeti yeneceğiz", "Kadınların vicdanı 
reddedin savaşı", "Kadınlar örgütlenirse dünya kurtulur" pankartı açan kadınlar, "Kadın kırımına hayır", "Dilimiz 
onurumuzdur", "Kimsenin namusu değiliz", "Jin jiyan azadi" ve "Özgürlüğün özgürlüğümüzdür" dövizleri ve 
meşalelerle birlikte Ofis Semti'nde bulunan Sanat Sokağı'na yürümek istedi. Kampüs ana kapısına kadar gelen 
kadınlar burada polis barikatıyla karşılaştı. Bir süre kapıda bekletilen kadınlara polis "Yabancı misafirleriniz var 
hava karardığı için onların güvenliğini düşünüyoruz" diyerek, yürüyüşlerine izin vermedi. Bunun üzerine kadınlar, 
sloganları atarak Balıkçılar Caddesi'nde oturma eylemi yaptı. Kardelen Kadın Evi Koordinatörü Mukaddes Alataş, 
bütün kadın örgütleri adına konuşarak, kadınlara karşı kurulan polis barikatını kınadıklarını söyledi. Yapılan 
açıklamanın ardından oturma eylemi, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce "Baskılar bizi yıldırımaz" ve "Kadın, yaşam, 
özgürlük" sloganlarıyla sona erdi  
 
 
30 Eylül 2011’de, Diyarbakır’da Eğitim-Sen üyesi öğretmenler ile KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri, siyasi parti 
temsilcileri, son dönemde yaşanan tutuklamaları protesto etmek amacıyla Ofis Sanat Sokağı’nda biraraya gelen 
emekçiler AKP Bağlar ilçe binası önüne yürümek istedi. Yapılmak istenen yürüyüşe polis çevik kuvvet ve 
panzerlerle yolu kapatarak engel oldu. Yapılan görüşmelerden   görüşmelerden sonuç alamayan emekçiler durumu 
oturma eylemiyle protesto etti. Oturma eylemi ardından yüz metre ileri de olan AZC Plaza önüne yürüyüp basın 
açıklaması yapmak istediklerini belirten emekçilerin bu talebine olumlu yanıt verilmesinin ardından burada basın 
açıklaması yapıldı  
 
7 Ekim 2011’de, Bursa Valisi Şahabettin Harput yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine 
iki ayı geçen bir süredir izin verilmediği için Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Dernekleri Federasyonu 
(TUHADFED) öncülüğünde 9 Ekim 2011’de Gemlik İlçesi’nde yapılması planlanan yürüyüşün yasaklandığını 
söyledi.   
 
9 Aralık 2011’de, Diyarbakır Valiliği’nin, İHD Diyarbakır Şubesi, MAZLUMDER Diyarbakır Şubesi, TİHV Diyarbakır 
Temsilciliği, Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası etkinlikleri 
kapsamında açmayı planladığı İnsan Hakları ve Özgürlük Çadırı’nın kurulmasını yasakladığı ve yapılması 
düşünülen İnsan Hakları yürüyüşüne izin vermediği öğrenildi   
 
15 Aralık 2011’de, Batman’da “Yılmaz Güney’in Geleneği’nden Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla 2.’si düzenlenen 
Yılmaz Güney Film Festivali’nde gösterime girmesi beklenen, “Bir Başkaldırı Destanı: Berivan” adlı belgesel f ilmin 
gösteriminin “filmde yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle Batman Valiliği tarafından yasaklandığı 
öğrenildi. 
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22 Aralık 2011’de,  “Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş’ta 24 Aralık 2011’de yapılmak 
istenen mitingin “güvenlik” gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından yasaklandığı öğrenildi   
 
29 Aralık 2011’de, Trabzonspor taraftarlarının organize ettiği "Temiz Lig İçin Yürüyedur" eylemine İstanbul valiliği izin 
vermedi. Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na kadar yapılacak yürüyüşün iptal edilmesine gerekçe olarak da 
bu yürüyüş alanın valilikçe gösteri ve yürüyüşlere izin verilen alanlardan olmaması gösterildi.  
 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları 
 
1 Ocak 2011’de Kürtçe ve Türkçe olarak iki aylık yayımlanan Keda Hêviya Jinê dergisi hakkında, dergide Aralık 
2010-Ocak 2011 sayısında yer alan yazılarda “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla İstanbul 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından toplatma kararı verildi.    

10 Ocak 2011’de, RTÜK,  Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ve Saadet Partililerinin (SP) de tepki gösterdikleri 
Kanuni Sultan Süleyman'ı yansıtan "Muhteşem Yüzyıl" dizisi nedeniyle Show TV'ye uyarı cezası verdi. 11 
Aralık'ta tanıtım fragmanları yayımlandığında ve bilboardlarda tanıtıldığında bile dizinin yayından kaldırılması 
istenmişti. RTÜK, "toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı yayın yaptığı" iddiasıyla Show TV'yi uyardı. 
 
11 Ocak 2011’de, Diyarbakır'da yapılacak olan 'Demokratik Özerklik' mitingine çağrı için billboardlara asılan Kürtçe 
ve Türkçe afişlere "Örgüt propagandası" içerikli olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
toplatılma kararı verildi.   
 
5 Şubat 2011’de, Muş'un Bulanık İlçesi'nde MEYA-DER temsilcisi Hakim Kaşçı'ın Bulanık İş Merkezinde bulunan 
işyerine "Yasak yayın bulunduğu" gerekçesiyle düzenlenen baskında Kaşçı'nın oğlu Özgür Kaşçı gözaltına alındı, 
işyerinde paket halinde bulunan 175 adet Yurtsever Gençlik Dergisi'ne de el konuldu.   

8 Şubat 2011’de, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), NTV kanalına "Canlı Ana Haber" bülteni nedeniyle 
verdiği program durdurma cezası idare mahkemesince durduruldu. Ayrıca NTV, Kıbrıs Yönetimi Dışişleri 
Bakanı Erato Kozaku-Marcoullis'in sözlerini aktardığı için uyarı cezası Verdi.  

 
4 Mart 2011’de, Diyarbakır’da DÖKH bileşeni kadın kurumlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri için 
hazırladığı el ilanları ve afişler hakkında "örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından toplatma kararı verildi.   
 
5 Mart 2011’de, Siirt’te Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin (DÖKH) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
Newroz Alanı'nında düzenleyeceği şölen için sahneye astığı pankartlar gece polisler tarafından toplatıldı.   
 
8 Mart 2011’de, Diyarbakır'da kutlanılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi için sahne arkasına asılan 
"Kadın kırımına hayır Güneşin özgürlüğü bizim özgürlüğümüzdür" yazılı dev pankarta Güneş'in PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ı çağrıştırdığı gerekçesiyle el konulup tertip komitesine haber verilmeden kaldırıldı.   
 
15 Mart 2011’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart 2011’de kutlanacak olan Newroz Bayramı’yla ilgili 
olarak  BDP tarafından hazırlanan afişler hakkında Siyasî Partiler Yasası uyarınca toplatma kararı verdi (  
 
16 Mart 2011’de, Erzurum'un Karaçoban İlçesi'nde BDP'nin astığı Kürtçe Newroz afişleri "Siyasi partiler kanununa 
aykırılık" teşkil ettiği gerekçesi toplatma kararı verildi.  
 
17 Mart 2011’de, Ağrı Asliye Ceza Mahkemesi, Newroz için dağıtılan bildiriler ile billboardlara asılan afişlerin 
"Siyasi Partiler Kanunu"na aykırı olduğu iddiasıyla toplatılmasına karar verdi  
 
23 Mart 2011’de, İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mikail Barut: “Özgür Halk ve Demokratik Modernite” adında bir 
dergi çıkardıklarını, ilk sayısından 2000 âdetini de kargo ile Diyarbakır’a gönderdiklerini, ancak kargodan kendilerini 
arayıp polislerin geldiğini, bir ihbarın olduğunu söylediklerini, kargo şirketine giden Kurtuluş Çetin ve bütün dergileri 
polis merkezine götürdüklerini belirterek hukuki yardım talep etmiştir. (İHD Diyarbakır) 
 
23 Mart 2011’de, Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Ahmet Şık tarafından yazılan ve 
henüz piyasaya sürülmeden bilgisayarlardaki taslakları imha edilen “İmamın Ordusu” adlı kitabın doküman ve 
taslağının basılarak dağıtımı ve satışı İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yasaklandı. İçişleri Bakanlığı 
da 29 Mart 2011’de Türkiye genelindeki tüm kitapevleri ve kırtasiyelere gönderdiği yazıyla kararı tebliğ etti  

http://www.milliyet.com.tr/index/Trabzonspor
http://www.milliyet.com.tr/index/Galatasaray
http://www.milliyet.com.tr/index/Taksim
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26 Mart 2011’de, Elazığ'da Fırat Dağıtım Şirketi çalışanı İbrahim Ersöz şehir merkezinde gezerken Özgür Halk ve 
Demokratik Modernite dergisi bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındığını, üzerinde bulunan 5 adet Özgür Halk ve 
Demokratik Modernite Dergisi'ne el konulduktan sonra serbest bırakıldığını ifade edip Elazığ İHD Şubesi'ne hukuki 
yardım başvurusunda bulundu.  
 
10 Mayıs 2011’de, BDP Van İl Örgütü binasında asılı bulunan ve üzerinde 10 talebin yazılı olduğu pankart, gece 
polisler tarafından kaldırıldı.   

9 Haziran 2011’de, Özgür Halk ve Demokratik Modernite dergisinin 2. Sayısı toplatıldı. Derginin Yayın Kurulu adına 
yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’dan Diyarbakır’a havayolu ile gönderilen Özgür Halk ve Demokratik 
Modernite’nin 2. sayısına Diyarbakır Havaalanı’nda polis tarafından el konuldu. İddiaya göre “örgütsel doküman” 
muamelesi yapılan derginin nüshaları savcıya götürüldüğü belirtildi. 
 
12 Haziran 2011’de, Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat Gazetesi’nin 12 Haziran 2011 tarihli nüshasında yer 
alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Haziran 
2011’de gazetenin yayınının 15 gün süreyle durdurulmasına ve 12 Haziran 2011 tarihli tüm nüshalarına el 
konulmasına karar verdi  

22 Haziran 2011’de, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Harakiri ve Size adlı dergilerin 

içeriğine 18 yaşından küçüklere zararlı etki yapacağı gerekçesiyle sınırlama getirdi. Yaklaşık 150 bin liralık para 

cezasına da çarptırılan Harakiri Dergisi yayın hayatına son verdi.  

24 Haziran 2011’de, Diyarbakır’da “26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” 
dolayısıyla İHD, Mazlumder, Diyarbakır Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır Tabip Odası ve KESK 
Diyarbakır Şubeler Platformu ortaklığında, panolara asılmak üzere hazırlanan ve üzerinde kolluk kuvvetlerinin 
işkence yapmasıyla ilgili fotoğrafların yer aldığı afişlerde “devletin askerî ve emniyet teşkilatını alenen aşağılandığı” 
gerekçesiyle afişler Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesi 
uyarınca toplatıldı   

6 Temmuz 2011’de, gazeteci-yazar Cengiz Kapmaz'ın İthaki Yayınları'ndan çıkan ‘Öcalan'ın İmralı Günleri’ isimli 
çalışmasına, yayınevi ya da yazara hiçbir hukuki bildirimde bulunulmadığı ve kitap hakkında toplatma ya da başka 
bir karar bulunmadığı halde polis tarafından kitapevlerindeki bu kitaplara el konuldu. 
 
8 Temmuz 2011 de, İki haftalık olarak yayımlanan Özgür Gelecek Gazetesi’nin 08-21 Temmuz 2011 tarihli 13. 
sayısında yer alan “TKP/ML TİKKO Bölge Siyasi Komiseri ve Bölge Komutanı ile Röportaj” adlı yazı nedeniyle 
gazetenin yayını, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 1 ay süreyle durduruldu   
 
16 Temmuz 2011’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı kararla, aylık yayımlanan Yeni Demokrasi Gençlik 
Dergisi’nde yer alana yazılarda “suçu ve suçluyu övme” ve “yasadışı örgüt propagandası yapma” fiillerinin işlendiği 
gerekçesiyle derginin yayınını 1 ay süreyle durdurdu    

19 Temmuz 2011’de, Yeni Demokrat Gençlik Dergisi (YDG), İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından TCK’nın 
215 sayılı maddesi uyarınca ‘suç ve suçluyu övdüğü’ ve TMK’nın 7/2 maddesi uyarınca ‘terör örgütü propagandası 
yaptığı’ gerekçesiyle bir ay kapatıldı.  
 
10 Ağustos 2011’de, Batman'da Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını yapan Mevlüt Ayak, bu 
sabah Şirinevler Mahallesi'nde 3 sivil polis tarafından durduruldu. Polisler Ayak'ın elinde bulunan Haftalık 
Demokratik Toplum Gazeteleri'ne el koydu. Ayak'ın ifadesine göre, polisin kendisine "bir daha bu gazeteler 
satılmayacak" şeklinde tehditlerde bulunduğu ve "Senin burada ne işin var, git Zaman Gazetesi'nde çalış, orada 
para var" dediği ileri sürüldü.  
 
14 Ağustos 2011’de Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Halil Gündoğan’ın 1988 yılında Metris 
(İstanbul) Askeri Cezaevi’nden tünel kazarak kaçtığı olayı anlatan “Metris’ten Munzur’a-Bir Firarinin Öyküsü” adlı 
kitabın ikinci cildinin taslağına cezaevi idaresinin el koyğu ve taslağın yok edilmesine karar verdiği öğrenildi    
 
11 Eylül 2011’de, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Halkın Günlüğü Gazetesi’nin 10-20 Eylül 2011 tarihli 18. sayısında 
“yasadışı Maoist Komünist Partisi (MKP)  propagandası yapıldığını” gerekçe göstererek gazetenin tüm nüshalarının 
toplatılmasına ve gazetenin bir ay yayınının bir ay süreyle durdurulmasına karar verdi    
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12 Eylül 2011’de, Düşünce ve fikir dünyasına katkı sunmak amacıyla üç aylık periyotlarla geçtiğimiz 22 Mart'ta 
basımı tamamlanarak okuyucusunun karşısına çıkan düşünce ve teori (kuram) dergisi "Özgür Halk ve Demokratik 
Modernite", henüz raflardaki yerini dahi alamadığı piyasaya çıktığı günün ertesinde Özel yetkili Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, "PKK ve Abdullah Öcalan propagandası yaptığı" iddiasıyla yine 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce toplatıldı. Toplatılma kararı ile birlikte okuyucuya ulaştırılmak üzere kargo 
yoluyla Diyarbakır'a gönderilen 1945 adet, Mersin'e ise 495 adet dergiye emniyet tarafından el konuldu. El konulan 
dergiler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar 2011/164 koduyla adli emanete konuldu   
 
23 Eylül 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde düşünce ve teori dergisi Özgür Halk ve Demokratik Modernite'nin 3. 
sayısını kargodan almak isteyen Ö.Ç dergilerle birlikte gözaltına alındı. İhbar olduğu gerekçesiyle Kızıltepe Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri'nce gözaltına alınan Ö.Ç daha sonra serbest bırakılırken, üzerindeki 600 
dergiye ise el konuldu. Eski sayıların toplatma kararının kendisine gösterildiğini ve toplatma kararının yeni sayı için 
de geçerli olunduğu yönünde bilgi verildiğini söyleyen Ö.Ç., savcıya çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldığını 
kaydetti. 
 
27 Eylül 2011’de, Batman'da sabah saatlerinde haftalık Yeni Demokratik Toplum Gazetesi'nin dağıtımını yapan 
Fırat Dağıtım Şirketi çalışanı Mevlüt Ayağ, gözaltına alındı. Diyarbakır Caddesi'nde dağıtım yaptığı esnada yanına 
yaklaşan 3 sivil polis tarafından gözaltına alınan Ayağ, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan 
Ayağ, daha sonra serbest bırakılırken, üzerinde bulunan yaklaşık 25 gazeteye ise "toplatması olduğu" gerekçesiyle 
el konuldu  
 
27 Eylül 2011’de, Yeni Evrede Mücadele Birliği Dergisi’nin yayınının dergide yer alan yazılarda “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” iddiasıyla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir ay süreyle durdurulduğu 
öğrenildi   

27 Eylül 2011’de, Yeni Demokratik Toplum Gazetesi: Polis, haftalık yayınlanan Yeni Demokratik Toplum 
Gazetesi'nin dağıtımını yapan Fırat Dağıtım Şirketi çalışanı Mevlüt Ayağ’ı, gözaltına aldı. Ayağ, bir süre sonra 
serbest bırakıldı, elindeki 25 gazeteye de el kondu. 

30 Eylül 2011’de, Özgür Halk ve Demokratik Modernite Dergisi’nin 3. sayısında yer alan yazılarda ‘terör örgütü 
propagandası yapıldığı’ iddiasıyla Basın Kanunu’nun 25. Maddesi uyarınca derginin satışı ve dağıtımı Adana 7. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ayrıca derginin basılmış nüshalarının da toplatılmasına karar verildi.  

Discovery Channel, Kanal 7 ve Fox TV’nin 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 
Hakkında Kanunundaki "Televizyonlarda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde reklam ve 
tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez" düzenlemesi kapsamında toplam 184 
bin 914 TL ödemesine karar verildi.  

RTÜK, 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanunda “Radyo ve televizyon 
yayın hizmetlerinde çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan 
programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz’’ 
düzenlemesini ihlalden toplam 20 kuruluşa, Show TV (3), Show Türk (2), ATV, ATV Avrupa, Ulusal Kanal, Flash TV 
(3), Kanal 7, Smart TV, Star TV (2), TNT, Sinema TV, Kalan D, Turkcell Salon ve Kanal Türk’e “uyarı” verdi.  

RTÜK, 6112’nin ‘’İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları 
eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmüne göre TNT, 
Show TV, dört kez; STV, Samanyolu Haber, Beyaz TV, Adana Akdeniz TV, CNNTürk, ShowTurk iki kez; Kanalturk, 
Ülke TV, Habertürk kanalları toplam 15 uyarı aldı.  

Ulusal Kanal, Kanal B ve STV, 6112’nin “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân 
edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği 
dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz"” düzenlemesini ihlalden uyarı aldı. 

Mavi Karadeniz TV, 6112’nin “Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz” düzenlemesini 
ihlalden uyarıldı.  

HaberTürk tekzip metninin sadece akar yazı ile ekranda yer aldığı, sözlü olarak okunmadığı için uyarıldı. Star Artı 
FM, Radyo Klas üç kez; Show TV iki kez; ATV 6112’nin “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel 
ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” 
düzenlemesini ihlalden uyarı aldı.  

Flash TV 6112 uyarınca “Kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez” İlkesinin ihlali nedeniyle uyarıldı.  
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9 Ekim 2011’de Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin “Askeri ve siyasi operasyonlar durdurulsun. Adil, onurlu, demokratik 
barış istiyoruz” ifadelerinin olduğu afişleri hakkında Gaziantep 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin afişlerle “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” gerekçesiyle toplatma kararı verdiği öğrenildi    
 
18 Ekim 2011’de Özgür Halk ve Demokratik Modernite Dergisi’nin 3. sayısında yer alan yazılarda “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin satışı Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından derginin ilk iki sayısı 
gibi yasaklandı. Ayrıca derginin basılmış nüshalarının da toplatılmasına karar verildi   
 
19 Ekim 2011’de, BDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın 22 Ekim 2011’de yapılacak olan il kongresi billboardlara astığı 
Türkçe ve Kürtçe afişler hakkında “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet edildiği”  gerekçesiyle toplatma kararı verildi   
 
1 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bir araya gelen 7 gencin çıkardığı ve tamamı Kürtçe olan 2 aylık kültür-
sanat dergisi "Hawara Botan" toplatıldı. Kürtçenin gelişmesinde ve Kürt gazeteciliğine büyük katkıları olan Celalet 
ve Kamuran Bedirxan kardeşlerin 15 Mayıs 1932 yılında çıkardıkları "Hawar" dergisinden esinlenerek, çıkarılan 
Hawara Botan ilk sayı olan Eylül-Ekim sayısı Cizre Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, içinde "Kürdistan" ve "Gerilla" 
kelimeleri geçtiği gerekçesiyle toplatıldı.  "Örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla hakkında toplatma kararı verilen 
derginin yazarı Mesut Candoruk hakkında da aynı iddia ile Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.   
 
18 Kasım 2011’d,e Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Kasım 2011’de yapılması düşünülen fakat yoğun 
yağmur nedeniyle ertelenen BDP nin mitingiyle hazırlanan “buradayım, irademe sahip çıkıyorum” yazılı Kürtçe ve 
Türkçe afişler hakkında Siyasî Partiler Yasası uyarınca toplatma kararı verdi   
 
18 Kasım 2011’de, geçtiğimiz ay hakkında kapatma kararı verilen haftalık yayın yapan Yeni Demokratik Toplum 
gazetesinin 14-20 Kasım tarihleri arasında yayınlanan son sayısına da hem kapatma hem de toplatma cezası 
geldi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi ile mahkemenin verdiği karara TMK'nin 6. maddesi gerekçe yapılarak "Bazı 
sayfalarında örgüt açıklamalarına yer vermesi" olarak gösterildi. Mahkeme yazılarla "Örgüt propagandası" yapıldığı 
kanaatine vardı. Gazeteye gönderilen kapatma yazısında, "El konulması, dağıtım ve satışının yasaklanması ve 1 
ay süreyle kapatma cezası verildiği" belirtildi. Ayrıca, gazetenin yazı işleri müdürü Özlem Özdemir hakkında ise 
soruşturma başlatıldı. Gazete avukatları karara itiraz başvurusunda bulundu.   
 
20 Kasım 2011’de, Yenimahalle (Ankara) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri” 
kapsamında Edebiyat profesörü ve yazar Mina Urgan’ın “Bir Dinozorun Anıları” adlı kitabını öğrencilerine öneren 
Mobil Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Suna Kayabaştar hakkında inceleme başlattığı kitabı da “küfür içermesi, 
Allah inancı hakkında kuşku yaratması ve içkiye özendirmesi” nedeniyle sakıncalı bularak kitap hakkında inceleme 
başlattığı   
 
20 Kasım 2011’de, Haftalık yayımlanan Yeni Demokratik Toplum Gazetesi’nin 14-20 Kasım 2011 tarihli sayısında 
yer alan haberlerde “basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın talebiyle gazetenin yayınının bir ay süreyle durdurulduğu ve gazetenin son sayısının tüm 
nüshalarına toplatma kararı verildiği öğrenildi   
  
26 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde kargo ile gelen 644 adet Demokratik Modernite ve Özgür Halk 
dergisine el koyan polisin, dergiyi almaya giden Güllü Kalkan'ı gözaltına aldıktan bir süre sonra serbest bıraktığı 
öğrenildi. Kargodan dergileri alan polisin, ne toplatma kararı gösterdiği ne de tutanak tuttuğu belirtildi.   
 
2 Aralık 2011’de, 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 yasaklandı   
 
7 Aralık 2011’de, Haftalık olarak yayımlanan Yeni Demokratik Yaşam Gazetesi’nin  bazı sayılarında çıkan 
haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi gazetenin 
yayınının bir ay süreyle durdurulmasına ve tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi  
 
20 Aralık 2011’de, Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 18 Aralık 2011 
tarihli 299. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle İstanbul 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi derginin yayınının bir ay süreyle durdurulmasına ve derginin basılı tüm sayılarına el konulmasına 
kara verdi  
 
26 Aralık 2011’de, Haftalık yayımlanan Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş Dergisi’nin 25 Aralık 2011 tarihli 
sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle İstanbul 9. Ağır Ceza 
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Mahkemesi, derginin yayınının bir ay süreyle durdurulmasına ve derginin basılı tüm sayılarına el konulmasına karar 
verdi   
 

Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları  
 
26 Ocak 2011’de, Iğdır’da Azadiya Welat Gazetesi’nin bürosuna ve Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi’ne polis 
ekiplerinin düzenlediği baskında büroda bulunan bilgisayar, kamera ve fotoğraf makinelerine da el konuldu   
 
28 Ocak 2011’de, İstanbul'da sabah saatlerinde Doğruhaber Gazetesi'ne ‘Terörle Mücadele ekipleri’ tarafından 
baskın düzenlendi. Yapılan polis operasyonuyla bağlantılı olarak Kayseri'de ikamet eden Doğruhaber Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Göktaş, gazete yazarlarından Mehmet Ali Gönül ve gazete yöneticisi Fikret 
Gültekin'in de gözaltına alındı 
 
20 Şubat 2011’de, Van, Hakkari, Iğdır, Kars, Erzurum, Bitlis, Muş merkez ve ilçelerinde Roj Tv'nin özellikle haber, 
Analiz ve Rojaktüel programlarının yayın saatinde gönderilen sinyaller tarafından engellendiği belirtildi.   
 
23 Mart ve 24 Mart günlerinde, Ergenekon soruşturması kapsamında Gazeteci Ahmet Şık’ın tutuklanmasına neden 
olan, henüz basılmamış kitabı İmamın Ordusu’nu yayımlayacağı iddiasıyla polis ekipleri, İthaki Yayınevi’nin 
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde bulunan bürosuna baskın düzenledi. Büroda bulunan bilgisayarların harddisklerine el 
koyan polis ekipleri, yayınevine düzenlenen 2. baskının ardından Radikal Gazetesi’ne de baskın düzenledi. Ahmet 
Şık’ın basım öncesinde incelemesi için kitabın kopyasını gönderdiği Radikal Gazetesi Muhabiri Ertuğrul 
Mavioğlu’nun bilgisayarındaki kitap kopyasını silen polis ekiplerinin kitapla ilgili yayın yapması halinde, “Ergenekon 
Örgütü’ne yardım ve yataklık yapmak” suçundan yargılanacağına dair savcılık tebligatını Ertuğrul Mavioğlu’na 
teslim ettikleri öğrenildi   

26 Mayıs 2011’de, STAR gazetesine önüne gelen yüzlerce kişi,“Ülkücü hareket engellenemez” sloganları atarak 
siyah çelenk bıraktıkları binaya saldırdı. Binaya hasar veren saldırının polis tarafından durdurulmasından sonra 
İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökmen Kantar, gruba konuşma yaptı. Gökmen Kantar konuşurken, hemen 
arkasında bulunan kişinin elindeki bıçağı havaya kaldırdığı görüldü. Saldırgan grup, binanın duvarlarına “Oyum 
MHP’ye” dövizleri yapıştırdı ve Ülkü Ocakları ile MHP bayrakları astı. Saldırganlar harabeye çevirdikleri STAR 
binasının girişinde vandalizm hatırası fotoğrafı çektirdikten sonra MHP seçim otobüslerine binerek uzaklaştı. MHP’li 
grubun açıklama sonrası saldırıyı ve topluluğu görüntülemek isteyen gazetecilere de saldırmaları dikkat çekti. 
Saldırının ardından İstanbul Güvenlik Şube’de ifadesi alınan Ülkü Ocakları İl Başkanı Kantar, kendisini “Ben grubu 
yatıştırmak için gazetenin önüne gittim”diye savundu. Ancak gün boyunca Kantar ismiyle yüzlerce kişi SMS’lerle 
eyleme davet edildiği ve açıklama öncesi şiddet görüntülerinde Kantar’ın da yer aldığı belirlendi. 25 saldırganın 
kimliği tespit edildi Bu arada dün İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın 
‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. STAR Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu’ndan saldırıyla 
ilgili bilgi alan Vali Mutlu ve Emniyet Müdürü Çapkın olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyleyerek 25 kişinin kimlik 
tespitinin yapıldığını belirtti.   

23 Haziran 2011’de, TİT, Evrensel'in yayınlarını bahane ederek kanlı tehditler savurdu. TİT imzalı "Açık mektup" 
başlığıyla yayınlanan yazıda “Kürt ve Ermeni halkını düşman” ilan etti ve Evrensel Gazetesi’nin yaptığı haberlerde, 
Türklere ve büyük Türk Devletine hakaret boyutunda yazılar çıkarttıklarını ve bununla yanlışlarını arttırdıklarını dile 
getirdiler. 15 Ağustos'a kadar taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda Diyarbakır ve İstanbul'da kanlı eylemler 
yapılacağı tehdidinde bulundu. 

Temmuz 2011’de, daha önce de TİT (Türk İntikam Tugayı) tarafından tehdit edilen Evrensel Gazetesi'ne 2. bir 
tehdit mesajı daha gitti. Daha önce Agos Gazetesi, çeşitli akademisyenler ve Kürt siyasetçilerle birlikte Evrensel 
Gazetesi’ni de hedef alan tehditleri yönelten TİT, tarih vermeden doğrudan Evrensel Gazetesi’ne bir tehditte daha 
bulundu. Evrensel'de de yayınlanan ilk tehdidin ardından Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi'nden bir 
polis memuru gazeteyi telefonla arayarak konuyla ilgili bilgi almasına rağmen tehdidi yapanlar hakkında bir 
araştırma yapılıp yapılmadığına dair gazete sorumluları bilgilendirilmedi. "Ergenekon üyesi olmak" ve "devletin gizli 
belgelerini ele geçirmek" suçlamasıyla Haziran’da tutuklanan ‘MİT Mensubu Kaşif Kozinoğlu’ adına açılmış e-mail 
adresinden "İntikam zamanı" başlığıyla atılan elektronik postada, ‘Silvan'da yaşamını yitiren askerlerin intikamı‘ adı 
altında binlerce Kürt'e ve PKK'ye destek verdiği iddia edilen şahıslara, dernek ve basın yayın kuruluşlarına ölüm 
tehditleri savurduğu ortaya çıktı. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Fatih Polat, yaptığı açıklamada halkın haber alma 
hakkına karşı duydukları sorumluluğun gereğini her zaman yerine getireceklerini, halkların kardeşliğini esas alan 
yayıncılık anlayışlarından ödün vermeyeceklerini ifade etti ve bunu yaparken de bu türden tehditlere pabuç 
bırakmayacaklarını kamuoyuna bildirdi. 
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19 Ağustos 2011’de, Aydınlık dergisi ve Ulusal Kanal'ın bulunduğu binaya gelen ‘Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri’ aramalar yaptı.  
 
18 Kasım 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'nde bulunan Etik Reklam Ajansı'na, polis 
tarafından düzenlenen baskın sona erdi. "Örgütsel doküman" olduğu iddiasıyla yapılan baskın yaklaşık 4 saat 
sürdü. Arama sonrası ajansın bilgisayarlarından bazılarının hard disklerine, bazılarının ise kasalarına el 
konulurken, ajans tarafından basımı yapılan birçok dergi ile BDP tarafından sipariş edilen afiş, seçim 
kampanyasında kullanılan materyallere de el konuldu.    
 
22 Kasım 2011’de İstanbul’da bulunan Asrın Hukuk Bürosu ve Özgür Gündem Gazetesi’nin bürosuna düzenlenen 
baskınlarda saatler süren aramalar yapıldı ve tüm bilgisayarların hard disklerinin kopyaları alınırken basılı tüm 
evraklara da el konuldu.   
  
21 Aralık 20112de, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı ile Özgür Gündem gazetesinin 
İstanbul'da bulunan genel merkezi ile Dicle Haber Ajansı'nın İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Urfa ve Van bürolarının 
da aralarında bulunduğu adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda, DİHA Ankara muhabiri Kenan Kırıkkaya, 
Diyarbakır muhabiri Mazlum Özdemir, Semiha Alankuş, Çağdaş Kaplan, Zuhal Tekiner, Van muhabiri Evrim 
Kepenek, Nahide Ermiş, Ömer Çelik, Çiğdem Aslan, Cihan Albay ve DİHA Haber Müdürü Fatma Koçak, Birgün ve 
ANF muhabiri Zeynep Kuray ve ETHA editörü Arzu Demir gözaltına alındı. Etik Ajans müdürlerinden Davut Uçar ile 
gazeteci Hüseyin Deniz de bu sabah evlerinden gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Operasyon 
kapsamında polisin bastığı adreslerden biri de Gün Matbaası oldu. Baskında, matbaa sahiplerinden Şerafettin 
Sümeli gözaltına alındı. Van'da da DİHA'nın büro olarak kullandığı çadıra baskın yapıldı ve tüm hardisklere el 
kondu. Muhabir Evrim Kepenek, gözaltına alındı. DİHA Urfa muhabiri Sadık Topaloğlu, Kahta'da gözaltına alınarak 
İstanbul'a getirildi. Medya dalgasında gözaltına alınan isimler arasında Vatan muhabiri Çağdaş Ulus ile AFP 
muhabiri Mustafa Özer de bulunuyor.   
 
 
 

Engellenen İnternet Siteleri 
 
28 Ocak 2011’de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın, görsel paylaşım ve tasarım sitesi olan ffffound.com 
adlı internet sitesine erişimi idarî tedbir kararıyla engellediği 11 Şubat 2011’de öğrenildi 
 
23 Şubat 2011’de, Video paylaşım sitesi izlesene.com adlı internet sitesinde yer alan bazı videolar nedeniyle Şişli 
(İstanbul) 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın internet sitesine erişimi 
23 Mart 2011’de engellediği  bildirildi.   
 
1 Mart 2011’de Google arama motorunun teknik bilgi gerektirmeden insanların kendi istedikleri şeyleri basit 
düzenlemelerle oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web sitesi hizmeti olan blogspot.com adresine erişim, Digiturk 
yetkililerinin girişimleri sonucu, 14 Ocak 2011’de Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “bazı blog sayfalarında 
futbol maçlarının izinsiz gösterildiği” gerekçesiyle, aldığı karar uyarınca, internet servis sağlayıcısı Superonline 
tarafından kendi abonelerine yönelik olarak engellendi   
 
23 Mart 2011’de Video paylaşım sitesi izlesene.com adlı internet sitesinde yer alan bazı videolar nedeniyle Şişli 
(İstanbul) 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 23 Şubat 2011 tarihli kararıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 
internet sitesine erişimi engellediği öğrenildi  
 
18 Nisan 2011’de ANF'nin, sanal saldırılar nedeniyle nu, org, com gibi değişik uzantılarla verdiği hizmet Türkiye 
İletişim Başkanlığı (TİB) engellendi.    
 
27 Mayıs 2011’de, Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nin  MHP yöneticilerinin özel yaşamlarıyla ilgili olan kaset 
görüntülerinin internet üzerinden indirilmesini sağlayan rapidshare.com ve fileserve.com adlı internet siteleri 
hakkında 16 Mayıs 2011’de verdiği erişim yasağı nedeniyle, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı söz konusu 
internet sitelerine erişimi engelledi   
 
20 Eylül 2011’de TBMM yönetiminin, LGBT dernekleri olan Kaos GL ve Lambdaİstanbul’un resmi web sitelerine 
erişimi engellediği ve TBMM’nin internet ağından söz konusu derneklerin internet sitelerine girmek isteyenlerin 
karşısına, “sınırlı erişim”, “homosexuality” ve “çalışmalarınız için gerekliyse form doldurun” uyarılarının çıktığı 
öğrenildi. Aynı sayfada yer alan ve “doldurulması zorunludur” hatırlatması bulunan formda ise, filtrelenen sitelere 

http://www.milliyet.com.tr/index/terorle%20mucadele
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girmek isteyenlerin ad-soyad, sicil numarası, görevi, e-posta adresi, telefon numarası ve niçin erişim istediği 
sorularının yanıtlamasının istendiği bildirildi   
 
6 Ekim 2011’de, Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) yayın yaptığı firatnews.org uzantılı internet sitesine erişimi Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 21/09/2011 tarih ve 2011/3177 nolu “koruma tedbiri” kapsamında yasakladığı 
öğrenildi    
 
15 Aralık 2011’de, Sosyal medya sitesi olan inci.sozlukspot.com internet adresine erişimin mahkeme kararıyla 
engellendiği öğrenildi   
 
 

6103 web sitesine erişim Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından engellendi. 200 web sitesine erişim 

mahkeme kararıyla engellendi. 192 web sitesine erişim herhangi bir mahkeme kararı belirtilmeksizin engellendi. 7 

Wordpress Blog’a erişim mahkeme kararıyla veya Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından engellendi.  2 

Blog’a erişim Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından engellendi.( Kaynak, Engelliweb.com sitesi) 

2011 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan Soruşturmalar 
 
 
18 Ocak 2011’de, DTK tarafından "iki dilli yaşama" ilişkin alınan karar nedeniyle 7 Ocak tarihinde Hakkari ili 
Yüksekova ilçe Belediyesi'ne asılan iki dilli tabelalar için, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Reşit 
Orbay, Tüm Bel-Sen Yüksekova İşyeri Temsilcisi Tahir Tekinalp, Kent Konseyi Başkanı Muhyettin Önal ve 
BDP İlçe Başkanı Hüsnü Bulgan hakkında soruşturma başlatıldı.   
 
24 Ocak 2011’de, DTK tarafından başlatılan ve geniş yankı bulan "İki dilli yaşam" kampanyasına destek 
veren BDP Hakkari ili Çukurca İlçe Örgütü, parti binasına Kürtçe ve Türkçe yazılı tabela asıldığından dolayı 
BDP ilçe Başkanı Sıddık Güzel ile 4 BDP'li yönetici "Siyasi Partiler Yasasına muhalefet" ettikleri gerekçesi ile 
savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.  
 
3 Şubat 2011’de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğubayazıt'ta ikamet eden Adem Karahan hakkında 
adına açılmış olan facebook hesabında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yayınlandığı gerekçesiyle 
"Örgüt propagandası yapmak" ve "Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.   
 
19 Şubat 2011’de, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Asiye Gündüz'ün   
Siirt'in Eruh İlçesi'nde geçen yıl yapılan cenaze törenini izleyen DİHA Muhabiri Abdullah Çetin’e Siirt 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı.  
 
23 Şubat 2011’de, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Dersim'de 31 Temmuz 
2010'da katıldığı 10. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde yaptığı konuşma ve 1993 yılında katledilen DEP 
Milletvekili Mehmet Sincar'ın 4 Eylül 2010'da mezarı başında yapılan anma törenine katıldığı gerekçesiyle 
ifade verdi   
 
25 Mart 2011’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 6 Mart'ta yapılan etkinlikte Koma Nergize Botan'ın 
seslendirdiği "Em in Apocî" parçası nedeniyle Viranşehir Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma 
kapsamında evlerinden gözaltına alınan BDP'li Kadın Meclis üyeleri Suna Uluğtürken, Zühre Tatlı, Servet 
Kılıç ve Ayşe Sürücü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
1 Nisan 2011’de, DTK'nın "çok dilli yaşam" projesi kapsamında Kürtçe ve Türkçe olarak değiştirdikleri parti 
tabelasının mahkeme kararıyla indirilmesi ardından BDP Diyadin İlçe Eş Başkanı Sevgi İlboğa ve Musa 
Zorbay ile yöneticiler Fatih Demir, Seyat Kaya, Kemal Demir ve Fevzi Kahraman ve eski İlçe Başkanı 
Abdullah Tunç hakkında "Siyasi Partiler Kanunu"na aykırı davrandıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.   
 
13 Nisan 2011’de, BDP Dersim İl Başkanı Suat Demir, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
yıldönümü olan 15 Şubat'ta yaptığı basın açıklaması nedeniyle hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.   
 
15 Nisan 2011’de, Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile yaptığı 
haftalık görüşme notlarının Doğubayazıt'ta kurulan çadırda okunduğu gerekçesi ile BDP İlçe Başkanı Talat 
Aktaş, BDP'li yöneticiler Halit Oral, İbrahim Kaya, Nejla Alkan, Özlem Akkuş, Abbas Karataş, Ali Yavuz 
hakkında "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile soruşturma başlattı.  
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18 Nisan 2011’de Muş'un Bulanık İlçesi’nde DTK ve BDP'nin "Çok dilli yaşam" projesi kapsamında belediye 
birim odalarının tabelalarını Türkçe ve Kürtçe olarak değiştiren Erentepe (Liz) Belde Belediye Başkanı 
Mehmet Yaşık hakkında "Görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.   
 
10 Mayıs 2011’de, Mardin'in Midyat İlçesi'nde, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı, parti binasına asılan 4 dilli 
pankarttan dolayı 11 kişi hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyasi parti faaliyeti çerçevesinde dil 
ayrımı yaratmak, propagandalarında Türkçeden başka dilde levha kullanmak ve propagandayı Türkçe dili 
dışında Kürtçe yapmak" gerekçesiyle soruşturma başlattı. (1  
 

12 Mayıs 2011’de Erzurum'un Karaçoban İlçesi'nde Newroz'da Kürtçe afiş astıkları için haklarında 
soruşturma başlatılan BDP'liler ifade verdi.  

 
13 Mayıs 2011’de, Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz hakkında, 19 Mart'ta ilçede düzenlenen 
Newroz kutlamasında, "Ankara'da Çankaya Köşkü'nde Sayın Abdullah Gül ve İmralı'da bulunan Sayın 
Abdullah Öcalan bir araya gelsinler 1 saatte bunu çözerler" sözleri nedeniyle "suç ve suçluyu övmek" 
iddiasıyla soruşturma açıldı.  
 
25 Mayıs 2011’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Diyarbakır 
Bağımsız Milletvekili Adayı Leyla Zana hakkında Hazro İlçesi'nde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma 
açtı.   
 

 9 Haziran 2011’de CHP'nin Dersim Milletvekili Adayı Avukat Hüseyin Aygün, müvekkili Ali Ağu'yu (80) 
"Avukatlık ücretini ödeyemediği" iddiasıyla mahkemeye verdiğini açıklayan oğlu Binali Ağu'nun beyanlarını 
haberleştiren DİHA Dersim muhabiri Ferhat Arslan ile bu haberi yayınlayan Özgür Gündem Gazetesi ve 
Evrensel Gazetesi sorumlu yazıişleri müdürleri hakkında "hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.   

 
17 Haziran 2011’de, 12 Haziran seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'ndan Dersim Bağımsız 
Milletvekili Adayı gösterilen Ferhat Tunç hakkında seçim sürecinde yaptığı konuşmalar nedeniyle 2 ayrı 
soruşturma açıldı.   
 
3 Ekim 2011’de, BDP tarafından 2010 yılı içerisinde resmi bayramlara katılmamaları yönünde belediye 
başkanları ve başkanvekillerine genelgeler gönderildiği ve belediye başkanı ve başkanvekillerinin bu 
genelgelere uyduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. BDP'nin resmi törenlere 
katılmamaları yönünde yayımladığı genelgeler basında yer almasına rağmen Bakanlığın mülkiye müfettişleri 
karar üzerine, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve Eruh Belediye Başkanı Melihan Oktayı hakkında 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na katılmadıkları için, Kurtalan Belediye Meclis üyeleri Şakir Evirgen, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na katılmadığı için, Selamet Tadik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na 
katılmadığı için, Hüseyin Obut da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na katılmadığı için haklarında 
soruşturma başlattı.   
 
20 Ekim 2011’de, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in Alman Yeşiller Partisi Eş 
Başkanı Claudia Roth'un 9 Ekim'de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyareti 
esnasında "KCK" operasyonlarını eleştirerek, "Umut dağlara dönüşte olabilir" şeklindeki sözlerinden dolayı 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "Örgüt propagandası" iddiasıyla soruşturma başlattı.     
 
29 Ekim 2011’de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DTP hakkında açılan kapatma davasının 
iddianamesinin gerekçelerinde yer verilen iddialar doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
başlatılan soruşturma, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından yürütülecek. Soruşturma 
çerçevesinde, "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 117. maddesine muhalefet" iddiasıyla eski 
milletvekilleri Osman Özçelik, Fatma Kurtulan ve Sevahir Bayındır'ın önümüzdeki günlerde ifadeleri 
istenecek. Yasanın söz konusu maddesi, demokratik devlet düzeninin, milli devlet niteliğinin, devletin 
tekliğinin korunması ve bölgecilik ile ilgili yasak fiilleri işleyenlerin, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde, altı aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılmalarını öngörüyor.   
 
18 Kasım 2011’de, geçtiğimiz ay hakkında kapatma kararı verilen haftalık yayın yapan Yeni Demokratik 
Toplum gazetesinin 14-20 Kasım tarihleri arasında yayınlanan son sayısına da hem kapatma hem de 
toplatma cezası geldi.  Ayrıca, gazetenin yazı işleri müdürü Özlem Özdemir hakkında ise soruşturma 
başlatıldı. Gazete avukatları karara itiraz başvurusunda bulundu  
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9 Aralık 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde yaşamını yitiren 36 HPG'li için Kars'ın Selim 
İlçesi'nde yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile BDP'liler hakkında soruşturma başlatıldı. 
Haklarında soruşturma başlatılan BDP Selim İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, yöneticiler Engin Duman, Harun 
Kızılgedik, Erdal Karakoç, Yıldırım Altun, Birkan Çınar ifade vermek için Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. 
İfadeye çağrılan 6 BDP'li "yasadışı slogan atmak" iddiasıyla gözaltına alındı.   
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2011 Yılında Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar 
 
 
1 Ocak 2011’de Bitlis’te Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Tatvan Şubesi yöneticilerinin 
9 Ağustos 2010’da yaptığı basın açıklamasında kullandıkları  “Kürdistan” ve “gerilla” sözcükleriyle “yasadışı 
örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla Özgür-Der Tatvan Şubesi Başkanı Ersin Sönmezler ve Özgür-Der 
Yönetim Kurulu üyesi Şefik Akdeniz hakkında dava açıldığı öğrenildi. Ersin Sönmezler ile Şefik Akdeniz’in 
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına 2011 yılında devam edildi. 
 
5 Ocak 2011’de, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Suruç Belediye Başkanı Etem Şahin ve 
Aligor Belde Belediye Başkanı İbrahim Parıldar'a, "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiası ile Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10'ar aylık hapis cezası verildi.  
 
6 Ocak 2011’de, PKK'nin öncü kadrolarından Mahsum Korkmaz'ın (Agit) da aralarında bulunduğu 200'ün 
üzerinde kişinin, 22 yıl önce Siirt Belediyesi ve askeriyenin çöplük alanı olarak kullandığı ve ilk toplu mezar 
olarak bilinen Kasaplar Deresi (Newala Qasaba)'ne gömüldüğü haberinden sonra, mezarların açılmasını 
isteyen Korkmaz ailesinin talebine, Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı.   
 
6 Ocak 2011’de, Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde Özgür Halk Dergisi’ni dağıtarak “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” suçlamasıyla gözaltına alınan Cahit Baybaris (24), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
7 Ocak 2011’de, 29 Aralık 2010 tarihinde Şırnak'ın Güçlükonak (Basa) İlçesi'ne bağlı Boyuncuk (Hêtma) 
Köyü'ne giden ve İl Genel Meclisi'nin yılsonu faaliyetleri, plan bütçe programı ve köye yapılacak olan su 
kanalının ihalesi konusunda halkı bilgilendiren BDP İl Genel Meclis üyeleri Fadıl Aktı ve Mehmet Erbey ile 
onlara eşlik eden BDP Güçlükonak İlçe Başkanı Mahmut Ertuğrul ve Ömer Karahan adlı bir köylü "Halkı 
kışkırtma" ve "propaganda yapmak" suçları sebebiyle Jandarma Karakolu'na ifade vermeye çağrıldı.   
 
Avukat Şiar Rişvanoğlu’nun 3 Mayıs 2010’da Roj TV’de katıldığı bir programda “Kürdistan’daki bütün siyasi 
cinayetlerin, komploların, Botaş kuyularındaki katliamların, kitlesel katliamları, tecavüzlerin tamamını gizli bir 
biçimde soruşturacak bir komisyon istemek gerekiyor” dediği gerekçesiyle yargılanmasına 11 Ocak 2011’de 
devam edildi. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 220. maddesi uyarınca yargılanan Şiar 
Rişvanoğlu’nun savunmasını alan mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 10 
Mart 2011’e erteledi. Dava 2011 yılı içinde sonuçlanmadı. 
 
11 Ocak 2011’de, İHD Adana Şubesine başvuruda bulunan H.E. 2010 yılında yapmış oldukları basın 
açıklaması nedeni ile kabahatler Kanunu kapsamında hakkında soruşturma açıldığını ve toplam 2.386.00 TL 
para cezası kesildiğini belirtmiştir.   
 
11 Ocak 2011’de, Diyarbakır’da 1994 yılında Şerif Avşar’ı öldüren Uzman Çavuş Gültekin Sütçü’nün 
dosyasına görevsizlik kararı veren Askeri Mahkeme ile Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararlarını 17 
Ağustos 2007’de Dicle Haber Ajansı’na verdiği röportajda eleştiren TİHV Diyarbakır Temsilcisi Avukat Sezgin 
Tanrıkulu hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” gerekçesiyle Siverek Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde dava açıldı.  
 
Tanrıya Mektuplar ve Ateist Tanrı ile Söyleşi adlı kitapların yazarı Hasan Basri Aydın, Adalet Bakanı olduğu 
dönemde Cemil Çiçek’e yazdığı bir dilekçede “hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında Küçükçekmece 3. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında 24 Ocak 2011’de tutuklandı. 
 
20 Ocak 2011’de, BDP Karakoçan İlçe Başkanı Abdulkadir Gül ile BDP üyesi Zeynel Beyazıt hakkında "örgüt 
propagandası yapmak" iddiası ile Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın kapsamında ifade 
verdi.   
 
Van İl Genel Meclisi üyesi Semira Varlı, hakkında “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla Van 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından verilmiş olan iki ay hapis cezasının Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onanması 
üzerine 20 Ocak 2011’de tutuklandı. 
 
25 Ocak 2011’de, Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz hakkında, Postmodern Cihad adlı kitabıyla 
“terörle mücadele edenleri hedef gösterdiği” iddiasıyla dava açıldığı, öğrenildi. İsmail Saymaz dava 
kapsamında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Nisan 2011’de yargılanmaya başlayacak    
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25 Ocak 2011’de, BDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aksünger ve BDP üyesi Ahmet İnal 
hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt üyesi olmamak ile birlikte örgüt adına suç işlemek" 
ve "örgüt propagandası yapmak" iddiası ile açılan dava sonucu her iki sanığa "örgüt üyesi olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işlemek" fiilinden 6 yıl 3 ay, "örgüt propagandası yapmak" fiilinden ise 10'ar ay hapis cezası 
olmak üzere toplam 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi.   
 
25 Ocak 2011’de, Hêvîya Jinê Dergisi tutuklu eski İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Berivan Eker 
hakkında dergide çıkan haber ve yazılardan dolayı "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" 
ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davada, Eker'in "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek" fiilinden beraatına, iki kez "örgüt propagandası yapmak" iddiasından da toplam 2 yıl 6 ay hapis 
cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.   
 
Emek Partisi Aydın İl Başkanı Abdurrahman Saran’ın 21 Mart 2010’daki Newroz kutlamasında yaptığı 
konuşması nedeniyle yargılandığı dava 25 Ocak 2011’de sonuçlandı. Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
“suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanan Abdurrahman Saran’ın ifadesini alan mahkeme başkanı, 
Abdurrahman Saran hakkında beraat kararı verdi. 
 
26 Ocak 2011’de, Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde 2009 yılında katıldığı Düzgün Baba Festivali’nde sahne 
aldığı konser sırasında, “artık dağlarımızda çatışmalar olmasın, barış gelsin, kimse ölmesin. Mercan 
Dağları’nda 17 genç silahsız öldürüldü. Artık bu savaş son bulsun, biz kendi memleketimizde özgürce 
gezebilelim, bu topraklara barış gelsin” diyen Türkücü Pınar Sağ hakkında, “suçu ve suçluyu övdüğü” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Pınar Sağ’a ve davanın diğer sanığı Mehmet 
Özcan’a TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis cezası verdi. 
 
27 Ocak 2011’de, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 21 Mart 2010’da düzenlenen Newroz kutlamasının tertip 
komitesi üyesi yedi kişi hakkında “etkinlikte yasadışı slogan atıldığı” gerekçesiyle açılan davanın Nusaybin 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapmalarına izin vermeyen 
mahkeme başkanı, duruşmayı 29 Mart 2011’e erteledi. Duruşmanın 2011 yılında sonuçlanıp 
sonuçlanmadığına dair bilgi edinilemedi. 
 
27 Ocak 2011’de, Tunceli’nin Mercan Vadisi’nde 17 Haziran 2005’te düzenlenen operasyonda öldürülen 
Maoist Komünist Partisi (MKP) militanı 17 kişiyi, Nazımiye İlçesi’nde 12 Ağustos 2006’da düzenlenen bir 
şenlikte övdüğü gerekçesiyle yargılanan türkücü Ferhat Tunç, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmada TCK’nin 215. maddesi uyarınca bir ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme heyeti hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin daha önce verdiği beraat 
kararını Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bozması üzerine Ferhat Tunç yeniden yargılanmaya başlamıştı. 
 
28 Ocak 2011’de, Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz hakkında, Radikal Gazetesi’nde 8 Haziran 
2010’da “Ergenekon’da Aşk Oyunu” başlığıyla yayımlanan habere konu olan İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün’ün şikâyetçi olması nedeniyle “hakaret etmek”, “soruşturmanın gizliliğini 
ihlal etmek” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek” suçlamalarıyla açılan davaya Bakırköy 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İsmail Saymaz’ın ifadesini alan mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin 
giderilmesi amacıyla duruşmayı 14 Nisan 2011’e erteledi.  
 
1 Şubat 2011’de Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 4 Nisan 2010’da yapılan yürüyüşe katılanların Askerlik Şubesi 
Başkanlığı’nın önünden geçtikleri sırada yürüyüşü koordine eden araçtan yapılan anonslar nedeniyle 
hakkında dava açılan araç şoförü Refik Kırme, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Mart 2011’de görülen karar duruşmasında on ay hapis cezasına mahkûm edildi.  
 
1 Şubat 2011’de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Baydemir ile belediye meclis üyesi iki kişi hakkında belediye hizmetlerini Türkçe dışında 
Kürtçe, Ermenice ve Süryanice verdikleri için açılan dava sonuçlandı. Diyarbakır 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, belediyenin aldığı kararın TCK’nin 222. maddesinde düzenlenen 
“Şapka ve Türk Harfleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçunu taşımadığını belirterek beraat talep etti. 
Sanıkların savunmalarını ve savcının talebini değerlendiren mahkeme başkanı beraat kararı verdi. 
 
1 Şubat 2011’de, Siirt'te, Kurtalan Belediye Meclis üyeleri Enise Esmer, Selamet Tadik ve Mesude  Yasak 
"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma" broşürlerini bulundurdukları gerekçesiyle 
"Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla Esmer, Tadik ve Yasak'a 10'ar ay hapis cezası verildi.   
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1 Şubat 2011’de, Bursa’da 2010 yılının Haziran ayında Uludağ Üniversitesi’ne ait Ali Durmaz Mühendislik 
Fakültesi’nin binasının açılışına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ettikleri gerekçesiyle 
yargılanan iki öğrencinin karar duruşması görüldü. Bursa 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla yargılanan Türkiye Gençlik Birliği üyesi Çağdaş 
Cengiz (22) ile Türkan Aygün (25) hakkında mahkeme başkanı, öğrencilerin protesto girişiminin düşünce 
aşamasında kalmasını gerekçe göstererek beraat kararı verdi. 
 
3 Şubat 2011’de, Aylık yayımlanan Devrimci Demokrasi Dergisi’nin 2004 yılının Mart ayında çıkan 37. 
sayısında “yasadışı Maoist Komünist Partisi (MKP) propagandası yapıldığı” gerekçesiyle yargılanan derginin 
sahibi Erdal Güler, , İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında TMY’nin 7/2. 
maddesi uyarınca altı ay hapis cezasına ve 440 lira adlî para cezasına mahkûm edildi. 
 
Diyarbakır Cezaevi’nde gördüğü işkence sonucu, 18 Mayıs 1973’te yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’yı 
anmak amacıyla, 18 Mayıs 2010’da Tunceli’de basın açıklaması yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 
Demokratik Haklar Federasyonu üyeleri Murat Kur, Evrim Konak ve Nihal Gül, 4 Şubat 2011’de Malatya 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, “suçu ve suçluyu övdükleri” suçlamasıyla TCK’nin 
215. maddesi uyarınca onar ay hapis cezasına mahkûm edildi. 
 
5 Şubat 2011’de Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokratik Haklar Federasyonu Dersim temsilcisi Murat 
Kur, Evrim Konak ve Nihal Gül'e, İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıl dönümünde yaptıkları basın 
açıklamasından ötürü 10'ar ay hapis cezası verdi.  
 
8 Şubat 2011’de ESP Adana il örgütü başkanı Selçuk Güvercin’in 20 Kasım 2010’da yaptığı bir basın 
açıklamasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Selçuk Güvercin hakkında açılan davanın 
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmasında, mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” gerekçesiyle Selçuk Güvercin’e, TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası 
verdi. 
 
10 Şubat 2011’de Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, 18 Ekim 2010’da Ankara 
Üniversitesi’ne gelmesini protesto etmek amacıyla Egemen Bağış’a yumurta attığı gerekçesiyle Ankara 6. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanmaya 
başlanan Nihal Çarıkçı adlı öğrenci, “suçun unsurları oluşmadığı” için ilk duruşmada beraat etti. 
 
10 Şubat 2011’de Barış ve Demokratik Çözüm Grubu Sözcüsü Mehmet Şerif Gençdal’ın, 21 Mart 2010’da 
Diyarbakır’da düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla yargılanmasına, devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Mehmet Şerif 
Gençdal’ın katılmaması üzerine savcılığın talebini kabul eden mahkeme heyeti sanık hakkında yakalama 
emri çıkararak duruşmayı 17 Mart 2011’e erteledi. 
 
Diyarbakır’da 1994 yılında Şerif Avşar’ı öldüren Uzman Çavuş Gültekin Sütçü’nün dosyasına görevsizlik 
kararı veren Askeri Mahkeme ile Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararlarını 17 Ağustos 2007’de 
Dicle Haber Ajansı’na verdiği röportajda eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu hakkında 
“adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” gerekçesiyle dava açıldığı 11 Ocak 2011’de öğrenildi. “Dosya 
için kendisini görevli kabul etmeyen mahkemenin sanığı tahliye etmesi uygun değildir. Sanık ‘yanlışlıkla’ 
yakalanıp tutuklanmış mahkemenin bu kararıyla ‘yanlışlık’ giderilmiştir. Bu sonuç benzer vakalar bakımında 
bir mesajdır. ‘İyi çocuklar’ Türkiye’de dokunulmazdır. Bunu da sanığı sahiplenerek ortaya koymuştur. 12 yıl 
önce askerden uzaklaştırıldığı bilinen bir sanığın duruşmasının takip edilmesi, bize göre bu durumu 
doğrulamaktadır” diyen Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan iddianameyi Diyarbakır 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi 21 Ekim 2010’da kabul ederek yargılamaya başladı. Dava 11 Şubat 2011’de sonuçlandı. “Adil 
yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” suçlamasıyla Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya 
başlayan Sezgin Tanrıkulu hakkında mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığını belirterek 
beraat kararı verdi.  
 
14 Şubat 2011’de 'KCK' ana davası kapsamında tutuklu bulunan Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, 
2009 Şubat ayında DTP Kurtalan İlçe Örgütü'nün seçim lokalinin açılışında yaptığı Kürtçe konuşmaya, 
Kurtalan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.   
 
16 Şubat 2011’de Mersin’de 15 Şubat 2010’da düzenlenen protesto gösterinle katıldıkları gerekçesiyle 
yargılanan 9 kişinin karar duruşması görüldü. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada 
tutuklu 9 sanık hazır bulundu. Son kez savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılan suçları kabul 
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etmeyerek beraat etmelerini talep ettiler. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 kişiye “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçeleriyle sekizer yıl sekizer ay hapis cezası verdi  
 
Ankara’da 18 Aralık 2009’da “Cezaevleri Operasyonu”nun yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasını 
okuyarak dönemin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun’a “hakaret ettiği” suçlamasıyla 
TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 17 Şubat 2011’de Ankara 9. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. 
 
18 Şubat 2011’de İzmir'in Menemen İlçesi’nde 23 Kasım 2008’de Azadiya Welat Gazetesi’nin dağıtımını 
yaptığı sırada gözaltına alınan Emine Kutal ve Seyran Er hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla açılan davanın 28 Aralık 2010’da karara bağlandığı öğrenildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görülen duruşmada mahkeme heyeti Emine Kutal’a Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi 
uyarınca 10 ay hapis cezası verdi    
 
22 Şubat 2011’de, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin BDP’li Belediye Başkanı Şükran Sincar'a "Örgüt üyeliği" 
iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.  
  
23 Şubat 2011’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin Belediye Başkanı Şükran Sincar, 5 Aralık 2009’da Şırnak’ın 
Cizre İlçesi’nde yapılan basın açıklamasında yaptığı konuşma nedeniyle, Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılandığı davanın görülen karar duruşmasında, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkûm edildi  
 
26 Şubat 2011’de, Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) üyelerine yönelik, 23 Şubat 2011’de Adana 
merkezli olmak üzere Mersin, Antakya, Zonguldak, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlar 
sonucu, Halkın Günlüğü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hıdır Gürz’ün de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan 23 kişiden Halkın Günlüğü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hıdır Gürz’ün de aralarında 
bulunduğu sekiz kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. 
 
27 Şubat 2011’de Barış ve Demokratik Çözüm Grubu üyelerine 3 Aralık 2009’da Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi’ne 
gerçekleştirdikleri ziyarette çiçek buketi veren Elif Aslan’a “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezası verildiği; ziyareti düzenleyen 
BDP ilçe örgütü yönetici Ethem Aslan’a da bir yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. 
 
3 Mart 2011’de, İsrail’in Lübnan’ı işgaline karşı çıkan İsrailli vicdanî retçileri destekleme amacıyla 1 Ağustos 
2006’da yaptığı bir basın açıklaması nedeniyle Sultanahmet (İstanbul) 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2 
Haziran 2008’de Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 318. maddesi uyarınca “halkı askerlikten soğuttuğu” 
gerekçesiyle beş ay hapis cezası verdiği vicdanî retçi Halil Savda’nın cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi 
tarafından onandı  
 
3 Mart 2011’de, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, geçtiğimiz yıl 24 Aralık'ta 'KCK' 
adı altında BDP'ye yönelik düzenlenen ve aralarında belediye başkanları ve Kürt siyasetçilerinin 
tutuklanmasına yönelik yaptığı açıklamada nedeniyle hakkında açılan dava sonucu, BDP'li Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Baydemir’e, 'Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini, alenen aşağılamak' 
suçunu işlediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildi, Mahkeme Başkanı sanığın duruşmadaki davranışlarını 
dikkate alarak, cezayı 5 aya indirdi. Hapis cezası daha sonra 3 bin TL para cezasına çevirdi.   
 
3 Mart 2011’de, İsrail’in Lübnan’ı işgaline karşı çıkan İsrailli vicdanî retçileri destekleme amacıyla 1 Ağustos 
2006’da yaptığı bir basın açıklaması nedeniyle Sultanahmet (İstanbul) 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2 
Haziran 2008’de TCK’nin 318. maddesi uyarınca “halkı askerlikten soğuttuğu” gerekçesiyle beş ay hapis 
cezası verdiği vicdanî retçi Halil Savda’nın cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı. 
 
4 Mart 2011’de KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Iğdır’da 21 Ocak 2010’da düzenlenen 
operasyonun ardından, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in de aralarında bulunduğu, 14’ü tutuklu 
30 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla sanıklardan 
Alaaddin Ham, Turan Kaya, Şebap Çelik, Mehmet Haşimoğlu’na altışar yıl üçer ay hapis cezası; “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” ve “kişi hürriyetini tehdit ettikleri” iddiasıyla Mehmet Nuri Güneş, Saim Erkmen, İsmail 
Tikit’e sekizer yıl dokuzar ay hapis cezası; Necip Beştaş’a 45 yıl hapis cezası; Nusret Aras’a 10 yıl hapis 
cezası; Aziz Çan’a 13 yıl 6 ay hapis cezası; Abdulbari Tenik’e 12 yıl 6 ay hapis cezası; Resul Yıldız’a 9 yıl 
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hapis cezası; Tuncer Kanyar’a da 7 yıl hapis cezası; Pişmanlık Yasası’ndan faydalanan Halit Er’e de bir yıl 6 
ay hapis cezası verdi. Davada diğer sanıklar ise beraat etti  
 
4 Mart 2011’de ÇHD İstanbul Şubesi’nin yayın organı Çağımızda Hukuk ve Toplum adlı dergide kaleme 
aldığı bir yazıda “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında dava açılan Sosyolog İsmail 
Beşikçi’nin ve derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zeycan Balcı Şimşek’in Terörle Mücadele Yasası’nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılandığı dava sonuçlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada tutuksuz sanıklar İsmail Beşikçi ile Zeycan Balcı Şimşek’in son savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, İsmail Beşikçi’ye bir yıl üç ay hapis cezası,  Zeycan Balcı Şimşek’e de 16 bin 660 TL adli para cezası 
verdi   
 
9 Mart 2011’de, Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 3 Mart tarihinde Doğan Mahallesi Mithat 
Öktüren Caddesi üzerinde bulunan billboardlara "Biji 8'ê Adare" yazılı afiş asıldığı ve söz konusu afişin Siirt 
Valiliği tarafından 2011/377 sayılı karar ile yasaklandığı gerekçesi ile BDP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi 
Ayten Timurtaş'a, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 154 TL para cezası kesildi.   
 
9 Mart 2011’de, Urfa'da 2010'da yapılan "Amara Yürüyüşü"nde Suruç Askerlik Şube Başkanlığı ve Hudut 
Tabur Komutanlığı önünden geçtiği sırada BDP'ye ait anons aracından yapılan anonslar nedeniyle hakkında 
dava açılan araç şoförü Refik Kırme, "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile 10 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.   
 
9 Mart 2011’de, PKK yöneticilerinden Mahsum Korkmaz’ın yaşamöyküsü hakkında ailesi ile yapılan 
röportajın 9 Ağustos 2010’da Batman Postası Gazetesi’nde yayımlanması nedeniyle Batman Postası 
Gazetesi’nin sahibi M. Kemal Çelik ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ercan Atay hakkında “suçu ve 
suçluyu övdükleri” iddiasıyla Batman 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi.   
 
10 Mart 2011’de Belge Yayınları tarafından yayımlanan KCK Dosyası/Küresel Devlet ve Devletsiz Kürtler 
adlı kitabın yazarı N. Mehmet Güler ve kitabı yayımlayan Belge Yayınları’nın sahibi Ragıp Zarakolu hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Diyarbakır 1. Kitap Fuar’ında 
tanıtımı yapıldıktan sonra kitap hakkında “toplatma” kararı verilmesinin ardından, İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasında savcının beraat kararı talep etmesine rağmen mahkeme 
heyeti, kitabın yazarı N. Mehmet Güler’e bir yıl üç ay hapis cezası; yayıncı Ragıp Zarakolu’ya ise 16 bin TL 
para cezası verdi   
 
10 Mart 2011’de, BDP'li Batman Belediyesi Meclis Üyesi Tahir Kurt hakkında "Örgüt propagandası yapmak" 
ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla açılan dava sonucu mahkeme heyeti 
Tahir Kurt’a, "örgüt propagandası yapmak"tan üç kez ayrı ayrı 10'ar ay, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek" iddiasıyla da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.   
 
10 Mart 2011’de Anayasa Mahkemesi tarafından 11 Aralık 2009’da kapatılan  DTP nin Genel Başkanı ve 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün çeşitli illerde yaptığı yedi farklı konuşmada “yasadışı örgütü propagandası 
yaptığı” iddiasıyla açılan davaya Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada savcının 
esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı 16 Haziran 2011’e 
erteledi. 
 
17 Mart 2011’de İHD Diyarbakır şubesine başvuran Bayram Burakman: amcasının oğlu Necmettin 
Burakman’ın pazardan geçerken Pazar esnafına PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 15.02.2007 tarihinde 
6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini belirterek bu konuda derneğimizden 
hukuki yardım talep etmiştir. 
 
17 Mart 2011’de Radikal Gazetesi Yazarı Oral Çalışlar’ın 22 Ocak 2010’da köşesinde “Askere ‘Öleceksin’ 
Diyen Mahkeme Kararı” başlığıyla yazdığı yazıda, Dağlıca Baskını’nda rehin alınan erlere hapis cezası 
verilmesini eleştirmesi nedeniyle Oral Çalışlar ve Radikal Gazetesi Haber Müdürü Hasan Çakkalkurt 
hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” gerekçesiyle açılan davanın Bakırköy 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, “atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” 
gerekçesiyle beraat kararı verdi. 
 
21 Mart 2011’de, 17 Mart günü İstanbul’da gözaltına alınan Alınteri Gazetesi’nin okurları Serdar Ben, 
Mürüvvet Küçük ve Ulaş Ömür “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
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24 Mart 2011’de “Barış ve Demokratik Çözüm Grubu"nun Kandil'den gelen üyesi Elif Uludağ hakkında, 
Siirt'in Eruh İlçesi'nde HPG'li Asiye Gündüz için 22 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen cenaze töreninde 
yapmış olduğu konuşma nedeniyle "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile açılan dava sonucu Elif 
Uludağ'a "Örgüt propagandası yapmak" suçundan bir yıl hapis cezası verildi.   
 
24 Mart 2011’de Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan Elif Uludağ, 22 Mayıs 
2010’da Siirt’in Eruh İlçesi’nde katıldığı bir etkinlikte kullandığı ifadeler nedeniyle, hakkında açılan davanın 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, görülen karar duruşmasında, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca bir yıl hapis cezasına mahkûm edildi   
 
24 Mart 2011’de Birgün Gazetesi’nde 9 Ağustos 2008’de yayımlanan “Tek Taraflı Ateşkes Sorunu 
Büyütüyor” başlıklı röportaj nedeniyle Murat Karayılan’la röportajı yapan Hakan Tahmaz, Birgün Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu ve Birgün Gazetesi Sahibi Bülent Yılmaz hakkında “basın 
yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY 6/2. maddesi uyarınca açılan davası 
sonuçlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, savcının 
beraat kararı istemesine rağmen Hakan Tahmaz’a on ay hapis cezası; İbrahim Çeşmecioğlu’na 16.600 TL 
para cezası verdi  
 
Birgün Gazetesi’nden 25 Temmuz 2007’de alınmış “Ağar: İddialar ve Ötesi” başlıklı bir habere 
savaskarsitlari.org adlı internet sitesinde yer verdiği gerekçesiyle habere konu olan emekli cinayet masası 
şefi Ahmet Ateşli’nin şikâyeti ile Halil Savda’nın yargılanmasına 24 Mart 2011’de devam edildi. Beyoğlu Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde “hakaret” suçlamasıyla TCK’nin 125. maddesi uyarınca görülen duruşmaya şikâyetçi 
Ahmet Ateşli’nin katılmaması nedeniyle duruşma 19 Nisan 2012’ye ertelendi. 
 
25 Mart 2011’de Bingöl’ün Kiğı İlçesi’nde 8 Ağustos 2010’da düzenlenen konserde yaptığı konuşmada 
“gerilla” sözcüğü kullanarak “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla, sanatçı Ferhat Tunç hakkında 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.  
 
İstanbul’da Çatalca Belediyesi tarafından 11–12 Temmuz 2010’da düzenlenen Erguvan Şenlikleri’nde sahne 
alan Beyoğlu Kumpanyası’nın 25 üyesinden Esat Bağış, Çağlar Özulu, Onur Tunç, Işıl Özkan, Duygu 
Sezgin, Halil İbrahim Serinkoz, Özgür Palaz, Emre Yalçın, Neval İlknur, Volkan Şahin, Cansu Demirtaş, 
Ozan Çoban, Ulaş Sancak, Emre Savcı, Erman Çelik ve Günselin Seda hakkında “Tayyip Blues” adını 
verdikleri şarkının sözlerinin arasında yer alan “İşportacısın Tayyip” ifadesiyle “Başbakan’a hakaret ettikleri” 
gerekçesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın şikâyeti üzerine dava açıldığı 14 Ocak 2011’de öğrenildi. 
Davaya 25 Mart 2011’de devam edildi. Duruşmaya Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Abdullah Güler 
mazeret bildirerek katılmadı. Duruşmada sanıkların ifadelerinin alınması tamamlandı. Tanıkların da 
ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmayı erteledi. 18 Mayıs 2011’de görülen duruşmanın 8 Haziran 
2011’e ertelenen karar duruşmasında mahkeme başkanı sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
31 Mart 2011’de Güney Dergisi’nin 21 Ocak 2010 tarihli nüshasında yer alan “İnanılmaz Bir Direnişin 3 
Günlük Hikâyesi” başlıklı yazıda yer alan ifadelerde ve derginin aynı sayısında yer alan bir karikatürde 
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla, Güney Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aziz Özer 
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava sonuçlandı.Aziz Özer’in Terörle Mücadele 
Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar 
duruşmasında, mahkeme heyeti, Aziz Özer’e bir yıl altı ay hapis cezası verdi   
 
4 Nisan 2011’de Azadiya Welat Gazetesi Batman Temsilcisi Deniz Kılıç, “Abdullah Öcalan siyasi irademdir” 
kampanyası çerçevesinde Roj TV’de bir programa katılarak yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından Terörle Mücadele Yasası uyarınca verilen iki yıl bir aylık hapis cezasının 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderildi   
 
5 Nisan 2011’de, Batman'da Roj TV'ye katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 10 ay tutuklu kaldıktan 
sonra tahliye olan Azadiya Welat Gazetesi Batman Temsilcisi Deniz Kılıç, cezasının Yargıtay tarafından 
onaylanmasının ardından tutuklandı   
 
5 Nisan 2011’de Eskişehir’de 13 Mart 2009’da Yüksek Hızlı Tren’in sefere başlaması nedeniyle düzenlenen 
törene katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı pankart açıp slogan atarak protesto ettikleri öne sürülen 
sekiz kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. “Kamu görevlisine hakaret ettikleri” suçlamasıyla Eskişehir 2. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sekiz sanığın karar duruşmasında mahkeme başkanı sanıklara 
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TCK’nin 125. maddesi uyarınca birer yıl hapis cezası verdi. 11’er ay 20’şer güne düşürülen hapis cezaları 
daha sonra mahkeme başkanı tarafından ertelendi. 
 
6 Nisan 2011’de Eskişehir’de 2010 yılında düzenlenen bir sempozyuma katılan Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç’ı yumurta atarak protesto ettikleri gerekçesiyle iki öğrenci hakkında açılan dava 
sonuçlandı. “Kamu görevlisine hakaret ettikleri” suçlamasıyla Eskişehir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanan Tevfik Caner Ertay ve Yakup Çetinkaya’nın karar duruşmasında mahkeme başkanı sanıklara 
TCK’nin 125. maddesi uyarınca verdiği hapis cezasını yedişer bin seksener lira para cezasına çevirerek 
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 
 
7 Nisan 2011’de Azadiya Welat Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Ozan Kılınç hakkında, 
2009 yılının Haziran ayında gazetenin 12 ayrı sayısında yer alan haberler nedeniyle, açılan davanın 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla Ozan Kılınç’a 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi    
 
7 Nisan 2011’de Trabzon’da 19 Ekim 1995’te düzenlenen “2. İslam Düşüncesi Sempozyumu”na izleyici 
olarak katılan Siracettin Özyurt’un, sempozyum öncesinde İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayarak 
“İstiklal Marşı’nı alenen aşağıladığı” iddiasıyla, eski TCK 145/1. maddesi uyarınca aldığı iki yıl altı ay hapis 
cezasına neden olan hükmün, yeni TCK’nin 300/2. maddesine lehte uygulanması için yaptığı başvuru 
nedeniyle, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yeniden yapılan yargılamada mahkeme başkanı, Siracettin 
Özyurt’a beş ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı   
 
7 Nisan 2011’de, Azadiya Welat Gazetesi'nin 2009 yılı Haziran ayında çıkan 12 ayrı sayısında yer alan 
haberler nedeniyle Azadiya Welat Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşler Müdürü Ozan Kılınç hakkında 
"Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile açılan 
dava sonucu, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiası ile açılan davadan beraatına 
karar veren mahkeme heyeti bir başka dosya olan "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasından her hangi 
bir indirim maddesine gidilmeden 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi. (07.04.2011/DİHA)  
 
9 Nisan 2011’de, BDP Van eski İl Başkanı Muhyettin Aksin hakkında, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat nedeniyle 15 Şubat 2009 tarihinde yaptığı basın 
açıklamasında, Öcalan için "Kürt Halk Önderi" ibaresini kullandığı için Temmuz 2009'da açılan dava sonucu 
"Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verdi.   
 
12 Nisan 2011’de Mersin’de 12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan ötürü 
yürüttükleri çalışmalar nedeniyle tutuklanan Azadiya Welat Gazetesi çalışanları Ali Çat, Abdulcebbar 
Karabeğ ve Mehmet Şehap Demir’in karar duruşması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
Sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, Ali Çat ve Abdulcebbar Karabeğ’e “yasadışı örgüte 
yardım ve yataklık ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yedişer yıl birer ay hapis 
cezası verdi. Mehmet Şehap Demir’e de “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 10 ay hapis cezası 
veren mahkeme heyeti, Mehmet Şehap Demir’in tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine 
karar verdi. 
 
12 Nisan 2011’de, Avukat Şiar Rişvanoğlu’nun, Adana’da 4 Nisan 2010’da bir portakal bahçesinde ağaca 
asılı olarak bulunan Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Metin Alataş’ın ölümüyle ilgili olarak yapılan basın 
açıklamasında, Emniyet Müdürlüğü’nün şüpheli olabileceğini ifade etmesi nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü 
adına İçişleri Bakanlığı’nın açtığı 10.000 TL tutarındaki tazminat davasına  devam edildi. Adana 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya Şiar Rişvanoğlu, Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin karıştığı çeşitli 
olayların haberlerinden oluşan bir klasörü sundu. Duruşma klasörün incelenmesi için 13 Eylül 2011’e 
ertelendi. 
 
 
14 Nisan 2011’de, Muş'un Bulanık İlçesi'nde Nisan 2010'da yapılan baskında tutuklanan ve "Örgüt üyesi 
olmak" iddiasıyla BDP Genel Merkez yöneticileri Adem Artıkboğa ile Ercan Kocamış hakkında açılan 
davanın karar duruşması sonucu, Mahkeme heyeti telefon görüşmeleri ve ilçede yapılan etkinliklere 
dayanarak, Artıkboğa ile Kocamış'a "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 12'şer yıl hapis cezası verdi.   
 
14 Nisan 2011’de İzmir’de 18 Ocak 2009’da Alsancak Limanı’na demirli ABD’ye ait askerî gemiyi protesto 
etmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisinde attığı yumurtanın polis memuru Çağdaş Okyay’a isabet 
etmesi nedeniyle Mehmet Kara hakkında açılan dava sonuçlandı. “Kamu görevlisine hakaret ettiği” 
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suçlamasıyla İzmir 13. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Kara’nın karar duruşmasında 
mahkeme başkanı, sanığa TCK’nin 125. maddesi uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
 
16 Nisan 2011’de DEHAP 2005 yılında Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde düzenlediği Newroz kutlamasında 
yaptıkları konuşmalar nedeniyle, haklarında dava açılan Haydar Kılıçoğlu, Sinin Ecer ve Tarık Yılmaz’a 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onar ay 
hapis cezası verildiği öğrenildi   
 
19 Nisan 2011’de Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde 2009 yılında DTP'nin kapatılmasının protesto edildiği basın 
açıklamasına katıldıkları ve 'Sayın Öcalan' hitabını kullandıkları gerekçesiyle BDP Karakoçan İlçe yöneticisi 
Abdulkadir Gül, Zeynel Beyazıt hakkında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt propagandası 
yapmaktan" dava açıldı. Davanın karar duruşmasında 2 BDP'li 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.   
 
Batman İl Jandarma Komutanlığı’nın 15 Nisan 2011’de düzenlediği operasyonda DİHA  Temsilcisi Kadri 
Kaya ile birlikte Roj TV muhabirlerinden oluşan sekiz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sekiz kişiden beşi 
19 Nisan 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.   
 
26 Nisan 2011’de İzmir’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Gaziemir İlçe Örgütü’nün 4 Kasım 2010’da 
gerçekleştirdiği kongrede, Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle hakkında dava açılan, BDP Parti Meclisi üyesi 
Alaattin Erdoğan’a, İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, “Siyasi Partiler 
Yasası’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle altı ay hapis cezası verildiği, öğrenildi (Evrensel, 26 Nisan). 
26 Nisan 2011’de, Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz hakkında, Postmodern Cihad adlı kitabıyla 
“terörle mücadele edenleri hedef gösterdiği” iddiasıyla dava açıldığı, 25 Ocak 2011’de öğrenildi. İsmail 
Saymaz dava kapsamında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı. 
 
Zaman Gazetesi’nin adliye muhabiri Büşra Erdal’ın Ergenekon ve Balyoz davalarında verilen tahliye 
kararlarına ilişkin 2 ve 3 Nisan 2010’da yaptığı haberler nedeniyle Zaman Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü 
Hayri Beşer ve Ankara Muhabiri Metin Arslan ile birlikte yargılanmasına 2 Şubat 2011’de devam edildi. 
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini 
belirten Büşra Erdal, lehine olan delillerin toplanması yoluna gidilmediğini ve davaya konu olan haberde 
bahsi geçen isimlerin “hangi terör örgütüne hedef gösterdiğinin” belli olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti 
dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi. 27 Nisan 2011’deki duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, müşteki hâkimlerin hedef gösterildikleri iddia edilen Ergenekon 
yapılanmasına dâhil oldukları gerekçesiyle, yargılanan sanıklar hakkında tahliye kararı verdiklerini belirterek 
söz konusu iddianın kanıtlamayacağından ötürü sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. 
Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
Radikal Gazetesi’nde 19 Haziran 2009’da yayımlanan haberler kapsamında “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” 
soruşturmasında zanlı olarak gösterilen kişilere ait fotoğrafların basarak “soruşturmanın gizliliğini ihlal 
ettikleri” gerekçesiyle haklarında dava açılan gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu ile Timur Soykan’ın 
yargılanmasına 2 Mayıs 2011’de devam edildi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
savunmasını yapan Ertuğrul Mavioğlu, 12 Haziran 2009’da Taraf Gazetesi’nde yayımlanan bir belgeye ilişkin 
olarak Radikal Gazetesi’nde davaya konu olan analiz yazısını yazdığını belirtti. Mahkeme başkanı, Taraf 
Gazetesi’nde yer alan haberin dava dosyasına eklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi 
 
3 Mayıs 2011’de Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 21 Şubat 2010 tarihinde tutuklamalara karşı yapılan basın 
açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla dava açılan 12 
BDP'liye hapis cezası verildi. Muharrem Kanar, Habip Kanar, Cihat Aksu, Bülent Kanar, Habib Güzel, 
Beytullah Ertunç, Sadun Aslan, İdris Ertunç, Müslim Ayaz, Burhanettin Budakbeyoğlu, Mehmet Ardemir ve 
Murat Budakbeyoğlu'nun karar duruşması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık ve avukatların 
katılmadığı duruşmada, mahkeme heyeti açıklama sonrası yapılan yürüyüş ve atılan sloganlara dayanarak, 
12 kişiye 1'er yıl hapis cezası verdi. Verilen ceza daha sonra 10 aya indirildi.   
 
4 Mayıs 2011’de,  “Yasadışı örgüt üyesi ve yöneticisi oldukları” suçlamasıyla yargılanan Ali Gülalkaya, Hatice 
Duman, Ahmet Doğan, Gülizar Erman, Hasan Özcan, Necati Abay ve Sami Özbil’in karar duruşması 
görüldü. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, Tutuklu 
Gazetecilerle Dayanışma Platformu sözcüsü Necati Abay’a “yasadışı örgüt yöneticisi olduğu” suçlamasıyla 
18 yıl dokuz ay hapis cezası; Atılım Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Hatice Duman’a müebbet hapis cezası; 
diğer sanıklar Ali Gülalkaya, Ahmet Doğan 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. 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 362 

 

 
5 Mayıs 2011’de Aydınlık Dergisi’nin 23 Ağustos 2009 tarihli sayısında “Fethullahçı Çete Mercek Altında” ve 
“Sahte Belgenin Anahtarı 3 Polis” başlıklarıyla yayımlanan haberler nedeniyle haberi hazırlayan Ufuk Akkaya 
ile Aydınlık Dergisi’nin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zahide Ruhsar Şenoğlu hakkında “kamu görevlilerini 
yasadışı örgütlere hedef gösterdikleri” gerekçesiyle açılan davanın İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanıklara TMY’nin 6/1. maddesi uyarınca onar ay hapis cezası 
verdi. 
 
5 Mayıs 2011’de Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan, 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan, 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan M. Şirin Tunç, 2 Aralık 
2009’da Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde katıldığı bir etkinlikte kullandığı ifadeler nedeniyle, hakkında açılan 
davanın Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, görülen karar duruşmasında, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca iki yıl hapis cezasına mahkûm 
edildi   
 
9 Mayıs 2011’de Sanatçı Heme Heci hakkında Muş'un Malazgirt İlçesi'nde 15 Ağustos 2009'da bir etkinlikte 
seslendirdiği şarkılar ve yaptığı konuşmadan ötürü açılan dava sonuçlandı. Van 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması 18 Mart'ta görüldü. Duruşmaya Heci katılmazken, mahkeme 
heyeti, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla Heci'yi 10 ay hapis cezasına çarptırdı.   (09.05.2011/DİHA) 
 
9 Mayıs 2011’de, Diyarbakır'da 2006 yılında yapılan basın açıklamasında, "Sayın Öcalan" ifadesini kullanan 
Batman Belediye başkanı Nejdet Atalay hakkında "suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla açılan davanın 
duruşması Diyarbakır 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakim, Atalay'a "suç ve suçluyu övmek" 
iddiasıyla 5 ay hapis cezası verdi. Hakim, ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.   
 
5 Mayıs 2011’de Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan, 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan, 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan M. Şirin Tunç, 2 Aralık 
2009’da Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde katıldığı bir etkinlikte kullandığı ifadeler nedeniyle, hakkında açılan 
davanın Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, görülen karar duruşmasında, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca iki yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 
 
10 Mayıs 2011’de Midyat Cumhuriyet Savcılığı, 17 Mart'ta Otogar Meydanı'nda yapılan Newroz 
kutlamasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyasi parti faaliyeti çerçevesinde dil ayrımı yaratmak, 
propagandalarında Türkçeden başka dilde levha ve pankart kullanmak" gerekçesiyle 7 kişi hakkında dava 
açtı.   
 
Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 22 Mart 2011’de, yuksekovahaber.com adlı haber sitesinin yayın 
yönetmeni Erkan Çapraz’a, söz konusu internet sitesinde 27 Nisan 2010’da Selim Saklı tarafından “Biz 
kardeş değiliz” başlığıyla yayınlanan yazının “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle TCK’nin 216. 
maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdiği 10 Mayıs 2011’de öğrenildi. 
 
11 Mayıs 2011’de Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi 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 davrandıkları" gerekçesiyle açılan ve 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan davada sanıklara "x" cezası yağdı. Mahkeme eski 
Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay'a 6 ay hapis cezası, diğer 23 meclis üyesine de birer ay 20'şer gün 
hapis cezası ve ayrıca toplam 3 bin TL para cezası verdi.   
 
11 Mayıs 2011’de Yüksekova Haber Gazetesi’nin yayın yönetmeni Erkan Çapraz hakkında, gazeteye ait 
yuksekovahaber.com internet sitesinde kapatılan DTP'nin eski Eş Genel Başkanı Ahmet Türk'ün Samsun'da 
saldırıya uğramasının ardından 27 Nisan 2010'da yayımlanan Selim Saklı'ya ait "Biz kardeş değiliz!" başlıklı 
yazıdan dolayı Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddiasıyla 
açılan davanın karar duruşması görüldü. 22 Mart'ta davayı karara bağlayan mahkeme, kararını 10 Mayıs 
günü Çapraz’a tebliğ etti. Çapraz’a "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten" bir yıl hapis cezası veren 
mahkeme, taktir indirimini kullanarak cezayı 10 aya indirdi. Mahkeme, Çapraz hakkında verilen cezanın 
"hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar vererek, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına 
hükmetti.   
 
12 Mayıs 2011’de Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde DTP'nin kapatılmasının protesto gösterileri esnasında Aralık 
2009 tarihinde polis kurşunu ile öldürülen Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 
öğrencisi Aydın Erdem'in failleri olduğu iddia edilen polisler hakkında servis ettiği haber nedeniyle hakkında 
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dava açılan ve o dönem DİHA'da çalışan gazeteci Ersin Çelik ile ilgili Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti gazeteci Çelik'i "Terörle mücadelede görev almış 
kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklamak" suçunu işlediği gerekçesi ile 10 ay hapis cezasına çarptırdı.   
 
13 Mayıs 2011’de, "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davadan 10 ay hapis cezası 
alan ve Yargıtay'ca cezası kesinleşen Rahmi Özer isimli yurttaş, tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
“Ergenekon Davası”yla ilgili yazdıkları Kontrgerilla ve Ergenekon’u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon’da Kim 
Kimdir? adlı iki kitapta “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” TCK’nin 285. maddesi uyarınca haklarında dava 
açılan gazeteciler Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu’nun yargılanmasına 14 Nisan 2011’de devam edildi. 
Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Ahmet Şık’ın “Ergenekon Örgütü üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklu 
olarak yargılandığı davanın duruşmasında karar çıkması beklenirken mahkeme başkanı, Ahmet Şık’ın 
tutuklu bulunduğu Silivri L Tipi Cezaevi’nden “araç olmadığı” gerekçesiyle getirilmemesi üzerine duruşmayı 
erteledi. 13 Mayıs 2011’deki karar duruşmasında mahkeme başkanı, “suçun unsurları oluşmadığı” 
gerekçesiyle gazeteciler hakkında beraat kararı verdi. 
 
25 Mayıs 2011’de, Tutuklanan vicdani retçi İnan Suver’e destek olmak amacıyla Ankara’da 31 Ağustos 
2010’da yapılan basın açıklamasının metnini okuyan Ezgi Sarıtaş hakkında “halkı askerlikten soğuttuğu” 
suçlamasıyla açılan davaya başlandı. Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ezgi 
Sarıtaş’ın savunmasını alan mahkeme başkanı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 318. maddesi uyarınca 
yargılanan sanığın beraat etmesine karar verdi. Mahkeme başkanı TCK’nin 318. maddesinin Anayasa’ya 
aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi talebini ise reddetti. 
 
26 Mayıs 2011’de Diyarbakır'da 16 Haziran 2010 tarihinde evinden kaçtıktan sonra İHD Diyarbakır Şubesi'ne 
götürülen fakat ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınan Z.K. (15), İHD Diyarbakır Şubesi Hukuk Komisyonu 
Üyesi Av. Rehşan Bataray ile kendisine yardım eden Özgür Halk dergisi ve Fırat Dağıtım Şirketi çalışanları 
hakkında ifade verdi. İfade doğrultusunda 5 kişi hakkında açılan davanın duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti Avukat Rehşan Bataray'ın beraatına karar verirken, Atak, Barut, 
Mete ve Erdoğan'a ise "Örgüte yardım ve yataklık" iddiası ile 5'er yıl hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, 
sanıkların 3713 sayılı kanun kapsamında daha önceden ceza almalarını gerekçe göstererek, verilen cezayı 
yarı oranında artırıp 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çıkardı. Mahkeme heyeti sanıklardan Faruk Mete'nin 
cezasını, duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi.    
 
Haftalık yayımlanan Yeni Yorum Gazetesi’nin 20-26 Aralık 2010 tarihli sayısında yer alan bir yazısı ile yine 
haftalık yayımlanan Ülkede Yorum Gazetesi’nin 8-14 Kasım 2010 tarihli sayısında Kürt meselesine dair yer 
alan yazıları nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Saadet Irmak, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
26 Mayıs 2011’de görülen karar duruşmasında “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla TCK’nin 215. maddesi 
uyarınca bir ay 15 gün hapis cezasına; “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla da TMY’nin 7/2. 
maddesi uyarınca toplam 20 ay hapis cezasına ve 16 660 TL adli para cezasına mahkûm edildi. 
 
31 Mayıs 2011’de Yeniden Özgür Gündem Gazetesi, Milliyet Gazetesi gibi çeşitli basın-yayın kuruluşlarında 
2003 yılının Mart ayıyla 2004 yılının Şubat ayı arasında yer alan haberler nedeniyle Gazeteci Mehmet Ali 
Birand’ın, kapatılan DTP Milletvekili Aysel Tuğluk’un ve BDP Milletvekili Ayla Akat Ata’nın da aralarında 
bulunduğu 19 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları”, “yasadışı örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, yasadışı 
örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” ve “yasadışı örgüte üye oldukları” iddiasıyla yargılanan sanıklar 
hakkında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Aysel Tuğluk’un “avukatlık görevini kötüye 
kullanmak” suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın 
da dokunulmazlığının kaldırılması için dosyasının TBMM’ye gönderilmesini talep etti. Gazeteci Mehmet Ali 
Birand’a atılı suçun zamanaşımına uğradığını ifade eden savcı, yedi sanık hakkında hapis cezası; beş sanık 
hakkında beraat talep ederken, dört sanık hakkındaki dosyanın da ortadan kaldırılmasını istedi. Mahkeme 
heyeti sanıkların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 4 Ekim 2011’e erteledi. 
 
Ergenekon Soruşturması kapsamında Silivri L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Milliyet Gazetesi Muhabiri 
Nedim Şener’in 30 Eylül 2010’da Devrimci Karargah Davası’ndan tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi 
Avcı’nın eşi Şenay Avcı’yla yaptığı röportajla “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle yargılandığı 
davadan yargılanmasına 18 Nisan 2011’de başlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 285. 
maddesi uyarınca yargılanan Nedim Şener savunmasını yaparak beraat etmeyi talep etti. Mahkeme başkanı, 
dosyanın karara bağlanması için duruşmayı erteledi. 31 Mayıs 2011’deki karar duruşmasında mahkeme 
başkanı, Nedim Şener’in beraat ettiğini açıkladı. 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 364 

 

 
5 Haziran 2011’de Erciş'te 3 Ocak'ta yapılan ev baskınında gözaltına alınarak tutuklanan DYG üyesi 
Kutbettin Saltan hakkında açılan dava sonuçlandı. "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle Van 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Saltan'ın karar duruşmasın da mahkeme heyeti, Saltan'ı, "Örgüt 
propagandası" yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Saltan'ın mahkemede 
savunma yapmamasını ise "mahkemeye karşı saygısız davranış" olarak kabul edip ceza indirimine gitmedi.   
 
6 Haziran 2011’de Bingöl'de iki yıl önce katıldığı bir konserde söylediği Kürtçe şarkı yüzünden hakkında dava 
açılan sanatçı Kemalê Amedî'nin (Kemal Yaman) yargılandığı dava sonuçlandı. "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemalê Amedî, 10 ay hapis cezasına 
çarptırıldı   
 
6 Haziran 2011’de, Vicdanî reddini 2001 yılında zorunlu askerlik görevini yaptığı sırada açıklayan ve 6 
Ağustos 2010’da İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde yaşadığı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınarak 
“asker kaçağı olduğu” gerekçesiyle tutuklanan Kürt Vicdanî Ret Hareketi aktivisti İnan Suver’in “izne gidip 
yeniden birliğe dönmemek” ve “emre itaatsizlikte ısrar etmek” suçlamalarından yargılanmasına Bayraklı 
Adliyesi’nde devam edildi. Duruşmada mahkeme başkanı, askerî hastanenin İnan Suver hakkında verdiği 
“anti-sosyal kişilik bozukluğu” raporunun, mahkemeye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 26 Eylül 
2011’e erteledi. 5 Ağustos 2010’dan bu yana tutuklu bulunan vicdani retçi İnan Süver, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nin verdiği “psikolojik rahatsızlık” raporu Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından 
cezasının infazının ertelemesi kararının ardından 9 Aralık 2011’de tahliye edildi. 
 
7 Haziran 2011’de Doğubayazıt'ta 26 Şubat günü yapılan ev baskınında gözaltına alınan Doğubayazıt DYG 
üyesi İlyas Tanrıverdi hakkında, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla 
açılan dava sonuçlandı, mahkeme heyeti Tanrıverdi'ye 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.  
 
7 Haziran 2011’de, Batman Gazetesi’nde 2010 yılında yayımlanan bir haberde KCK Yürütme Konseyi 
Başkanı Murat Karayılan’ın açıklamalarının yer alması nedeniyle hakkında dava açılan Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Ercan Atay, Batman 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “suçu ve suçluyu 
övdüğü” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 215. maddesi uyarınca 1 ay 7 gün hapis cezasına 
mahkûm edildi.   
 
Taraf Gazetesi’nde 15 Ocak 2011’de “Erdoğan ve Kof Kabadayılık” başlığıyla yayımlanan yazısında 
“Başbakana hakaret ettiği” suçlamasıyla hakkında dava açılan Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Ahmet Altan’ın yargılanmasına 9 Haziran 2011’de başlandı. Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada Ahmet Altan’ın savunmasını alan mahkeme başkanı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 
duruşmayı 20 Ekim 2011’e erteledi. Dava 2011 yılı içinde sonuçlanmadı. 
 
9 Haziran 2011’de Azadiya Welat Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Müdürü Vedat Kurşun hakkında 
açılan ve 166.5 yıl hapis cezası ile sonuçlanan davanın Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının 
ardından yeniden Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü, kararını açıklayan mahkeme heyeti, 
Kurşun'un "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiası ile açılan davadan beraatına karar 
verdi. Mahkeme heyeti, Kurşun'a "Örgüt propagandasını yapmak" suçunu birden fazla kez işlediği ve eylemi 
basın yolu ile gerçekleştirdiği iddiası ile 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.    
 
Nedim Şener’in, 3 Nisan 2010’da “Fuar Yeri Kavgası Rüşvet Soruşturmasına Döndü” başlığıyla Milliyet 
Gazetesi’nde yayımlanan haberde “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle yargılandığı davadan 
yargılanmasına 10 Haziran 2011’de başlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 285. 
maddesi uyarınca yargılanan Nedim Şener savunmasını yaparak beraat etmeyi talep etti. Mahkeme başkanı, 
sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 1 Kasım 2011’e erteledi 
 
Star Gazetesi’nde 29 Mart 2010’da yazdığı köşe yazısında Balyoz Davası’nın sanıklarının bir hâkimin 
kararıyla serbest kalacağını iddia eden AKP Gaziantep Milletvekili adayı Şamil Tayyar, Bakırköy 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 10 Haziran 2011’de görülen karar duruşmasında “adil yargılamayı etkilemeye 
teşebbüs ettiği” gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme başkanı hapis cezasını 17.000 
lira para cezasına çevirdi. 
 
11 Haziran 2011’de  Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde haftalık Yorum Gazetesi dağıtan Yunus Kamış ile 
Fadullah Kamış yapılan bir ihbar üzerine 22 Kasım 2010 tarihinde gözaltına alındı. Bir gün gözaltında kalan 
2 gazete çalışanı çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldıktan sonra Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde haklarında "Örgüt propagandası" yapmak suçlamasıyla dava açıldı.  Mahkeme heyeti iki 
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gazete çalışanına "Örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası verdi. Verilen Ceza daha 
sonra 10 aya indirildi  
 
12 Haziran 20112de, Genel Seçimleri öncesinde Erzurum’un Tekman İlçesi’nde düzenlenen bir mitingde 
yaptıkları konuşmalarda “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında dava açılan Emek, 
Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun Erzurum adayı olan Sabahattin Yılmaz ile BDP  çalışanları Zekeriya 
Pekgöz, Necati Bozkır ve Emrah Yaprak’ın 16 Kasım 2011’de Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
ilk duruşmasında sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklara TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 
onar ay hapis cezası verdi. 
 
14 Haziran 2011’de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2010 yılında sosyal paylaşım sitesi Facebook'da, 
"yasadışı sözler" yazdığı gerekçesiyle Adem Karahan hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açtığı 
dava sonuçlandı. Mahkeme, Karahan'ın kendi hesabında yayınladığı sözlerden dolayı örgüt propagandası 
yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verdi.   
 
14 Haziran 2011’de Ağrı'nın Patnos, Doğubayazıt ve Diyadin ilçeleri ile Van ve Muş'ta 13 Şubat 2010 
tarihinde düzenlenen operasyonda tutuklanan ve aralarında BDP Genel Merkez çalışanlarının da bulunduğu 
18 kişi hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan BDP Genel Merkez çalışanları Hemit Duman’a 
16 yıl, Şefika Bilici’ye 13 yıl 6 ay, Nevzat Tekid’e 13 yıl 6 ay, Gökmen Çiftçi'ye 13 yıl 6 ay ile tutuksuz 
yargılanan dönemin Ağrı BDP İl başkanı Mustafa Akyol’a 7 yıl 6 ay, Patnos BDP İlçe Başkanı Mehmet Şirin 
Açık’a 7 yıl 6, Doğubayazıt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Babayiğit'e 6 yıl 3 ay, gazeteci Mirza 
Mehmet Şen'e 6 yıl 3 ay, Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz'a 6 yıl 3 ay "örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla 
hapis cezası verilirken, İlhan Çevik ve Cesim Göktepe'ye ise "örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 
10'ar ay hapis cezası verildi.   
 
İstanbul’da 28 Ağustos 2009’da düzenlenen operasyon sonucu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 
tutuklanan, İşçi Köylü Gazetesi’nin Kartal Bürosu çalışanı Suzan Zengin’in yargılanmasına 15 Şubat 2010’de 
devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcıdan esas hakkındaki mütalaasını 
hazırlamasını isteyen mahkeme heyeti, tahliye edilmesi durumunda Suzan Zengin’in ve diğer beş sanığın 
“delilleri karartabileceği” iddiasıyla tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 14 Haziran 
2011’deki duruşmada tahliye talebini kabul eden mahkeme heyeti, Suzan Zengin’in tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı 3 Kasım 2011’e erteledi.   
 
14 Haziran 2011’de Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Leyla Zana lehinde verdiği bozma kararının ardından, 
yapılan yeniden yargılanmada “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla Leyla Zana’nın cezalandırılmasını talep 
eden savcının iddianamesini okuyan mahkeme heyeti karar vermek üzere duruşmayı erteledi. yapılan 
yeniden yargılanmada, mahkeme heyeti milletvekili seçilen Leyla Zana’nın mazbatasının beklenmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
15 Haziran 2011’de BDP ve DTK'nin başlattığı "İki dilli yaşam" kampanyası kapsamında Ağrı'nın 
Doğubayazıt ilçesinde BDP binasına asılan Kürtçe ve Türkçe tabela sebebiyle, “Kürtçe tabelanın Siyasi 
Partiler Kanunu'na aykırı" olduğu gerekçesiyle BDP eski ilçe eşbaşkanları Dalha Kaya ve Sümeyra Salaz 
Demir ile ilçe yöneticileri Mustafa Özer, Telat Aktaş, Halit Oral, İbrahim Kaya ve Nilüfer Kaya hakkında 6 
aydan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. 
 
18 Haziran 2011’de "KCK" davasında halen tutuklu bulunan Hatip Dicle hakkında Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde 
yaptığı bir konuşmada "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan davanın duruşmasına Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.  Mahkeme heyeti, Dicle'ye "örgüt propagandasını yapmak" suçunu 
düzenleyen "Terörle Mücadele Yasası"nın 7/2. maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Dicle 
hakkında verilen 2 yıllık hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve veya ertelenmesine yer 
olmadığı yönünde karar verdi  
 
Tunceli İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda 2010 yılında sergilenen “Laz Marks” adlı tiyatro oyununda 
kullandığı ifadelerle “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla hakkında Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava 
açılan tiyatro oyuncusu Haldun Açıksözlü’nün 18 Haziran 2011’de Beyoğlu Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
talimatla ifadesi alındı. Oyunda adlarını andığı Mazlum Doğan ve İbrahim Kaypakkaya hakkında kesinleşmiş 
mahkeme kararı bulunmadığını söyleyen Haldun Açıksözlü’nün savunmasını alan mahkeme başkanı oyunu 
izlemek istediğini söyleyerek duruşmayı erteledi. 
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19 Haziran 2011’de, Tunceli İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda 2010 yılında sergilenen “Laz Marks” 
adlı tiyatro oyununda kullandığı ifadelerle “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla hakkında Tunceli Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde dava açılan tiyatro oyuncusu Haldun Açıksözlü’nün Beyoğlu Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
talimatla ifadesi alındı.  
 
21 Haziran 2011’de,  2008 yılında gerçekgundem.com adlı haber sitesinde yer alan okur yorumları nedeniyle 
Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı şikâyet üzerine Adalet Bakanlığı’nın yargılama izni verdiği internet sitesinin 
Genel Yayın Yönetmeni Barış Yarkadaş hakkında dava açıldığı 6 Mart 2011’de öğrenildi. “Cumhurbaşkanına 
hakaret ettiği” iddiasıyla TCK’nin 299. maddesi uyarınca beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak 
olan Barış Yarkadaş’ın ilk duruşması görüldü. Dava 2011 yılı içinde sonuçlanmadı. 
 
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi Başkanı Nur Birgen’in, TİHV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem 
Korur ve gercekgundem.com adlı internet sitesinin editörü Barış Yarkadaş hakkında “kendisine yayın yoluyla 
hakaret edildiği” gerekçesiyle TCK’nin 125. maddesi uyarınca açtığı dava nedeniyle Şebnem Korur 
Fincancı’nın ve Barış Yarkadaş’ın yargılanmasına Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Ocak 2011’de 
devam edildi.Duruşmaya Prof. Dr. Şebnem Korur ile Barış Yarkadaş ve avukatları katılırken şikâyetçi Nur 
Birgen yine katılmadı. Avukat Tanıl Başkan, vekili olduğu Nur Birgen’in savcılıkta verdiği ifadesiyle 
yetinilmesini talep ederek “müvekkilim sıhhi nedenlerle gelememiştir” dedi. Nur Birgen’e ihtarlı davetiye 
gönderilmesine; bir sonraki duruşmaya da katılmaması halinde Nur Birgen’in sonraki duruşmaya polis 
zoruyla getirileceğini belirten mahkeme başkanı duruşmayı erteledi. 14 Nisan 2011’deki duruşmaya şikâyetçi 
Nur Birgen ilk kez katıldı ve ifade verdi. Duruşmada avukatlardan Efkan Bolaç, Nur Birgen’e işkence görmüş 
olmasına rağmen neden kendisine “sağlam” raporu verdiğini sordu. Duruşma 9 Haziran 2011’e ertelendi. 7 
Temmuz 2011’de görülen durumanın 14 Eylül 2011’e ertelenen karar duruşmasında Prof. Dr. Şebnem Korur 
ve Barış Yarkadaş isnat edilen suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat etti. 
 
27 Haziran 2011’de Adana’da Demokratik Çözüm Çadırı’nda verdikleri “anadilde sağlık” konulu panel 
nedeniyle 29 Nisan 2011’de gözaltına alınan Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki hakkında 
açılan davanın, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında, sanık iki hekimin ifadesini 
alan mahkeme heyeti sanık hekimlerin beraat etmesine karar verdi. 
 
5 Temmuz 2011’de, Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan Yılmaz Dünen, Ayla 
Yıldırım, Mehmet Şerif Gençdal ve Nurettin Turgut’un, grubun Diyarbakır’da karşılanması sırasında yaptıkları 
konuşmalarda “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında TMY’nin 7/2. maddesinden 
açılan davadan yargılanmalarına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında diğer mahkemelerde açılan dava dosyalarının incelenmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. duruşmada mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle önceki duruşmaların 
notlarını tekrar okuyan mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını dinledikten sonra sanıkların 
esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı 1 Kasım 2011’e erteledi. 
 
18 Temmuz 2011’de Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik grubun, Diyarbakır’da karşılanması sırasında gruba Kürtçe “hoş geldiniz” 
diyen sanatçı Yılmaz Dünen hakkında açılan davaya, devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Farqin olarak tanınan Yılmaz Dünen’in 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
hareket ettiği” suçlamalarından 20 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti 
davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 1 Kasım 2011’e erteledi. 
 
19 Temmuz 2011’de Yeni Anayasa tartışmalarının yoğunlaştığı 2007 yılında Haklar ve Özgürlükler 
Platformu’nun hazırladığı Halk Anayasası Taslağı adlı çalışma nedeniyle gözaltına alınan 10 kişi hakkında 
açılan dava, sonuçlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla sanık 10 kişiye, TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca ikişer 
yıl altışar ay hapis cezası verdi. 
 
20 Temmuz 2011’de Elazığ'da 21 Mart günü İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen Newroz programına 
katılan ve burada konuşma yapan Barış Grubu Üyesi Aysel Doğan hakkında Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı.  Doğan'ın Newroz'daki konuşmasında Mazlum Doğan ve 
Gülnaz Karataş (Beritan)'a selam gönderdiği gerekçesiyle "Örgüt propagandası" yaptığına hükmederek, 3 yıl 
hapis cezası verdi.    
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25 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde BDP Kadın Meclisi üyelerinin 1 Nisan 2010’da 
başlattığı fidan dikme kampanyasında yaptığı açıklama nedeniyle hakkında dava açılan Yüksekova eski 
belediye başkanı Ruken Yetişkin’in yargılanmasına devam edildi. Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Ruken Yetişkin’in Kürtçe savunma talebini 
kabul eden mahkeme başkanı, savunmayı tercüman aracılığıyla Türkçe’ye çevirtti. Ruken Yetişkin’in 
ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı 26 Aralık 2011’e erteledi. 
 
29 Temmuz 2011’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Elazığ İl Başkanı Mehmet Kılıçtepe, 6 Mayıs 2011’de 
düzenlenen basın açıklamasında söylediği sözler nedeniyle hakkında açılan davanın, Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMK’nin 
7/2. maddesi uyarınca üç yıl hapis cezasına mahkûm oldu  
 
29 Temmuz 2011’de Avukat Mehmet Bayraktar 2009 yılında Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde düzenlenen bir 
mitingde, “Öcalan’dan Kürtlere selam getirdim” dediği gerekçesiyle, hakkında açılan davanın Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla bir yıl 
hapis cezasına mahkûm oldu   
 
31 Temmuz 2011’de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 5 Kasım 2010’da Ankara’da SSK İşhanı’na 
“YÖK’e tecrit, paralı eğitime hayır” yazılı pankartı astığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet 
Adıgüzel’e pankartı asarken “yaşasın Dev-Sol, insanlık onuru işkenceyi yenecek” dediği için TMY’nin 7/2. 
maddesi uyarınca, 10 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. 
 
2 Ağustos 2011’de DTK Eşbaşkanı ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un 17 Mart 2010’da Hakkâri’nin 
Yüksekova İlçesi’nde yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla açılan davanın Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti 
Aysel Tuğluk’a Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası verdi    
 
3 Ağustos 2011’de, Diyarbakır’da 4 Aralık 2009’da toplanarak Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarına dikkat 
çekmek amacıyla basın toplantısı düzenleyen kapatılan DTP’nin 98 belediye başkanı ve 8 il genel meclis 
başkanı hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla hazırlanan 
iddianamenin kabul edildiği ve yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi   
 
4 Ağustos 2011’de BDP Malatya il yöneticisi Zeki Kılıçgedik’in HPG militanlarının cenaze törenlerinde ifade 
ettiği sözler nedeniyle hakkında açılan üç davanın sonuçlandığı öğrenildi.“Yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Zeki Kılıçgedik’e mahkeme heyeti 
Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi uyarınca toplam 8 yıl hapis cezası verdi   
 
Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un 2005 ve 2009 yılları arasında Diyarbakır’da bazı etkinliklerde yaptığı 12 ayrı 
konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanmasına 27 Ocak 2011’de devam 
edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayamadıklarını 
belirten Avukat Fethi Gümüş süre talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, savunma için 
son bir kez süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 24 Mart 2011’de görülen duruşmada Aysel 
Tuğluk’un avukatı Fethi Gümüş’ün savunma yapmak için talep ettiği ek süreyi kabul eden mahkeme heyeti 
duruşmayı erteledi. 26 Mayıs 2011’deki duruşmada Aysel Tuğluk’un avukatı Fethi Gümüş müvekkilinin seçim 
çalışmaları nedeniyle duruşmaya gelemediğini belirterek savunma için süre talebinde bulundu. Talebi kabul 
eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Davanın 4 Ağustos 2011’de devam eden duruşmasında 
mahkeme heyeti, Van İl Seçim Kurulu’ndan Aysel Tuğluk’un milletvekili seçildiğine dair mazbatasının 
istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
9 Ağustos 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanı Yusuf Temel 15 Ağustos 2010 yılında Siirt 
Eruh Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Doğa Festivali'ne yöresel kıyafetlerle katıldığı gerekçesiyle 
1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.     
 
11 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 7 Mart 2010’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
düzenlenen etkinlikte sahne alan yerel sanatçı Şükran Turan’ın okuduğu iddia edilen Kürtçe şarkıyla 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan davanın Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin bir yıl altı ay hapis cezası verdiği öğrenildi.  
 
12 Ağustos 2011’de Katılmadığı yerel televizyon ana haber bülteninde dönemin Sanayi Bakanı Ali Coşkun, 
Basın Savcısı Sacit Savaşçı ve Vali Yardımcısı Cumali Atilla'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle, Diyarbakır 
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Tuhafiyeciler ve Parfümericiler Odası Başkanı Abdullah Kızılay'a 17 ay 10 gün hapis cezası verildi. 
Mahkeme, Abdullah Kızılay'ı 3 kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına 
çarptırdı. Mahkeme, Kızılay'ın ileride bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat edinerek cezayı 5 yıl 
süreyle erteledi. Konu hakkında ANF'ye açıklamada bulunan Abdullah Kızılay, hiçbir zaman Gün TV ana 
haber bültenine katılmadığını ve söz konusu cezalandırılmasına neden olan konuşmaları Youtube de 
yayınladığını söyledi.    
 
16 Ağustos 2011’de BDP’nin Siirt il binasının Temmuz 2010 tarihinde yapılan açılış töreninde Kürtçe 
konuştukları için haklarında dava açılan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, kapatılan DTP'nin il yöneticisi 
Selahhatin Cengiz, Siirt MKM çalışanı Mehmet Naci Özer ve Elif Uludağ'a 6'şar ay hapis cezası verildi.   
 
17 Ağustos 2011’de Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde BDP'li Belediye Meclis Üyesi Ayşe Sürücü, "örgüt 
propagandası yaptığı" iddiasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Sürücü'nün söz konusu 
söylem ve eylemi nedeniyle "örgüt propagandası yaptığı"na hükmederek, 1 yıl hapis cezası verdi  
 
17 Ağustos 2011’de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla 
yargılanan Abdullah Öcalan’ın avukatlarından Ergün Canan, Servet Demir, Cengiz Çiçek ve Davut 
Uzunköprü’nün görülen duruşmasında mahkeme heyeti “sanık dört avukatın bir yıl boyunca Abdullah 
Öcalan’ın avukatlığından men edilmelerine” karar verdi. 
 
22 Ağustos 2011’de ESP Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Karakaya, ESP'nin 14 Şubat'ta Kürtçe tabela 
eyleminde yaptığı açıklama nedeniyle 10 ay hapis cezası aldı.    
 
25 Ağustos 2011 de  devam eden,  Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan 19 
Ekim 2009’da Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan ve 19 Ekim 
2009’da Türkiye’ye girerken yaptıkları konuşmalarla “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” 
suçlamasıyla yargılanan 10 kişinin duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Ocak 2011’de 
görüldü. Duruşmada sanıkların Maxmur Kampı’na dönmüş olmaları nedeniyle sanıklar yerine savunma 
yapmak için süre isteyen avukatların istediği süreyi kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 16 
Haziran 2011’deki duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan 
sanıkların savunmalarının alınması için bir sonraki duruşmaya getirilmelerine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 25 Ağustos 2011 de de devam eden duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Eylül 2011’e erteledi. Dava 
2011 yılında sonuçlanmadı. 
 
8 Eylül 2011’de Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un da aralarında bulunduğu 6 avukat hakkında, 7-14 Ağustos 
2004’te gazetelerde çıkan beş haberlerle “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 
savcının esas hakkındaki mütalaasına uyan mahkeme heyeti, sanık altı kişi hakkında beraat kararı verdi. 
 
15 Eylül 2011’de Diyarbakır’da, ESP İl Örgütü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında Dağkapı Meydanı’na “Adil, 
onurlu, demokratik barış istiyoruz” yazılı afiş asan ESP üyesi iki kişi gözaltına alındıktan sonra “Kabahatler 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 154’er lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı. 
 
22 Eylül 2011’de, İstanbul’da 2006 yılında düzenlenen operasyonda yapılan aramalar sonucu 
bilgisayarlarında bulunan Grup Yorum’a ait şarkılar nedeniyle Berivan Doğan ve Ahmet Koçibar hakkında 
dava açılmış ve 27 Şubat 2007’deki karar duruşmasında İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında beraat kararı vermişti. Temyiz edilen 
kararın Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 1 Haziran 2010’da bozulması üzerine yapılan yeniden yargılama 
sonucu İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanıklara TMY’nin 7/2. maddesi 
uyarınca onar ay hapis cezası verdi. 
 
22 Eylül 2011’de Ergenekon Soruşturması kapsamında Silivri L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Milliyet 
Gazetesi Muhabiri Nedim Şener’in, 19 Kasım 2009’da “Milyon Dolarlık Evlilik Kontratı” başlığıyla Milliyet 
Gazetesi’nde yayımlanan haberde “özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle yargılandığı dava 
sonuçlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Nedim Şener savunmasını yaparak haberi 
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığını belirterek beraat etmeyi talep etti. Mahkeme başkanı, Nedim 
Şener’in “özel hayatı ihlal etmediğine” hükmederek Nedim Şener’in beraat etmesine karar verdi. 
 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 369 

 

27 Eylül 2011’de, Van'daki Newroz kutlamasında yaptıkları konuşmalardan dolayı haklarında, "Örgüt 
propagandası" yaptıkları gerekçesiyle BDP Van İl Eş Başkanı Cüneyt Caniş, Barış Anneleri İnsiyatifi üyesi 
Rukiye Aslan, BDP yöneticisi Necmi Kalçık ve Nurettin Demir hakkında açılan davanın duruşması Van 
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın karar duruşmasında yargılananlar ile avukat Taner Polat 
ve Sabahattin Kaya hazır bulundu. Kürt siyasetçileri, konuşmalarını ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptıklarını 
belirterek, konuşmanın içeriğinde suç unsuru olmadığı belirtildi.   Mahkeme heyeti, Cüneyt Caniş, Rukiye 
Aslan, Necmi Kalçık ve Nurettin Demir'a "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası verdi.   
 
28 Eylül 2011’de, Yaklaşık 10 ay önce tutuklanarak Mardin M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen BDP Şırnak 
İl Yöneticisi İbrahim Halil Uğur ile BDP Üyesi Havzullah Erin hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti Uğur ile Erin'e, "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" gerekçesiyle 6'şar yıl, 6'şar ay hapis cezası verdi.   
 
29 Eylül 2011’de, Diyarbakır'da 2008 yılında "Eğer 'sayın' diye hitap etmek suç ise ben de 'Sayın Abdullah 
Öcalan' diyorum ve bu suçu işleyip kendimi ihbar ediyorum" kampanyası kapsamında dilekçe verildikten 
sonra Silvan Belediye Başkanı Fadıl Erdede ve İl Genel Meclisi Grup Başkanı Fatma Kızılkaya'nın da 
bulunduğu 11 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 
duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, müdafi avukatlar Fethi Gümüş ve Aygül Demirtaş 
Gökalp hazır bulundu. Mahkeme heyeti Silvan Belediye Başkanı Fadıl Erdede, İl Genel Meclisi Grup Başkanı 
Fatma Kızılkaya, Fahri Azbay, Hasan Zor, Hüsniye Düzel, Eşref Güler, Enver Altun, Fikriye Tanrıkulu, 
Hüseyin Atay, Hüsamettin Çiçek ve Fatma Yıldırım'a "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 10'ar ay hapis 
cezası verdi.   
 
30 Eylül 2011’de, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde, geçtiğimiz 28 Nisan'da Diyarbakır ve bölge illerinde yaşanan 
polis baskılarını protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasında, basın metnini okuduğu gerekçesiyle 
Şiringül Dalkuş hakkında dava açıldı. Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Dalkuş, 
suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti, "Basın açıklaması yoluyla örgütün amacının propagandasını 
yapmak" gerekçesi ile Dalkuş hakkında tutuklama kararı verdi. Dalkuş, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
1 Ekim 2011’de, Diyarbakır ve bölge illerinde yaşanan polis baskılarını protesto etmek için geçtiğimiz 28 
Nisan'da Silvan'da düzenlenen eylemde basın açıklamasını okuduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan 
Şiringül Dalkuş tutuklandı. Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Dalkuş, suçlamaları kabul 
etmezken, mahkeme heyeti, "Basın açıklaması yoluyla örgüt propagandasını yapmak" gerekçesi ile Dalkuş 
hakkında tutuklama kararı verdi. Dalkuş, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
4 Ekim 2011’de, Van'ın Başkale İlçesi'nde 1 Haziran'da haftalık yayınlanan Demokratik Toplum Gazetesi'nin 
dağıttığı sırada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Azadiya Welat ve Özgür Gündem Gazetesi 
çalışanı Sinan Sayan hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Van özel yetkili Cumhuriyet Savcısı 
Halil Yılar tarafından hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Sayan'ın 
"Örgüte yardım etmek" suçlamasıyla cezalandırılması isteniyor. İki sayfalık iddianamede Savcı Yıllar, 
Sayan'ın PKK faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürüttüğü iddiasında bulundu. Sayan hakkında açılan 
davanın ilk duruşması 29 Ekim'de Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.   
 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında, 2008 yılının Kasım ayında TBMM’de milletvekillerine Ahmet Türk 
imzalı mektubun ekinde gönderilen “DTP’nin Kürt Sorununa İlişkin Demokratik Çözüm Önerisi” adlı kitapçık 
nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla TCK’nin 216. maddesi uyarınca açılan 
davaya 6 Ekim 2011’de devam edildi. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme 
başkanı, Ahmet Türk’ün milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamanın durdurulmasına karar verdi. 
 
Kapatılan  DEP eski milletvekili Hatip Dicle’nin kaleme aldığı Yargılayanlar Yargılanıyor adlı kitap nedeniyle 
yargılandığı davaya 10 Mart 2011’de devam edildi. “Yasadışı örgüt propagandası yaptığı” Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hatip Dicle hakkındaki mütalaasını okuyan savcı hapis cezası talep etti. 
Hatip Dicle’nin avukatı Devran Çetin’in savunma hazırlamak için talep ettiği süreyi kabul eden mahkeme 
heyeti duruşmayı 18 Haziran 2011’e erteledi. 6 Ekim 2011’deki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını 
tekrarlayan savcı,  Hatip Dicle’nin Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı seçildiği kongrede yapmış 
olduğu konuşma nedeniyle de aynı suçlamadan tekrar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 
avukatların esas hakkında savunma yapmaları için duruşmayı erteledi. 
 
6 Ekim 2011’de İzmir’de 8 Mart 2011’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte yapılan 
konuşmaları Kürtçe’ye çeviren Hediye Tekin hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan 
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davanın İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hediye Tekin’e 
ve  SDP İzmir İl Başkanı Semra Uzunok’a birer yıl hapis cezası; Nazime Ceren’e ise bir yıl altı ay hapis 
cezası verdi. Duruşmada Avukat Canan Uçar ise beraat etti.  
 
6 Ekim 2011’de, 8 Mart 2011 günü İzmir’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte yapılan 
konuşmaları Kürtçe’ye çeviren Hediye Tekin hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan 
davanın İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hediye Tekin’e 
ve Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İzmir İl Başkanı Semra Uzunok’a birer yıl hapis cezası; Nazime 
Ceren’e ise bir yıl altı ay hapis cezası verdi. Duruşmada Avukat Canan Uçar ise beraat etti      
 
7 Ekim 2011’de Siirt’te 27 Kasım 2010’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açılan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selim 
Sadak’a Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi   
 
7 Ekim 2011’de, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu 4 sanık hazır 
bulunurken, tutuksuz 1 sanık duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları, dava dosyasının hukuka aykırı delillerle 
oluşturulduğunu iddia ederek, yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini 
talep etti. Tutuklu sanıklar ise son savunmalarını Kürtçe yapmak isteyince duruşma tutanaklarına, “Sanığın 
mahkememizin anlamadığı Kürtçe dilinde beyanda bulunduğu görüldü” diye geçirildi. Mahkeme heyeti, 5 
sanığın 'örgüt adına suç işlemek', 'terör örgütünün propagandası yapmak' ve 'bilişim sistemindeki verileri 
bozmak, yok etmek, erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek' suçlarından 15'er yıl 10'ar ay hapis cezasıyla 
cezalandırılmasına karar verdi.   
 
10 Ekim 2011’de Ağrı’nın Çaldıran İlçesi’nde 2010 yılında, DTK nin aldığı “çok dilli yaşam” kararına destek 
vermek amacıyla BDP Çaldıran ilçe binasına asılan Kürtçe ve Türkçe tabela nedeniyle BDP İlçe Başkanı 
Metin Adugit ve Başkan Yardımcısı Abbas Aksak hakkında açılan dava sonuçlandı. Çaldıran Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme başkanı, “Siyasi Partiler Yasası’nın 81. 
maddesi’ne aykırı davrandıkları” gerekçesiyle sanıklara beşer ay hapis cezası verdi (DİHA, 11 Ekim). 
  
10 Ekim 2011’de, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nce, Tuğluk’un 17 Nisan 2010 tarihinde 
Van’da yapılan BDP mitinginde yaptığı konuşma hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, 
Tuğluk hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.   
 
10 Ekim 2011’de Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde 19 Mart 2011’de düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı 
konuşma nedeniyle yargılanan Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına mahkûm edildi    
 
11 Ekim 2011’de Eskişehir’de 1 Mayıs 2010’da düzenlenen İşçi Bayramı kutlamasında İstiklal Marşı çalarken 
ıslık çalıp halay çektikleri öne sürülen 35 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. “İstiklal Marşı’nı alenen 
aşağıladıkları” gerekçesiyle Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde TCK nın 300. maddesi uyarınca 
yargılanan 35 sanıktan 33’üne altışar ay hapis cezası veren mahkeme başkanı daha sonra hapis cezalarını 
3 bin 600’er TL para cezasına çevirdi. Mahkeme başkanı ifadeleri alınamayan Sami Geylani ve Semra 
Aslan’ın dosyalarını ise ayırdı   
 
11 Ekim 2011’de Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan ve 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye girerken yaptıkları konuşmalarla “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamalarıyla 
yargılanan 7 kişiye onar yıl onar ay hapis cezası; tutuksuz sanıklar Hacı Sorgun, Kemal Ökten, Menekşe 
Soydan ve Fatma İzer’e de yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle yedişer yıl birer ay hapis cezası verdi   
 
11 Ekim 2011’de,  DTK nin aldığı "Çok dilli yaşam" kararına destek vermek amacıyla BDP Çaldıran İlçe 
binasına 2010 yılında asılan Kürtçe ve Türkçe tabela nedeniyle BDP İlçe Başkanı Metin Adugit ve Başkan 
Yardımcısı Abbas Aksak hakkında açılan dava sonuçlandı. Çaldıran Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 2820 
Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "Türkçe dışında başka bir dil kullanılmaz" hükmünü düzenleyen 81. 
Maddesi'nin C Bendinden açılan davanın ilk duruşmasına Adugit ve Aksak katılmazken, mahkeme davayı 
karara bağladı. Mahkeme, siyasi parti binasına Kürtçe tabelanın asılamayacağını gerekçe göstererek, Adugit 
ve Aksak hakkında 5'er ay hapis cezası verdi.   
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11 Ekim 2011’de Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde 19 Mart 2011’de düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı 
konuşma nedeniyle yargılanan Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 
 
12 Ekim 2011’de Van’da 25 Aralık 2009 günü, “KCK operasyonları”nı protesto etmek amacıyla yapılan basın 
açıklamasını okuyan Belediye Başkanı Bekir Kaya, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
açıklamada yer alan ifadelerle “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına; 21 
Mart 2010’da düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle ise bir yıl hapis cezasına 
mahkûm edildi   
 
12 Ekim 2011’de, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DTK Eş Başkanı ve bağımsız 
milletvekili Aysel Tuğluk ile BDP'li Milletvekilleri Leyla Zana ve Nursel Aydoğan hakkında seçim öncesi 
yapmış oldukları konuşmalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırladığı 3 ayrı iddianame, 
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 5 ayrı suç ile hakkında iddianame hazırlanan 
BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın katılmış olduğu HPG'lilere ait cenaze törenleri ile seçim 
çalışmaları kapsamında Bismil ve Hazro ilçelerine bağlı köylerde yaptığı konuşmalarla "Örgüt propagandası" 
yaptığı iddia edildi. Yine Zana'nın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yapmış olduğu konuşmasının 
da suç olduğu öne sürüldü. İddianamede, Zana hakkında "Örgüt propagandası yapmak"tan 4 kez, "Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek"ten 2 kez ve "Örgüt üyesi olmamak ile birlikte örgüt adına 
suç işlemek"ten de 2 kez olmak üzere toplam 45 yıl hapis cezası isteniyor.BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel 
Aydoğan hakkında hazırlanan iddianamede ise, Aydoğan, katıldığı 4 ayrı etkinlik ile suçlanıyor. 13-14 Mayıs 
2011 tarihinde Uludere kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve cenazeleri kırsal alanda bırakılan 12 
HPG'li için Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşe katılmak ile suçlanan Aydoğan, yine Dersim'in Pülümür İlçesi 
kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 7 HPG'liden 4'ünün cenaze törenine katıldığı belirtildi. Ayrıca 
MEYA-DER tarafından 1982 yılında Diyarbakır Cezaevi'nde kendini yakan PKK'li 4 tutuklu ile Uludere 
kırsalında yaşamını yitiren 12 HPG'li için 18 Mayıs 2011 günü düzenlenen yürüyüşe katıldığı ve bu nedenle 
suç işlediği iddia edilen Aydoğan'ın yine 20 Nisan 2011 günü Maraş'ın Pazarcık İlçesi kırsalında yaşamını 
yitiren HPG'li için düzenlenen cenaze törenine katıldığı için suç işlediği iddia edildi. İddianamede Aydoğan 
hakkında "Örgüt propagandası yapmak"ten 4 kez, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet 
etmek"ten 4 kez ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten de 4 kez olmak üzere toplam 
72 yıla kadar hapis cezası istiniyor.  DTK Eş Başkanı ve Van Bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk için ise 
hazırlanan iddianamede, Tuğluk'un Hatay'ın Hassa İlçesi'nde 6 Nisan 2011 günü çıkan çatışmada yaşamını 
yitiren HPG'li için Ergani'de düzenlenen cenaze töreni katıldığı belirtiliyor. 5 Mayıs 2001 günü düzenlenen 
toplantı ile 8 Mart 2011 günü İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen "Dünya Kadınlar Günü" etkinliklerinde 
yapmış olduğu konuşmalar ile 11 Eylül 2011 de bazı basın, yayın organlarına vermiş olduğu demeçlerinin 
suç sayıldığını iddia edilen Tuğluk'ın HPG'li için düzenlenen cenaze törenine katılması da suç kapsamında 
değerlendirildi. Savcı, Tuğluk hakkında "Örgüt propagandası yapmak"tan 4 kez, "Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" 
iddiasıyla toplam 33 yıl hapis cezası istiyor.   
 
Nedim Şener’in 9 Şubat 2009’da “Emniyetten İlginç Şema” başlığıyla Milliyet Gazetesi’nde yayımladığı 
haberle “Ergenekon Soruşturması’nın soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle yargılanmasına 13 
Ekim 2011’de başlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 285. maddesi uyarınca yargılanan 
Nedim Şener savunmasını yaparak beraat etmeyi talep etti. Mahkeme başkanı, Nedim Şener hakkında 5187 
sayılı Basın Kanunu’nun 19. maddesinin uygulanması ihtimalinin bulunduğunu belirterek Nedim Şener’in 20 
bin 5 lirayı, TCK’nin 75. maddesi uyarınca yatırıp, makbuzunu ibraz etmesi halinde kamu davasının ortadan 
kaldırılmasına karar verileceğini açıklayarak duruşmayı erteledi. Dava 7 Aralık 2011’de sonuçlandı. 
Duruşmada Nedim Şener son kez savunmasını yaparak beraat etmeyi talep etti. Mahkeme başkanı, Nedim 
Şener “suçun yasal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi. 
 
17 Ekim 2011’de, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında farklı tarihlerde yapmış olduğu konuşmalar 
nedeniyle açılan ve 23 yıl 6 ay hapsi cezası istenen davanın duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz yargılanan Tan ile avukatının katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, 
sanığa tebligat yapıldığı, ancak yapılan yoklamada hazır olmadığını belirtti. Bunun üzerine iddia makamı, 
tebligat yapılan Tan’ın duruşmaya katılmaması nedeniyle 14 Aralık tarihinde görülecek duruşmaya zorla 
getirilmesini talep etti. İddia makamının talebini kabul eden mahkeme heyeti, Tan’ın bir sonraki duruşmaya 
“polis zoru” ile getirilmesine karar verdi.   
 
18 Ekim 2011’de, Diyarbakır Milletvekili ve KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi hakkında, "Örgüt 
propagandası yapmak", "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "İzinsiz gösteriye katılmak" 
iddiaları ile 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı 
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tarafından hazırlanan iddianamede, Elçi'nin 13-14 Mayıs 2011 tarihinde Şırnak'ın Uludere İlçesi'ndeki 
çatışmada yaşamını yitiren 10 HPG'li için Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşe katılarak, saygı duruşunda 
bulunduğu belirtildi. İddianamede, Elçi'nin 14 Mayıs ve 4 Haziran'da Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 
gerçekleştirilen iki ayrı mitingde yaptığı konuşmalarda "suç unsuru" tespit edildiği savunularak, "Şüpheli Elçi, 
konuşmasında terör örgütü PKK'dan 'özgürlük hareketi', mensuplarından ise 'gerilla ve şehit' diye 
bahsederek, terör örgütünün propagandasını yaptığı anlaşılmıştır" denildi.   
 
12 Ekim 2011’de Diyarbakır’da 12 Haziran 2011’de gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri öncesinde 
yaptıkları konuşmalar nedeniyle milletvekilleri Leyla Zana, Nursel Aydoğan ve Aysel Tuğluk hakkında 
başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
hazırlanan iddianamede Leyla Zana hakkında dört kez “yasadışı örgüt propagandası yapmak”, iki kez “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”, iki kez de “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yapmak” suçlamalarından toplam 45 yıl hapis cezası istendi.  
Nursel Aydoğan ise dört kez “yasadışı örgüt propagandasını yapmak”, dört kez de “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yapmak” suçlamalarından toplam 72 yıl hapis cezası istendi. 
İddianamede Aysel Tuğluk için dört kez “yasadışı örgüt propagandasını yapmak”, bir kez “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve bir kez de “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadışı örgüt adına eylem yapmak” suçlamalarından 33 yıl hapis cezası istendi. İddianameler, kabul 
edilmeleri amacıyla Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. 
 
22 Ekim 2011’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Fırat Haber Ajansı (ANF) adlı internet sitesine giren 
Batman Duruş Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü şimdiki Batman Medya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep 
Okuyucu hakkında "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 5 yıl hapis ceza istedi. İddianamede, 
Okuycu'nun 19/5/2010 ila 27/11/2010 tarihleri arasında yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı Batman Duruş 
Gazetesindeki bilgisayarların yapılan incelemede terör örgütünün propagandasını yapan video klipler, MP3 
müzik dosyaları, Kürtler, Kürt coğrafyası ve PKK lehine yayınlar yapan ANF adlı siteye erişim yapıldığı 
kaydedildi.İddianamede, Okuyucu'nun bu sitelere girerek, "terör örgütünün propagandasını" yapmak suçunu 
işlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.   
 
27 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan İmam Güneş,  şu beyanlarda bulundu: 
“Benim hakkımda Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüt propagandası yaptığım gerekçesiyle 
üzerime atılı suçtan cezaya hükmedildi. Ben bu kararı temyiz etmek istiyorum. Sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in de arasında bulunduğu Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan 
DTP’nin Kadın Meclisi üyesi 23 kişinin, “suçu ve suçluyu övdükleri” gerekçesiyle, yargılandıkları davanın 
duruşmasına, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Şubat 2011’de devam edildi. Mahkeme heyeti, 
Sebahat Tuncel’in duruşma tarihinden önce zorla ifade vermeye getirilmesi kararına rağmen, sanık 
milletvekilinin ifadesinin henüz alınmamış olması üzerine, Sebahat Tuncel’in ifade vermesi için yeniden 
“günsüz olarak zorla getirilmesi”ne karar vererek duruşmayı erteledi. Davanın duruşmasına 29 Haziran 
2011’de devam edildi. Mahkeme heyeti, İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel’in duruşma tarihinden önce 
zorla ifade vermeye getirilmesi kararına rağmen, sanık milletvekilinin ifadesinin henüz alınmamış olması 
üzerine, Sebahat Tuncel’in ifade vermesi için yeniden “günsüz olarak zorla getirilmesi”ne karar vererek 
duruşmayı erteledi. 27 Ekim 2011’deki duruşmada mahkeme heyeti, İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel’in 
duruşma tarihinden önce zorla ifade vermeye getirilmesi kararına rağmen, sanık milletvekilinin ifadesinin 
henüz alınmamış olması üzerine, Sebahat Tuncel’in ifade vermesi için duruşma gününe çağrılmasına karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
1 Kasım 2011’de İstanbul Barosu avukatlarından Turgut Kazan hakkında Ergenekon soruşturması 
kapsamında müvekkili eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in 
yargılandığı dava sürecinde davanın savcısı Osman Şanal’ın yaptığı suç duyurusu sonucu “kamu görevlisine 
görevinden dolayı basın yoluyla hakaret ettiği, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği ve kamu görevlisini 
hedef gösterdiği” suçlamalarıyla açılan davaya devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç yılda 
kadar hapis cezası istemi ve avukatlık mesleğinden men talebiyle yargılanan Turgut Kazan’ın savunmasını 
alan mahkeme heyeti, duruşmayı savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla 6 Mart 
2012’ye erteledi. 
 
1 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bir araya gelen 7 gencin çıkardığı ve tamamı Kürtçe olan 2 aylık 
kültür-sanat dergisi "Hawara Botan" toplatıldı. Kürtçenin gelişmesinde ve Kürt gazeteciliğine büyük katkıları 
olan Celalet ve Kamuran Bedirxan kardeşlerin 15 Mayıs 1932 yılında çıkardıkları "Hawar" dergisinden 
esinlenerek, çıkarılan Hawara Botan ilk sayı olan Eylül-Ekim sayısı Cizre Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 

http://www.batmanpostasigazetesi.com/arama/haber-1.html
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içinde "Kürdistan" ve "Gerilla" kelimeleri geçtiği gerekçesiyle toplatıldı.  "Örgüt propagandası" yapıldığı 
iddiasıyla hakkında toplatma kararı verilen derginin yazarı Mesut Candoruk hakkında da aynı iddia ile Cizre 
Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.   
 
Mardin’in Midyat İlçesi’nde hekimlik yapan Doktor Sadık Çayan Mulamahmutoğlu hakkında muayene 
amacıyla getirilen bir mahkûmun muayenesi esnasında jandarma erlerinin odadan çıkmasını istediği için, 
“görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle TCK’nin 257. maddesi uyarınca açılan davaya 27 Temmuz 2011’de 
başlandı. “Hekimlerin tutuklu ve hükümlüleri muayenelerinde hasta ve hekimin yalnız kalmasını önleyen” 
Üçlü Protokol nedeniyle yargılanan Sadık Çayan Mulamahmutoğlu’nun, Midyat Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, hekimlik mesleğinin 
uygulanmasında hasta mahremiyetinin çok önemli olduğunu ve tıp eğitimi süresince de hekim adaylarına 
bunun öğretildiğini belirterek, kendisinin de hasta mahremiyetinin önemine uygun biçimde davrandığını 
söyledi. Davaya konu olan olayla aynı gün, sabah bir başka tutukluyu da muayene ettiğini belirten Sadık 
Çayan Mulamahmutoğlu, kolluk güçlerinin muayene sırasında dışarıya çıktıklarını ancak öğleden sonra 
gerçekleşen söz konusu olayda hastanın mahkûmiyet sebebi dolayısıyla Üçlü Protokol gereğince, muayene 
sırasında kolluk kuvvetlerinin odadan çıkmayı reddettiklerini anlattı. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, hastanın 
rektal kanama şikâyeti olduğuna dikkat çekerek, bu muayenenin başkalarının yanında yapılmasının hasta 
haklarını ve mahremiyetini ihlal edeceğini belirtti. Mahkeme başkanı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla duruşmayı erteledi. Dava 2 Kasım 2011’de sonuçlandı. Savcının esas hakkındaki mütalaasını ve 
Sadık Çayan Mulamahmutoğlu’nun savunmasını dinleyen mahkeme başkanı, sanığın beraat etmesine karar 
verdi 
 
3 Kasım 2011’de “KCK/TM soruşturması kapsamında 24 Aralık 2009’da tutuklanan Mardin’in Kızıltepe 
İlçesi’nin belediye başkanı Ferhat Türk’ün 29 Mart 2009’daki Yerel Seçimleri nedeniyle 4 Mart 2009’da 
yaptığı seçim çalışmasında yaptığı Kürtçe konuşma nedeniyle yargılandığı davanın Kızıltepe 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, Ferhat Türk’e “Siyasi Partiler Yasası’na 
muhalefet ettiği” suçlamasıyla beş ay hapis cezası ve 3 bin Lira para cezası verdi   
 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 21 Kasım 2004’te babası Ahmet Kaymaz ile birlikte polis ekibi tarafından evinin 
önünde öldürülen Uğur Kaymaz’ın (12) anısına heykel yaptıran Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin Belediye Başkanı 
Abdullah Demirbaş hakkında “belediyeyi zarara uğrattığı” gerekçesiyle dava açılmış ve Abdullah Demirbaş 
Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda beraat etmişti. Kararı Yargıtay 4. 
Ceza Dairesi’nin Abdullah Demirbaş’ın “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanmasına karar vererek 
bozması üzerine Abdullah Demirbaş Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya 
başlamıştı. 3 Kasım 2011’de görülen duruşmada Abdullah Demirbaş’ın ifadesini alan mahkeme heyeti, 
savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 8 Ocak 2012’ye erteledi. 
 
8 Kasım 2011’de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, 27-28 Nisan 2011’de 
Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Kızılmescit Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşamını yitiren 
HPG militanı yedi kişiden dördü için 4 Mayıs 2011’de Diyarbakır’da yapılan cenaze törenine katıldığı; 
BDP’nin 30 Nisan 2011’de gerçekleştirdiği yürüyüşte “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve Abdullah 
Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldığı gerekçesiyle dava 
açıldığı öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve Osman Baydemir hakkında üç kez 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; bir kez “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
eylem yaptığı” ve bir kez de “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” 
suçlamalarıyla 28 yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde Osman Baydemir’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak   
 
16 Kasım 2011’de İzmir’de “Dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla kullandığı araca açılan ateş sonucu yaşamını 
yitiren Baran Tursun’un babası Mehmet Tursun’un “davada sahtekârlıklar yapıldı” demesi nedeniyle 
hakkında açılan davanın Karşıyaka 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
başkanı “hakaret” suçunu düzenleyen TCK’nin 125. maddesi uyarınca Mehmet Tursun’a 11 ay 20 gün hapis 
cezası verdi. 
 
Chuck Palahnıuk’un “Ölüm Pornosu” adlı kitabının Türkçe’ye tercümesini yapan Funda Uncu ile kitabı 
yayımlayan Ayrıntı Yayıncılık’ın sahibi Hasan Basri Çıplak hakkında “müstehcen yayınların yayınlanmasına 
aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı 30 Eylül 2011’de öğrenildi. 
Davaya 17 Kasım 2011’de başlandı. Çağlayan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hasan 
Basri Çıplak ve Funda Uncu’nun ifadesini alan mahkeme başkanı kitabı incelemek için duruşmayı 18 Ocak 
2012’ye erteledi. 
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Ergenekon Soruşturması kapsamında Silivri L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Milliyet Gazetesi Muhabiri 
Nedim Şener’in 23 Ekim 2010’da “Rüşvet Paraları Ceplerden Taşıyor” ve 3 Kasım 2010’da “Siyah Çanta 
Odada Yoktu” başlığıyla Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan haberler nedeniyle Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ile birlikte yargılanmasına 2 Haziran 2011’de devam edildi. Bakırköy 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri” gerekçesiyle yargılanan gazetecilerin 
ifadelerini alan mahkeme başkanı, duruşmayı erteledi. Davanın 1 Kasım 2011’deki duruşmasında 
gazetecilerin ifadelerini alan mahkeme başkanı, sanıkların 20 bin 8’er Lira 65’er Kuruş ödemeleri halinde 
davanın ortadan kalkacağını ifade ederek duruşmayı 7 Şubat 2012’ye erteledi. Dava 2011 yılı içinde 
sonuçlanmadı. 
 
17 Kasım 2011’de, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri öncesinde BDP’nin seçim çalışmaları kapsamında 
Erzurum’da düzenlenen etkinlikte söylediği şarkıyla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 
hakkında dava açılan Halit Bilgiç, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca on ay hapis cezasına mahkûm edildi. 
 
21 Kasım 2011’de, “Barış için Vicdanı Ret Platformu”nun üyesi Süleyman Tatar hakkında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmayla “halkı askerlikten soğuttuğu” gerekçesiyle 
TCK’nin 318. maddesi uyarınca açılan davaya devam edildi. İstanbul 31. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmada savunmasını yapan Süleyman Tatar beraat etmeyi talep ederek kendisine hapis cezası verilmesi 
durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediğini kaydetti. Mahkeme başkanı, duruşmayı 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. 
 
22 Kasım 2011’de, Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 22 Ocak 
2011’de yaptığı konuşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan bir dava nedeniyle 15 Kasım 2011’de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ahmet 
Türk’ün talimatla ifadesinin alınması için görülen duruşmaya Ahmet Türk’ün katılmaması üzerine mahkeme 
heyeti, Ahmet Türk’ün ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmaya “zorla getirilmesine” karar verilmişti. 
Karar gereğince Ahmet Türk’ün 24 Ocak 2012’de ifade vermesi gerektiği; yargılamanın ise Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 28 Ocak 2012’de görüleceği öğrenildi. 
 
22 Kasım 2011’de, Diyarbakır'da 2011 yılı başlarında meydana gelen gösteriler sırasında gösterilere 
katıldıkları iddia edilerek tutuklanan ve haklarında dava açılan Murat İçli, Mesut Pehlivan ile Ekrem Yapıcı'nın 
yargılamasına Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 3. duruşması görülen davada tutuklu 
sanıklar ile sanık avukatı Serkan Akbaş duruşmada hazır bulundu. Davaya konu olan iddialara ilişkin 
"Karizma" ve "Adaptör" kod isimli gizli tanıkların beyanlarının alınmadığının belirtildiği duruşmada, mahkeme 
heyeti, gizli tanıkların dinlenilmesi için emniyete yeniden müzekkere yazılmasına, sanıklardan İçli ve Pehlivan 
tarafından mahkemeye sunulan dilekçede PKK Lideri Abdullah Öcalan'a "Kürt Halk Önderi" denildiği için 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı 11 Ocak 2012 
tarihine erteledi  
 
22 Kasım 2011’de, Ankara’da 11 Nisan 2008’de Ankara Sanat Tiyatrosu’nda düzenlenen bir etkinlikte 
“THKP/C Örgütü’nün liderlerine yönelik anma etkinliği düzenlendiği” gerekçesiyle haklarında dava açılan 11 
kişinin karar duruşması öğrenildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme 
heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla iki sanığa 
11’er yıl 6’şar ay hapis cezası; bir sanığa aynı suçlamalardan 10 yıl 6 ay hapis cezası; iki sanığa aynı 
suçlamalardan 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası; üç sanığa yine aynı suçlamalardan 7’şer yıl 11’er ay hapis 
cezası; üç sanığa ise “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 10’ar ay hapis cezası verdi. 
 
24 Kasım 2011’de Batman’da hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında bilgisayarı incelenen Batman 
Duruş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep Okuyucu hakkında “Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) internet sitesine 
girerek ve Kürtçe şarkı indirerek yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla TMY’nin 7/2. maddesi 
uyarınca açılan davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında mahkeme heyeti, 
Recep Okuyucu hakkında beraat kararı verdi. 
 
25 Kasım 2011’de, Erzurum’da 21 Mart 2010’da yapılan Newroz Kutlaması’nda ve 12 Haziran 2011 
Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun Erzurum’da düzenlediği 
mitinglerde Kürtçe şarkı söylediği için hakkında dava açılan yerel müzik grubu Koma Gımgım’ın solisti 
Seyithan Karataş’ın karar duruşması görüldü.Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme 
heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla Seyithan 
Karataş’a 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi     
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28 Kasım 2011’de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, jandarma ekiplerinin 28 Mayıs 2009’da 
başlattığı operasyona ilişkin KESK yöneticisi ve üyesi 31 kişinin yargılandığı dava sonuçlandı. İzmir 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, mahkeme başkanının “isnat edilen suçun 
örgüt üyeliği suçunu doğuracak büyüklükte olmadığı görüşüyle tüm sanıkların beraat etmesi” yönündeki 
muhalefet etme kararına rağmen, “yasadışı KCK/TM’nin koordinasyonunda oluşturulduğu iddia edilen 
Demokratik Emek Konfederasyonu (KCK/TM-DEK) üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanan KESK yönetici 
ve üyesi sanıklardan aralarında KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in de bulunduğu 25 kişiye “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er hapis cezası verdi. Sanıklardan Selçuk Haspolat, Faysal Ceylan, 
Murat Meriç, Abdurrahim Daşdemir, Kemal Karakoyun ve Yüksel Mutlu hakkında ise “delil yetersizliği”nden 
beraat kararı verildi   
 
30 Kasım 2011’de Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt’in Eruh İlçesi’nde 22-23 Ağustos 2010’da 
düzenlenen 2. Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali’nde yaptığı Kürtçe konuşma nedeniyle hakkında açılan 
davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına mahkûm oldu   
 
30 Kasım 2011’de Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Batman’da 21 Mart 2007’de Newroz Kutlaması’nda 
yaptığı Kürtçe konuşma nedeniyle de hakkında açılan davanın Batman 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında “suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 215. 
maddesi uyarınca bir ay hapis cezasına mahkûm oldu   
 
30 Kasım 2011’de Erzurum’un Tekman İlçesi’nin Belediye Başkanı Metin Bingöl, Tekman’da gerçekleştirilen 
bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan davanın Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
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   
 
30 Kasım 2011’de Metis Yayıncılık’ın 2010 yılı için hazırladığı “İllallah” adlı ajandasında yer alan yazılarla 
“dini değerlerin alenen aşağılanarak halkın kin ve düşmanlığa sevk edildiği” suçlamasıyla Metis Yayıncılık’ın 
Sorumlu Yayın Yönetmeni Semih Sökmen hakkında açılan davaya devam edildi  
 
30 Kasım 2011’de Diyarbakır’da bir etkinlikte söylediği Kürtçe şarkı nedeniyle hakkında dava açılan yerel 
sanatçı Çetin Oraner’in yargılanmasına 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  
 
30 Kasım 2011’de Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt’in Eruh İlçesi’nde 22-23 Ağustos 2010’da 
düzenlenen 2. Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali’nde yaptığı Kürtçe konuşma nedeniyle hakkında açılan 
davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına mahkûm oldu. 
 
1 Aralık 2011’de Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun verdiği rapor uyarınca İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Sel Yayınları’ndan çıkan William Burroughs’un kaleme aldığı Yumuşak Makine 
adlı kitapta “müstehcenliğe rastlandığı” iddiasıyla Sel Yayınevi sahibi İrfan Sancı ve kitabın çevirmeni Süha 
Sertabiboğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesi uyarınca açtığı davaya devam edildi.   
 
2006 ve 2009 yılları arasında yaptığı yedi farklı konuşmada “yasadışı örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında açılan davaya 16 Haziran 2011’de devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyetine esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, 
Ahmet Türk’ün davaya konu olan yedi konuşmanın ikisinden beraat etmesini beş konuşmadan ise 45 yıla 
kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Ahmet Türk’ün esas hakkındaki 
mütalaaya savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi. Davaya 7 Ekim 2011’de devam edildi. 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyetine esas hakkındaki 
mütalaasını sunan savcı, Ahmet Türk’ün davaya konu olan yedi konuşmanın ikisinden beraat etmesini beş 
konuşmadan ise 45 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talebini yineledi. Mahkeme heyeti, Ahmet 
Türk’ün milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamanın durdurulmasını talep eden avukatların talebini 
reddederek avukatların esas hakkındaki mütalaaya savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi. 1 
Aralık 2011’deki duruşmada mahkeme heyeti, Ahmet Türk’ün milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamanın 
durdurulmasını yeniden talep eden avukatların talebini yine reddederek avukatların esas hakkındaki 
mütalaaya savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi 
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6 Aralık 2011’de, Nedim Şener’in 29 Aralık 2009’da “Yol-İş Sendikası’nda Organize Yolsuzluk” başlığıyla 
yaptığı haberle “soruşturmaların gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle yargılandığı davaya 8 Temmuz 2011’de 
devam edildi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 285. maddesi uyarınca yargılanan Nedim 
Şener’in savunmasını alan mahkeme başkanı duruşmayı erteledi.  . Duruşmada Nedim Şener’e mahkeme 
başkanı, Basın Kanunu’nun 19. maddesi gereği, Nedim Şener’in 20 bin TL ödemesi halinde davanın 
düşürülebileceği teklifinde bulundu. Nedim Şener’in teklifi reddetmesi üzerine mahkeme başkanı, Anadolu 
Ajansı’ndan servis edilen haberin bir örneğinin Anadolu Ajansı’na sorulmasına karar vererek duruşmayı 7 
Şubat 2012’ye erteledi. 
 
6 Aralık 2011’de Uluslararası Af Örgütü’nün davetlisi olarak Londra’ya gitmek üzere Atatürk Havaalanı’na 
(İstanbul) giden vicdani retçi Halil Savda’nın, hakkında “halkı askerlikten soğuttuğu” gerekçesiyle TCK’nin 
318. maddesi uyarınca açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. 
14 Aralık 2011’de görülecek duruşmayla ilgili olarak Halil Savda’nın avukatı Senem Doğanoğlu’nun 
duruşmayı tesadüfen öğrenerek duruşmaya katıldığının ortaya çıkması üzerine Halil Savda 7 Aralık 2011’de 
serbest bırakıldı. 
 
7 Aralık 2011’de Taksim (İstanbul) Polis Merkezi’nde 2007 yılında bir polis memurunun silahından çıkan 
kurşunla ölen Nijeryalı Festus Okey’in ölümüyle ilgili olarak açılan dava hakkında katıldığı bir televizyon 
programında yaptığı açıklamalarla “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” gerekçesiyle hakkında dava 
açılan Avukat Güray Dağ’ın yargılanmasına başlandı.   
 
8 Aralık 2011’de Atılım Gazetesi yazarı Hasan Coşar, 18 Mart 2010’da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından hakkında “yasadışı örgüt yöneticisi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 
verilen 10 yıl 10 aylık hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyetince tahliye edildi. Duruşma 
dosyanın incelenmesi amacıyla 8 Mart 2012’ye ertelendi. 
 
9 Aralık 2011’de Taraf Gazetesi’nin 5 Nisan 2010, 6 Nisan 2010 ve 7 Nisan 2010 tarihli sayılarında Yazar 
Neşe Düzel’in “Pazartesi Konuşmaları” adlı köşesinde, PKK yöneticilerinden Zübeyir Aydar ve Remzi 
Kartal’la yaptığı mülakatın yayımlanması nedeniyle Taraf Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Adnan Demir 
ve Taraf Gazetesi Yazarı Neşe Düzel hakkında açılan dava sonuçlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla yargılanan sanıklar Neşe Düzel ile 
Adnan Demir’in son kez ifadesini alan mahkeme heyeti sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
12 Aralık 2011’de Türkücü Ferhat Tunç hakkında 12 Haziran Genel Seçimleri sürecinde Emek, Demokrasi 
ve Özgürlük Bloku’nun Tunceli adayı olduğu sırada katıldığı bir mitingde yaşamını yitirmiş olan PKK 
militanları için kullandığı “şehit” ifadesi nedeniyle açılan davaya devam edildi.  Nazımiye Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanan Ferhat Tunç’un ifadesini alan mahkeme 
başkanı duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. 
 
Türkücü Ferhat Tunç hakkında 12 Haziran Genel Seçimleri sürecinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük 
Bloku’nun Tunceli adayı olduğu sırada katıldığı bir televizyon programında kullandığı “Sayın Öcalan” ifadesi 
nedeniyle açılan davaya 13 Aralık 2011’de devam edildi.  Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi’nde “suçu ve 
suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılanan Ferhat Tunç’un ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı dosyadaki 
eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. 
 
14 Aralık 2011’de Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de Abdullah Öcalan’ın Türkiye’te teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen protesto gösterileri sırasında göstericileri alkış ve zılgıtla 
desteklediği iddiasıyla hakkında dava açılan Anzelha Çelik’e Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
eylem yaptığı” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla yedi yıl bir ay hapis cezası verdi. 
 
Vicdani retçi Enver Aydemir’in Eskişehir Askeri Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı duruşmaya gidenler 
hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından TCK’nin 318. maddesi uyarınca dava açıldığı 22 Ocak 
2011’de öğrenildi. “Halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla yargılanacak olan Ahmet Aydemir, Davut Erkan, 
Fatih Tezcan, Halil Savda ve Mehmet Atak’ın ilk duruşması 21 Nisan 2011’de görüldü. Duruşmada sanıkların 
ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmayı erteledi. 6 Ekim 2011’deki duruşmada sanıkların avukatı 
Senem Doğanoğlu, sanıkların attığı sloganın suç olmadığının ispat edilmesi için bir jinekologun bilirkişi 
olarak atanmasını talep etti. Mahkeme başkanı talebi değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi. 14 Aralık 
2011’de görülen duruşmada sanıkların avukatı Senem Doğanoğlu’nun doğan bebeklerin üzerinde üniforma 
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olup olmadığının tespit edilmesi için bilirkişi atanması talebini reddeden mahkeme başkanı duruşmayı 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 9 Şubat 2012’ye erteledi. 
 
14 Aralık 2011’de Aydınlık Gazetesi’nin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ruhsar Şenoğlu hakkında Aydınlık 
Gazetesi’nin 21 Şubat 2010 tarihli baskısında yer alan haberlerle “kamu görevlilerini yasadışı örgütlere hedef 
gösterdiği” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” gerekçeleriyle açılan davaya  devam edildi. 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, 
sanığın iddianamede yer alan gerekçelerden ötürü 15 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep 
etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 
erteledi. 
 
14 Aralık 2011’de Birgün Gazetesi Muhabiri İlkem Ezgi Aşam’ın toplu mezarlarla ilgili Birgün Gazetesi’nde 
yayımlanan bir haberinde İHD Bitlis Şubesi adına Hasan Ceylan’dan aldığı dört cümlelik görüş nedeniyle 
Ezgi Aşam hakkında açılan dava sonuçlandı. Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar 
duruşmasında Ezgi Aşam’ın son kez savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” suçlamasıyla Ezgi Aşam’a bir yıl hapis cezası verdi   
 
15 Aralık 2011’de, Kars'ın Digor İlçesi'nde ses sanatçısı Engin Ancı, bir düğünde Kürtçe şarkı söylediği 
gerekçesiyle 14 Aralık günü polisler tarafından Dağpınar Beldesi'ndeki evinden gözaltına alındı. Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen Ancı, işlemlerin ardından bugün savcılığa çıkarıldı. "Oremar" şarkısını söylediği için 
"Örgüt propagandası yapmak" ile suçlanan Ancı, tutuklama talebiyle gönderildiği mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Ancı'nın daha önce de Kürtçe şarkı söylediği için gözaltına alındığı ve hakkında dava 
açıldığı belirtilirken, yargılandığı davanın da halen devam ettiği öğrenildi.   
 
16 Aralık 2011’de Diyarbakır’da 2007-2011 yılları arasında düzenlenen dokuz ayrı miting ve etkinliklerde 
çalınan şarkı ve marşlara eşlik ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi öğrencisi Rıdvan Çelik 
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı.Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, “bilirkişi raporu” 
doğrultusunda Rıdvan Çelik’e “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı; 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettiği” suçlamalarıyla 14 yıl 7 ay hapis cezası verdi  
 
17 Aralık 2011’de, Van'da yaşanan depremde Van Adliyesi hasar görünce yargılamalar da çadıra taşındı. 
Van Erciş İlçesi'nde 2009 yılında düzenlenen bir mitingde, "Türkiye ve Ortadoğu'nun fay hattı İmralı'dan 
geçer. Orada yapılacak bir sıkışma patlamaya neden olur. Şehit annelerin ellerinden öpüyorum" şeklinde bir 
konuşma yapan Çelebibağ Belediye Başkanı Veysel Keser ile BDP Erciş İlçe Başkanı Veli Avcı ve kapatılan 
DTP yöneticisi Fadıl Barıştıran hakkında açılan davanın duruşması Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görüldü. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, Avcı ile Barıştıran'ı beraat ettirirken, Belediye Başkanı 
Keser'e, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verdi.Keser verilen cezayı temyize 
göndereceğini belirtti.   
 
19 Aralık 2011’de Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay 
Ali Öz, Yüzbaşı Metin Yıldız, Astsubaylar Gazi Günay ve Hüseyin Yılmaz, Astsubay Okan Şimşek, Uzman 
Çavuş Veysel Şahin ile Uzman Çavuşlar Hacı Ömer Ünalır ve Önder Araz’ın elde ettikleri istihbarat bilgilerini 
değerlendirmeyerek, “görevi ihmal ettikleri” gerekçesiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 257/2. maddesi uyarınca yargılandığı davanın 23 Ekim 2009’da görülen duruşmasında 
Ali Öz’ün avukatı Ali Sürmen’e “Siz de insan öldürmeyi iyi bilirsiniz değil mi?” dediği iddiasıyla Ali Sürmen’in 
Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu hakkında açtığı hakaret davası sonuçlandı. Trabzon 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hakan Bakırcıoğlu’na TCK’nin 125. 
maddesi uyarınca bir yıl hapis cezası verdi   
 
19 Aralık 2011’de Diyarbakır’da 2011 yılında düzenlenen bazı miting ve etkinliklere katıldığı gerekçesiyle 
tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi öğrencisi Ubeyd Şen hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ubeyd 
Şen’e “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı; “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” 
suçlamalarıyla 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
19 Aralık 2011’de, Şerafettin Elçi’nin bir anma toplantısında “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı ve 
Şerafettin Elçi’nin bunların engellenmesi için girişimde bulunmadığı” belirtilerek Şerafettin Elçi’nin dört kez 
“yasadışı örgüt propagandası yapmak”; bir kez “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
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muhalefet etmek” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yapmak” 
suçlamalarından toplam 33 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep edildi.     Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına Şerafettin Elçi’nin katılmaması üzerine mahkeme heyeti, bir 
sonraki duruşmaya kanser tedavisi gören sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
21 Aralık 2011’de, Bitlis ili Tatvan ilçesi Yaşam Alışveriş Merkezi önünde hakkında tutuklama kararı olduğu 
gerekçesiyle gözaltına alınan DTP eski İlçe Başkanı İlhami Özer, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 
Özer’in 2007 yılında DTP Tatvan İlçe bakanı iken yaptığı bir konuşma nedeniyle yerel mahkemece hakkında 
açılan ve 10 ay hapis cezası ile sonuçlanan davasının Yargıtay'ca karara bağlanması sonucu tutuklandığı 
öğrenildi.   
 
22 Aralık 2011’de Siirt’te toplu mezarların bulunduğu Kasaplar Deresi’ne 28 Mart 2011’de yapılan yürüyüşe 
katıldıkları ve basın açıklaması yaptıkları gerekçesiyle aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve BDP 
İl Başkanı Faruk Sağlam’ın da bulunduğu 36 kişi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 36 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”; 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamalarıyla yargılanmasına 2012 yılında başlanacak. 
 
23 Aralık 2011’de İzmir’de 17 Kasım 2007’de evine düzenlenen baskının ardından hakkında dava açılan 
Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi Arif Pelit’in (41) karar duruşmasının 24 Ekim 2011’de görüldüğü 
öğrenildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının beraat kararı verilmesi yönünde görüş 
bildirmesine rağmen mahkeme heyeti, Arif Pelit’in evinde bulunan Yürüyüş Dergisi’nin yanı sıra “19 
çakmağın hayatın olağan akışına uygun düşmeği” gerekçeleriyle Arif Pelit’e “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi 
olduğu” suçlamasıyla yedi yıl 6 ay hapis cezası verdi   
 
26 Aralık 2011’de, Batman İl Jandarma Komutanlığı’nın 15 Nisan 2011’de düzenlediği operasyonda 
gözaltına alınan ve 19 Nisan 2011’de “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem 
yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) 
Diyarbakır Temsilcisi Kadri Kaya, DİHA Batman muhabiri Erdoğan Altan, Mehmet Karabaş, İhsan Dilyak, 
Mehmet Kaya’nın ve tutuksuz üç sanığın yargılanmasına 2 Kasım 2011’de başlandı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların Kürtçe savunma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, 
Mehmet Karabaş’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların Kürtçe savunma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 11 Ocak 2012’ye erteledi. 
 
Kapatılan DTP’nin milletvekillikleri düşürülen eski eşbaşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk’ün, 2006 
yılındaki 1. Olağan Kongre’de yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında açılan davadan ötürü 
yargılanmalarına 22 Mart 2011’de devam edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve sanıkların 
katılmadığı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sunan cumhuriyet savcısı, Ahmet 
Türk hakkında beraat talebinde bulundu. Savcı, Aysel Tuğluk’un ise kongredeki konuşmanın içeriğiyle 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığını” iddia ederek, beş yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini 
istedi. Mahkeme heyeti dosyanın karar için incelemeye alınmasını kararlaştırarak davayı erteledi. 27 Aralık 
2011’de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve sanıkların katılmadığı duruşmada avukatların 
esas hakkındaki savunmalarını alan mahkeme heyeti, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle 
Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk hakkında beraat kararı verdi. 
 
Kandil Dağı’na giderek Koma Civaken Kurdistan (KCK) Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ile yaptığı 
söyleşi, 28-30 Ekim 2010 tarihleri arasında yayımlanan Radikal Gazetesi Muhabiri Ertuğrul Mavioğlu 
hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir kişinin başvurması sonucu, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla dava açıldığı 11 Mart 2011’de öğrenildi. Ertuğrul Mavioğlu’nun ve Hasan Kılıç’ın 
yargılanmasına 6 Temmuz 2011’de devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
Ertuğrul Mavioğlu’nun savunmasını alan mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 9 Aralık 2011’deki duruşmada 
savcının esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyet, Ertuğrul Mavioğlu’nun esas hakkındaki 
savunmasını hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi. Dava 28 Aralık 2011’de sonuçlandı. İstanbul 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Ertuğrul Mavioğlu’nun ve Hasan Kılıç’ın esas hakkındaki savunmalarını 
dinleyen mahkeme heyeti “haberde suç işleme kastının bulunmadığına” kanaat getirerek sanıkların beraat 
etmelerine karar verdi. 
 
29 Aralık 2011’de, Dini inançları nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Malatya 2. Ordu İstihkam Alayı 
Köprücü Taburu Köprücü Yüzücü Bölüğü’nde vicdani reddini açıklayan Muhammed Serdar Delice (28) 
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İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Kasımpaşa Semti’nde 27 Kasım 2011’de gözaltına alındıktan sonra “emre 
itaatsizlik ettiği” gerekçesiyle tutuklanarak Kasımpaşa Askeri Cezaevi’ne gönderildi. 24 Aralık 2011’de 
Malatya Askeri Cezaevi’ne nakledilen Muhammed Serdar Delice’nin “firar” suçunu işlediği gerekçesiyle 
yargılanmasına başlandı. Malatya Askeri Mahkemesi’ndeki duruşmada Muhammed Serdar Delice’nin 
tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme başkanı, üç haftayı geçmemek şartıyla askerliğe 
elverişli olup olmadığının belirlenmesi için Muhammed Serdar Delice’ye askeri hastane tarafından adli 
gözlem yapılması isteyerek duruşmayı 20 Ocak 2012’ye erteledi. 
 
 
 
 

Yargıtay Kararları 
 
22 Mart 2011’de “Yasadışı KCK/TM yöneticisi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan Emek, Özgürlük ve 
Demokrasi Bloku’nun Diyarbakır’da desteklediği bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle’nin, 23 Ekim 2007’de 
yaptığı bir açıklamayla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle hakkında Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 18 Şubat 2009’da verilen bir yıl sekiz aylık hapis cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi 
tarafından onanan kararın yapılan itirazın reddedilmesi üzerine kesinleştiği 8 Haziran 2011’de öğrenildi. 
 
6 Eylül 2011’de, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davada toplam 150 yıl hapis cezasına 
çarptırılan 18 kişiye, 6.5 ile 15 yıl arasında değişen cezalar verilmişti. Aldıkları ceza Yargıtay tarafından onan 
STK üyelerinden Av. Mahmut Şahin,Yavuz Öner,Necati Karataş, Harun Ayaş ve Mehmet Susatan bugün 
tutuklanarak Elazığ E Tipi Cezaevine gönderildi.   
 
Geçtiğimiz hafta Yargıtay 9. Dairesi, bilgisayarında Kürtçe ve Türkçe Grup Yorum şarkıları bulunduğu için 
Berivan Doğan hakkında verilen 10 aylık hapis cezasını yargıtay tarafından onaylandı.  
 
17 Ekim 2011’de, Muş ili Varto ilçesinde 5 Nisan 2006 tarihinde "Sayın Abdullah Öcalan siyasi irademdir" 
kampanyasında imza topladığı gerekçesi ile Behçet Yılmaz hakkında Van. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
"Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesi verilen yıllık hapis cezası, Yargıtay'da onandı. Cezasının 
onaylanması üzerine Varto İlçe merkezinde gözaltına alınan Yılmaz, adliyedeki işlemlerinin ardından 
tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.   

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, YÖNETİCİ ve ÜYELERİNE YÖNELİK BASKILAR  
 
 

I. İHD Şubeleri Hakkında Açılan Dava/Soruşturmalar ve Baskınlar 
 
 

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

 
  
 

II. Gözaltına Alınan, Tutuklanan İHD Yönetici ve Üyeleri 
 

Diyarbakır’da 14 Nisan 2009’da gözaltına alınıp tutuklanan İHD Diyarbakır Şube Yöneticileri Roza Erdede ve 
Arslan Özdemir’in tutukluluğu devam etmektedir. 26 Aralık 2009 günü göz alınıp tutuklanan İHD Genel 
Başkan Yardımcısı Muharrem Erbey’in tutukluluğu devam etmektedir. 
 
Aydın'da, polis ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde 24 Mayıs 2010 günü yaptığı ev baskınlarında aralarında 
İHD Aydın Şube yöneticileri M. Şerif Süren ve Orhan Çiçek’in de bulunduğu 21 kişi “Koma Ciwaken 
Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya üye oldukları” iddiasıyla 
gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Tutuklulukları devam etmektedir. 
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Mardin ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak 13 Şubat 2010 günü, KCK/TM adlı 
yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla tutuklanan İHD Mardin Şube Yöneticisi Abdulkadir Çoğatay’ın 
tutukluluğu devam etmektedir. 
 
24 Mayıs 2011’de, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla Elazığ'da yapılan ev baskınlarında İHD 
Elazığ Üyesi Hüseyin Timur gözaltına alındı. Hüseyin Timur, 27 Mayıs günü tutuklandı. Serbest bırakıldıktan 
sonra yurtdışına çıktı. 

 
15 Ocak 2011’de, İHD Urfa Şubesi tarafından 10-17 Aralık tarihleri arası yapılan İnsan Hakları Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde dağıtılan el ilanları nedeniyle Şube Sekreteri Nail Çetin ile dernek üyesi Murat 
Yardımcı'ya ayrı ayrı 154 TL para cezası verildi.   
 
24 Şubat 2011’de, İstanbul’da gözaltına alınan Şube yöneticimiz Hıdır Gürz yasadışı silahlı terör örgütü 
üyesi olma suçlaması ile gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştır. Yönetici arkadaşımız 
halen bu davadan kaynaklı cezaevinde kalmaktadır.  
 
15 Nisan 2011’de Adana’da kurulan “Demokratik Çözüm Çadırları”nı ziyaret eden İHD MYK Üyesi ve Adana 
Tabip Odası eski başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Huzurevleri Mahallesi Aile Sağlığı 
Merkezi’nde görevli İHD üyesi Dr. Ömer Eski, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 28 
Nisan günü gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Daha sonra haklarında “yasadışı 
örgüte yardım etmek“ iddiasıyla açılan davadan beraat ettiler. 
 
6 Mayıs 2011’de, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabah saat 09.00 sıralarında İHD 
Diyarbakır Şube Yöneticisi Necibe Güneş Perinçek'in Toplukonut 3. Etap'ta bulunan evine baskın düzenledi. 
Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde yapıldığı öğrenilen baskında 
polisler evde iki saat boyunca arama yaptı. Perinçek'in eşi BDP PM Üyesi Mihdi Perinçek'in evde olmadığı 
sırada yapılan baskında, evde bulunan bir kitap, 2 broşür, bilgisayar CD'leri ve bilgisayar hard diskine el 
koyan polisler, baskın sonrası Perinçek'i gözaltına aldı. Perinçek, götürüldüğü emniyet müdürlüğünden 
serbest bırakıldı  
 
20 Temmuz 2011’de, İHD Bingöl şube başkanı Nihat Aksoy; 10 Aralık 2010 tarihinde, Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni olarak görev yaptığı Bingöl 100. Yıl İlköğretim Okulu’nda Çocuk Hakları kulübü rehber öğretmeni 
sıfatıyla yapmış olduğu konuşmasında, her sabah öğrencilere okutulan andın da insan hakları formatına 
uymadığını, dolayısıyla bu durumunda insan haklarına aykırı olduğunu beyan ettiği için hakkında açılan idari 
soruşturma neticesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 1/30 oranında maaş kesim cezası ile cezalandırılmıştır. 
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’na yaptığı itiraz reddedilen Aksoy,   işlemin iptali için Elazığ İdari Mahkemesi’ne 
dava açtı. Davası devam ediyor.”   
 
21 Temmuz 2011’de İHD Siirt şube yöneticisi 1961/Siirt doğumlu Hasan Ceyhan  19.07.2011 günü İHD Siirt 
şube yöneticisi ve gözlemcisi olarak Siirt merkezde yaşanan silahlı çatışma sonrası yaşamını yitiren silahlı 
militanın ailesinin yaptığı başvuru üzerine cenazeyi almak ve defnetmek üzere yardımcı olmak üzere gittiği 
savcılık ve hastanede polisin bakışları ve tavırlarıyla baskı kurmaya çalışılarak taciz edilmiştir.  Cenazenin 
camiye getirilişi sırasında  sivil polis memurunun hakaretlerine ve coplarına maruz kalmıştır.   
 
 22 Temmuz 2011’de gözaltına alınan İHD Siirt şubesi Denetleme Kurulu üyesi, Muhsin Beydoğan gözaltına 
alınmış ve gözaltında kaldığı süre içierisinde polislerin, hakaret, tehdit, baskı ve işkencelerine maruz 
bırakılmıştır.  Muhsn Beydoğan halen tutukludur. 
 
27 Eylül 2011’de,  İHD Şanlıurfa Şuba Başkanı Cemal Babaoğlu, Şube Yönetim Kurulu üyeleri Müslim Çicek 
ve Müslim Kına günü gözaltına alındılar. Aynı gün İHD Şanlıurfa Şubesi’nde polis tarafından arama yapıldı. 
İHD Urfa şube başkanı Cemal Babaoğlu ve Urfa şube yöneticisi Müslim Kına 30 Eylül 2011 günü Şanlıurfa 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından “yasadışı örgüt propagandası yapmak”tan dolayı tutuklandı. Müslim 
Çiçek serbest bırakıldı. ( İlk duruşmada Cemal Babaoğlu ve Müslim Kına tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı) 
 
20 Ekim 2011’de İHD Siirt Şube Yönetim Kurulu üyesi Zana Aksu Ankara’da gözaltına alındı ve 22 Ekim 2 
günü  İzmir Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından İzmir’de tutuklandı. 
 
28 Ekim 2011’de İHD Onur Kurulu üyesi yayıncı ve yazar Ragıp Zarakolu günü gözaltına alındı ve 1 Kasım 
2011 günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
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1Kasım 2011 günü gözaltına alınan İHD Mardin Şube yöneticilerinden Veysi Parıltı 2 Kasım 2011 tarihinde 
tutuklanarak Mardin E tipi kapalı cezaevine konuldu. 
 
3 Kasım 2011’de Karadeniz Bölgesi’nde bulunan cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlalleri 
iddialarını araştırmak amacıyla Karadeniz Bölgesi’ne gelen İnsan Hakları Derneği  heyetinde bulunan, 
Av.Serdar Çelebi ve Av.Pınar Akkuş bu kapsamda ziyaret etmek istediği Kalkandere (Rize) L Tipi 
Cezaevi’nde gardiyanların kötü muamelesine ve psikolojik şiddetine maruz kalmıştır.   
 
5 Kasım 2011’de, İHD Gaziantep şube başkanı  Aynur Ak gözaltına alındı. Akşam saatlerinde savcılığa 
çıkarılan Aynur Ak’a savcı, elinde kendisiyle ilgili belgeler olduğunu, kendi eliyle hayatını tehlikeye attığını, 
yanan ateşten ne kadar uzak durursa kendisi için iyi olacağını söyledikten sonra serbest bırakmıştır.  
 
6 Kasım 2011’de, İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut  Hakkari’de gözaltına alınmış ve dört gün 
gözaltında kaldıktan sonra Van Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından 10 Kasım 2011 günü 
Van’da tutuklanmıştır. (2 ay Bayburt cezaevinde kalan İsmail Akbulut tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılmıştır)   
  
22 Kasım 201’de, İHD Doğubayazıt Temsilcisi Avukat Şaziye Önder gözaltına alınmış ve tutuklanarak 
cezaevine konulmuştur. 
 

22 Kasım 2011 günü Türkiye’nin 16 ilinde 47 avukat gözaltına alındı ve 25 Kasım 2011’de 36 sı tutuklandı. 
Bu avukatlardan birçoğu İHD Şubelerinin eski başkan ve yöneticiliğini yapmış kişilerdir.   

 
23 Kasım 2011’de İHD Siirt Şubesi Yönetim Kurulu Asil Üyesi Reşit Teymur, Siirt merkezde gözaltına alınmış 
25 Kasım 2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından eylemlere katılmak ve organize etme iddiasıyla 
tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştur.   
 

III. Tehdit Edilen, İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalan Ve Saldırıya Uğrayan İHD Yönetici ve 
Üyeleri 
 
17 Temmuz 2011’de İHD Siirt şube yöneticisi 1947/Eruh doğumlu Ramazan Ural, İHD Siirt şubemize yaptığı 
başvuruda: “Evim (evde olmadığım sırada)  16.07.2011 günü saat 07:30 civarında Siirt emniyet müdürlüğüne 
bağlı polisler tarafından aranmış tüm ev ve eşyalar darmadağın edilmiş, arama bittikten sonrada ev halkına 
şahsım için tehditlerde bulunarak evden ayrılmışlar.” Demiştir.   
 
8 Eylül 2011’de, Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde dün nöbet tuttuğu esnada uzun namlulu silah ile intihar ettiği ileri 
sürülen İstanbul doğumlu Bingöl Kığı İlçesi nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki jandarma er Sedat Durgun'un 
ölümünü incelemek isteyen İHD Bitlis Temsilcisi Hasan Ceylan, engellemelerle karşılaştı. Ceylan, ilçeye girer 
girmez çok sayıda polis aracı tarafından takibe alındı. Ceylan'ın olay bölgesinde inceleme yapmasına 
cezaevi yetkilileri izin vermedi. Ceylan son olarak gittiği Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı'nın " Başınıza bir şey 
gelmeden burayı terk edin" uyarısıyla karşılaştı  
 

IV. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan Soruşturmalar 
 
 
31 Mayıs 2011’de Ankara’da yapılan Hopa Olaylarını protesto gösterisinden sonra gözaltına alınıp ve 
işkence ve kötü-muamele gören kişileri ziyaret için Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde, basın açıklaması 
yapan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve birçok kişi hakkında “2911 sayılı Kanuna muhalefet”ten 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmıştır.  
 
 

V. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan, Sonuçlanan veya Devam Eden Davalar 
 
4 Temmuz 2011’de Mardin'in Derik İlçesinde İlçesi’nde bir basın açıklamasına katılan ve aralarında İHD 
Mardin Şube Saymanı Abdurrahman Kızılay, İHD üyeleri M.Salih Ektiren, Ömer Kıran, Belediye Meclis 
Üyeleri ve Kapatılan DTP nin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi  hakkında "Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri yasasına muhalefet" iddiasıyla Derik Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci 
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duruşması yapıldı. Sanıkların Kürtçe ifade verme taleplerini yenilemeleri sonucu duruşma ileri bir tarihe 
ertelendi  
 
İHD Bingöl Şube Başkanı ve Bingöl 100. Yıl İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Çocuk Hakları 
Kulübü'nde görevli Nihat Aksoy'a 10 Aralık 2010 tarihinde "Evrensel Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla 
düzenlenen etkinlikte, "Öğrenci andının okutulması insan hakkı ihlalidir" dediği için İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından "1/30 oranında aylık kesme cezası" verildi. Söz konusu etkinlikte kısa bir konuşma yapan Aksoy, 
öğrencilerine dünyada ve Türkiye'de insan hakkı ihlallerinin devam ettiğini söylemiş ve konuşmasına "Her 
gün İlköğretim okullarında, siz öğrencilere okutulan öğrenci andı da evrensel insan haklarına aykırılık teşkil 
ettiği halde, sizlere okutulmaktadır. Bu durum Evrensel İnsan Haklarına uymayan bir formattır. Ben bir 
eğitimciyim. Aynı zamanda bir insan hakları savunucusuyum. Öğrenci andı evrensel nitelikli insan hakları 
formatına uymamakta, dolayısıyla bu özel günün anlamını da göz önünde bulundurarak şahsım olarak bu 
andın sizlere okutulması taraftarı değilim" demişti. 
  
23 Aralık 2011’de İHD Diyarbakır Şubesi Sekreteri Raci Bilici ve Kayıp Komisyonu üyesi Necibe Güneş 
Perinçek hakkında, “Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın” talebiyle her hafta düzenlenen oturma 
eylemlerinden 5 Şubat 2011’de gerçekleşen 104. eylemde “2911 sayılı Kanuna muhalefet ettikleri” 
gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul eden 
Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Raci Bilici ve Necibe Güneş Perinçek’i 21 Şubat 2012’de yargılamaya 
başlayacak   
 
 

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
 

31 Mayıs günü, Edirne’de 27 Aralık 2009’da basın açıklaması yapan ve imza kampanyası düzenleyen 
Gençlik Derneği üyelerinin uğradığı linç girişimine ilişkin yapılan suç duyuruları sonucunda, 5 kişi hakkında 
açılan dava sonuçlandı. Edirne 2. Asliye Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme başkanı, sanıklar 
Aytaç Geyhan, Sercercan Kutlu, Alp Timuçin Köselerden, Varol Ayhandan ve Tunay Fida’nın “inanç, 
düşünce ve kanaat kullanılmasına engel olma” suçunu işledikleri gerekçesiyle birer yıl, sanıkların mevcut 
eylemi birden fazla kişi ile bir araya gelerek işledikleri için ise cezalarının bir kat artırılarak, ikişer yıl hapis 
cezasına mahkûm edilmelerine karar verdi. 1 er yıl 8 er aya indirilen hapis cezaları ertelenerek hükmün 
açıklanması geriye bırakıldı   

Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
 
5 Ocak 2011’de, Ankara’da üniversite öğrencilerine yönelik şiddeti ve üniversitelere polis ekiplerinin girmesini 
protesto etmek amacıyla  ODTÜ den, AKP ye yürümek isteyen öğrencilere polis ekipleri basınçlı su ve biber 
gazıyla müdahale etti. Polis ekiplerinin aşırı ve ölçüsüz biber gazlı müdahalesinin sonunda hiçbir öğrenci 
gözaltına alınmazken müdahale sırasında üç kameramanın yaralandığı öğrenildi  
 
9 Ocak 2011’de TİGEM Ceylanpınar İşletmesi'ne 315 yeni işçinin alınacağını duyurması üzerine, işletmede 
taşeron firmalarda çalışan ve işten çıkarılma kaygısı taşıyan işçiler çarşı merkezinde bir araya gelerek basın 
açıklaması yapmak isteyen kitleye, polisin izin vermemesi üzerine gerginlik çıktı. Polis’in biber gazı ve 
coplarla müdahale ettiği müdahale sırasında biber gazından etkilenen ve fenalık geçiren 3 kişi hastaneye 
kaldırıldı.   
 
13 Ocak 2011'de Yüksekova'da Diyarbakır'da görülen KCK davasına dikkat çekmek amacıyla yapılan basın 
açıklaması sonrası yürüyüşe geçen kitleye polisin yaptığı müdahale sonrası gaz bombası isabet eden 2 kişi 
yaralanırken, 3 kişide gözaltına alındı.   

15 Ocak 2011’de, İstanbul’da Beyoğulu İstiklal Caddesi’nde KCK davasını protesto etmek için BDP’nın 
yapacağı basın açıklaması polis müdahale etti. 
 
25 Ocak günü, “Torba Yasa Tasarısı”nın geri çekilmesi talebiyle TBMM’ye yürümek isteyen KESK e bağlı 
sendikalardan ve sivil toplum örgütlerinden oluşan gruba, polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek 
grubun yürümesini engelledi   
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26 Ocak 2011'de  Ağrı'nın ilçelerinde yapılan ev baskınları ve gözaltıları protesto eden gençlere polis 
müdahale etti. Doğubeyazıt Büyük Ağrı Caddesi'nde toplanan bir gruba polis müdahale etti.     
 
27 Ocak günü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’da üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle 
görüşmesini İstanbul’da protesto etmek isteyen öğrencilere polis gaz bombası ve copla müdahale etti  
 
29 Ocak 2011'de Yüksekova'da DYG üyesi yaklaşık bin kişinin, İran hükümetinin Kürt genci Hüseyin Xizri'yi 
idam etmesini, DYG Yüksekova Sözcüsü Sedat Karadağ'ın tutuklanmasını ve son dönem gelişen gözaltı ve 
tutuklamaları protesto etmek amacıyla düzenlediği basın açıklamasına polis müdahalede bulundu.     
 
3 Şubat 2011’de Kamuoyunda Torba Yasa Tasarısı olarak bilinen 234 maddelik “Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı protesto etmek amacıyla  DİSK’in 
çağrısıyla Ankara’ya gelen işçilerin eylem yapmasına izin vermeyen polis ekipleri gruba 1,5 saat boyunca 
biber gazıyla müdahale etti    
 
10 Şubat 2011’de Van'ın Hacibekir (Xaçort) Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, kent merkezine doğru 
yürüyüşe geçti. Yürüyüşe, polisler gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. polis 2 kişiyi 
gözaltına aldı.   
 
10 Şubat 2011’de Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (Trabzon), Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
katıldığı sempozyumu protesto etmek için  HES lerle ilgili basın açıklaması yapmak isteyen Öğrenci 
Kolektifleri üyesi öğrencilere, polis ekipleri müdahale etti  
 
15 Şubat 2011’de Van'ın Erciş İlçesi'nde 15 Şubat günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe polis 
müdahale etti. BDP İlçe binasından Zilan Parkı'na doğru yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve 
tazyikli suyla müdahalede bulundu. Haber takibi yapan DİHA Muhabiri Nazan Sala, polisin küfürlü saldırısına 
maruz kalırken, çekim yapması ise engellendi  
 
17 Şubat 2011’de Diyarbakır’da 15 Şubat günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe polisin sert 
müdahalesini kınamak isteyen kitleye müdahale etti.   
 
22 Şubat 2011’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Mersin Üniversitesi’ni ziyaret etmesini protesto etmek 
üzere bekleyen öğrencilere, polis ekipleri müdahale etti.    
 
25 Şubat günü, Ankara’da organ bağışı yapılmasına yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla Yüksel 
Caddesi’nde kurulan standı kaldırmak isteyen polis ekipleriyle stant görevlileri arasında çıkan tartışmanın 
arbedeye dönüşmesinin ardından sivil bir polis memurunun stant görevlisi bir kadını yumrukladığı çevrede 
bulunan kameralar tarafından görüntülendi. Biber gazının da kullanıldığı olay sonrasında  gözaltına alınanlar 
olduğu öğrenildi.   

5 Mart 2011’de, devam eden Konut Kurultayı'nı protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyesi gruba "caddeyi 
trafiğe kapattıkları" gerekçesiyle polis müdahale etti.  
 
14 Mart 2011’de İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde “parasız eğitim” talebiyle açlık grevi yapmak isteyen Gençlik 
Federasyonu üyelerine  polis müdahale etti       
 
17 Mart 2011’de İzmir’de Konak Belediyesi’nin sendikal hakları için eylem yapmaları nedeniyle işten 
çıkarttığı, belediyenin temizlik işlerini yapan taşeron şirketin 115 çalışanının, bir süre önce belediye binası 
önünde başlattığı eyleme polis ekipleri cop ve gaz bombalarıyla müdahale etti.    
 
20 Mart günü yapıldı. Newroz Parkı’nda yapılan kutlamanın ardından taleplerini dile getirmek amacıyla 
Çözüm Çadırına yürüyen yüzbinler, çadırın bulunduğu Koşuyolu Parkı’na ulaştığında polisin sert 
müdahalesiyle karşılaştı. Polisin gaz bombaları ve panzerlerle yaptığı müdahaleden korunmak amacıyla 
çadıra sığınan vatandaşlara, burada da müdahale edildi ve çadıra onlarca gaz bombası atılarak, çadır tahrip 
edildi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösteriler sırasında onlarca kişi yaralanırken, bilinen 10 kişi de 
gözaltına alındı.  Kurulan çadırlar, "Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine uygun bir alan olmadığı" iddiasıyla 
polislerce kaldırıldı.   
 
21 Mart 2011'de Şırnak Silopi İlçesi'nde dün gece Nuh, Cudi ve Başak mahallerinde gerçekleştirilen Newroz 
kutlamasının ardından "Demokratik Çözüm Çadırı"na yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti.   
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27 Mart 2011'de Mardin ili Nusaybin ilçesinde Mitani Kültür Merkezi, Şirin Bulvarı, 27 Mayıs Caddesi ve 
Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen binlerce yurttaş, Barış Parkı'na yürümek istedi. Kalabalığın önünü polis 
Cumhuriyet Caddesi'nde kesti. Polis engeline takılan binlerce kişi dört ayrı yerde oturma eylemi 
gerçekleştirdi, kalabalığa, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahele ederken, bazı polislerin 
vatandaşlara taş atması da dikkat çekti. Çok yakın mesafeden sıkılan tazyikli boyalı su sonucu vücudunda 
yanıklar oluşan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma 
alındı.  Ayrıca polisin attığı gaz bombasının sırtına isabet etmesi sonucu 1 gencin yaralandığı belirtildi.     
 
28 Mart 2011'de Kızıltepe'nin Özgürlük Meydan'ında açılan "Demokratik Çözüm Çadırı"na kar maskeli 
polisler baskın düzenledi. Gece saat 04.00 sularında 300'e yakın kar maskeli çevik kuvvet polisle yapılan 
baskında, Kızıltepe Belediye Başkanvekili Şerife Alp ve BDP İlçe Eş Başkanı Ömer Turgay ile çok sayıda 
kişiye polisin silah dipçikleri ve coplarla saldırıda bulunduğu belirtildi. Turgay ile birlikte 25 kişinin silah 
dipçikleri ve coplarla darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi.      
 
29 Mart 2011'de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde "Demokratik Çözüm Çadırı"na yapılan baskın sonucu 
gözaltına alınan 13 kişinin serbest bırakılması için Adliye önünde oturan binlerce kişiye polis, sert şekilde 
müdahale etti  Kullanılan yoğun gaz nedeniyle cadde gaz bulutu altında kalırken, çok sayıda kişi gazdan 
etkilenerek bayıldı. Polise taşlarla karşılık verilen müdahalede, ismi öğrenilemeyen bir genci aralarına alan 
polisler, coplarla darp etmeye başladı. Yaralanan genç gözaltına alınmak için bindirildiği polis aracından 
kaçarak, kurtuldu.   
 
29 Mart 2011'de Kızıltepe’de Demokratik Çözüm Çadırı’na yapılan polis müdahalesinin ardından gün 
içerisinde yaşanan olaylarda 5 kişinin polis tarafından darp edilerek, gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına 
alınan ve emniyetteki sorguları devam eden kişilerin Ferhat Aksoy, Veysi Rant, Şehmuz Demiştaş, Mehmet 
Ali İşler ve Şehmuz Bingöl olduğu öğrenildi. Bu kişilerden Şehmuz Bingöl’ün ayağının kırıldığı ve kafasına on 
dikiş atıldığı bildirildi.   
 
30 Mart 2011'de Toplumsal gösterilerde polisin kullandığı ve sık sık ölüm ve yaralanmalara neden olan gaz 
bombaları Hakkari'de bir çocuğun yüzünün yanmasına neden oldu. Önceki gün Hakkari'de Pehlivan 
Mahallesi'nde yaşanan gösteriler sırasında olaya müdahale eden polisin attığı gaz bombası bir evin 
bahçesine düştü. O esnada bahçede oynayan Azat Aslan (6), gördüğü gaz bombası kovanını eline alıp 
oynamaya başladı. Bir süre sonra ellerini yüzüne sürmeye başlayan küçük Azat'ın yüzü yanmaya ve su 
toplamaya başladı. Olayın ne olduğunu anlayamayan ailesi  Azat'ı hastaneye kaldırdı  
 
1 Nisan günü, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde DTK ve BDP tarafından “sivil itaatsizlik” eylemleri kapsamında 
BDP Bismil İlçe binası önünde bir araya gelen binlerce kişinin yürümesine polis tarafından izin verilmedi.  
Yapmak istedikleri eyleme izin vermeyen güvenlik güçlerini protesto eden kitlenin, yaklaşık bir saat süren 
oturma eylemine, polis uyarıda bulunmadan tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin müdahale 
etmesi üzerine çatışma çıktı. Polisin sert müdahale ettiği eylemde   atılan gaz bombasından etkilenen çok 
sayıda kişi ise baygınlık geçirdi. Müdahale esnasında TOMA aracı tarafından sıkılan tazyikli su, bazı ev ve iş 
yerlerinin camlarının kırılmasına neden oldu. Adeta savaş alanına dönem İstasyon Meydanı'nda gözaltına 
alınan 2 genç, belediye avlusunda bulunan çok sayıda yurttaşın tepkisine neden olurken, gençlerin İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
3 Nisan 2011’de Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde akşam saatlerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum 
günü nedeniyle yürüyüşe geçen yüzlerce kişiye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Polisin 
müdahalesi sırasında biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.  
 
4 Nisan 2011’de, Düzce’nin Beyköy Beldesi’ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren MAS-
DAF Makine Sanayi’nde “grev yaptıkları, iş yavaşlattıkları, fabrikaya mal giriş çıkışlarını engelledikleri ve 
fabrika malına zarar verdikleri” gerekçesiyle iş akitleri sona erdirilen 112 işçinin fabrikayı terk etmeyerek 
yaptıkları eyleme fabrika sahiplerinin talebiyle polisin müdahale ettiği öğrenildi.     
 

6 Nisan 2011’de, Kocaeli'nde toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı protesto etmek için yolu trafiğe 
kapatarak eylem yapmak isteyen öğrenci grubuna, biber gazıyla müdahale etti. 
 
6 Nisan 2011'de operasyonları protesto etmek için BDP Şırnak İl binası önünden toplanan bini aşkın kişi 
"Demokratik Çözüm Çadırı"na doğru yürüyüşe geçti. Çadırın bulunduğu meydanda son bulan yürüyüşün 
ardından basın açıklaması yapıldı.  Polis daha sonra çadıra ve gençlere gaz bombalarıyla müdahale etti.  
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Müdahale sırasında   polisin Gazi Paşa İlköğretim Okulu bahçesine de gaz bombası attığı ve 20 öğrencinin 
baygınlık geçirdiği belirtildi.   
 
6 Nisan günü, Hatay'ın Hassa İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda yaşamını yitiren HPG'li Şehmus 
Özalp'ın (Cigerxwin Mardin) cenazesi Bismil İlçesi'nde defin işlemleri devam ederken, Polis kitleye gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  İlk belirlemelere göre 4 kişinin gözaltına alındı   
 
8 Nisan günü, Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda "Demokratik Çözüm Çadırı"nı kurmak isteyen yurttaşlara 
çevik polisi gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti   
 
11 Nisan 2011’de Samsun’da faaliyet gösteren British American Tobacco (BAT) Sigara Fabrikası’nda 31 
Mart 2011’de iş akitleri sona erdirilen 120 işçinin fabrikayı terk etmeyerek yaptıkları eyleme, polis fabrika 
sahiplerinin talebiyle müdahale etti.  
 
13 Nisan 2011’de İzmir’de Konak Belediye’ne bağlı taşeron şirketlerden çıkarılan ve bu nedenle belediye 
binası önünde eylem yapan işçilere polis müdahale etti.     
 
14 Nisan günü, YGS sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak,  
İstanbul’da  ÖSYM Üsküdar Bürosu’nda eylem yapmak isteyen 12 kişilik öğrenci grubuna polis ekipleri 
müdahale etti.   

16 Nisan 2011’de,  İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenmek istenen protesto eylemine müdahale eden 
polis ekipleri, 7 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. 

18 Nisan 2011’de, BDP İstanbul İl Örgütü'nün KCK davasında yargılanan Kürt siyasetçilere destek vermek 
için planladığı eylem, YSK kararını protesto gösterisine dönüştü. Taksim'de eylem yaptıktan sonra 
Aksaray'daki Demokratik Çözüm Çadırı'na yürüyen binlerce kişiye burada polis sert bir şekilde müdahale etti.  
 
19 Nisan günü, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen KCK Davası ve YSK’nın bağımsız adayları 
veto kararını protesto etmek için Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı etrafında 
binlerce kişi bir araya geldi. Diyarbakır Adliyesi ve belediye önünde bir araya gelen kitleye yönelik yapılan 
polis müdahalesinde M. Sabri Akar ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. 
Bilinen 7 kişinin Alman Hastanesine kaldırıldığı müdahalede150  yi aşkın kişi gözaltına alındı.   
 
19 Nisan 2011’de Kürt siyasetçilerin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması nedeniyle 
adliye binası önünde toplanan binlerce kişiye polisin sert  müdahale etmesi   sırasında Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi DİSKİ çalışanı olan M. Sabri Akar kafasına gaz bombasına isabet etmesiyle ağır yaralandı.    
 
19 Nisan 2011’de Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde  protesto  gösterisi için BDP İlçe binası önünde bir araya 
gelen ve aralarında Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu ile BDP'li yöneticilerinin de bulunduğu binlerce kişiye 
polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti. 
 
20 Nisan 2011'de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde YSK'nin adayları vetosunu protesto etmek için Başak, Nuh ve 
Barbaros mahallelerinde bir araya gelen çok sayıda genç polisle çatıştı, 1 çocuk gözaltına alındı. Olayların 
yaşandığı mahallerde ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi Zeliha Kesik isimli bir çocuk polisin attığı gaz 
bombasının karnına isabet etmesi sonucu yaralandı.   
 
20 Nisan 2011'de Şırnak ili Cizre ilçesin'de YSK'yı protesto etmek için akşam başlayan olaylar gece geç 
saatlere kadar sürdü. 3 kişinin yaralandığı bildirildi. 11 yaşındaki Hüseyin Karane, başından aldığı darbe 
sonucu yaralandı ve Cizre Devlet Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. Burada ilk müdahale yapıldı. Kafasına 10 
dikiş atılan Karane, taburcu edildi.    
 
20 Nisan 2011'de Diyarbakır'da YSK'nın bağımsız adayları veto kararı ve 'KCK davası'nı protesto etmek 
isteyen binlerce kişiye polisin müdahalesiyle kentte 28 Mart 2006'da yaşanan olayların manzarası 
yaşanırken, Bismil'de polis kurşunu ile İbrahim Oruç'un yaşamını yitirdiğinin duyulmasıyla mahallelere de 
barikat kuruldu.  Polis kitleye gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederken, yer yer silah kullanıldığı 
öğrenildi. Sur İlçesinde polis silahı ile 3 kişinin bacağından yaralandığı iddia edildi.     
 
20 Nisan günü, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde YSK'nin veto kararını protesto etmek için yürüyen kitleye polis 
sert bir şekilde müdahale etti.   
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20 Nisan 2011’de Diyarbakır'da dün "KCK" adı altında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 
Kürt siyasetçilere destek veren ve YSK'nin kararını protesto eden kitleye yönelik yapılan polis 
müdahalesinde gözaltına alınan 100'ü aşkın kişi Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık 
kontrolünden geçirildi. İddiaya göre katıldığı mitingin ardından gözaltına alınan ve hastaneye vücudunun 
çeşitli yerlerinde darp izleriyle getirilen İsmail Kardaş'a hastane içerisinde de şiddet uygulandı. Başhekim 
Yardımcısı Remzi Güneş'in polislere müdahale edip hastane içerisinde bulunan hastaya bu şekilde 
müdahale edemeyeceklerini söylemesinin ardından polislerin Kardaş'ı hastane dışına çıkararak polis 
otosunda darp etmeye devam ettikleri bildirildi.   
 
20 Nisan 2011'de Mardin ili Nusaybin ilçesin'de dün öğlen saatlerinden itibaren YSK'yı protesto etmek için 
sokağa çıkan kitleye polisin sert müdahalesinin ardından  3'ü çocuk 8 kişi ise yaralandı. Yaralı çocuklardan 
2'sinin durumunun iyi olduğu belirtilirken bir çocuk ise hala yoğun bakımda tutuluyor.   
 
20 Nisan 2011’de İstanbul’da 14 Mart 2010’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda 
“parasız eğitim” talebini içeren pankartı açtıkları için tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz adlı 2 
öğrencinin serbest bırakılması amacıyla Adana’da İnönü Parkı’nda açlık grevi başlatan Liseliler Federasyonu 
üyesi 5 öğrenciye zabıta ekipleri müdahale etti. Kurmak istedikleri çadırın direklerine sarılan öğrencileri 
zabıta ekiplerinin sürükleyerek parktan uzaklaştırmaya çalıştığı öğrenildi          
 
21 Nisan 2011’de Van'da, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde yapılan protesto gösterisinde polisin açtığı ateş 
sonucu yaşamını yitiren İbrahim Oruç'un öldürülmesini protesto etmek için bir araya gelen kitleye polisin 
müdahale etti.   
 
21 Nisan 2011’de, çıkan YSK kararlarını protesto olaylarında, Batman’da  Belediye Başkanvekili Serhat 
Temel ve BDP İl Eş Başkanı Saadet Becerikli ile 1 eylemci yaralandı 
 
21 Nisan 2011'de Kızıltepe'de yürüyüş yapmak isteyen binlerce kişi Mehmet Sincar Parkı'nda bir araya 
gelerek belediye binasına doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüşe polisin gaz bombaları ve panzerlerle karışlık 
vermesiyle çatışmalar başladı. Polisin attığı gaz bombalarından aralarında Derik Belediye Başkanı Çağlar 
Demirel ve Kızıltepe Belediye Başkanvekili Şerife Alp'in de bulunduğu  1'i ağır 16 kişi yaralandı.   
 
21 Nisan 2011'de Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde YSK'nin Kürt siyasetçiler için aldığı veto kararını protesto 
etmek ve Diyarbakır'da polis kurşunu ile yaşamını yitiren İbrahim Oruç için yürüyüş düzenlendi. Açıklamanın 
ardından yürümek isteyen gençlere polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Polisin rastgele biber 
gazı, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulunması sonucu 53 yaşındaki Cihan Sağdıç karnına 
isabet eden gaz bombası sonucu yaralandı.  Sağdıç, olayların içinde olmadığını ancak polisin rastgele ateş 
etmesi üzerine yaralandığını belirterek, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.   
 
21 Nisan 2011'de Batman'da 19 Nisan günü öğlen saatlerinden başlayan ve gece boyunca süren olaylarda 
aralarında çok sayıda çocuk ve engellilerin de olduğu yüzlerce insan yaralanırken, 50'nin üstünde kişi de 
gözaltına alındı. Yüzlerce kişi ise yoğun gaz bombardımanı altında yaralandı. Batman'daki birçok özel 
hastane yaralılarla dolup taştı.   Polis şiddetinden BDP Gurup Başkan Vekilleri Ayla Akat Ata, Bengi Yıldız, 
Belediye Başkanvekili Serhat Temel, BDP İl Genel Meclis Başkanı Salih Aktan, BDP İl Eşbaşkanı Saadet 
Becerikli'nin yanı sıra Duruş Gazetesi muhabiri Mehmet Uçar, Medya Gazetesi muhabiri Osman Arslan da 
nasibini aldı.  
 
21 Nisan 2011'de Şırnak ili İdil ilçesin'de YSK'nın bağımsız adayları veto etmesi ve Bismil'de İbrahim Oruç'un 
polis kurşunu ile öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından Adile Naşit 
Caddesi'nde barikat kuran gençlere özel hareket timlerinin müdalalesi sonucu 3 kişi plastik mermi ile 
yaralandı. Plastik mermi ile yaralanan 7 yaşındaki Y.O. adlı çocuk ağır yaralandı.   
 
21 Nisan 2011'de Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 100. Yıl Parkı'nda bir araya gelen ve aralarında BDP il ve 
ilçe yöneticileri, Eğitim Sen üyeleri, KÜRDİDER üyeleri, Kızıltepe Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve belediye 
meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Newroz Alanı'na doğru yürüdü.  Yola barikat kuran 
polis gruba tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin attığı gaz bombaları nedeniyle M.A. sırtına, 
N.İ. ise başına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralandı. Gözaltı korkusu ile hastaneye gidemeyen 
çocuklara çevredeki yurttaşlara tarafından tedavi edildi.   
 
22 Nisan 2011'de Hakkari'de iki gün süren  gösterilerde 50 yi aşkın kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır 
olan Müjdat Yılmaz Van'a sevk edilerek tedavi altına alınırken,  olaylarda çoğunluğu gaz bombasının isabet 
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ettiği 50 yi aşkın kişi kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 
kalanlar ise gözaltı riski nedeniyle hastanelere gitmedi.   
 
 23 Nisan 2011'de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde Mardin-Diyarbakır Karayolu üzerinde 8 Nisan'da meydana 
gelen patlamada yaşamını yitiren HPG'li Beşir Muhammed'in (Bengi Welat) cenaze töreninin ardından 
"Demokratik Çözüm Çadırı"na yürüyen binlerce kişiye polisi müdahalesiyle başlayan olaylarda 2 kadın gaz 
bombası isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Ancak kadınlar gözaltına alınma korkusuyla hastaneye 
götürülmeyerek evinde tedavi edildi.   
  
23 Nisan 2011'de Diyarbakır’da Yeniköy Mezarlığı'nda HPG'li Kenan Topdemir'in cenazesinin 
defnedilmesinin adından on binlerce kişi Kuruçeşme güzergahından Dicleliler Yasevi'ne doğru yürüyüşe 
geçti. Kitleye polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti.  Olaylarda 1’i çocuk 3 kişi polis tarafından 
darp edilerek gözaltına alındı.    
 
23 Nisan 2011'de Başkale ilçe merkezinde bulunan Atatürk heykeli yanında bir araya gelen ve aralarında 
Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu Van adayı Nazmi Gür, Başkale Belediye Başkanvekili Hecer Saruhan, 
görevden alınan Belediye Başkanı İhsan Güler, İl Genel Meclis üyelerinin de bulunduğu bine yakın kişinin 
basın açıklaması sırasında polisin yaptığı müdahaleyle başlayan olaylarda 1 genç de gaz bombasının isabet 
etmesi sonucu yaralandı.   
 
23 Nisan 2011’de Kızıltepe'de bir araya gelen gençler yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe polisin gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahale etmesi üzerine  çıkan olaylar sırasında 1'i ağır 3 çocuk yaralandı.   

23 Nisan 2011’de, BDP İstanbul İl Örgütü'nün, YSK'nın veto kararı esnasında yaşanan polis şiddetine tepki 
amacıyla yaptığı basın açıklamasına polis izin vermedi, yaşanan çatışmalarda BDP'li yöneticilerin de 
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Demokratik Çözüm Çadırı da polisler tarafından 
söküldü.  

24 Nisan 2011’de, BDP İstanbul İl Örgütü'nün, YSK'nın veto kararı esnasında yaşanan polis şiddetine tepki 
amacıyla yaptığı basın açıklamasına izin verilmedi.   
 
27 Nisan 2011’de Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde 20 Nisan'da polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Halil 
İbrahim Oruç'un katillerinin bulunması için İlçe Kaymakamlığı'na yürümek isteyen kitleye polis gaz 
bombalarıyla müdahale etti.    
 
27 Nisan 2011'de Van'da Demokratik Çözüm Çadırı'nın kaldırılmasını proteste etmek amacıyla yapılmak 
istenen basın açıklaması öncesi polisler bazı küçük çocukları gözaltına alırken, açıklamanın yapılacağı 
Feqiyê Teyran Parkı'nı ise ablukaya aldı. Abluka altına alınan parkta yapılan açıklamaya polis gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Müdahaleyle birlikte 1 kişi kafasına isabet eden plastik mermiyle yaralandı. İsmi 
öğrenilemeyen kişinin gözaltına alınma korkusu nedeniyle hastaneye kaldırılmadan bir araçla evine 
götürüldüğü bildirildi.    
 
27 Nisan 2011’de Şırnak ili İdil ilçesinde YSK'nin bağımsız adayları veto etmesinin ardından sokağa çıkan 
halka yönelik polis müdahalesi ve Bismil'de lise öğrencisi Halil İbrahim Oruç'un polis kurşunu ile 
öldürülmesini 21 Nisan'da protesto eden kitleye yönelik polis müdahale etti.   
 
27 Nisan 2011’de Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde Demokratik Çözüm Çadırı'na 4. kez polisin el koymasını 
protesto etmek için yürüyüş yapan gençlere polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti.    
 
7 Mayıs 2011’de, Hakkari Bağımsız Milletvekili Adayı Selahattin Demirtaş’ın kent merkezindeki seçim 
bürosunun açılışı için düzenlenen miting sonrası bir grup ile polis arasında çıkan tartışma kısa sürede 
çatışmaya neden oldu. Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale  etti. 

12 Mayıs 2011’de, İstanbul Üniversitesinde Uluslararası Anayasa Kongresinde yaşanan polis saldırısını 
protesto eden öğrencilere polis tekrar saldırdı. Fen Fakültesi’nde devam eden kongrede yaşananları protesto 
etmek için Edebiyat Fakültesi Hergele Meydanı’nda bir araya gelen öğrencilere, fakülte içine eylemden önce 
gelen çevik kuvvet saldırdı. Polis fakülte içinde biber gazı kullanınca birçok öğrenci gazdan etkilendi. 
Amfilerde derste olan öğrenciler de gazdan etkilenirken, astım hastası olan bir öğrencinin de fenalaştığı 
öğrenildi.  

12 Mayıs 2011’de, İstanbul’da işlerine son verildiği için direnişte bulunan PTT  ve  Onteks işçileri, Boğaz 
Köprüsünü, yaptıkları zincirli eylemle bir süre trafiğe kapatırken, işçilere sert müdahalede bulunan polis, 10 
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kişiyi yaka paça gözaltına aldı. Polisin işçileri yerlerde sürüklemesi nedeniyle ağız ve burunlarından kan 
geldi. 
 
15 Mayıs 2011'de Yaşamını yitiren 12 HPG'li için Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde sabahın erken saatlerinden 
itibaren BDP ilçe binası önünde toplanan kitle polise tepki göstermek için taş attı. Taşlara polisinde gaz 
bombalarıyla karşılık vermesiyle olaylar çıktı. Demokratik Çözüm Çadırı'na yönelen polisler çocukları 
gözaltın alınmasını engellemeye çalışan kadınları darp etti. Olaylar esnasına çadırda oturan Hüseyin 
Beyhan, 8-9 yaşlarında bir erkek çocuğu ve Sebahattin Koyuncu isimli yurttaş ile isimleri öğrenilemeyen 7 
kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.   
 
15 Mayıs 2011'de Şırnak İli İdil ilçesin'de 12 HPG'linin yaşamını yitirdiği operasyonları kınamak için yürüyüş 
yapan kitleye polis müdahalesiyle başlayan olaylarda Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile yaptığı müdahale 
sonucu 2 kişi yaralandı. Polisler Aşitî Parkı'nda bulunan Demokratik Çözüm Çadırı'na da gaz bombası attı.   
 
15 Mayıs 2011'de 12 HPG'linin yaşamını yitirmesini protesto etmek için Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi 5 Nisan 
Mahallesi'nde binlerce kişi Emek, Özgürlü ve Demokrasi Bloğu'nun seçim bürosu önünde bir araya gelen 
kitleye polisler önce gaz bombaları ile müdahale etti, ardından ise seçim bürosunun içine gaz bombaları ve 
tazyikli su sıktı.  Teğmen Caddesi'ne yayılan çatışmalar sırasında birçok kişi gaz bombalarının isabet etmesi 
sonucu yaralandı. Kafasından yaralana Ahmet Doğan isimli yurttaşın hastaneye kaldırılarak, kafasına 10 
dikiş atıldı. Kafasına gaz bombası isabet eden 1 çocuk Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis aracının çarptığı 1 çocuk ise hafif şekilde yaralandı.   Bir evin camında içeri giren gaz 
bombası nedeniyle evde bulunan 2 çocuk bayıldı. Birinin 7 yaşında olduğu belirtilen ismi öğrenilemeyen 2 
çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.   
 
16 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında yaşamını yitiren HPG'liler için Ağrı’nın  Doğubayazıt 
İlçesi'nde yaklaşık 10 bin  kişinin bir araya gelerek  yürüyüşe geçen kitleye polis izin vermedi. Polisin kitleye 
gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesinin ardından  olaylarda ismi öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına 
alındı. Doğubayazıt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Babayiğit'in de aralarında bulunduğu 2 kişi çeşitli 
yerlerine isabet eden gaz bombaları ile yaralandı.   
 
16 Mayıs 2011'de Diyarbakır’da HPG’lilerin öldürülmesini protesto etmek amacıyla yapılan oturma eylemi 
sonrası çıkan olaylarda 16’nın üzerinde kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında 70 yaşındaki 
yaşlı bir kişinin olması dikkat çekti. Ayrıca görgü tanıklar,ı Emek Caddesi Yamaç Ekmek Fırını civarında 60 
yaşındaki yaşlı bir yurttaşın polisler tarafından feci şekilde darp edilerek, gözaltına alındığını söyledi.   
 
16 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde BDP İlçe binası önünde bulunan Demokratik Çözüm Çadırı'na 
polislerin onlarca gaz bombası atmasıyla çadırdakiler fenalık geçirdi. Özellikle kadın ve çocukların 
yoğunlukta olduğu çadıra atılan gaz bombaları nedeniyle çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Atılan 
gaz bombalarının arasında kalan 12 yaşındaki bir çocuk ise bayıldı. Çocuk çağrılına ambulansla Silopi 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
16 Mayıs 2011’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde HPG'lilerin yaşamını yitirmesi ve ilçede yaşananları protesto 
etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirmek isteyen kitleye müdahale edildi.  Kitlenin önü panzer ve çevik 
kuvvet polisleri tarafından kesilence oturma eylemi yapıldı. Yapılan 12 dakikalık oturma eyleminin ardından 
Namık Kemal Sokağı'ndan çarşı merkezine doğru yürümek isteyen kitleye polis gaz bombaları ile müdahale 
etti.    

16 Mayıs 2011’de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin  PKK'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonları protesto eden 
yaklaşık bin  kişi Galatasaray Meydanı'nda toplanarak oturma eylemi yaptığı, grup Taksim Meydanı’na 
girmek istemesine polisin izin vermemesi üzerine grupla polis arasında kısa sureli arbede yaşandığı 
öğrenildi. Galatasaray Meydanı’nda oturma eyleminin ardından Tarlabaşı'na doğru hareket eden grupla 
polisler arasında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü çevresinde çatışma çıktığı, polisin gaz bombası ve tazyikli 
su ile müdahele ettiği öğrenildi.  
 
16 Mayıs 2011'de Şırnak ili Uludere ilçesinde operasyon sonucu çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'liler 
için ilan edilen 3 günlük yas nedeniyle dükkanların açılmadığı Şemdinli'de akşam saatlerinde Şemdinli 
yolunu trafiğe kapatan bir grup genç ile polisler arasında gerginlik çıktı. Polisin gaz bombası kullanması 
üzerine gençler de, taş ve molotof kokteylleri ile polise karşılık verdi. Çıkan olaylarda 9 yaşındaki Yaser Eren 
adlı çocuk yaralandı. Grubun dağılması üzerine polis bu kez sokakta bekleyen yurttaşlar ve basın 
mensuplarına gaz bombası attı. Atılan bir gaz bombasının Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu'nun 
bahçesine atılması sonucu birçok öğrenci gazdan etkilendi.   
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17 Mayıs 2011'de Şırnak ili Uludere ilçesinde HPG'lilerin yaşamını yitirmesinin ardından 3 günlük yas ilan 
edilen Diyarbakır ili Çınar ilçesin'de, dün akşam HPG'li Abdulkadir Ay'ın cenazesini binlerce kişi karşıladı. 
Cenazenin Diyarbakır'a uğurlanmasından sonra gençler ile polis arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 
Kamil Karaca (12) adlı çocuğa polis aracı çarptı. Çarpma sonucu başından yaralanan Karaca, Çınar Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı.    
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi Yemişli (Mergeh) Köyü kırsalında yaşamını yitiren ve 
cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan HPG'lilerden Hanifi Aydın'ın cenazesi için bir araya gelen 
binlerce kişi askeri ve siyasi operasyonları protesto eden sloganlar attı. Gösteriye polis gaz bombaları ve 
tazyiki su ile müdahale etti.  Konak Mahallesi'nde Şırnak yolu üzerinde eve gitmek isteyen kadınlara polisin 
coplar ile müdahale ettiği iddia edildi. Kadınlara ağza alınmayacak küfürler ile hakaret ettiği iddia edilen 
polislerin, Canan Naycı adlı kadını yakalamaya çalışınca Naycı'nın korkudan bayıldığı öğrenildi. Polis 
şiddetine tanık olduğu için sinir krizleri geçiren Naycı'yı, komşuları Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 
Sakinleştirici iğne ile sakinleştirilmeye çalışılan Nayci'nin bir süre sonra "Polis geldi, vurmayın beni vurmayın 
beni" şeklinde çığlıklar atarak sağa sola kaçtığı görüldü. Naycı'yı hastaneye getiren Bedri Acar, uzun süre 
psikolog beklediklerini ama ilgilenen kimsenin olmadığını söyledi.    
 
17 Mayıs 2011'de Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde de HPG'li Abdulkadir Ay'ın cenazesini Diyarbakır'a uğurlayan 
kitle Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında polis ve gençler arasında gerginlik 
yaşandı. Polislerin kitleye tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalesine, gençler havai fişek ve taşlarla 
karşılık verdi. İlçede başlayan olaylar gece geç saatlere kadar sürerken, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.   
 
17 Mayıs 2011'de Mardin ili Cizre ilçesi'nin Nur Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi'nde okuyan öğrencilere 
12 HPG'linin yaşamını yitirmesine neden olan askeri operasyonları protesto etmek amacı ile öğrencilerin 
derste "Şehîd mamirin" ve "Bijî Serok Apo" sloganları atması üzerine okulun hemen yakınında bulunan Cizre 
Askerlik Şubesi'nden okula doğru ateş açılmıştı. Kurşunların okulun duvar ve camlarına isabet edildiği olayı 
bugün Atatürk Lisesi önünde protesto etmek isteyen öğrenciler BDP Cizre İlçe Binası önünde kurulan 
Demokratik Çözüm Çadırı'na doğru yürüyüşe geçmek istedi. Öğrencilere henüz yürüyüşe başlamadan polis 
uyarı yapmadan TOMA araçları, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. Müdahale esnasında 
okul bahçesine atılan çok sayıda gaz bombası nedeni ile öğrencilerden bazıları fenalık geçirdi. Polisin 
rastegele attığı gaz bombalarından biri bir eve isabet etti. Gaz bombasının evine içine düşmesi sonucu 95 
yaşındaki Hacı Mehmet Aslan baygınlık geçirirdi, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise atılan yoğun gaz 
bombasından ötürü fenalaştı. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.   
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak ili Silopi ilçesin'de bir grup gencin yolda toplanması üzerine polisler Demokratik 
Çözüm Çadırı'nın içine onlarca gaz bombası attı. Kadın ve çocukların yoğunlukta olduğu çadırda birçok kişi 
baygınlık geçirdi. Gaz bombası yüzüne isabet eden 1 çocuk ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.    
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesi Ortaköy (Aroş), Kurê Şîno tepesi ve Yemişli (Mergeh) Köyü Bilican 
tepesi kırsalında askeri operasyon sonucu çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'liler için, yas ilan edilen 
Batman'da, BDP il binası önünde toplanan on binlerce kişi Blok adaylarının merkez seçim lokaline kadar 
yürüyüş yapmak istedi. Polis yürüyüşçülere, tazyikli su, gaz bombaları ile müdahale ederken, kitle taş, havai 
fişek ve molotoflarla karşılık verdi. Olaylar Milli Egemenlik Caddesi, Akyürek caddesi ve çarşı merkezine 
yayılırken, polisin gaz bombalarını her tarafa atması dikkat çekti. Polisin sert müdahalesi sonucu birçok kişi 
yaralanırken, 70 yaşındaki bir kadın polisin attığı gaz bombası başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı  
 
17 Mayıs 2011'de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, Uludere'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren 12 HPG'li için 
Tepebaşı Mahallesi'nde bir araya gelen  gençlere Polislerin  gaz bombalarıyla saldırması üzerine gençlerde 
taşlarla karşılık verdi. Mehmet Sincar Parkı’na Kurulu bulunan Demokratik Çözüm Çadırı'na gaz bombasının 
atılmasıyla çadırda bulunan çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Çadırda bulanan çocukların polislere tepki 
göstermesi üzerine polisler hedef gözeterek, gaz bombası attı. Atılan gaz bombasından dolayı 12 yaşındaki 
Roni İldem yüzünden yaralandı. Ağır yaralanan İldem Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.   
 
17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Demokratik Çözüm Çadırı'nda polisin gaz bombalarıyla 
müdahale etmesinin ardından 3 çocuk yaralandı. S.Ö.'nün yüzüne gaz bombası isabet ettiği için elmacık 
kemiklerinin kırıldığı öğrenildi. M.Ş'nin baygınlık geçirdiği yine 9 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir 
çocuğunda bacağına gaz bombası isabet etti.    
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17 Mayıs 2011'de Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde yaşamını yitiren HPG'liler için 3 günlük yas ilan edilen 
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde bir grup genç 27 Mayıs Caddesi'nde yola barikat kurdu. Polis ise gençlere polis 
gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale ardından başlayan çatışmalar sırasında 15 
yaşındaki M.M. başına isabet eden gaz bombası nedeniyle ağır yaralandı. M.M.'nin kafatasının açıldığı 
belirtilirken, yoğun bakıma alındığı bildirildi. Öte yandan Devrim Mahallesinde bulunan seçim irtibat bürosuna 
gaz bombası atan polisler, 73 yaşındaki Menduh Demirkıran'ı hastanelik etti. Ayağına isabet eden gaz 
bombası nedeniyle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirkıran, tedavi altına alındı.   
 
17 Mayıs 2011’de, Hakkari HPG'lilerin yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla mahallerde başlayan 
gösteriler sırasında sivil bir araçtan inen ve uzman çavuş olduğu belirtilen bir kişi, G-3 piyade tüfeği ile 
göstericilerin üzerine ateş açtı. Kentte 6'si yurttaş 3'ü polis olmak üzere 9 kişi yaralandı.    
  
17 Mayıs 2011’de, İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda yapılmak istenen protesto gösterisine kolluk 
kuvvetleri silah kullanarak izin vermedi. Müdahale nedeniyle İstiklal Caddesi’nde ve Tarlabaşı Bulvarı’nda 
çatışmalar meydana gelirken kolluk kuvvetleri  BDP il binasına da gaz bombası attı. 
 
17 Mayıs 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde ve Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde HPG'lilerin yaşamını 
yitirdiği operasyonu protesto gösterilerinde polis göstericilere tazyikli su ve gaz bombası ile müdahalede 
bulundu.   
 
17 Mayıs 2011'de BDP Batman İl Teşkilatı’nın yürüyüşüne güvenlik güçleri izin vermeyince yer yer olaylar 
çıktı. Batman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet ekipleri kitlenin üzerine gaz bombası attı. Cadde ve 
ara sokaklara dağılan kalabalık topluluktan bazıları gaz bombasının etkisiyle fenalık geçirdi. Kentte bir süre 
göstericiler ile güvenlik görevlilileri arasında arbede yaşandı.    
 
18 Mayıs 2011’de Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında yapılan operasyon sonucu çıkan çatışmada yaşamını 
yitirenler için Batman'da yapılmak istenen yürüyüşe izin vermeyen polis dün sert müdahalede bulundu.   
 
18 Mayıs 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterilerine polis gaz bombasıyla 
müdahale etti. 
 
18 Mayıs 2011’de, BDP Batman İl Teşkilatı’nın yürüyüşüne güvenlik güçleri izin vermeyince yer yer olaylar 
çıktı. Öğle saatlerinde belediye sarayı önünde toplan BDP’li kalabalık topluluk Turgut Özal bulvarı 
güzergahındaki BDP merkez seçim lokaline yürüyüş düzenlemek istedi. Batman BDP il eş başkanları Saadet 
Becerikli ve Şehmus Aslan’ın güvenlik görevlileriyle yaptığı görüşmede olumlu sonuç alınmayınca 
istenmeyen olaylar yaşandı. Batman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet ekipleri kitlenin üzerine gaz 
bombası attı. Kentte bir süre göstericiler ile güvenlik görevlilileri arasında arbede yaşandı.      
 
21 Mayıs günü,  Çevre tahribatına dikkat çekmek amacıyla, “Büyük Anadolu Yürüyüşü” adı altında 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yürüyerek Ankara’ya gelen ve Ankara’da miting yapmak isteyen grup, 
Ankara’nın girişinde polis ekipleri tarafından durdurularak Ankara’ya girişlerine izin verilmedi   
 
22 Mayıs 2011’de, İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ülkücüleri protesto etmek isteyen öğrencilere 
çevik kuvvetin gaz bombasıyla müdahale ettiği, birçok öğrencinin gözaltına aldığı öğrenildi. Öğrencilerin 
uzun süre okuldan çıkamadığı müdahale sırasında,  gazetecilerin de okula girmesine izin verilmediği 
bildirildi.  
 
27 Mayıs 2011’de, İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Yükseköğretim Kongresi”ni protesto eden öğrenci 
gruplarına polis ekiplerinin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu 10 öğrenci gözaltına 
alındı. 28 Mayıs 2011’de de devam eden gösterilere müdahale edilmesi sonucunda 10 öğrencinin daha 
gözaltına alındığı öğrenildi 
 
31 Mayıs günü, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Artvin’in Hopa İlçesi’nde seçim 
çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği miting öncesinde hükümetin enerji politikasını ve  HES leri 
protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetleri aşırı/ölçüsüz/orantısız bir şekilde müdahale etti. 
 
 1 Haziran 2011’de, Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği mitingin ardından başlayan protesto 
gösterilerine müdahale eden kolluk kuvvetlerinin rasgele kullandığı gaz bombalarının isabet ettiği 3 ü bebek 
6 kişi yaralandı   
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1 Haziran günü, Hopa’daki müdahaleyi Ankara’da protesto etmek isteyen grupta yer alan Halkevleri  MYK 
üyesi Dilşat Aktaş’ın kolluk kuvvetlerinin müdahalesi nedeniyle kalça kemiğinin kırıldığı ve “altı ay iş 
göremez” raporu aldığı öğrenildi   
 
1 Haziran günü,  Hopa’daki müdahaleyi İzmir’de protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin gaz 
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu yoğun gaz bombasından etkilenen Turgut Eraslan (49) kalp krizi 
geçirerek Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı    
 
2 Haziran günü, Hopa’daki olayları İstanbul’da AKP Mecidiyeköy ilçe binasına yürüyerek protesto etmek 
isteyen gruba, gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale eden kolluk kuvvetleri 21 kişiyi gözaltına aldı. 
Müdahalede 1 i gazeteci 7 kişinin yaralandığı öğrenildi   
 
3 Haziran günü, “Doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması” amacıyla çeşitli illerden 
yola çıkıp yürüyerek Ankara’ya gelen grupların, Ankara’ya alınmamasını Çevre Bakanlığı önünde açlık grevi 
yaparak protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı (ANF, 4 Haziran). 
 
5 Haziran günü, Denizli’de Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 28 kişinin göz altına alınmasını protesto eden 
guruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 10 kişi yaralandı  
 
5 Haziran 2011’de, Urfa ili merkezde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun Urfa Bağımsız Milletvekili 
adayları İbrahim Binici ve tutuklu İbrahim Ayhan için Topçu Meydan'ında düzenlenen mitingin dağılmasından 
sonra, Atatürk Bulvarı ve Bahçelievler Mahallesi'ne doğru yürüyen kitleye polis cop ve gaz bombalarıyla 
müdahale etti. Aralarında 3'ü kadın 8 kişi darp edilerek, gözaltına alındı  
 
12 Haziran 2011’de Mardin ili Cizre ilçesinde blok adayı Faysal Sarıyıldız'ın seçimi kazanmasının ardından 
yapılan kutlamalara polis gaz bombalarıyla müdahale etti.   
 
12 Haziran 2011’de Siirt’te blok adayı Gültan Kışanak'ın milletvekilliğini kazandığının kesinleşmesinin 
ardından kutlama yapan on binlerce kişiye polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti.   
 
12 Haziran 2011’de, blok adayı İbrahim Binici'nin oylarının sayımı sırasında hile yapıldığını protesto eden 
binlerce kişiye gaz bombaları ve coplarla müdahalede bulunan polis çok sayıda kişiyi gözaltına   
 
12 Haziran 2011'de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun Diyarbakır'daki 6 adayın zaferi kutlanırken, 
Diyarbakır  BDP il binası önünde biriken yüz binlerce kişinin sevinç gösterisine polisin gaz bombası gölge 
düşürdü. AKP il binası önünde bir yurttaşı yere yatıran çevik kuvvet polisleri tekme tokat darp etti. Bu sırada 
görüntü almaya çalışan basın mensuplarına da müdahale eden polis, bir çocuğu da darp ederek gözaltına 
aldı. AKP Bağlar İlçe binası karşısında evlerine giden 5 kişi de polis tarafından yerlerde sürüklenerek 
gözaltına alındı  
 
 13 Haziran 2011'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Halil Aksoy'un milletvekilliği seçimi kazanması üzerine 
binlerce kişi sokaklara çıkarak, kutlama yaptı. Kutlama yapanlara müdahale eden polislerin sıktığı tazyikli su 
sırasında araç üzerinden yere düşen Mehmet Akbaş isimli yurttaşın kolu kırıldı. Akbaş Doğubayazıt Devlet 
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.   
 
13 Haziran 2011'de Van'da blok adaylardan 4'ün kazanması üzerine binlerce kişi sokaklara çıkarak, havai 
fişeklerle kutlama yaptı. Yapılan kutlamaya polisler gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale 
sırasında yüzüne biber gazı sıkılan 1 bebeğinde bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Polisin kutlama yapan 
onlarca aracın camını kırarken, kutlamalara katılan BDP üyesi Sıddık Abi'nin aracının camlarını kırarak, 
Abi'yi linç etmek istedi. Polisin gece boyunca yaptığı müdahalede yaralan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 
birçok yurttaş ise yaralı olmasına rağmen gözaltı korkusundan dolayı hastaneye gitmedi ve evlerinden tedavi 
oldu. (13.06.2011/DİHA) 
 
 
21 Haziran 2011’de Halen “KCK/TM yöneticisi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan ve 12 Haziran 
seçimlerinde Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip Dicle’nin milletvekilliğini, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” gerekçesiyle aldığı bir yıl sekiz aylık hapis cezası nedeniyle, düşüren Yüksek Seçim 
Kurulu’nun kararını Adana’da 30 Haziran 2011’de protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin 
müdahale etti.  
 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 392 

 

22 Haziran 2011’de Hatip Dicle’nin milletvekilliğini düşüren Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını   protesto 
etmek isteyen gruba, kolluk kuvvetleri gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Taksim Meydanı’ndaki 
müdahale nedeniyle çevrede bulunan işyerlerinde maddî hasar meydana geldiği öğrenildi  
 
23 Haziran 2011'de Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, YSK'nın Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin 
milletvekilliğini düşürmesini protesto eylemine müdahale eden polisin attığı gaz bombasının sırtına isabet 
ettiği Ümit Özveren adlı yurttaş yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özveren, ardından "İç 
kanama" şüphesiyle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Özveren burada yoğun bakıma alındı.   
 
23 Haziran 2011'de Şırnak ili Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'ndeki gösteriye polisin müdahalesiyle başlayan 
olaylarda 17 yaşındaki A.T. adlı çocuk gözaltına alındı. Polis'in rastgele attığı gaz bombasının ilköğretim 2. 
sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Dıjvar Sevişoğlu'nun kafasına isabet ettiği öğrenildi. 
 
24 Haziran 2011’de YSK kararını Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin 
müdahale ettiği sırada 1 kişi sırtına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralandı   
 
24 Haziran 2011’de Mersin’de düzenlenen eyleme kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi nedeniyle çıkan 
çatışmada 1 polis memuru yaralandı (  
 
24 Haziran 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki protesto gösterilerine müdahale edilmesi sonucu ise 2 si 
ağır 5 kişi yaralandı   
  
25 Haziran 2011'de YSK'nın Hatip Dicle'nin vekilliğini düşürmesini protesto etmek amacıyla Mardin'in 
Nusaybin İlçesi'nde yürüyüş yapan yüzlerce kişi, polislerin müdahalesine havai fişek ve molotoflarla karşılık 
verdi. Uzun süren çatışmalarda ismi öğrenilemeyen bir gencin kafasına gaz bombasının isabet etmesi 
sonucu yaralandığı bildirildi. Gençler tarafından eylem alanından uzaklaştırılan yaralı yurttaşın durumunun 
ağır olduğu bildirildi. Öte yandan dünden beri Nusaybin'de çıkan olaylarda gaz bombasından yaralananların 
sayısı da 6'ya çıktı.   
 
25 Haziran 2011’de Diyarbakır’da düzenlenen protesto gösterine kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı 
müdahalesi sırasında gözüne gaz bombası kapsülü isabet eden Hüseyin Caruş’un (18) sol gözünün görme 
yetisini kaybettiği öğrenildi   
 
26 Haziran 2011'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde Devrim Mahallesi'nde demiryolu üstünde YSK kararını 
protesto etmek amacıyla barikat kuran gençlere polis gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale esnasında 
evini önünde bekleyen 65 yaşındaki Hasbiye Tunç'un ayağına gaz bombası isabet etti. Ayağının kırıldığı 
belirtilen Tunç, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.     
 
26 Haziran 2011’de İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı 
müdahalesi sonucu 10 kişi yaralandı; müdahale sonrasında ise 23 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında 
İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in de darp edildiği öğrenildi   

26 Haziran 2011’de, Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği, tutuklu bulundukları 
cezaevlerinden çıkarılmayan milletvekillerinin yanında olduklarını göstermek isteyenler, saat 14. 00’den 
itibaren çeşitli ilçelerden otobüslerle Şişli Meydanı’na geldiler. Bu sırada terör örgütü başı ve Hatip Dicle 
lehine sloganlar atıldı. Grup buradan hareket ederek Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapmak istedi. 
Polis izin vermeyince arbede yaşandı, polis biber gazı kullandı. Biber gazından trafik kesilmediği için 
çevredeki vatandaşlar da etkilendi.  Şişli Etfal Hastanesi’nin yakınındaki özel bir hastanenin de bahçesine 
biber gazı isabet etti.  Daha sona yaklaşık 500 kişi, müdahaleye rağmen Divan Kavşağı’na kadar yürüdü. 
Polis, daha ileriye gitmelerini izin vermeyince grup, burada oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı.  Biber 
gazından etkilenen milletvekili Sırrı Süreyya Önder, açıklama yapmak isterlerken gaz bombası atıldığını 
belirterek, polisin müdahalesini eleştirdi.  Açıklamadan sonra grup dağılırken bir polisin elindeki biber gazı 
tabancasının yanlışlıkla ateş alması  üzerine, ortalık yeniden karıştı. Grup polise taş ve su dolu pet şişeler 
atarken, polis biber gazlarıyla karşılık verdi. Olaylar sırasında 40 kişinin göz altına alındığı, gözaltına alınan 
42 kişiden beşi 29 Haziran 2011’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi. 
 
29 Haziran 2001’de, 12 Haziran günü Mardin ili Cizre ilçesinde milletvekili genel seçim sonucunda 
adaylarının kazanımını kutlayan kitleye polisin gaz bombalarıyla müdahale etti.   
 
29 Haziran 2011'de Kürt siyasetçi Orhan Doğan'ı ölümünün 4'üncü yıldönümünde mezarı başında anma 
etkinliği sonrası yürüyüşe geçen kitleye, polis tarafından gaz bombaları ve tazyikli suyla yaptığı müdahalede 
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Polis TOMA araçlarıyla, kitleye müdahale ederken İdil Caddesi'ndeki Katlav Markete de biberli tazyikli su 
sıkıldı. Tazyikli suyun market sahibi Hasan Katlav'ın gözüne çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Katlav, 
yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.   
 
2 Temmuz 2011’de Sivas’ta 35 insanın yanarak veya boğularak öldürülmesiyle ilgili olarak Sivas’ta anma 
etkinliği düzenleyen grubun olayın meydana geldiği Madımak Oteli’ne yürümek istemesi üzerine kolluk 
kuvvetleri gruba biber gazıyla müdahale etti   
 
3 Temmuz 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden kolluk 
kuvvetlerinin kullandığı gaz bombalarından birinin, evinin önünde oturan Adile Savcı’ya (73) isabet etmesi 
sonucu yaralandı.   
 
12 Temmuz 2011’de PTT’de taşeron işçi olarak çalışırken işten çıkarılan yaklaşık 1000 taşeron işçi arasında 
yer alan ve 188 gündür protesto eylemi yapan Rıza Soylu ve Cafer Kalağ ile 2 işçiye destek veren 4 kişinin 
Ankara’da TBMM önünde yaptıkları oturma eylemine müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı   
 
19 Temmuz 2011’de Siirt’te 16 Temmuz 2011’de devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen ve bir 
komiserin ölümü ile bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı sonrası çıkan 
çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Mahfuz Aykaç’ın cenaze törenine müdahale ederek katılanları 
dağıtan polis ekipleri cenaze namazını kıldıran imamı da darp etti   
 
19 Temmuz 2011’de Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren MAS-DAF Makine Sanayi Fabrikası’ndan yaklaşık dört ay önce işten çıkarılan işçilerin Ankara’ya 
düzenlemek istedikleri protesto yürüyüşüne müdahale eden jandarma ekipleri 15 işçiyi gözaltına aldı   
 
21 Temmuz 2011’de Siirt’te 16 Temmuz 2011’de devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen ve bir 
komiserin ölümü ile bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından başlatılan 
operasyonda yaşamını yitiren HPG militan Mahfuz Aykaç için Siirt’te kurulan taziye çadırına yapılan ziyaret 
sırasında çadıra polis ekiplerinin biber gazı ve coplarla müdahale etmesi sonucu 50 kişi yaralandı    
 
26 Temmuz 2011’de Ankara’da Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyelerinin 1997’de bir 
çatışmada öldürülen Ali Yıldız’ın mezar yerinin açıklanması için yapmak istedikleri açlık grevine müdahale 
eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı   
 
27 Temmuz 2011’de Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi’nde HPG'li Sıddık Öztürk'ün cenaze töreninden sonra 
yürüyüşe geçen kitleye polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmesi ile başlayan olaylarda Rahim 
Karahan (40) isimli yurttaş yaralandı.     
 
  
27 Temmuz 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Tekeli Köyü’nün kırsal kesiminde, 22 Temmuz 
2011’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı Sıdık Öztürk için, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 
düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelen gruba, kolluk kuvvetlerinin cop ve gaz bombasıyla müdahale 
etmesi sonucu 1 kişi yüzüne isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralandı   
 
27 Temmuz 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde son dönemde Kürtlere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek 
amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından 
birinin kapsülünün kafasına isabet ettiği Z. Ö. (8) yaralandı   
 
27 Temmuz 2011’de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde polis tarafından atılan gaz bombasının kafasına isabet etmesi 
sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Doğan Tayboğa için bir araya gelerek protesto gösterisinde bulunan 
kitleye polisin müdahalesi sonucu  12 yaşındaki Şöreş Ürün isimli çocuk kafasına isabet eden gaz bombası 
ile yaralandı.    
 
3 Ağustos 2011’de Mardin Kızıltepe ilçesinde HPG'li Bedran Kaya'nın cenaze törenine polis müdahale etti. 
Coplarla araçlara müdahale eden polis, araçtan indirdiği yurttaşları da cop ve tekme tokatla darp etti.     
 
4 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG 
militanı Bedran Kaya için, 3 Temmuz 2011’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen cenaze töreninde bir 
araya gelen gruba, kolluk kuvvetlerinin cop ve gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 3 
kişiden Savaş Akgül “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı    
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5 Ağustos 2011’de Mersin’de düzenlenen protesto gösterine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombalarından birinin kapsülünün dükkânında oturan Bedirhan Taş’a isabet etmesi sonucu Bedirhan Taş 
omzundan yaralandı    
 
10 Ağustos 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, Midyat M Tipi Cezaevi'nde yaşamını yitiren PKK'li Şeyhmus 
Yalçın ve hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi. İdil Caddesi 
üzerinde bir araya gelen yurttaşlar, meşalelerle Dörtyola doğru yürüyüşe geçti. Bir süre yürüyen kitleye, 
cadde üzerinde barikat kuran polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti  
 
11 Ağustos 2011’de 15 Ağustos günü 3'üncüsü yapılması planlanan Eruh Çırav Kültür Sanat ve Doğa 
Festivali'ne Kaymakamlık izin vermedi. Kaymakamlık yasağa, Siirt'te son iki yılda yaşanan olayları gerekçe 
gösterdi.    
 
13 Ağustos 2011’de Van Belediyesi tarafından Süphan Mahallesi'nde yapılmak istenen Ramazan şenliğine 
polisler baskın düzenledi. Baskın sırasında platform üzerinden geçen zırhlı araçlar ses düzeni ve platformu 
kullanamaz hale getirdi. Baskın sonrası mahalleyi gaz bombası yağmuruna tutan polisler, birçok evin içine 
de gaz bombası attı  
 
23 Ağustos 2011’de Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam Kandil'e yönelik hava saldırılarını protesto etmek 
için yapılan gösteri sırasında patlama meydana gelmiş ve göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. 
 
14 Ağustos 2011’de Eruh Belediyesi'nin düzenleyeceği 3. Eruh Çırav Kültür ve Doğa Festivali'nin Eruh 
Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasını protesto etmek için bölge illerinden Kurtalan’a gelen binlerce kişi, 
meşaleli yürüyüş ile 15 Ağustos’u kutlamak istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine kitle, ellerindeki 
meşaleleri zırhlı polis aracı ile polis barikatına attı.  Gaz bombaları ile müdahale eden polise tepki gösteren 
yurttaşlar bu kez polis barikatını taş yağmuruna tuttu. Rastgele gaz bombası atılması sonucu yoğun gaz 
altında kalan ilçede esnaf kepenkleri indirdi  

15 Ağustos 2011’de, İstanbul Küçükcekmece’ye bağlı Şahintepesi’nde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin 
katıldığı 15 Ağustos kutlamasına polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği öğrenildi.  
 
18 Ağustos 2011’de Diyarbakır Yenişehir İlçesi Şehitlik Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda kişi yürüyüş 
yapmak istedi. Yürüyüşe geçen gençlere, polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Gençler polislerin 
müdahalesine havai fişek atarak karşılık verdi.  
 
18 Ağustos 2011’de Demokratik Özgür Kadın Hareketi üyeleri, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmenin 
engellenmesi ve Federal Kürdistan Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatı yürüyüşle protesto etmek isteyen 
yüzlerce kişi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde çevik kuvvet polislerinin engeline takıldı. Yapılan basın 
açıklamasının ardından polisle kitle arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı  
  
18 Ağustos 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Botan Kadın İnisiyatifi, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 4 
haftadan beri avukatlarıyla görüştürülmemesini protesto etti. Kadınların eylemine çok sayıda genç de destek 
verdi. Uzun süre yolu kesen gençlere polis TOMA ve akrep tipi araçlarla müdahale etmek isteyince gençler 
de havai fişekler ve molotoflarla karşılık verdi. Atılan bir molotofun TOMA aracına isabet etmesi sonucu araç 
alev aldı. Ardından polis çok sayıda gaz bombası ile göstericileri dağıtmaya çalıştı. Öte yandan polisin attığı 
gaz bombalarından bir tanesinin Cudi Mahallesi'nde damda yatan bir ailenin yataklarına isabet etmesi 
sonucu yataklar alev aldı.    
 
19 Ağustos 2011’de Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 3 haftayı 
aşkındır avukatları ile görüştürülmemesi ve Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik düzenlenen hava harekâtını 
protesto etmek için İpekyolu'na yürümek isteyen bir grup gence polis müdahale etti. Polisin müdahalesine 
gençler de molotofkokteyli, havai fişek ve taşlarla karşılık vererek, sokaklarda ateş yaktı.    
 
20 Ağustos 2011’de Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yapılan hava saldırılarını ve artan askeri 
operasyonları durdurmak için Barış Anneleri İnisiyatifi'nin öncülüğünde Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, 
Siirt ve ilçelerinden Şırnak'a gelen binlerce canlı kalkan, Ortasu (Rubaskê) Köyü'nü geçerek sınır noktasına 
geldi. Araçlarla dağ yamacına çıkan yurttaşlar ardından araçlarından inerek sınıra doğru yürüdü. Yurttaşların 
bir süre yürümesinin ardından dağ başındaki Sınır Karakolu'na bağlı askerler canlı kalkanların ilerlemesine 
izin vermedi.   
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20 Ağustos 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik hava harekâtı ve PKK 
Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşmesinin engellenmesine yönelik 3 gündür başlayan protesto 
gösterileri devam ediyor. Polislerin gaz bombası ve tazyikli su sıkmasıyla cadde savaş alanına döndü.     
 
20 Ağustos 2011’de, İstanbul Demokratik Kent Konseyi'nin Taksim'deki eylemine polisin izin vermeyerek 
copla ve gaz bombasıyla müdahale ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin 6 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.  
 
20 Ağustos 2011’de Federal Kürdistan Bölgesi'ne başlatılan hava saldırılarına karşı "Canlı Kalkan Yürüyüşü" 
başlatan Van ve Hakkari'deki Barış Anneleri İnisiyatifi üyeleri Çukurca ile Hakkari yol ayrımında kurulan 
Depin arama noktasında durduruldu. Asker ve polislerin kapattığı yolda, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra 
canlı kalkanların bulundukları araçların geçişine izin verilmedi.    

21 Ağustos 2011’de, İstanbul Kent Konseyi'nin Kandil'e yönelik hava operasyonunu kınamak amacıyla 
Taksim'de yapmak istediği açıklamaya, İstanbul Valiliği tarafından "Başka gruplar saldıracak" gerekçesiyle 
izin verilmezken, meydana çıkmak isteyen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu gruplara polis 
müdahalede bulundu. Gültan Kışanak, "Demokratik haklarını aramak isteyen insanlar, İstanbul Valiliği 
tarafından OHAL ilan edilerek bastırılmaya çalışılıyor'' diyerek saldırıya tepki gösterdi. Siyasi parti ve sivil 
toplum örgütlerinin oluşturduğu İstanbul Kent Konseyi'nin, Kandil'e yönelik hava operasyonunu kınamak 
amacıyla Taksim'de yapmayı planladığı basın açıklamasına İstanbul Valiliği tarafından izin verilmedi. Sabah 
saatlerinden itibaren başta Taksim olmak üzere BDP İl binası ve birçok yerde yoğun önlem alan polis, 
Taksim'e gitmek isteyen gruplara izin vermedi. 
 
21 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde operasyonları protesto etmek amacıyla yapılan 
yürüyüş ve basın açıklamasından sonra, yeniden yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti. Gençlerin de 
taşlarla karşılık vermesiyle çatışma çıkarken, Esnaflar kepenk kapattı.   
 
21 Ağustos 2011’de BDP Nusaybin İlçe Örgütü, Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen hava 
operasyonunu protesto etmek amacıyla Mitanni Kültür Merkezi önünden Musa Anter Parkı'na kadar yürüyüş 
gerçekleştirdi.  Yapılan konuşmanın ardından yüzlerce kişi Şirin Bulvarını trafiğe kapatarak, sınır ötesi 
operasyonu kınarken, polisler tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Bunun üzerine yüzlerce kişi 
havai fişek ve molotoflarla karşılık verdi. Uzun süren çatışmanın ardından, kitle ara sokaklara dağılarak, 
eylemine son verdi  
 
21 Ağustos 2011’de Batman İl Örgütü, Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarını 
ve artan askeri operasyonları protesto etmek amacıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Kitleye Petrol Kent 
Mahallesi'nde polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Kitle polis müdahalesine havai fişek ve 
taşlarla karşılık verdi. Çatışma kitlenin ara sokaklara dağılmasıyla sona erdi.(21.08.2011/DİHA) 
 
 21 Ağustos 2011’de Federal Kürdistan Bölgesi'ne yapılan hava saldırısını ve bölgede sürdürülen 
operasyonları protesto etmek için Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne giden Van ve Bitlis Barış Anneleri İnisiyatifi 
üyeleri sınıra 100 metre kala polisler tarafından durduruldu.   Sınıra 100 metre kala polis barikatı ile 
karşılaşan anneler, geçişlerine izin verilmeyince oturma eylemine geçti.   
 
21 Ağustos 2011’de Diyarbakır da yapılmak istenen ve millevekilleri, Belediye Başkanları, Siyasi Parti 
Temsilcileri ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin bulunduğu yürüyüşe polis izin vermedi ve kitleye gaz 
bombaları ile müdahale etti.   
 
 22 Ağustos 2011’de Van'da sınır ötesi hava harekatını protesto eden gruba polis müdahale etti. Polisin gaz 
bombası ve tazyikli suyla yaptığı müdahaleye gençler molotof ve taşlarla karşılık verdi. Mahalledeki 
çatışmalar geç saatlere kadar devam etti   
 
22 Ağustos 2011’de Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik hava saldırısı ve bölgedeki askeri operasyonların 
durdurulması için Şemdinli'nin sınır noktasına gitmek için yola çıkan ve BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, 
Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, BDP Hakkari İl Başkanı Orhan Koparan, İl Genel Meclis 
Başkanı, Yüksekova ve Esendere belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu konvoy, Demirkonak 
(Kaport) Köyü'nde birleştikten sonra Şemdinli'ye doğru yola çıktı. Yola çıkan konvoya Şemdinli'ye 20 
kilometre kala Harunan Geçidi'nde durduruldu. Yüzlerce askeri zırhlı araçla konvoyun durdurulduğu noktanın 
üst kesimlerine yüzlerce asker konumlandırıldı   
 
22 Ağustos 2011’de Şırnak'ın Silopi ilçesi Belediye Çay Bahçesi'nde sivil teravih namazını kılan yüzlerce kişi, 
Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarını protesto etti.  Yapılan açıklamanın ardından kitle 
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yürüyüş yaparak İpek Yolu'na çıkıp yolu 5 dakika trafiğe kapatmak istedi. İpek Yol'a çıkan kitleye polis gaz 
bombaları ve TOMA araçları ile müdahale etti.    
 
22 Ağustos 2011’de Şırnak'ın Cizre ilçesinde BDP ilçe binasının önünde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi, 
hava operasyonunu kınamak amacıyla İdil Caddesi'ne çıkarak AKP ilçe binasına kadar yürümek istedi. 
Dörtyol mevkiinde barikat kuran polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi. Kısa bir bekleyişten sonra kitle geri 
dönerken, polislerin bulunduğu alanda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama paniğe neden olurken, 
patlamada 5 polisin yaralandığı belirtildi. 
 
23 Ağustos 2011’de Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde taşeron olarak 
görev yapan sağlık çalışanlarının kendilerine tanınmayan haklarını kazanmak için yaptıkları eyleme polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 4 işçi yaralandı; 25 işçi de gözaltına alındı    
 
23 Ağustos 2011’de Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bir haftadır başlatılan ve en son 7 sivilin yaşamını 
yitirmesine neden olan hava saldırılarını protesto etmek için Batman'da meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. 
Petrolkent Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği önünde bir araya gelen ve aralarında BDP il ve ilçe 
yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce yurttaş, meşalelerle yürüyüşe geçen yurttaşlara polis müdahalede 
bulundu.   
 
24 Ağustos 2011’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih İtfaiyesi'de çalışan Belediye-İş Sendikası'na  bağlı 
iki yönetici, dört işyeri temsilcisi ve 12 üye işçi, Belediye-İş'ten Hizmet-İş'e geçmeleri için "sürgüne 
gönderme" tehdidi ile yapılan baskıyı protesto etmek icin yaptıkları eyleme, polisin cop ve biber gazı 
kullanarak ile müdahale ettiği öğrenildi.  
 
26 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde HPG'li Ferzad Nuciwan'ın (Ayhan Gorse) cenazesi 
defnedildikten sonra yürüyüşe geçen kitleye polisin yaptığı müdahaleyle başlayan olaylar sürüyor. Olayların 
yoğunlaştığı Cengiz Topal Caddesi'nde kitle yola barikatlar kurarak, polisin gaz bombası ve tazyikli su 
müdahalesine taşlarla karşılık verdi.     
 
27 Ağustos 2011’de Barış Anneleri İnisiyatifi üyeleri tarafından 9 gün önce başlatılan canlı kalkan eylemine 
destek vermek amacıyla Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) çağrısı üzerine sabah erken saatlerde 
Diyarbakır'dan yola çıkan KESK Diyarbakır Şubeler Platformu üyeleri, Diyarbakır çıkışında polis tarafından 
durduruldu. Sur İlçe'ye bağlı Çarıklı Beldesi'nin çıkışında durdurulan araçlar polis tarafından aranırken, 
ayrıca araçlarda bulunan sendikalıların da kimlik kontrolleri ve GBT'leri yapıldı. Aralarında KESK'e bağlı 
Tarım, Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikesı (Tarım Orkam Sen) Genel 
Başkanı Metin Vuranok, Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ecevit Odabaşı, KESK Genel Meclis üyeleri 
Yılmaz Güneş ve Zeyat Ceylan'ın da bulunduğu sendikalıların bekleyişi devam ederken, aramanın 22-30 
Ağustos tarihleri arasında alınan genel arama kararı çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.  
 
28 Ağustos 2011’de TSK’nin Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik başlattığı hava operasyonlarını protesto 
etmek ve operasyonlara karşı canlı kalkan olmak için Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Narlı Köyü’nde 
eylem yapan gruba biber gazı, cop ve gaz bombasıyla müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombalarından birinin kapsülünün grupta yer alan BDP’li Van İl Meclisi üyesi Yıldırım Ayhan’ın göğsüne 
isabet etmesi sonucu Yıldırım Ayhan yaşamını yitirdi   
  
28 Ağustos 2011’de Çukurca'ya 10 kilometre kala engellendikleri jandarma barikatı önünde oturma eylemi 
başlatan canlı kalkanlara, Vali Muammer Türker'in emri üzerine müdahale edildi. Demokratik Toplum 
Kongresi'nin (DTK) çağrısı üzerine Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'dan yola çıkan ve 
Çukurca'ya 10 kilometre kala jandarma engeline takılınca oturma eylemi başlatan canlı kalkanlara müdahale 
edildi.  
 
30 Ağustos 2011’de Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, canlı kalkan Van İl Genel Meclis Üyesi Yıldırım Ayhan'ın 
askerin açtığı ateş sonucu öldürülmesi kınandı. Ayhan'ın öldürülmesini protesto eden Çukurcalılar, polisin 
müdahalesine taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdi. Olaylar geç saatlere kadar devam etti  
 
1 Eylül 2011’de, İstanbul’da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapılan yürüyüşe polisin şiddetli 
müdahalede bulunduğu, müdahale sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı, miting tertip komitesi üyesi 7 
kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
1 Eylül 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Musa Anter Parkı'nda 
basın açıklaması yapıldı. BDP İlçe Örgütü tarafından düzenlenen açıklamaya binlerce kişi katılırken, 
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açıklamanın ardından Kışla Mahallesi'ne doğru yürüyüş düzenlendi. Sloganlarla yürüyen binlerce kişi, Kışla 
Mahallesi Demiryolu'nda polis barikatıyla karşılaştı. Barikata tepki gösteren gençler, havai fişeklerle barikat 
kuran polisin üzerine yürüdü. Yürüyüşe gaz bombasıyla müdahale eden polis ile kitle arasında çatışmalar 
başlarken, çatışmalar mahalle geneline yayıldı.   
 
2 Eylül 2011’de, Siirtli gençler, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşmelerinin engellenmesi 
protesto etti. Ulus ve Conkbayırı mahallelerinde bir araya gelen çok sayıda genç, önce havai fişek gösterisi 
ardından da basın açıklaması yaptı. Gençler adına yapılan açıklamada, askeri operasyonlara tepki 
gösterilerek, Öcalan ile avukatlarının görüşmesinin engellenmesini protesto etti. Yapılan açıklamanın 
ardından gençler sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüşe izin vermeyen polis gençlere gaz bombaları 
ile müdahale etmesi üzerine kitle de havai fişek ve taşlarla karşılık verdi. Uzun süre devam eden çatışma 
gençlerin ara sokaklara dağılması ile son buldu.  
 
4 Eylül 2011’de, Şırnak'ta akşam saatlerinde Yenimahalle'de eylem yapan gençlere polis gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahale etti. Müdahaleye eylemcilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Olaylar ara 
sokaklarda geç saatlere kadar devam ederken, gaz bulutu içinde kalan mahallede, BDP İl Başkan 
Yardımcısı Salih Gülenç'in evinde, gaz bombası isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Ev sakinleri ve 
komşuların yardımı ile yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.   
 
5 Eylül 20112de, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde, Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik hava operasyonu ve 
PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin protesto edildiği açıklamanın ardından gruba polis müdahale 
etti. Gaz bombaları ve tazyikli suyla yapılan müdahalede, grup da, polise Molotof kokteyli ve taşlarla karşılık 
verdi.   
 
5 Eylül 2011’de, Diyarbakır'da, DTK'nın "PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük" ve "Demokratik Özerkliğin 
resmen tanınması" ile ilgili çağrısının ardından Yenişehir İlçesi'ne bağlı Ben u Sen Mahallesi'nde bir araya 
gelen onlarca yurttaş, meşaleli yürüyüş düzenledi. Yenişehir Belediye Parkı istikametinden Şehitlik 
Caddesi'ne doğru yürüyüşlerine devam eden gruba kahvehane önünde bulunan yurttaşlar alkışlarla destek 
verdi. Şehitlik Caddesi'nde bir süre slogan atarak bekleyişe geçen grup, ardından Şehitlik Polis Karakolu'na 
doğru yürüyüşlerine devam etti. Şehitlik Kavşağı'na birkaç metre kala barikat kuran polisler, gruba gaz 
bombaları ile müdahale etti. Grup içinde bulunan yüzü kapalı gençlerin de taşlarla karşılık vermesi üzerine 
kısa süreli çatışma yaşandı. Şehitlik Semti'ne polis ekipleri sevk edilirken, bir süre sonra olaylar sona erdi.   
 
5 Eylül 2011’de Sinop’un Gerze İlçesi’ne bağlı Yaykıl Köyü’nün yakınlarında termik santral karşıtlarıyla polis 
ekipleri arasında çıkan arbede sonucu 34 kişi yaralandı 
  
7 Eylül 2011’de, Diyarbakır’da DÖKH öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi ve artan 
askeri operasyonları protesto etmek amacıyla BDP Bağlar ilçe binası önünde binlerce kişi bir araya geldi. 
Diyarbakır Havaalanı'na doğru yürüyüşe geçen kitleye polisler gaz bombasıyla müdahale etti. Polis 
müdahalesine gençlerin de taşlarla karşılık vermesi üzerine gerginlik büyüdü. Polis ve gençler arasındaki 
çatışma ara sokaklara yayıldı.   
 
7 Eylül 2011’de, BDP Batman Kadın Komisyonu, Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için Koçerler 
bulvarında partililer ile polis arasında arbede yaşandı. Pazaryeri mahallesindeki Koçerler bulvarında toplanan 
BDP’li kadınlar, açıklama öncesi yürümek istedi. Güvenlik görevlileri yürüyüşe izin vermeyince, kalabalık 
topluluk arasından polise ses bombası atılması gerginliğe yol açtı. Emniyet Müdür yardımcıları Şenol Zeybek 
ve Samih Teymur’un önüne düşen ses bombası, çevredekileri korkuttu. BDP’li kitleye tazyikli su ile müdahale 
eden TOMA araçlarına çocuklar taşla karşılık verdikleri gözlendi. Akşam saatlerindeki gerginlik sırasında 
çocuk yaşta olan 5 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
7 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Barış Anneleri İnisiyatifi öncülüğünde yapılan yürüyüşe polis 
müdahale etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla yaptığı müdahale sonucunda çıkan olaylarda 19 
yaşındaki Mahsun İverendi isimli genç ayağından yaralandı. İverendi'nin yaralı halde gözaltına alındığı iddia 
edildi. İsmi öğrenilmeyen 17 yaşındaki bir gencin de kolundan yararlandığı bildirildi.   
 
9 Eylül 2011’de, Şırnak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde bir araya gelen onlarca genç, PKK bayrakları açarak 
yürüyüşe geçti. PKK Lideri Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganların atıldığı yürüyüşe izin vermeyen polis, 
gruba tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Gençlerin de taş ve molotoflarla karşılık verdiği 
müdahalede çatışma çıktı. Yenimahalle Kültür Kavşağı, Bahçelievler Mahallesi Hekimevi arkası ve Yeşil Yurt 
Mahallesi Ömer Kabak Meydanı'na yayılan olayların büyümesi üzerine çok sayıda çevik kuvvet polisi ve özel 
harekat timi takviye edildi. Kullanılan yoğun gaz nedeniyle mahalleler adeta gaz bulutu altında kalırken, 
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sokaktan geçen bir gencin özel harekat timleri tarafından tartaklandı. Olayı görüntülemek isteyen 
gazetecilere ise izin verilmedi  
 
10 Eylül 2011’de, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi'nde yurttaşlar, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile 
görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla Elki, Karşıyaka, Mahallesi ile Cumhuriyet Caddesi'nde eylemler 
gerçekleştirdi. Ateş yakarak slogan atan göstericilere Polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Savaş alanına 
dönen müdahalelerde polis yetersiz kalınca devreye jandarma girdi. Eylem gece geç saatlere kadar devam 
ederken, gözaltına alınan ya da yaralananların olup olmadığı konusunda bilgi alınamadı.   
 
10 Eylül 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla Yüksekova BDP 
İlçe binası önünde bir araya gelen kitle ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşten sonra kitle Oslo 
Oteli önüne gelerek yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılmasından sonra KURDİ DER yöneticisi Arife 
Kutlar açıklama yaptı. Yapılan açıklamadan sonra grup yarım saat yolun üzerinde oturma eylemi yaptı. 
Oturma eyleminden sonra yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazikli suyla müdahale etti. 
Müdahaleyle birlikte yollara barikatlar kuran gençler, polisa taş ve molotoflarla karşılık verdi.   
 
10 Eylül 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK Lideri Öcalan için düzenlenen yürüyüşün ardından 3 
kişinin polislerce gözaltına alınmasının ardından Şirin Bulvarı'nda polisler ve gençler arasında çatışma çıktı. 
Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi üzerine gençler de polise taşlarla karşılık verdi.     
 
10 Eylül 2011’de, Diyarbakır'da 12 Eylül askeri darbesini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilmek istenen 
yürüyüş polis engeline takıldı. Kurum temsilcilerinden bir grubun yürüdüğü Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne 
kırmızı karanfiller bırakıldı. Protestonun ardında dağılan kitle arasından 2 çocuk polisler tarafından gözaltına 
alınırken, neden gözaltına alındıklarına ilişkin bilgi verilmedi.   
 
11 Eylül 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla Hakkari ili 
Yüksekova ilçesinde yüzleri maskeli bir grup genç havai fişeklerle eylem yaptı. Oslo Oteli önünde toplanan 
gençlerin gösterisine Eczacılar Sokağı'nda bekleyen polisler, gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahaleyle 
birlikte esnaf kepenk kapattı.   
 
12 Eylül 2011’de, Bursa'da düzenlenen 12 Eylül darbesini protesto mitingine saldıran ülkücü grupların 2 kişiyi 
yaraladığı, taş ve şişelerle saldıran gruplara polisin müdahale ettiği öğrenildi.  
 
14 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla 
görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüşe polisin izin vermemesi üzerine başlayan 
olaylarda 22 yaşındaki Yusuf Dayan atılan gaz bombasının şakağına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. 
Yakınları tarafından Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Dayan'ın daha sonra ameliyata alındığı 
öğrenilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.    
 
18 Eylül 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde KCK operasyonlarını protesto etmek amacıyla eylem yapan 
gruba müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet ettiği E.K. (17) 
ağır yaralandı  
 
13 Eylül 2011’de, Van'da aralarında HPG'li olduğu iddia edilen 4 kişinin de bulunduğu gözaltına alınan 12 
kişinin ifade işlemleri devam ederken, 12 kişinin ifadeleri alındığı sırada gözaltına alınanların yakınları 
polisler tarafından tartaklanarak zorla adliye dışına çıkarıldı. Adliye önünde bekleyen yüzlerce kişinin bu 
durumu protesto etmesi üzerine polislere kitleye müdahale etti. Bazı yurttaşlar darp edilirken, polis adliyenin 
çevresinde barikat kurdu  
 
13 Eylül 2011’de, Hakkari'nin Pehlivan Mahallesi ve Hastane Kavşağı'na barikat kuran göstericiler PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi protesto etti. "Öcalan'ın özgürlüğü özgürlümüzdür" sloganları atan genç 
grup "Çerxa Şoreşe" marşını okudu. Bu sırada gösterinin yapıldığı bölgeye gelen polis, gaz bombaları ve 
panzerlerle göstericilere müdahale etti. Polisin müdahalesine grup da, taş ve molotofkokteylleri ile karşılık 
verdi.   
 
13 Eylül 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, Şemdinli'de önceki gece asker ve polisin açtığı ateş 
sonucu yaşamını yitiren 3 sivil yurttaşın cenazesini karşılayan ve yürüyüşe geçen binlerce kişiye polis 
müdahale etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalesine gençler ise havai fişek, taş ve molotoflarla 
karşılık verdi.   
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14 Eylül 2011’de PKK Lideri Abdullah Öcalan'a üzerindeki tecridi ve askeri operasyonları kınamak için 
Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi. BDP Cizre ilçe binası önünde toplanan binlerce kişi, alkış 
ve zılgıtlar eşliğinde sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında ilçeyi adeta ablukaya alan polis, 
Cudi Mahallesi'nde bulunan Nusaybin Caddesi'nde kitleye müdahale etti. Gaz bombaları ve tazyikli suyla 
yapılan müdahalede kitle polise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Çok sayıda zırhlı araç ve TOMA'nın 
sevk edildiği müdahale bölgesindeki çatışmalar sokak aralarına yayıldı.   
 
15 Eylül 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, Şemdinli'de 11 Eylül'de çıkan çatışmada polis ve 
askerlerin açtığı rasgele ateş sonucunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Resul Çetin'in için protesto gösterisi düzenleyen kitleye polis müdahale 
etti. İlçeye getirilen Çetin'in cenazesinin Şemdinli'ye uğurlanmasının ardından Cengiz Topel Caddesi'nde 
toplanan kitle, AKP aleyhine ve PKK lehine slogan atınca polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. 
Gençlerin de müdahaleye taş ve molotofkokteyleri ile karşılık verdiği ilçede başlayan olaylar devam ediyor. 
Atılan gaz bombalarından dolayı 5 katlı bir binada yangın çıktığı öğrenildi.   
 
16 Eylül 2011’de Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
görüşmelerinin 52 gündür engellenmesini protesto etti. Şırnak-Uludere karayolunu trafiğe kapatarak yol 
üstünde lastikler yakan gençler, PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Eylem yerine gelen polis, 
gençlere gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Gençlerinde polise havai fişeklerle karşılık vermesi 
üzerine çatışma çıktı.    
 
17Eylül 2011’de Şırnak merkez ve ilçelerinde çok sayıda eve yapılan baskın sonucu onlarca kişinin gözaltına 
alınmasını protesto eden Cizre halkı ile polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Protesto gösterisi yapan 
gruplara polis zırhlı araçlarla müdahale etti.     
 
17 Eylül 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesi ve artan operasyonları 
protesto etmek amacıyla İstanbul'da yapılmak istenen açıklamaya polisin müdahalesi sonucunda yaşanan 
olaylarda 121 kişi gözaltına alındı. Polisin aşırı kullandığı gaz bombasından etkilenen Milletvekili Sebahat 
Tuncel de hastaneye kaldırıldı. Aynı anlarda meydana çıkmalarına izin verilmeyen Milletvekili Sırrı Süreyya 
Önder'in de aralarında bulunduğu bir grup ise, Tarlabaşı Bulvarı istikametinde BDP İl binasına doğru cadde 
üzerinde yürümeye başladı. Ancak, il binasına kısa bir mesafede polis buradaki gruba da gaz bombaları ile 
müdahalede bulundu. Bunun üzerine BDP'liler de polise taş ve sopa atarak karşılık verdi. Ara sokaklara 
yayılan olaylar bir süre sonra son bulurken, müdahalede yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube 
müdürlerinden Mehmet Altınok, olayların ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde açıklamada 
bulundu. Altınok, 121 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 
 
18 Eylül 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde KCK operasyonlarını protesto etmek amacıyla eylem yapan 
gruba polis  müdahale etti.  
 
18 Eylül 2011’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda askeri operasyonları protesto etmek amacıyla oturma 
eylemi yapan gruba çevik kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 140 kişi gözaltına alındı.    
 
18 Eylül 2011’de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda askeri operasyonları protesto etmek amacıyla oturma 
eylemi yapan gruba çevik kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 35 kişi 
serbest bırakıldı   
 
18 Eylül 2011’de DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk ile  BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çok sayıda 
BDP'linin gözaltına alındığı Şırnak ili Cizre ilçesinden ayrıldıktan sonra olaylar çıktı. DTK ve BDP heyetini 
Şırnak'a göndermek için Cizre'nin çıkışı olan Dicle Nehri Köprüsü'ne kadar yürüyüş yapan kitleye, 
uğurlamanın ardından Yafes Caddesi'nde oturma eylemi gerçekleştirdi. 5 dakikalık oturma eyleminden sonra 
bir grup İdil Caddesi'ni ateşler yakarak trafiğe kapattı. PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan 
gruba, polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Polise, protestocular da taşlarla karşılık verdi. 
Gerginlik Nur ve Cudi mahallelerine sıçradı. Burada da polis eylemcilere gaz bombalarıyla müdahale 
ederken, çok sayıda yurttaş atılan gazdan etkilendi. İdil Caddesi'nde polise taş attığı gerekçesiyle 3 çocuk 
gözaltına aldı. Gerginliğin ara sokaklarda devam ettiği bildirildi  
 
19 Eylül 2011’de Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde dün akşam saatlerinde gençler tarafından PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle görüştürülmemesi protesto edildi. İlçenin Cumhuriyet ve Tepebaşı 
caddelerinde gösteri düzenleyen ve Abdullah Öcalan lehine slogan atan gençlere, gösteri yerine gelen 
polisler tarafından müdahale edildi  
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19 Eylül 2011’de Şırnak Silopi İlçesi'nde Şırnak ve Cizre'de 35 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek 
için İpek Yolu'nda yürümek isteyen gençlere, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Grup da 
polislere taş ve molotofkokteylilerle karşılık verdi. Müdahaleyle başlayan çatışmada, molotofkokteylinin isabet 
ettiği iki polisin yaralandığı belirtildi. Vücutlarında yanıklar olan polisler, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Sivil polislerden biri ayakta tedavi edilirken, diğeri ise Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.   
 
19 Eylül 2011’de Çorum’da okullarda zorunlu din derslerinin kaldırılmasını talep eden bir basın açıklaması 
yapmak için Eti Lisesi’nin önüne gelen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi 5 kişiyi darp ederek  gözaltına 
aldı   
 
19 Eylül 2011’de, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin 
verilmemesi uygulamasını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin 
gözaltına almak istediği R.M.’nin (17) kaçmak istemesi üzerine açılan ateş sonucu kalça kemiğinden 
vurulduğu ve yaralı halde üç gün gözaltında tutulduğu öğrenildi. R.M. “görevli polis memuruna mukavemet 
ettiği” iddiasıyla tedavisi tamamlanmadan tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi’ne gönderildi   
 
20 Eylül 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesinde Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve Beytüşşebap ilçelerinde parti 
binaları ve çok sayıda eve yapılan baskın ve gözaltıları protesto etmek için çok sayıda çocuk, Cizre-İdil 
karayolunu trafiğe kapatarak ateş yaktı. Eylemde sık sık PKK ve PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine 
sloganlar atan çocuklara polisler zırhlı araçlarla ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Bunun üzerine 
çocuklar da polise taşlarla karşılık verdi. Çocukların mahalle aralarına dağılmasıyla eylem sona erdi.   
 
20 Eylül 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde uluslararası İpek Yolu üzerinde bir araya gelen bir grup genç, 
ateşler yakarak yolu trafiğe kapattı. PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atan grubun eylemi nedeniyle 
yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Bir süre sonra olay yerine gelen polisler eyleme müdahale ederken, gençler 
de taşlarlar ve havai fişeklerle karşılık verdi. Olaylar geç saatlere kadar sokak aralarında devam etti.    
 
20 Eylül 2011’de Şırnak ve ilçelerinde son günlerde artan gözaltı ve baskıları protesto etmek için AKP Silopi 
İlçe binası önüne siyah çelenk bırakan binlerce kişiye polis müdahale etti  
  
20 Eylül 2011’de Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, Silopi Belediye Başkanı Emin Toğurlu, İdil 
Belediye Başkanı Resul Sadak ve Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış evlerine yapılan eşzamanlı baskınlarda 
gözaltına alınmalarına ilişkin BDP Silopi ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı. "Baskılar bizi yıldıramaz" 
sloganının atıldığı açıklamanın ardından BDP ilçe binası önünde 5 dakikalık oturma eylemi yapıldı. Eylemin 
ardından kitle alkış ve sloganlarla ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçti. Polis, kitleye Cudi Mahallesi'nde 
müdahale etti.      
 
21 Eylül 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile 
görüştürülmemesi ile askeri ve siyasi operasyonları protesto etmek için gösteri yapıldı. Eski Cezaevi 
Kavşağı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, sloganlar atarak Oslo Oteli'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe 
geçen kitleye polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi ile olaylar başladı. Halk Bankası binası 
ateşe verilirken, 2 ayrı noktada patlama meydana geldi.    
 
21 Eylül 2011’de Mardin ili BDP Nusaybin İlçe Örgütü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 56 gündür 
avukatlarıyla görüştürülmemesi ve askeri operasyonları protesto etti. Şirin Bulvarı'nda bir araya gelen ve 
aralarında BDP Nusaybin İlçe Başkanı Ali Banar, Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan yanı sıra 
yüzlerce kişinin olduğu grup, Nusaybin Hükümet Konağı'na yürümek istedi. Polisin, Hükümet Konağı önünde 
kurduğu barikatı aşmak isteyen gençlerle ile polis arasında çatışma çıktı. Polisin, gruba gaz bombaları ve 
tazyikli suyla müdahale etmesi üzerine gençlerde polis müdahalesine taşlara karşılık verdi.     
  
22 Eylül 2011’de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla 
görüştürülmemesi nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe müdahale ile başlayan olaylar ikinci gününde de 
devam ediyor. Öğlen saatlerinde Oslo Oteli önünde biraraya gelen çok sayıda yüzü kapalı genç, ateşler 
yakarak PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Polis tazyikli su ve gaz bombaları ile gençlere 
müdahale etti. Gençlerin taş ve havai fişeklerle müdahaleye karşılık vermesiyle başlayan olaylar nedeniyle 
esnafın tamamı kepenk kapattı.   
 
23 Eylül 2011’de Trabzon’un Of İlçesi’ndeki Solaklı Vadisi’nde bulunan derelere HES yapılmasını 
engellemek için santrali yapacak şirkete karşı yaptıkları eyleme jandarma ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu gözaltına alınan 6 köylüden 3 ü tutuklandı.   
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22 Eylül 2011’de, Şırnak ili Cizre ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle 
görüştürülmemesinin protesto gösterilerine polisin müdahalesi ile başlayan olaylar sona ererken, gaz 
bombasının isabet ettiği 2 çocuğun yaralandığı belirtildi  
 
24 Eylül 2011’de Şırnak merkez, Silopi, Cizre, İdil ve Beytüşşebap'taki gözaltı ve tutuklamaları protesto 
etmek için sabah saatlerinden itibaren tek tek ilçeleri dolaşan BDP milletvekilleri Hasip Kaplan, İdris Baluken 
ve yerel yönetimlerden sorumlu heyetin Silopi'den ayrılarak Şırnak'a hareket etmesi ardından bir grup genç 
eylem yaptı. Ara sokaklarda eylem yapan gençler, polisin engeliyle karşılaşınca polisle çatıştı. Çatışma 
esnasında bir çocuğun ayağına isabet eden biber gazı ile yaralandığı ileri sürülürken, bir araç da biber 
gazının isabet etmesi sonucu hasar gördü.    
  
25 Eylül 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi Nur Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi, İdil Caddesi'ne kadar 
meşaleli yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından, İdil Caddesi'nde ateş yakılarak, yol trafiğe kapatıldı. Bir 
süre sonra olay yerine gelen polislerle eylemciler arasında çatışma çıktı.  
Saatlerce süren çatışmada ardından İdil Caddesi savaş alanına dönerken, gençler ara sokaklara dağıldı. 
Yoğun kullanılan gaz bombaları nedeniyle ise yurttaşlar zor anlar yaşarken, Nur ve Cudi mahalleleri polis 
tarafından ablukaya alındı.   
 
26 Eylül 2011’de Hakkari Pehlivan Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup genç, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesi ile BDP yöneticileri ve belediye başkanlarını tutuklanmasını 
protesto etti. Grup, Öcalan lehine sloganlar atarken, olay yerine gelen polis ekipleri, gösteriye gaz bombaları 
ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahaleye gençler de taşlarla karşılık verdi. Grup, daha sonra hastane 
kavşağında barikatlar kurarak yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen çok sayıda çekik kuvvet polisi, gruba 
müdahale etti. Bir süre devam eden çatışma, daha sonra sona erdi.    
 
28 Eylül 2011’de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın iki ayı aşkın süredir avukatları ile 
görüştürülmemesini protesto etmek isteyen yüzlerce yurttaşa polis gaz bombaları ile müdahale etti. BDP 
Silopi İlçe binası önünde toplanan yurttaşlar, polisin müdahale etmesi sonucu ara sokaklara dağılırken, çok 
sayıda kadın baygınlık geçirdi.     
 
28 Eylül 2011’de, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin açılışına katılan Bülent Arınç'ı protesto eden öğrencilerle 
polis arasında arbede yaşandığı, ardından 16 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
1 Ekim 2011’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesinin 
engellenmesini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba  polis müdahale etti.  
 
2 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Pehlivan Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, 67 gündür PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle görüştürülmesini protesto etti. Yolu trafiğe kapatarak yürüyüşe geçen 
gençlere polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polis müdahalesine gençler havai fişek ve 
taşlarla karşılık verdi.    
 
4 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı'nda 29 Eylül günü çıkan çatışmada hayatını 
kaybeden Şırnak doğumlu Ruken Cudi kod adlı Heybet Güngen'in cenaze töreninden sonra taziye çadırına 
geçen kitleye polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
4 Ekim 2011’de, 2 Ekim’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada ölen 
HPG militanı Sadık Kaya için Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından törene katılan gruba polis 
ekipleri basınçlı su ve coplarla müdahale etti.  
 
5 Ekim 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesi ile görüştürülmemesini ve gözaltıları 
protesto etmek amacıyla Mardin'in Nusaybin İlçesi Önder Caddesi'nde bir araya gelen bir grup genç, 
buradan ilçe merkezine yürümek isteyince polis engeli ile karşılaştı. Gençlerin yürümesine izin vermeyen 
polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.   
 
5 Ekim 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesi ile görüştürülmemesini ve gözaltıları 
protesto etmek amacıyla Hakkari'de, Gazi Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup genç ateş yakarak barikat 
kurdu. Öcalan lehine slogan atan gruba bir sür sonra polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
Eylemcilerin de taşlarla karşılık vermesi sonucu olaylar çıktı. Olaylar mahalle aralarında uzun süre devam 
etti.   
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5 Ekim 2011’de, "KCK" adı altında başlatılan ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı "siyasi operasyonları" 
protesto etmek için Diyarbakır’ da yürüyüş düzenlendi. BDP Diyarbakır İl binası önünden Koşuyolu Parkı'na 
doğru yürüyüşe geçen kitle, Bayındırlık Caddesi'nde polis engeliyle karşılaştı. Aralarında DTK Eş Başkanları 
Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, BDP Diyarbakır milletvekilleri Nursel Aydoğan, Altan Tan, Emine Ayna, DTK 
Koordinasyon Kurulu üyesi ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ile BDP'li il ve 
ilçe başkanlarının da bulunduğu yurttaşlar adına milletvekillerinin polisle görüştüğü esnada, polis tazyikli su 
ile müdahalede bulundu.    
 
6 Ekim 2011’de, Şırnak merkezde gece Yeni Mahalle, Bahçelievler, Vakıf Kent ve Gazipaşa mahallerinde 
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesini ile askeri ve siyasi operasyonları kınamak 
için gençler protesto eylemleri gerçekleştirdi. Gençler mahallelerin ara sokakları ile ana caddelerinde ateş 
yakıp, yolu trafiğe kapattı. Polisin eylem yerine gelmesiyle birlikte gençlere tazyikli su ve çok sayıda gaz 
bombası atıldı  
 
6 Ekim 2011’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 6 Ekim 2011’de Malatya’da kurulması düşünülen füze kalkanı 
projesini protesto etmek için AKP ilçe binasına pankart asmak isteyen SGD üyelerine polis müdahale etti.  
.   
7 Ekim 2011’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde bağlı Gülsuyu Semti’nde Ertuğrul Gazi Lisesi’nde, Marksist 
gerilla lideri Doktor Ernesto Che Guevara’yı ölüm yıldönümü nedeniyle anmak isteyen öğrencilerin etkinliğine 
biber gazı ve coplarla müdahale  etti.   
 
7-8 Ekim 2011’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki gösterilere polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti.  
 
8 Ekim 2011’de, TUHAD-FED öncülüğünde "Öcalan'a özgürlük" için Gemlik'e gerçekleştirilmek istenilen 
yürüyüş için binlerce kişi Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde onlarca araçlık konvoyla yola çıktı. 
Çıkışların başlamasıyla birlikte bütün ilçelerde polis araçları durdurarak geçişlere izin vermezken, Diyarbakır 
çıkışında iki ayrı nokta kurularak araçlar burada engellendi. Çok sayıda zırhlı araçla Urfa yolu üzerinde 
bekleyen polisler, İçişleri Bakanlığı tarafından yürüyüşün yasaklandığını belirterek, yürüyüşe izin 
vermeyeceklerini belirtti. Çıkan olayları yatıştırmaya çalışan Gültan Kışanak'ın üzerine polis, TOMA aracı 
sürdü. Ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kışanak, son anda kitle tarafından kurtarıldı.   
 
8 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 Ekim komplosu ve Öcalan'a tecridi protesto gösterilerine saldıran 
polis aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişiyi yaraladı. İlçe merkezinde halen olayların Cudi ve Nuh 
mahalllerinde sürdüğü öğrenilirken, bazı evlere isabet eden gaz bombası nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.   
 
9 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde yürüyüş düzenlemek isteyenlere polisin 
şiddetli saldırısıyla başlayan olaylarda 15 kişi gözaltına alınırken, Nusaybin'de 3 yaşındaki Y.E. ve 60 
yaşındaki Hikmiye Aktaş polisin attığı gaz bombası sonucu yaralandı. Başlarında vurulan Y.E. Nusaybin'den 
Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Hikmiye Aktaş Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına 
alındı. Y.E'nin kaftasında çökme ve beyin kanaması riski taşıdığı bildirildi. Y.E. ile birlikte olaylarda yaralanan 
çocuk sayısının 7 olduğu belirtildi. Y.A. (6), A.D. (10), S.A. (12) ve ismi öğrenilemeyen 3 çocuğun daha 
yaralandığı kaydedildi.   
  
9 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi bağlı Medine Caddesi'nde bir araya gelen çocuklar, 9 Ekim'i 
protesto etti. Yaktıkları lastiklerle caddeyi trafiğe kapatan çocuklar, sık sık slogan attı. Zırhlı aracın gaz 
bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
9 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Balıkçılarbaşı Semti'nde toplanan bir grup, PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkışının yıldönümünü protesto etti. PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine 
sloganlar atan gruba, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Eylemciler de havai fişeklerle ve 
taşlarla karşılık verdi. Polisin yoğun gaz bombası kullanmasından kaynaklı çevredeki yurttaşlar atılan gazdan 
etkilendi. Müdahale ile birlikte, eylemciler ara sokaklara dağılırken, polis bölgede yoğun önlem aldı.   
 
9 Ekim 2011’de, Şırnak ili BDP Silopi İlçe binası önünde bir araya gelen binlerce yurttaş, 9 Ekim'in yıldönümü 
nedeniyle Nuh Mahallesi'ne kadar yürüyüş düzenledi. BDP İlçe binasının çevresi polisler tarafından ablukaya 
alınırken, binlerce kişi, yürüyüşe geçti. Yoğun önlemlerin alındığı yürüyüş sırasında Nuh Mahallesi'nde 
bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu önünde basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından 
kitlenin tekrar yürüyüş halinde BDP İlçe binasına gitmek istemesi üzerine polis kitleye tazyikli su ve gaz 
bombalarıyla müdahale etti.     
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9 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkış tarihi olan 9 Ekim'i 
protesto etmek için BDP İlçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişiye, polis gaz bombalarıyla müdahale 
etti. Kitlenin polisin müdahalesine taşlarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Polisin çok yoğun gaz 
bombası kullanmasından etkilenen kitle dağılırken, Cudi ve Nur Mahalleleri'nin İdil Caddesi'ne çıkan yollarda 
olaylar bir süre devam etti  
 
9 Ekim 2011’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 9 Ekim'i kınamak amacıyla yapılan basın açıklama sonrası 
yürüyüşe geçen kitleye polisin yaptığı müdahaleyle başlayan  olaylarda   gaz bombası isabet eden 2 kiş inin 
yaralandığı öğrenildi.   
 
9 Ekim 2011’de, Hakkari'de bir grup genç, kentte yapılan gözaltıları ve 9 Ekim'i protesto etmek amacıyla, 
Gazi Mahallesi Katramans Köprüsü ve Keklik Pınar Mahallesi Kantar Mevkii'nde, yola barikat kurup ateşler 
yaktı. Polis, göstericilere gaz bombalarıyla müdahale ederken, göstericiler de polise taşlarla karşılık verdi. 
Olaylar göstericilerin ara sokaklara dağılmasıyla son buldu.   
 
9 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde de 9 Ekim ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile 
görüştürülmemesi yürüyüş ile protesto edildi. 6 ayrı mahallede bir araya gelen ve aralarında Belediye 
Başkanvekili Şerife Alp, BDP İlçe Eşbaşkanı Gurbet Tekin, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce yurttaşın da 
bulunduğu grup yürüyüşe geçerek Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi. Burada açıklama yapmak isteyen 
yurttaşlara izin vermeyen polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çok sayıda yurtta atılan 
gaz bombalarından etkilenirken, Belediye Başkanvekili Şerife Alp de sıkılan tazyikli su ve atılan gaz 
bombaları sonucu fenalaşarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı  
 
9 Ekim 2011’de, 9 Ekim nedeniyle Mardin'in Midyat ilçesinde de yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale 
etti. BDP Midyat ilçe binası önünde toplanarak Barış Parkı'na yürümek isteyen kitle alkış ve sloganlarla 
yürüyüşe geçti. Yürüyüşçüler polis barikatı ile karşılaşırken, Batman Caddesi üzerinde oturma eylemi 
başlattı. Oturma eylemi devam ederken gaz bombaları ile müdahale eden polis, ismi öğrenilemeyen iki genci 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 genç Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
10 Ekim 2011’de, Mardin'in Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen Abdullah Öcalan'ın 
Suriye'yi terk etmesinin yıldönümü olan 9 Ekim'i (1998) protesto eylemlerine polisin gaz bombasıyla 
müdahalesi sonucunda çevrede bulunan 3 yaşındaki Y.E ve 60 yaşındaki Hikmiye Aktaş başlarından 
yaralandı.   
 
12 Ekim 2011’de, İstanbul Üniversitesi açılışına katılan Başbakan Erdoğan'ı protesto etmek isteyen ve 
"Parasız eğitim istiyoruz" diyen öğrencilere polisin müdahale ettiği ve ardından 37 kişiyi gözaltına aldığı 
öğrenildi.  
 
15 Ekim 2011’de Grev hakkı olmaksızın memurlarla toplu sözleşme yapılmasını protesto etmek için 
Tekirdağ’da Eğitim-Sen’in düzenlediği eyleme polisler biber gazıyla müdahale  etti  
 
15 Ekim 2011’de, Hakkari ile Şırnak arasında bulunan Kato Dağı'nda çıkan çatışmada yaşamını yitiren 
HPG'li Rabia Kaya'nın (Zozan Tolhildan) cenazesi otopsi için Malatya'ya gönderildikten sonra yolu trafiğe 
kapatan gençler, polisle çatışmaya başladı. Hakkari-Van karayolu Keklikpınar Mahallesi Kantar mevkiinde 
toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, yolu trafiğe kapattı. Kalabalığın yolda ateş yakıp barikat kurarak yürüyüşe 
geçmesi üzerine polisler zırhlı araçlarla grubu müdahalede bulundu. Müdahale sırasında iki genç gözaltına 
alınırken, grup polis müdahalesine taş ve ses bombaları atarak karşılık verdi  
 
16 Ekim 2011’de, BDP Midyat İlçe Örgütü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmemesini 
ve Kürt siyasetçilerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İlçe binası önünde bir 
araya gelen BDP'liler, Batman Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti, "Yiğit bir adasın sen 'İmralı'", "Biz mayın 
tarlasına sürülen halkız" ve "Tecride son" dövizlerinin taşındığı yürüyüşe, polis caddeyi akrep ve çevik 
kuvvetle kapatarak barikat kurdu. Bunun üzerine BDPliler ile polis arasında tartışma yaşandı. Yaşanan 
tartışmalar esnasında polis 2 kişiyi gözaltına almak istedi. Olaya müdahale eden BDP’liler gözaltına alınmak 
istenilen kişileri polisin elinden alarak barikatı aşıp yürüyüşe devam etti  
 
21 Ekim 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, kılınan "Sivil Cuma namazının" ardından çok sayıda kişi, 
gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Dr. Mehmet Tanhan, Belediye Başkan yardımcısı Ayhan Doğan'ın 
aralarında bulunduğu 22 kişiye destek vermek ve askeri operasyonları protesto etmek için Yüzüncü Yıl 
Parkı'ndan belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Bir süre yürüyen kitle Lozan Caddesi üzerinde TOMA ve 
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akrep tipi zırhlı araçlarla barikat kuran polisler tarafından durduruldu. "Yürüyüşün yasal olmadığını" gerekçe 
gösteren polis yürüyüşe izin vermedi.   
 
23 Ekim 2011’de, Şırnak İdil (Hezex) İlçesi'nde esnaf operasyon ve hava saldırılarını protesto etmek 
amacıyla kepenk açmazken, mahallelerde bir araya gelen gençler ise, yolu trafiğe kapatarak protesto eylemi 
gerçekleştirdi. Polis Adile Naşit Caddesi ile Turgut Özal Mahallesi'nde bir araya gelen gençlerin yolu trafiğe 
kapatarak gerçekleştirdiği eyleme gaz bombaları ile müdahale etti  
 
23 Ekim 2011’de, Mardin'in Midyat İlçesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile 
görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla BDP Midyat İlçe binasından Barış ve Kardeşlik Parkı'na doğru 
yürümek isteyen kitleye polisin izin vermemesi üzerine çıkan olaylarda15'e yakın yurttaş gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan ve aralarında BDP Midyat İlçe Eş Başkanlarının da bulunduğu yurttaşların Midyat İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
23 Ekim 2011’de, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde hava ve kara operasyonlarını protesto etmek amacıyla sabah 
saatlerinde başlayan gösterilere polisin müdahalesiyle başlayan olaylar Turgut Özal Mahallesi ve ara 
sokaklarda devam etti,  Polisin yoğun gaz bombası kullandığın olaylarda, eylemciler de taşlarla karşılık verdi. 
Bir polisin elinden hafif yaralandığı olaylarda bir kişi de gözaltına alındı.   
 
24 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 10 Ekim tarihinde Xakurke ve Xinere alanlarına yönelik olarak 
düzenlenen hava saldırısında KCK Konsey üyesi Rüstem Cudi (Rüstem Osman), HPG Askeri Konsey 
Üyeleri Çiçek Kıçi (Guhar Çekirge) ile Alişer Koçgiri'nin (Yücel Halis) de aralarında olduğu 7 HPG'linin 
hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla dün gece yaklaşık 100 genç, İdil Caddesi'ni trafiğe kapattı. 
Dört Yol Kavşağı'na doğru yürüyüşe geçen gruba, polis zırhlı araçlarla müdahale etti.     
 
24 Ekim 2011’de, Van'da meydana gelen ve resmi rakamlara göre 239 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 300 
kişinin de yaralandığı depremden sonra halen yardımlar sıkıntılar yaşanırken, geceyi sokaklarda geçiren 
yurttaşlar bu gün de sokakta kalmamak için Kriz Masasına akın etti. Ancak kentte çadır kentte sadece 250 
çadır kurulurken, yurttaşların çadır talepleri ise reddediliyor. Çadır kentin önünde bekleyen ve çadır talebinde 
bulunan yurttaşların tepkisi üzerine polis gruba müdahale etti. Müdahale üzerinde grup dağılmak zorunda 
kaldı, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın çadır sıkıntısı olmadığına yönelik açıklamalarına rağmen, şuana 
kadar çadır verilmediği için yüzlerce kişinin çadır kentler önündeki bekleyişleri sürüyor. 
 
25 Ekim 2011’de, Deprem nedeniyle duvarlarında çatlakların oluştuğu ve 120 kişinin firar ettiği adli 
tutukluların tutulduğu Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde başlayan isyan sürüyor. İçerde görüşmeler devam 
ederken, dışarıda çocuklarının durumları için bekleyen ailelere ise, polis gaz bombaları ve tazyikli suyla 
müdahale etti.    
 
27 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 24 HPG'li için eylem gerçekleştirildi. Binlerce Yüksekovalı 
sabahın erken saatlerinde Yeşildere, Esentepe ve Güngör mahallelerinde bir araya gelerek eski cezaevi 
kavşağına yürüdü. Eski cezaevi kavşağında kitle adına BDP Yüksekova İlçe Başkanı Rüstem Demir 
açıklama yaptı.  Demir’in konuşmasına devam ettiği sırada polis kitleye gaz bombalarıyla müdahale etti  
 
28 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi’nde 24 HPG'li için gençler çarşı merkezi ve Özgürlük 
Meydanı'nda barikatlar kurarken, Şemdinli karayolu üzerinde de ateşler yaktı. Çarşı merkezinden sloganlarla 
yürümek isteyen gençlere polis, panzer, TOMA ve zırhlı araçlardan attıkları gaz bombalarıyla müdahale etti.     
 
29 Ekim 2011’de, Kepenklerin kapalı olduğu Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde Turgut Özal Mahallesi ve Adila 
Naşit Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda kişi, Malatya'ya getirilen ve HPG'lilere ait olduğu belirtilen 23 
cenazenin tahrip edilmesi ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmemesini protesto etmek 
amacıyla yürüyüşe geçti. Eylem yerine polisin gelmesi üzerine gençler ve polisler arasında çatışma çıktı. 
Polisin gaz bombalarıyla müdahalesine gençler de taş ve molotofkokteylleri ile karşılık verdi. Olaylar 
sırasında Adila Naşit Caddesi üzerinde bulunan İdil Öğretmenevi'nde bilinmeyen bir nedenle küçük çaplı 
yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.   
 
29 Ekim 2011’de,  DTK  ve BDP'nin çağrısı üzerine Malatya'da bekletilen 24 cenaze için Ergani İlçesi'nde 
esnaflar kepenk açmazken, yüzlerce kişi BDP Diyarbakır ili Ergani İlçe binası önünde bir araya gelerek Keçi 
Çoban Heykeli'ne doğru yürüyüşe geçti.   Yürüyüşün ardından basın açıklamasını   ardından sloganlar 
eşliğinde tekrar BDP Ergani İlçe binasına doğru yürüyüşe geçen kitleye polis Dörtyol mevkiinde tazyikli, su 
ve gaz bombaları ile müdahale etti.    
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29 Ekim 2011’de, Diyarbakır’ ın Sur İlçesi'nde Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Grin Park önünde 
toplanan bir grup genç ateşler yakarak caddeyi trafiğe kapattı. Eylem sırasında olay yerine gelen polis 
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Gençler de polise taş ve havai fişeklerle karşılık verince 
çatışma yaşandı. Olaylar sırasında 1 çocuk gözaltına alındı.   
 
29 Ekim 2011’de,  DTK ve BDP'nin çağrısı üzerine Malatya'da bekletilen 24 cenaze için Diyarbakır ili  Bismil 
ilçesinde eczane ve fırınların dışında esnaf kepenk açmazken, aralarında Bismil ilçe Belediye Başkanı 
Cemile Eminoğlu, BDP Bismil İlçe başkanı Kerem Amaç'ın da bulunduğu binlerce kişi BDP Bismil ilçe 
teşkilatı önünde bir araya geldi. Sık sık sloganlar atan kitle Nato Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Nato 
Caddesi'nde basın   açıklamasının ardından tekrar yürüyüş yapmak isteyen gençlere, polis kurşunuyla 
yaşamını yitiren Halil İbrahim Oruç'un vurulduğu yer olan Nato Caddesi İstasyon yanında polis gençlere 
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti     
 
 29 Ekim 2011’de Malatya Adli Tıp Kurumu’nda bir süredir bekletilen ve HPG militanlarına ait olduğu iddia 
edilen 23 cenazenin kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi için Diyarbakır’da yapılamak 
istenen protesto gösterisine kolluk kuvvetleri  müdahale etti.  
                 
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır’da DTK ve BDP'nin çağrısı üzerine Malatya'da bekletilen 23 cenaze için 
Diyarbakır'da esnaflar kepenk açmazken, binlerce kişi Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği 
önünde bir araya geldi. Aralarında DTK Koordinasyon Kurulu üyeleri ve BDP'li milletvekilleri Ayla Akat Ata ve 
Demir Çelik ile BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, BDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zübeyde Zümrüt 
ve Ömer Önen, ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu kitle polis tarafından zırhlı araçlarla abluka altına 
alınırken, helikopterler de alan üzerinden uçuş yaptı. Kitlenin toplanmasından sonra, 5 Nisan Mahallesi 
Özgür Yurttaş Derneği önünde BDP Muş Milletvekilli Demir Çelik açıklama yaptı. Ancak Çelik'in konuşma 
yaptığı sırada polis kitleye gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahaleye kitle de taş ve 
molotoflarla karşılık verdi. Müdahale sırasından onlarca çevik kuvvet polisi BDP Muş Milletvekilli Demir Çelik 
ile Batman Milletvekilli Ayla Akat Ata'nın üzerine çullanarak coplarla darp etti. Ayrıca milletvekillerine tazyikli 
su sıkıldı.   
  
29 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde BDP İlçe binası önünde bir araya gelen binlerce kişi, yürüyüş 
gerçekleştirdi. "Savaş, tecride, siyasi soykırıma hayır" ve "Gölcük depreminde en çok insani yardımı yapan 
Botan halkı, Van'daki drama sevinen ve bunu destekleyen faşist yaklaşımı kınıyoruz" pankartlarını açan kitle 
buradan Nur Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti.  Polislerin kitlenin önüne gaz bombaları atması üzerine kitle 
başka bir sokağa dönüp alkış, zılgıt ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe devam etti. Nur Mahallesi'nden İdil 
Caddesi'ne çıkan kitleye polis gaz bombaları ile müdahale etti.  Newroz alanında yapılan açıklamanın 
ardından kitle operasyonları ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesini protesto 
etmek amacıyla 5 dakikalık oturma eylemi yaptı. Ardından kitle dağılırken, İdil Caddesi üzerinde polisler ile 
gençler arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı  
 
30 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Bahçelievler, Yenimahalle ve Yeşilyurt mahallelerinde toplanan çok sayıda kişi, 
ateşler yakarak yolları trafiğe kapattı. PKK Lideri Abdullah Öcalan ile PKK lehine sloganlar atan gruba, bir 
süre sonra olay yerine zırhlı araçlarla gelen çok sayıda çevik kuvvet polisi tazyikli su ve gaz bombaları ile 
müdahale etti. Gençlerin de taş, Molotof kokteylleri ve havai fişeklerle karşılık verdiği olaylar geç saate kadar 
sürdü.    
 
30 Ekim 2011’de, Şırnak'ın İdil İlçesi Adakent Mahallesi'ndeki Newroz alanında bir araya gelen yüzlerce kişi 
sloganlar eşliğinde Adile Naşit Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca herhangi bir engelleme ile 
karşılanmayan gruba polis dağılma sırasında gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Kitlenin de 
müdahaleye taşlarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.   
 
30 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, Malatya'da bekletilen cenazelere yönelik 
uygulamalara dikkat çekmek için yolu trafiğe kapattı. PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan 
gençler, yola barikat kurdu. Olay yerine TOMA ve panzerlerle gelen polisler ise tazyikli su ve gaz 
bombalarıyla gençlere müdahale etti. Müdahaleye taşlarla karşılık veren gençler ile polis arasında çatışma 
çıktı. Polisin attığı yoğun gazdan etkilenen yurttaşlar polise tepki gösterirken, polis ile yurttaşlar arasında kısa 
süreli gerginlik çıktı.     
 
31 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisinde (Geliyê Tiyarê) yapılan ve kimyasal silah 
kullanıldığı iddia edilen operasyonda yaşamını yitiren HPG'liler için Keklik Pınar Mahallesi'ne gösteri yapıldı. 
Hakkari-Van Karayolunu çift taraflı trafiğe kapatarak eylem yapılırken, Kıran, Medrese ve Halife Derviş 
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mahallelerinde de gösteri yapıldı. Eylemlere polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale ederken, 
eylemciler de taş ve molotoflarla karşılık verdi.    
 
2 Kasım 2011’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi’nde (Gelyê Tiyarê)’de çıkan çatışmada yaşamını 
yitiren HPG’lilerden 4’ün cenazesinin çatışama bölgesinde bulunmasını ardından Hakkari’nin Keklik Pınar ve 
Medrese mahallerinde yolara barikat kurarak gençler, gösteri yaptı. HPG’lilerin cesetlerinin parçalanmasını 
protesto eden gençlere, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Yapılan müdahaleye 
göstericilerde taş ve molotoflarla karşılık verdi. Polisin yoğun olarak kullandığı gaz bombalarından dolayı 
Biçer, Medrese ve Keklik Pınar mahallesinde birçok yurttaş etkilendi.    
 
4 Kasım 2011’de, Kars'ın Selim İlçesi'nde BDP İlçe Örgütü son dönemde artan askeri ve siyasi operasyonları 
protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. BDP Selim İlçe binasında bir araya gelen ve 
aralarında BDP Kars İl Başkanı Halis Özen, Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ayhan Erkmen, BDP Kars il 
ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda yurttaşın bulunduğu grup, "Yaşasın halkların kardeşliği", "AKP savaş istiyor. 
BDP barış istiyor" dövizleri ile Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yaşamını yitiren 36 HPG'linin fotoğraflarının 
olduğu pankartı taşıyarak, "Bijî Serok Apo", "Şehîd namirin" sloganları ile çarşı meydanına kadar yürüdü. 
Meydanda basın açıklaması yapmak isteyen kitleye çevik kuvvet polisleri müdahale ederek, pankartlara el 
koydu. Pankartların alınması ve engellemeye rağmen açıklama yapıldı.   
 
4 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde, Malatya'da 
bekletilen cenazelere yönelik uygulamalara dikkat çekmek için bir grup genç yolu trafiğe kapattı.  Olay yerine 
zırhlı araçlarla gelen çok sayıda çevik kuvvet ve sivil polisler gösteriye müdahale etti. Polislerin 
müdahalesinin ardından başlayan çatışma uzun süre sürdü. Ara sokaklarda gençler ile polisler arasında 
gece geç saatlere kadar kovalamaca devam ederken, yer yer silah seslerinin gelmesi dikkat çekti. Olaylar, 
eylemcilerin dağılmasıyla son buldu.   
 
6 Kasım 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde (Geliyê Tiyarê) kimyasal silah kullanıldığı ileri 
sürülen ve 36 HPG'linin yaşamını yitirdiği operasyonu protesto eden bir grup Hakkari-Van Karayolu'nu trafiğe 
kapatarak, ateş yaktı. Cadde üzerine geçen kitleye polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
Gençler de müdahaleye taş ve molotoflarla karşılık verdi. Bu sırada Keklikpınar Mahallesi'nde bir araya 
gelen grup da yürüyüşe geçti, ancak burada da polis müdahale etti.     
 
7 Kasım 2011’de, Şırnak ili BDP Silopi İlçe Örgütü, Hakkâri'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde 36 HPG'linin 
yaşamını yitirdiği operasyonu protesto etmek amacıyla AKP İlçe binasına temsili tabut ile yürüyüş 
gerçekleştirmek istedi. Nuh Mahallesi'nde bir araya gelen binlerce kişi, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. 
Binlerce kişinin yürüyüşüne izin verilmemesi üzerine kitle oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin ardından 
slogan atarak tekrar yürüyüşe geçen kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polis 
müdahalesine kitle de taş ve molotoflarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Müdahale sırasında Asiye 
Yiğit (42) isimli yurttaşın gaz bombasıyla yaralandığı, 3 kişinin de gözaltına alındığı ve Silopi İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nde tutulduğu belirtildi.   
 
7 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde 36 HPG'linin 
yaşamını yitirdiği operasyonları protesto etmek amacıyla bir grup genç, İdil Caddesi'ni trafiğe kapatarak 
eylem yaptı. Eylem yerine zırhlı araçlarla gelen ve yüzleri maskeli polisler, gruba gaz bombalarıyla müdahale 
etti. Yapılan müdahalenin ardından grubun dağılmasına rağmen polislerin etrafa rastgele gaz bombaları 
atmaya devam etmesi dikkat çekti. Atılan yoğun gaz bombalarından etkilenen Nur ve Cudi mahallelerindeki 
yurttaşlar, polise tepki gösterdi.     
 
7 Kasım 2011’de, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde, kimyasal silah 
kullanıldığı ileri sürülen operasyonda yaşamlarını yitiren HPG'li Aynur Kırbaş ve Reşat Aslan'ın cenaze defin 
işlemlerinin ardından yürüyüşe geçen kitleye polis müdahale etti.  PKK lehine ve AKP aleyhine slogan atarak 
ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçen kitleye polisler gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulunduktan 
sonra gençler Van Yolu, Özgürlük Meydanı ve Güngör Mahallesi'nde barikatlar kurarak polise karşılık verdi.      
  
8 Kasım 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bir araya gelen gençler yola barikatlar kurarak ateş yaktı. 
Sık sık, "İntikam", "Kürdistan faşizme mezar olacak". "Gever ovası Apocular yuvası" sloganlarını atan grup, 
ilçe merkezinde yürüyüş düzenlemek isteyince polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. 
Gençlerin de taş ve molotoflarla karşılık verdiği müdahaleyle birlikte çatışma çıktı.   
 
 9 Kasım 2011’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde BDP’ye yönelik operasyonları protesto etmek için düzenlenen 
gösteriye polis ekiplerinin  gaz bombalarıyla müdahale etti    
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10 Kasım 2011’de Malatya Adli Tıp Kurumu’nda bir süredir bekletilen ve Hakkâri’deki Kazan Vadisi’nde 
yapılan askeri operasyon sonucu yaşamını yitiren HPG militanlarına ait olduğu iddia edilen cenazelerin 
kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi için Hakkâri’de protesto gösterisi yapan gruba polis  
gaz bombalarıyla müdahale  etti.   
 
10 Kasım 2011’de, Sabah saatlerinde Van Valiliği önünde bir araya gelerek çadır talebinde bulunan ve "Vali 
istifa" sloganı atan gruba polis müdahale etti. Tazyikli su ile yapılan müdahalede 2 kişi gözaltına alınırken, 
dağılan depremzedeler ise, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bayram Oteli enkazına geldi. 
Depremzedeler, burada tepkileri dile getirmeye devam ederken, olay yerine Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay geldi. Depremzedelerle görüşmeye çalışan Atalay, tepkilerin artması üzerine "Beni dinleyecek 
misiniz?" diye sorduktan sonra, elini sallayarak, olay yerinden ayrıldı. Ardından ise polis gaz bombaları ile 
müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda, 2 kişi  yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.   
 
10 Kasım 2011’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi’nde 22-24 Ekim’de yaşanan, 36 HPG’linin 
yaşamını yitirdiği ve kimyasal silah kullanıldığı iddialarının bulunduğu operasyonu protesto etmek amacıyla 
Hakkari-Van karayolunda gösteri yapan gruba polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Yapılan 
müdahale sonucunda ismi öğrenilemeyen bir çocuğun gözaltına alındığı ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi’ne götürüldüğü bildirildi.   
 
11 Kasım 2011’de, Van ilinde Bayram Oteli önünde bir araya gelen bir grup depremzede basın mensuplarına 
gerçekleri yansıtmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. "Neden gerçekleri yansıtmıyorsunuz, sadece 
başbakan ve bakanların söylediklerini veriyorsunuz. Canlı yayına çıkıp yalan söyleyeceğinize gelin halkın 
sorunlarını dinleyin" diyerek basın mensuplarına tepki gösteren gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Bir 
kişinin gözaltına alındığı olaylar sona erdi.   
 
12 Kasım 2011’de Hakkâri’deki Kazan Vadisi’nde ve Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’ndeki operasyon ve çatışmada 
yaşamlarını yitiren HPG militanları Mizbah Ezer ve Ömer Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreni 
için toplananlara polis ekiplerinin gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla müdahale  etti   
 
14 Kasım 2011’de, Kaçırdığı Kartepe isimli deniz otobüsünde düzenlenen operasyonda yaşamını yitiren ve 
İstanbul Adli Tıp Morgu'ndan ailesi tarafından alınan HPG’li Mensur Güzel'in cenazesi yüzlerce araçlık 
konvoyla Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Dört ayrı noktada polisler tarafından durdurulan cenaze konvoyu, 75. 
Yol Doğum Hastanesi Kavşağı'nda, zırhlı polis araçları ve çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından önü 
kesilmişti. Konvoyda BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, 
DTK Koordinasyon Kurulu üyesi Ayla Akat Ata, BDP'li belediye başkanlarının yanı sıra binlerce kişi yer aldı. 
Cenazeyi Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan eve götürmek isteyen Güzel ailesinin isteği, polis 
tarafından reddedilirken, polis cenazenin Yeniköy Mezarlığı'na götürülmesini istedi. Ailenin ısrarlarına 
rağmen izin vermeyen polis, cenazeyi yaklaşık 3 saat yolda durdururken, Diyarbakır'da trafik felç oldu. 
Cenazenin engellendiği haberinin duyulması üzerine Bağlar 5 Nisan Mahallesi ile Şehitlik Mahallesi'nde 
yüzlerce kişi toplanarak, polisin tutumunu protesto etti. Şehitlik Mahallesi’nde yapılan protesto gösterisinde 
yurttaşlar, Yeniköy Mezarlığı'na yürümek istemesi üzerine polis kitleye gaz bombası ve tazyikli suyla 
müdahale etti. Kitlenin de taşlarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kalabalığın dağılması ile olaylar 
sona erdi.   
 
15 Kasım 2011’de, Şırnak ili  Cizre İlçesi'nde toplanan bir grup genç, PKK'nin kuruluş yıldönümü ile PKK 
Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek amacıyla İdil Caddesi'ni trafiğe kapattı. Öcalan ile 
PKK lehine slogan atan grup, daha sonra Dörtyol Kavşağı'na doğru yürüyüşe geçti. Dörtyol Kavşağı'nda 
barikat kuran polis, yürüyüş yapan gençlere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Grubun da taş, 
havai fişek ve molotof kokteyller ile karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında polisin 
bulunduğu alana atılan ses bombasının büyük bir gürültü ile patlaması kısa süreli paniğe neden oldu.   
  
17 Kasım 2011’de, Şırnak ili Cizre ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapıldı. Baskın şeklinde gerçekleşen 
kontrole tepki gösteren yurttaşlar ve Menderes İlköğretim Okulu'ndan çıkan yüzlerce öğrenci kısa sürede 
BDP ilçe binası önünde toplanmaya başladı. "Baskılar bizi yıldıramaz", "Kahrolsun AKP" ve "Bijî Serok Apo" 
sloganı atan öğrencilere polis plastik mermi ve gaz bombası ile müdahalede bulundu. Polis müdahalesine 
karşılık öğrenciler akrep tipi zırhlı araçları taş yağmuruna tuttu. Atılan gaz bombalarını polise geri atan 
öğrencilere civarda bulunan yurttaşlar alkışlar ile destek verdi. Cudi Mahallesi'ne zırhlı araçlar eşliğinde 
kaçak elektrik denetimine giden polisler, burada da mahalle sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Polisin zırhlı 
araçlar ile baskın düzenlemesine tepki gösteren yurttaşlara polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu. 
Polis müdahalesinde polisin rastgele attığı gaz bombasının başına isabet ettiği 10-12 yaşlarındaki Y. O. 
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İsimli çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayların devam ettiği Cudi 
Mahallesi'nde mahalle adeta sis bulutu içerisinde kalırken birçok evin içerisine de gaz bombası atıldığı 
görüldü.  
 
18 Kasım 2011’de, Hakkari'nin Çukurca (Çelê) İlçesi Kazan Vadisi'nde 22-24 Ekim tarihleri arasında 
başlatılan ve kimyasal silah kullanıldığı ileri sürülen operasyonda yaşamını yitiren HPG'lilerden Gülistan Koç 
(Zilan Hakkari), Cemil Erol (Serdar Mezrai) ve Giyasettin Kaval'ın (Dılşad Aryen) cenazeleri, onbinlerce 
kişinin katıldığı törenle defnedildi.  Törenden sonra bir grup Keklik Pınar Mahallesi'nde Hakkari-Van 
Karayolu'nu trafiğe kapatarak yürüyüşe geçti. Yapılan yürüyüşe polis gaz bombaları ve tazyikli su ile 
müdahale etti. Müdahale ile birlikte olaylar Medrese Biçer ve Sümbül mahallelerine de sıçradı.     
 
18 Kasım 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde kimyasal silahların kullanıldığı iddia edilen 
operasyonda yaşamını yitiren HPG'li Belkız Yeşilyurt'un cenazesini Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
kavşağında durduran polis ile yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Cenaze aracına el koyan polis zırhlı 
araçlar eşliğinde cenazeyi Yeniköy Mezarlığı'na doğru yola çıkardı. Ailenin cenazeyi Bayramoğlu Camii'ne 
getirip burada dini vecibelerini yerine getirdikten sonra toprağa verme istediğini kabul etmeyen polis 
yetkilileri, BDP Milletvekili Emine Ayna, BDP İl Eş Başkanları Zübeyde Zümrüt ve Ömer Öner'in görüşmeleri 
sonrası da tavırlarından vazgeçmedi. Görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine yurttaşlar bir müddet yolu 
trafiğe kapatırken, polislerin zırhlı araçlarla cenazeye el koyması ve Yeniköy Mezarlığı'na doğru götürmesi 
üzerine, araçlarına binen yurttaşlar polis araçlarını takip etmeye başladı  
 
22 Kasım 2011’de İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde bağlı Halkalı Semti’nde 18 Kasım 2011’de 
düzenlenen bir protesto eylemine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve “parasız eğitim” 
talebiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ederek “yasadışı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle 18 
ay tutuklu kalan Berna Yılmaz’ın gözaltında darp edilmesi nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi   
 
25 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde toplanan yüzlerce kişi, PKK'nin 33. kuruluş 
yıldönümünü kutladı. Kurulan ses sitemi eşliğinde yüzlerce yurttaş halay çekti. Havai fişek gösterisinin 
yapıldığı kutlamada, sık sık PKK Lideri Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar atıldı. Kutlama sırasında 
mahalleye gelen polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulunurken, gençler de polise taşlarla 
karşılık verdi.  
 
26 Kasım 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde PKK’nin 33. kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla Başak 
Mahallesi'nde şölen düzenledi. Şölene BDP İlçe yöneticileri, Barış Anneleri İnisiyatifi üyelerinin de aralarında 
bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Saygı duruşu ile başlayan şölende kitleye hitaben konuşan BDP İlçe 
Yöneticisi Kamil Demirhan, "27 Kasım diriliş bayramını" coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, "Diriliş Bayramı 
yok sayılan, ölü toprağıyla örtülü Kürt halkının dirilerek kendine gelmesi ve özgürlüğüne doğru yol almasıdır" 
dedi. Kurulan ses sitemi eşliğinde yüzlerce yurttaş halay çekti. Havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlamada, 
sık sık PKK Lideri Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar atıldı. Şölen sırasında, mahalleye çok sayıda 
zırhlı araç ve TOMA aracının gelmesi ile polis gaz bombaları ve tazyikli su ile kitleye müdahalede 
bulunurken, gençler de polise taş, molotof ve havai fişeklerle karşılık verdi. Yaralı olup olmadığı konusunda 
bilgi edinilemezken, mahalleye gelmek isteyen ambulanslar da polis tarafından engellendi. Gençlerin 
dağılmasıyla ilçede olaylar da son buldu.   
 
27 Kasım 2011’de, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2'inci grupta mücadele eden Hakkari Zapspor ile Şırnakspor 
arasında oynanan ve gerginliklerin yaşandığı maçın sonucunda, polisin seyircilere gaz bombaları ile 
müdahale etti. Öte yandan 27 Kasım nedeniyle de birçok mahallede gösteriler yapıldı.   
 
27 Kasım 2011’de, Hakkâri’de Abdullah Öcalan’ın üç ayı aşkın bir süredir avukatlarıyla görüştürülmemesini 
ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi avukatların “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanmasını protesto etmek 
isteyen gruba karşı polis ekiplerinin yoğun bir şekilde gaz bombası kullandı.    
 
27 Kasım 2011’de, PKK'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde etkinlik 
düzenlenirken, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde yapılan gösteriye ise polis müdahale etti.   
 
 27 Kasım 2011’de, Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde, ilçenin en işlek caddesi olan Adile Naşit Caddesi'ni 
trafiğe kapatıp gösteri yapan gençlere polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin 
müdahalesine gençler de taşlarla karşılık verdi. Müdahale sırasında gaz bombaların bazı evlerin bahçeleri ve 
balkonlarına düştüğü bildirilirken, yoğun gazdan etkilenen yurttaşlar poliste tepki gösterdi. Olaylar sokak 
aralarında bir süre devam etti.   
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27 Kasım 2011’de, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde ise, yapılan eyleme polisin müdahalesi sonrasında çıkan 
olaylarda zihinsel engelli 22 yaşındaki Nihat Cansu isimli yurttaşın gözaltına alındığı bildirildi. Cansu 
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
 28 Kasım 2011’de Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde, PKK’nin 33. kuruluş yıldönümünü kutlamak isteyen gruba 
polis ekiplerinin gerçek mermilerle ateş açtığı öğrenildi.    
 
28 Kasım 2011’de, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 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  etti.  
 
29 Kasım 2011’de Kocaeli’nde “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadırı”na polis ekipleri müdahale etti.    
 
30 Kasım 2011’de Kocaeli’nde 29 Kasım günü “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle 
kurulan “açlık grevi çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu  yapılan gözaltı uygulamalarını  
protesto etmek isteyen  kişilere polis müdhale etti.   
 
30 Kasım 2011’de, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Cudi Mahallesi'nde bulunan 2 Nolu Sağlık Ocağı'na Cizre İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin Mobese kameraları kurma girişimi ile başlayan gerginlik sürerken, 
mahalle sakinlerinin dün yaptığı protesto gösterisine polis tarafından müdaha edildi.   Polisin müdahalesi ile 
kısa sürede çatışmaya dönüşen olayda, polislerin etrafa rastgele gazbombası attığı görüldü. Atılan çok 
sayıda gaz bombası evlerin avlusuna isabet ederken, başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere çok sayıda kişi 
fenalık geçirdi. Mahalle sakinleri, polisin müdahale esnasında kaleşnikoflar ile havaya iki şarjör mermi 
sıktığını iddia etti. Mobese kameralarının dikilmek istendiği günden bu yana mahalleli olarak huzurlarının 
kalmadığını belirten yurttaşlar, “Artık bıktık her gün evlerimize rastgele gaz bombası atılıyor. Gazbombaları 
ile Mehmet Uytun gibi çocukları mı öldürmek istiyorlar” diye, tepki gösterdi.   
 
1 Aralık 2011’de Kocaeli’nde “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etti.   
 
6 Aralık 2011’de BDP’nin Diyarbakır’da düzenlediği miting sonrası düzenlenen yürüyüşte faili meçhul bir 
şekilde öldürülen Murat Elibol’un Çınar İlçesi’ndeki mezarını ziyaret etmek isteyen gruba polis ekipleri 
müdahale etti.  
 
13 Aralık 2011’de Tunceli’nde “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadırına polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Tunceli Gençlik Derneği üyesi Gönül Bozkurt ve Özgür 
İsmailoğulları adlı 2 kişi gözaltına alındı   
 
13 Aralık 2011’de, İstanbul Üniversitesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü protesto eden öğrencilere 
polisin müdahalede bulunduğu ve yaklaşık 15 öğrenciyi gözaltına aldığı öğrenildi.  
 
24 Aralık 2011’de “Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş’ta yapılmak istenen miting 
“güvenlik” gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından bir ay ertelenmişti. Karara rağmen katliamda 
yaşamını yitirenleri anmak amacıyla 24 Aralık 2011’de Kahramanmaraş’a gelenler, şehrin girişinde güvenlik 
güçleri tarafından durduruldu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’ne bağlı Narlı Beldesi’nde cem evi önünde 
toplanan gruba da gaz bombaları ve coplarla müdahale  etti.   
 
24 Aralık 2011’de Çanakkale’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etti.   
 
26 Aralık 2011’de Antalya’da “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” talebiyle kurulan “açlık grevi 
çadırı”na polis ekiplerinin müdahale etti.   
 
29 Aralık 2011’de, Diyarbakır'da, Şırnak'ın Uludere (Qılaban) İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde 
yaşlanan katliamı protesto etmek için on bini aşkın kişi BDP il binası önünde toplandı. Ardından Koşuyolu 
Parkı'na doğru yürüyüşe geçen kitleye polis izin vermedi. Yürüyüşte ısrar eden kitleye polis tazyikli su ve gaz 
bombaları ile müdahale etti.   
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29 Aralık 2011’de, İstanbul Taksim Meydanı'nda Uludere Katliamı'nı protesto etmek amacıyla toplanan ve 
açıklama yaptıktan sonra sloganlarla Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürümeye başlayan kitleye, polisin gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahale edildi.  
 
29 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde yaşanan 
katliamı protesto etmek için çok sayıda yurttaş, BDP İlçe binası önünde bir araya geldi. Yurttaşlar daha 
toplanmadan polis gaz bombası ve tazyikli su ile yurttaşlara müdahalede bulundu. Müdahaleye taşlarla 
karşılık veren yurttaşlar ile polis arasında çıkan çatışmalar yurttaşların ara sokaklara dağılması ile sona erdi.   
 
29 Aralık 2011’de, Diyarbakır'da, Ortasu (Roboski) Köyü'nde yaşanan katliamı protesto etmek için yürüyüşe 
geçen on bini aşkın kişiye  polis müdahale  etti.  
 
29 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Uludere (Qilaban) İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'ndeki katliamı kınamak 
için BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, BDP İlçe Başkanı Rustem Demir ile sivil toplum örgütü temsilcileri 
ile demokratik kitle örgütü temsilcilerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi kalabalık bir grup, BDP ilçe 
binası önünde toplandı. İlçede kepenkler kapalı bulunurken, grup, buradan Eski cezaevi kavşağına doğru 
yürüyüşe geçti. Okullu boykot eden öğrenciler, toplu olarak yürüyüşe katıldı. Yapılan yürüyüş sırasında ilk 
olarak polis kitlenin önünü zırhlı araçlarla kesti. Polisin tutumunu kınayan kitle ise oturma eylemine geçti. 
Oturma eyleminden sonra polisin geri çekilmesi üzerine kitle, tekrar yürüyüşe devam ederek açıklamanın 
yapılacağı kavşağa kadar geldi. Yürüyüş sonrası ilk olarak yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu 
yapıldı. Saygı duruşundan sonra BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan konuştu. Canan'ın konuşması sürdüğü 
sırada polis çok sayıda zırhlı araç eşliğinde gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında 
polis direk Milletvekili Canan'ın üzerine tazyikli su sıkarken, gençler müdahale taşlarla karşılık verdi.   
 
30 Aralık 201’de, Van'ın Başkale İlçesi'nde Hakkari ili Uludere de yaşanan katliam protestosuna polis 
müdahale etti. Yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisin 
müdahalesine gençler taşlarla karşılık verdi.  Olayların sürdüğü ilçede aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 5 
kişi gözaltına alındı. 16 yaşından küçük bir çocuğun ise polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındığı 
görüldü.   
 
 30 Aralık 2011’de, Diyarbakır ili Silvan ilçesi Feridun Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerine çıkan gençler 
yolu trafiğe kapatarak Uludere'de yaşanan katliamı protesto etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler, 
gençlere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.    
 
30 Aralık 2011’de, Roboski Köyü'nde F-16 savaş uçakları ile katledilen 34 köylü için Muş'un Yeşilce 
Mahallesi'nde yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. Polisin tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etmesi 
üzerine gençler de taş ve molotof kokteylleri ile karşılık verdi.     
 
30 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü'nde gerçekleştirilen bombardıman 
sonucu 35 köylünün katledilmesi Dicle Üniversitesi'nde dersler boykot edilerek protesto edildi. Derslere 
girmeyerek üniversite içerisinde protesto gösterisi düzenleyen öğrencilere müdahale eden polis, 30 
üniversite öğrencisini gözaltına aldı.     
 
30 Aralık 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Roboski Katliamı'nı protesto etmek için esnafın kepenk 
kapattığı, öğrencilerin okulu boykot ettiği derse girmeyen öğrencilere polis gaz bombaları ile müdahalede 
bulundu. Nur Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi öğrencileri katliamı protesto etmek için derslere 
girmeyerek okul bahçesinde toplandı. Yoğun önlem alan polis, gaz bombaları ile öğrencilere müdahale etti. 
Müdahale esnasında 16-17 yaşlarında bir öğrenci gaz bombası kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu 
yaralandı. Gözaltına alınma korkusuyla hastaneye kaldırılamayan öğrenci arkadaşları tarafından hemen olay 
yerinden uzaklaştırıldı.   
 
30 Aralık 2011’de, Şırnak'ta, Uludere İlçesi'ne bağlı Roboski Köyü'nde 34 köylünün yaşamını yitirdiği katliamı 
protesto etmek için yüzlerce kişi BDP Şırnak İl binası önünde toplandı.  Yoğun önlem alan polis, meydana 
varmadan kitleye gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahaleye taşlarla karşılık veren gençler ile polis 
arasında bir anda başlayan çatışmalar kent geneline yayıldı. Savaş alanına dönen kentte polis tüm caddeleri 
trafiğe kapattı  
 
31 Aralık 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi 4. sokak 9 numaralı dairede 
kalan 2 kişinin infaz edildiği haberini alan binlerce kişinin, Ninova Alışveriş Merkezi önünde toplanarak olayın 
gerçekleştiği yere yürümek istemesi ile başlayan olaylara yüzlerce çevik kuvvet ve sivil polis  müdahale etti.      
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31 Aralık 2011’de, Roboski Katliamı'nı protesto etmek için Urfa Demokrasi Platformu öncülüğünde yapılmak 
istenen eyleme tazyikli su ve biber gazıyla müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.   

2011 Yılında Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Soruşturmalar 
 
11 Ocak 2011’de Lice Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Fis Kültür Sanat Festivali'ne katıldıkları 
gerekçesi ile aralarında Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran 
Lice Belediye Başkanı Fikreye Aytin, Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz, BDP PM Üyesi Fethi Gümüş, 
BDP Diyarbakır eski İl Başkanı Nijat Yaruk ve Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu'nun da 
bulunduğu 53 BDP'li hakkında soruşturma başlatıldı.   
 
 12 Ocak 2011’de Hakkari'nin Yüksekova ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde yapılan basın açıklamalarında polisin 
sert tutumunu protesto etmek için 13 Aralık'ta Şırnak'ta düzenlenen yürüyüşe katıldığı için hakkında "Toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" gerekçesi ile Şırnak İl Genel Meclisi Başkanı Leyla Birlik’e 
soruşturma açıldı.   
 
12 Ocak 2011’de Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Belediye Başkanı Yusuf Temel hakkında Şırnak'ta katıldığı bir 
basın açıklaması dolayısı ile "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" gerekçesi ile Şırnak 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.   
 
18 Ocak 2011’de Mardin'in Derik İlçesi'nde, askeri operasyonları protesto etmek için geçtiğimiz yıl 10 
Temmuz'da düzenlenen yürüyüşe katıldıkları ve "Toplu gösteri ve yürüyüşleri kanununa muhalefet" 
gerekçesiyle 37 kişi hakkında soruşturma açıldı.   
 
18 Ocak 2011’de, Diyarbakır’da geçen hafta görülen KCK duruşmasında tutuklu bulunan insan hakları 
savunucuları, seçilmiş belediye başkanları ve siyasetçilerin serbest bırakılması için Mardin E Tipi Kapalı 
Cezaevi’nde bulunan, zılgıt çeken ve slogan atarak protestolarını yapan 23 mahpus hakkında cezaevi 
savcısı soruşturma başlattı.   
 
21 Ocak 2011’de Mardin'in Derik Belediye Başkanı Çağlar Demirel, geçtiğimiz yıl Kızıltepe'de "Kadına 
yönelik şiddet ve tecavüz kültürüne hayır" sloganıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katıldığı 
gerekçesiyle hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" iddiasıyla soruşturma açıldı.   
 
25 Ocak 2011’de BDP Van İl Örgütü'nün 27 Kasım'da Ehmedê Xanî Parkı'nda düzenlediği "Barış ve 
Demokrasi Şöleni" ile ilgili BDP Van İl Eşbaşkanı Cüneyt Caniş hakkında soruşturma başlatıldı. .   
 
29 Ocak 2011’de Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde, BDP İlçe Örgütü tarafından 8 Ocak'ta Kürt dili üzerindeki 
baskıları protesto etmek ve anadilde eğitim için düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 46 BDP'liye 
"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı  
 
1 Şubat 2011’de BDP Bulanık İlçe Eş Başkanları Mahinur Taş ve Rahmi Çelik ve 5 ilçe yöneticisi, ilçe 
örgütünün hazırladığı 2011 yılı takviminde, DTP'nin kapatılması nedeni ile 16 Aralık'ta düzenlenen yürüyüşte 
korucuların kitleye açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Necmi Oral ve Kemal Ağca ile etkinliklerde çekilen 
fotoğrafları kullandıkları için haklarında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.   
 
10 Şubat 2011’de Batman'da 1993 yılında katledilen DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ın ölüm yıldönümü 
nedeniyle 2009 yılında Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde yapılan mezarlık ziyaretine katıldıkları gerekçesi ile 
haklarında soruşturma açılan tutuklu DEP eski Milletvekili Hatip Dicle ve kapatılan DTP'nin Diyarbakır eski İl 
Başkanı Fırat Anlı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi  
 
22 Şubat 2011’de Viranşehir'de 15 Şubat'ta yapılan gösteri nedeniyle, "Suç ve suçluyu övmek", "2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" 
suçlamalarından dolayı 26 kişi hakkından soruşturma başlatıldı.   
 
25 Şubat 2011’de Urfa'da 26 Aralık 2010 tarihinde BDP ve DÖKH tarafından "Tecavüz kültürünü aşalım, 
demokratik özerkliği inşa edelim" sloganı ile düzenlenen yürüyüşe katılan aralarında BDP il ve ilçe 
yöneticilerinin de bulunduğu 42 kişi hakkında "Suç ve suçluyu övme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu'na muhalefetten Urfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.   
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2 Mart 2011’de, Viranşehir'de 21 Şubat'ta BDP ilçe binası önünde "21 Şubat Dünya Anadil Günü" nedeni ile 
açıklama yapan belediye meclis üyesi Ayşe Sürücü, hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında emniyet müdürlüğüne çağrıldı.   
 
3 Mart 2011’de Silopi Belediye Başkanı Emin Toğurlu, ilçede yapılan çeşitli basın açıklamalarına katıldığı için 
hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" gerekçesi ile açılan soruşturma 
kapsamında ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na çağrıldı.   
 
8 Mart 2011’de PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle 15 Şubat'ta 
Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde yapılan protesto yürüyüşü ve basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 52 
kişi ve 1999 yılında Nusaybin'e bağlı Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve ölümü yeni 
açıklanan PKK'li Mahmut Güvenç (Bişar) için yapılan taziye törenine katıldıkları gerekçesiyle 150 kişi 
hakkında soruşturma başlatıldı.   
 
8 Mart 2011’de Silvan'da aralarında BDP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 122 kişi hakkında, 15 
Şubat 2009 tarihinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini protesto eylemine katıldıkları 
gerekçesi ile soruşturma açıldı.   
 
24 Mart 2011’de Diyadin Belediye Başkanı Celal Tanrıverdi, CHP Diyadin İlçe Başkanı Serhat Özdemir, 
Diyadin Polat Dershanesi Sahibi Niyazi Polat, Diyadin Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tunç ve esnaf Hanefi 
Tunç, 15 Şubat'ta Diyadin'de çıkan olaylarda kitleyi yönlendirdikleri gerekçesi ile "Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri kanununa muhalefet etmekten" dolayı haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.   
 
25 Mart 2011’de Viranşehir'de 16 Mart günü Halepçe Katliamının yıldönümünde protesto amaçlı yapılan 
yürüyüş ve basın açıklamasına katılan, aralarında BDP İlçe Başkanı Ferzende Ata, Belediye Başkanvekili 
Mehmet Burun, Belediye Başkan yardımcıları Nayif Aslan, Suna Uluğtürken ve Av. Mevlüt Güneş'in de 
bulunduğu 37 kişi hakkında soruşturma açıldı.   
 
30 Mart 2011’de Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde geçen yıl düzenlenen 19 Aralık Cezaevi Katliamı’na ilişkin 
yürüyüş ve 29 Aralık 2010 tarihinde Kürt siyasetçileri ve insan hakları savunucularının da aralarında 
bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasının protesto edildiği yürüyüşe katıldığı için hakkında, "Toplantı ve 
Gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" etmek suçlaması ile soruşturma açılan BDP’li Silvan Belediye 
Başkanı Erdede, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.   
 
4 Nisan 2011’de Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve BDP'nin "Ji bo jiyanek bi rûmet an azadî an azadî 
(Onurlu bir yaşam için ya özgürlük ya özgürlük)" şiarı ile Elazığ'da kutlanan Newroz Bayramı soruşturmalık 
oldu.  
 
8 Nisan 2011’de Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, hakkında 2010'da yapılan Kürt dili etkinliklerine katıldığı 
gerekçesiyle "Örgüt propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" 
iddiasıyla soruşturma açıldı.   
  
13 Nisan 2011’de Kars'ta hiç bir olayın yaşanmadığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne katılan 5'i kadın 25'i 
erkek olmak üzere 30 kişi hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek" gerekçesiyle 
soruşturma açıldı.   
 
18 Nisan 2011’de Erzurum'un Tekman İlçesi'nde Newroz kutlamalarında "Örgüt propagandası yaptıkları" 
iddiası ile haklarında soruşturma açılan BDP İlçe Eş Başkanları Metin Bingöl ve Berin Demirkaya ile ilçe 
yöneticileri Şenol Suvarioğlu, Ersin Polat ve Ümit Göle gözaltına alındı.   
 
24 Nisan 2011’de 1999 yılında Nusaybin'e bağlı Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada yaşamını yitiren PKK'li 
Mahmut Güvenç (Bişar) için 1 Mart 2011 tarihinde Ceylanpınar'da ailesi tarafından açılan taziyeye katılan 41 
kişi hakkında Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.   
 
25 Nisan 2011’de BDP Lice İlçe Örgütü tarafından, YSK'nın veto kararı ve bölgede yaşanan polis şiddetini 
kınamak amacıyla 22 Nisan'da ilçede gerçekleştirilen yürüyüşe Lice Belediyesi'nde şoför olan Cuma Aksu, 
Maşallah Yağan, Mızgin Tursun, Şaban Oruç, Abdullah Çakır, Bayram Aytek ve Behçet Beyhan hakkında 
"İlçede yapılan izinsiz gösteriye kamu araçlarıyla eşlik ettikleri ve ana yolu kapatarak trafiği engelledikleri" 
gerekçesiyle Lice Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı.   
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29 Nisan 2011’de Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nde YSK'nin veto kararının protesto edilmesi ve polis kurşunu 
ile yaşamını yitiren Halil İbrahim Oruç için yapılan basın açıklamasına katılan BDP Çermik İlçe Yöneticisi 
Mehmet Emin Taşkıran hakkında "Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan" ifadesini kullandığı için "Suçu ve 
suçluyu övme" iddiası ile savcılık soruşturma başlattı.   
 
1 Mayıs 2011’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde aralarında Cizre Belediye Başkanvekili Mehmet Saçı, BDP İlçe 
Başkanı Esat Malkoç il ve ilçe belediye meclis üyeleri ile BDP İlçe yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi 
hakkında "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt adına suç işlemek" iddiaları ile soruşturma başlatıldı.   
 
31 Mayıs 2011’de Uludere Belediye Başkanı Şükran Sincar hakkında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 
Newroz Bayramı'na katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.   
 
3 Haziran 2011’de Varto'da 26 Mart tarihinde Demokratik Çözüm Çadırı'na yapılan polis baskını sonrası 
açılan soruşturma kapsamında Varto BDP İlçe Başkanı Sırrı Sever ve BDP İlçe yöneticileri Hüseyin Güneş, 
Halime Coşkun ve Serhat Geldi, Varto Cumhuriyet Savcılığı'na çağrıldı.   
 
7 Haziran 2011’de Mardin’in Nusaybin ilçesinde YSK’nın Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu adaylarını 
veto etmesine 21 Nisan’da protesto eden grup içinde yer alan BDP Mardin İl Başkan Yardımcısı Ahmet 
Bingül’e “Örgüt propagandası yapmak” ve “Suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla soruşturma açıldı.   
 
15 Haziran 2011’de MEYADER öncülüğünde 18 Mayıs 1982 tarihinde Diyarbakır Cezaevi'nde yaşanan 
baskıları protesto etmek amacıyla bedenini ateşe veren Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Necmi Öner ve Mahmut 
Zengin'in ölüm yıldönümünde "Mayıs Şehitleri" sloganı ile düzenlediği yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle "Örgüt 
propagandası yapmak" ile suçlanan Avrupa Parlamentosu eski Üyesi Feleknaz Uca hakkında soruşturma 
başlatıldı. Öte yandan aralarında BDP Eş Genel Başkanı Filiz Koçali, BDP Diyarbakır İl Başkanı Ali Aydın, 
Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu'nun da aralarında 
bulunduğu 15 kişi hakkında da aynı gerekçe ile soruşturma açıldı.  
 
15 Haziran 2011’de BDP Varto İlçe Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri hakkında, Şırnak'ın Uludere İlçesi 
kırsalında başlatılan operasyonda yaşamını yitiren PKK'lilerin anısına, 12 gülün bulunduğu siyah bez 
astıkları için "Örgüt propagandası" iddiasıyla soruşturma açıldı.   
 
22 Haziran 2011’de Batman Cumhuriyet Savcılığı, BDP Batman İl Eş Başkanları Saadet Becerikli ve 
Şeyhmus Aslan'ın yanı sıra il yöneticisi ve parti üyesi bir çok kişiyi, BDP'lilerin Batman'da gözaltılara karşı 
yaptıkları protestolar ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun teşekkür ziyaretlerine katıldıkları için 2911 
sayılı "İzinsiz toplantı, gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet ettikleri" gerekçesiyle ifade vermeye çağırdı.   
 
30 Haziran 2011'de Muş'un Varto İlçesi'nde BDP İlçe Başkanı Sırrı Sever, BDP yöneticisi Serhat Geldi, 
Perver Birsin, Maşallah Gümgüm, Uygar Yavaş, Onur Geldi, Serhat Sever, Erhan Sever, Yılmaz Özçelik, 
Mehmet Yılmaz, 26 Mart'ta Demokratik Çözüm Çadırı'na yapılan polis baskını sırasında "yasadışı slogan" 
attıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açıldı.   
 
 
7 Temmuz 2011’de Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde 6 Haziran günü Halk Meclisi tarafından alınan 
"Demokratik Özerklik inşasını hızlandırma kararı"nın ardından düzenlenen yürüyüş ve şenliğe katıldıkları 
gerekçesiyle, BDP İlçe Başkanı ile İlçe yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 46 
kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma açılan 46 kişiden 15'i İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
çağrılarak ifadeleri alındı.     
 
7 Temmuz 2011’de Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde BDP İlçe Başkanı Bahattin Alkış, BDP İlçe yöneticileri, İlçe 
Belediye Başkanı Emin Toğurlu ve belediye meclis üyeleri ile ilçe meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 
11 kişi çeşitli tarihlerde yaşamını yitiren HPG'lilerin taziyelerini ziyaret ettikleri gerekçesi ile ifade vermek 
üzere ilçe savcılığına çağırıldı. Haklarında soruşturma başlatılan 11 kişinin savcılıkta Kürtçe ifade vermek 
istemesi üzerine savcılık Kürtçe tercüman bulunmadığı için talepleri reddetti. Soruşturma dosyası Diyarbakır 
Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi  
 
14 Temmuz 2011’de Siirt Bağımsız Milletvekili Adayı Gültan Kışanak’ın Şirvan İlçesi’nde yaptığı büro açılışı 
esnasında slogan attıkları gerekçesiyle Ferdi, Sedat, Aziz, ve Müslüm Ant tarihinde Şirvan Cumhuriyet 
savcılığına ifade verdiler.   
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6 Ağustos 2011’de, Tunceli Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yalçın Çakmak hakkında, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün affettiği kanser hastası hükümlü Güler Zere için yapılan yürüyüşe katıldığı 
için “örgüt propagandası yapmak”tan dava açıldı. Çakmak, açılan davayı Gül’e bir mektupla şikayet etti. 
Yalçın Çakmak, tahliye edildikten sonra yaşamını yitiren Güler Zere henüz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
tarafından affedilmeden, 2009’da Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde düzenlenen “Munzur Doğa ve Kültür 
Festivali”nde yapılan “Güler Zere’ye Özgürlük” yürüyüşüne katıldı  
 
10 Ağustos 2011’de, Erzurum'a bağlı Tortum İlçesi'nde, HES kurulmasını istemeyen 10 köylü için yüklenici 
inşaat firması Paldet İnşaat Anonim Şirketi, "İnşaata karşı vatandaşları provoke ettikleri" gerekçesiyle suç 
duyurusunda bulundu. (10.08.2011/DİHA) 
 
24 Ağustos 2011’de, Diyarbakır'da farklı tarihlerde bazı etkinliklere katıldığı için hakkında soruşturma 
başlatılan ve hazırlanan iddianame de Tan hakkında 2 kez "Örgüt propagandası yapmak" 2 kez "Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" ile "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç 
işlemek"ten 23 yıl 6 aya kadar hapis istedi  
 
3 Eylül 2011’de, Askeri operasyonlara tepki olarak Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Canlı 
kalkan' eyleminde ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden barış eylemcisi Yıldırım Ayhan'ın 
öldürülmesine tepki olarak "Yıldırım Ayhan'ın katili AKP hesap verecek" yazılı pankartı Antep'te bir üst geçide 
atıkları için ESP Antep İl Örgütü üyesi 2 kişi hakkında soruşturma açıldı. Antep Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından ESP üyeleri Sevda Çağdaş ve Velat Yıldız, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Antep 
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de ifadeleri alındı   
 
9 Eylül 2011’de, Mardin İli Kızıltepe ilçsinde 2006 yılında PKK militanlarının cenaze törenlerine katıldıkları 
gerekçesiyle Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılan dava ile ilgili olarak 15 kişinin talimatla 
ifadesi alındı.   
 
13 Ekim 2011’de, Şırnak ili İdil Cumhuriyet Başsavcılığı, İran ordusu ve Türk savaş uçakları tarafından 
Kandil'e yönelik başlattığı kara ve hava operasyonunu 29 Temmuz tarihinde protesto eden belediye 
başkanları, BDP'li yöneticiler, il genel ve belediye meclis üyeleri hakkında "Örgüt propagandası" yaptıkları 
gerekçesiyle soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde KCK operasyonu kapsamında tutuklanan İdil Belediye 
Başkanı Resul Sadak, BDP İdil İlçe Başkanı Niyazi Çevrim, Sırtköy (Deştadare) Belde Belediye Başkanı Nuri 
Akman, BDP Sırtköy Belde Başkanı Abdullah Ballıca, İdil Belediye Başkan yardımcısı, il genel ve belediye 
meclis üyeleri ile BDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 12 kişinin bir bölümü savcılıkta ifade verirken, 
diğerlerin de daha sonra ifade vereceği öğrenildi.   
 
1 Aralık 2011’de, Kars ili Kağızman ilçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kağızman'da yapılan bir basın 
açıklamasında slogan attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İsmail Karataş, soruşturma 
kapsamında ifade vermek üzere Kağızman Cumhuriyet Savcılığı'na gitti. Savcılıkta ifadesi alınan Karataş 
"Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle Kağızman Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi 
Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme aynı gerekçeyle Karataş'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi.   
 
2 Aralık 2011’de, "Anadilde eğitim", "Siyasi tutukluların serbest bırakılması", "Seçim barajının düşürülmesi" 
ile "Askeri ve siyasi operasyonların durdurulması" talepleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi 
önünde 24-25 Mart tarihleri arasında BDP ve DTK tarafından yapılan "Sivil itaatsizlik" eylemleriyle ilgili 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında DTK Eş Başkanları Ahmet Türk ve 
Aysel Tuğluk ile BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın yanı sıra BDP 
Diyarbakır eski İl Başkanı Mehmet Ali Aydın ve ESP Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Karakaya'nın ifadesinin 
alınacağı belirtildi.   
 
9 Aralık 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde yaşamını yitiren 36 HPG'li için Kars'ın Selim 
İlçesi'nde yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile BDP'liler hakkında soruşturma başlatıldı. 
Haklarında soruşturma başlatılan BDP Selim İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, yöneticiler Engin Duman, Harun 
Kızılgedik, Erdal Karakoç, Yıldırım Altun, Birkan Çınar ifade vermek için Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. 
İfadeye çağrılan 6 BDP'li "yasadışı slogan atmak" iddiasıyla gözaltına alındı. (09.12.2011/DİHA) 
13 Aralık 2011’de, Şırnak ili Şemdinli ilçesinde 7 Eylül 2010 tarihinde çıkan çatışmada 8 arkadaşıyla birlikte 
yaşamını yitiren HPG'li Uğur Kar (Haki Piling) için Şırnak'ın İdil (Hezex) İlçesi'nde 14 Eylül 2010 günü yapılan 
cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Haklarında soruşturma 
açılan BDP İlçe Başkanı Niyazi Çevrim, Sırtköy (Deştadare) Belde Belediye Başkanı Nuri Akman, İdil 
Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Demir, İl Genel Meclis Üyesi Hasan Yalman, Belediye Meclis üyeleri 
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Kudbettin Doğan, Hamit Karagöl, Tajdin Oruç ve esnaf oldukları öğrenilen Nevzat Ariz, Mahsum Yalçın, 
Hayrettin Kılıç İdil Adliyesi'ne giderek savcılığa konu ile ilgili ifade verdi.    
 
 

2011 Yılında Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar 
 
 
6 Ocak 2011’de, Muş'un Bulanık İlçesi'nde 16 Mart 2009 tarihinde Halepçe Katliamı'nda yaşamlarını 
yitirenler için İnönü Caddesi'nde bulunan DTP Seçim Bürosu önünde yapılan basın açıklamasında "Örgüt 
propagandası" yaptıkları gerekçesiyle BDP İlçe Başkanı Rahmi Çelik, İlçe Yöneticisi Ziya Bingöl ve lise 
öğrencisi Uğur Çelik hakkında açılan dava sonucu basın açıklamasını okuyan Rahmi Çelik'e ve slogan 
attıkları iddia edilen Ziya Bingöl ve Uğur Çelik'e "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla 10'ar ay hapis 
cezası verdi.   
 
11 Ocak 2011’de, kapatılan DTP eski Viranşehir İlçe Başkanı Adnan Etli’ye, katıldığı yürüyüş ve basın 
açıklamaları nedeniyle hakkında açılan 2 ayrı davanın duruşması sonucu, "Toplu gösteri ve yürüyüş 
kanununa muhalefet" etmek suçundan dolayı her iki davadan 3'er yıl olmak üzere toplam 6 yıl hapis cezası 
verdi  
 
11 Ocak.2011 tarihinde H.E isimli kişi 2010 yılında katıldığı basın açıklamalarından dolayı kabahatler kanunu 
çerçevesinde hakkında açılan birçok davadan toplam 2.386.00 tl para cezasına çarptırıldığını, karşılaştığı bu 
durumla ilgili hukuki yardım talep etmektedir  
 
14 Ocak 2011’de Şırnak'ta geçtiğimiz yıl Ocak ayında düzenlenen bir basın açıklamasına katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Şırnak Belediye Başkanı Ramazan 
Uysal, Uludere Belediye Başkanı Şükran Sincar, İl Genel Meclis Başkanı Leyla Birlik, BDP Şırnak eski İl 
Başkanı Sekvan Aytu, BDP Şırnak eski Merkez İlçe Başkanı Abdullah Güngen, Belediye Encümeni Fidan 
Güler ve BDP üyeleri Songül Akar, Sıddık Külter, Ayşe Saltan’a "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa 
muhalefet" ettikleri gerekçesiyle 18'er ay hapis cezası verildi.   
 
21 Ocak 2011’de, Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde BDP tarafından yapılan referandum çalışmaları kapsamında 18 
Ağustos 2010 tarihinde düzenlenen referandum mitingine katılan M.E (16)’ye "Örgüt propagandası" yaptığı 
gerekçesi ile 6 ay 20 gün hapis cezası verdi.  
 
21 Ocak 2011’de Kürt siyasetçilerinin Kürtçe ifade vermesine izin verilmemesi üzerine 6 Kasım 2010 
tarihinde Viranşehir'de BDP ilçe binası önünde yapılan basın açıklamasını okuyan BDP'li Belediye Meclis 
Üyesi Ayşe Sürücü hakkında Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı "Toplantı ve gösteri ve yürüyüş yasasına 
muhalefet" ettiği iddiası ile dava açtı  
 
24 Ocak 2011’de Mersin’de 21 Mart 2010’daki Newroz kutlamasında “yasadışı slogan attıkları” gerekçesiyle 
107 öğrenci hakkında açılan davanın Mersin 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine başlandı. “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” diasıyla yargılanan öğrencilerden 35’i 
duruşmaya katılarak ifade verdi. Mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer sanıkların 
ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi. 
 
27 Ocak 2011’de, Tunceli’nin Mercan Vadisi’nde 17 Haziran 2005’te düzenlenen operasyonda öldürülen 
Maoist Komünist Partisi (MKP) militanı 17 kişiyi, Nazımiye İlçesi’nde 12 Ağustos 2006’da düzenlenen bir 
şenlikte övdüğü gerekçesiyle yargılanan türkücü Ferhat Tunç, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Ocak 
2011’de görülen duruşmada Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 215. maddesi uyarınca bir ay hapis cezasına 
mahkûm edildi.   
 
16 Şubat 2011’de Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan 2010’da ağaç diktikleri ve basın açıklaması 
yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Mehdi Eteş, Bayram Eksik, Barış Yıldız, Emrah Talayay, 
Haci İnan’ın karar duruşması görüldü. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunan 5 
sanık katıldı. Sanıkların savunmasından sonra söz alan Avukat Vedat Özkan, müvekkillerinin tamamının 
yasal olan bir açıklamaya katıldığını söyledi. Ağaç dikmenin ve basın açıklamasına katılmanın herhangi bir 
suç teşkil etmediğini dile getiren Vedat Özkan, müvekkillerinin beraat etmelerini talep etti. Mahkeme heyeti 
ise, beş sanık hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçeleriyle sekizer yıl birer ay hapis cezası verdi (Günlük, 17 
Şubat) 
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16 Şubat 2011’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 2009 yılında bir çatışmada öldürülen HPG militanı 
Ayetullah Esen’in taziyesine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla dava açılan 36 kişinin yargılanmasına devam edildi. Şemdinli Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerinin reddeden mahkeme başkanı, buna rağmen 
sanıkların sözlerini kesmeyerek kâtibinden sanıkların sözlerini çevirmesini talep etti. Sanıklar sözlerini 
bitirdikten sonra ise mahkeme başkanı “sanıkların Türkçe dışında bir dil konuştuklarını” tutanaklara geçirerek 
duruşmayı erteledi. 
 
17 Şubat 2011’de, Diyarbakır'da 2009'da yapılan üç ayrı gösteriye katıldıkları iddiasıyla Rojin Topdemir, 
Sinan Çelik, Übeyt Orak, Hüseyin Kocakaya ve Mustafa Kaplan hakkında açılan dava sonucu, mahkeme 
heyeti, Rojin Topdemir'e "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Örgüt propagandası 
yapmak", "Patlayıcı madde bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" iddiasıyla toplam 13 yıl 9 ay, aynı 
maddelerden Sinan Çelik'e 14 yıl 5 ay hapis ile bin 320 TL para, Übeyt Orak'a 18 yıl 8 ay hapis ile bin 320 TL 
para, Mustafa Kaplan'a 20 yıl 9 ay hapis ile bin 320 TL para, Hüseyin Kocakaya'ya ise, 6 yıl 8 ay hapis ve bin 
320 TL para cezası verdi  
 
18 Şubat 2011’de Adana’da 8 Mart 2010’da Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde 
atılan sloganlar nedeniyle “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
gerekçesiyle yargılanan tertip komitesi üyeleri Sevil Aracı, Füsun Özgören, Derya Çiçek, Sultan Karakuş Gül, 
Esra Arslan Kösele, Ezbihan Yıldırım ve Sibel Turhal, Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat ettiler. 
 
21 Şubat 2011’de KESK ve İHD'li kadınların "Kimliğimin, bedenimin ve emeğimin sömürülmesine karşı 
mücadele ediyor, barış için yürüyorum" temasıyla 8-12 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul ve Hakkari'den 
başlattıkları yürüyüş kapsamında Urfa'da 11 Kasım günü basın açıklamasına izin verilmemişti, olaya ilişkin 
Urfa Asliye Ceza Mahkemesi'nde haklarında "Gösteri kanununa muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı.   
 
24 Şubat 2011’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde, 21 Ekim 2008’de düzenlenen bir protesto gösterisine polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu meydana gelen olaylarda yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 26 kişinin 
karar duruşması görüldü. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, esas hakkındaki 
mütalaayı değerlendiren mahkeme heyeti, 25 kişiyi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla yedişer yıl on birer ay hapis cezasına 
mahkûm ederken, sadece Zemihan Ugus’un beraat etmesine karar verdi   
. 
27 Şubat 2011’de Barış ve Demokratik Çözüm Grubu üyelerine 3 Aralık 2009’da Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi’ne 
gerçekleştirdikleri ziyarette çiçek buketi veren Elif Aslan’a “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezası verildiği; ziyareti düzenleyen  
BDP ilçe örgütü yönetici Ethem Aslan’a da bir yıl hapis cezası verildiği öğrenildi   
 
28 Şubat 2011’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Baday hakkında katıldığı 
bir mitingde konuşmaları alkışlayarak “yasadışı örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından verilen 10 aylık hapis cezasının, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanması 
üzerine tutuklandı   
 
1 Mart 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi nedeni 2010 yılı Şubat ayında Ağrı'nın 
Tutak İlçesi'nde yapılan protesto gösterilere katıldığı ve "yasadışı slogan attığı" ileri sürülerek hakkında 
"örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle dava açılan Ferdi Oğul’a 10 ay hapis cezası verildi.   
 
2 Mart 2011’de Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde DÖKH'ün "Tecavüz kültürünü aşalım özgürlük mücadelesini 
yükseltelim" kampanyası çerçevesinde bildiri dağıtan Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz, BDP 
Kurtalan eski İlçe Başkanı Abdulgafur Kubilay, BDP'li yöneticiler Mehpare Yeşilbaş, Berivan Yasak, Leyla 
Edeman, Zübeyir Yoltay, Esmer Baran, belediye meclis üyeleri Ahmet Keklik, Ünal Bozyiğit, Enise Esmer ile 
İl Genel Meclis Üyesi Nail Asma hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet 
etmek" iddiasıyla dava açıldı.   
 
3 Mart 2011’de, Cizre'de bir gösteriye katıldığı iddiasıyla taksi şoförü Seyfettin Didmin'e, "Örgüt 
propagandası yapmak", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek", "Görevi yaptırmamak 
için direnmek" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası 
verdi  
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4 Mart 2011’de, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş ile BDP il yöneticileri ve belediye meclis 
üyelerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında "KCK operasyonları" adı altında "örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla açılan davanın 8. duruşması sonunda,  mahkeme heyeti, "örgüt üyesi olmak" iddiası ile Alaaddin 
Ham, Turan Kaya, Şebap Çelik, Mehmet Haşimoğlu 6'şar yıl 3'er ay, "örgüt üyesi olmak" ve "kişi hürriyetini 
tehdit" iddiasıyla Mehmet Nuri Güneş, Saim Erkmen, İsmail Tikit 8'er yıl 9'ar ay, Necip Beştaş'a 15 kez "örgüt 
üyeliği" iddiası ve "kişi hürriyetini tehdit" iddiası ile toplam 45 yıl, Nusret Aras'a 2 kez "örgüt üyeliği" iddiası ve 
"kişi hürriyetini tehdit" iddiası ile 10 yıl, Aziz Çan'a "örgüt üyesi olmak" ve 6 kez "kişi hürriyetini tehdit" iddiası 
13 yıl 6 ay, aynı gerekçe ile Abdulbari Tenik'e, 12 yıl 6 ay, "örgüt üyesi olmak" iddiası ile Resul yıldız 9 yıl, 
aynı gerekçe ile Tuncer Kanyar'a da 7 yıl hapis cezası verdi. Pişmanlık yasasından faydalanan Halit Er'e bir 
yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, Resul Yıldız, Aziz Çam ve Abdulbari Tenik hakkında ise tutuklama 
kararı çıkarttı. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Mehmet Mobidik, Mecit Yıldız, Süleyman Kalkan, Sıddık 
Turan, Hülya Kaya, Resul Eşiyok, Yaşar Aras, İsa Çelik, Ayşe Çelik, Enver Malk, Ekrem Yakut'un beraatına 
karar verdi. Dosya kapsamında yargılanan, ancak duruşmalara katılmadıkları için dosyada "firari" olarak 
geçen Cemşit Kürekçi, Reis Gülturan, Ahmet Mobidik, Mehmet Güven, Tahir Alagöz hakkında ise yakalama 
kararı verildi.   
 
4 Mart 2011’de Adana’da 2003 yılında AKP’yi protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasına katıldığı 
gerekçesiyle hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” iddiasıyla 
kesinleşmiş bir yıl dört ay hapis cezası bulunan Emine Ökmen (67), Türkiye’ye giriş yaptığı Habur Sınır 
Kapısı’nda gözaltına alınarak tutuklandı. 
 
7 Mart 2011’de, Şanlıurfa'da 2009 yılında yapılan Amara yürüyüşü sırasında askerlerin attığı gaz bombalı 
müdahalesi sırasında D.Ü. öğrencisi Mahsum Karaoğlan'ın yaşamını yitirmesini protesto etmek amacı ile 
okulu boykot ettikleri için 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında açılan davanın 18'nci duruşması sonunda, mahkeme 
heyeti, Abdullah Nas, Talat Uçar, Sinan Kaplan ve Cihan Bahar, "Örgüt propagandası yapmak" suçlaması ile 
1'er yıl 8'er ay, "Mala zarar verme" suçlaması ile 1'er yıl 3'er ay, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis, "Eğitim ve öğretimin engellenmesi" iddiasıyla ise verilen bir 
yıllık hapis cezasını, Türk Ceza Kanunu'nun 119/1-b-c-d maddesi (eğitimin engellenmesi) gereğince 2'şer yıl 
6'şar ay hapis cezası verdi. Okul boykotunu TMK ile ilişkilendiren mahkeme heyeti, verilen 2'şer yıl 6'şar ay 
hapis cezasını önce 3'er yıla çıkardı, sonra sanıkların duruşmadaki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 
2'şer yıl 6'şar aya indirdi. 4 kişiye toplam 11'er yıl 8'er ay, tutuksuz yargılanan Mehmet Aydın'a ise, "Örgüt 
propagandası yapmak", "eğitim ve öğretim engellenmesi" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç 
işlemek" iddialarıyla 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.   
 
8 Mart 2011’de, Diyarbakır'da 9 Ekim 2009 tarihinde Sento Caddesi'nde yapılan gösterinin çatışmaya 
dönüşmesinin ardından gösteriye ve yaşanan olaylara katıldıkları gerekçesi ile gözaltına alınarak tutuklanan 
3 kişi hakkında açılan davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık İhsan Tanrıkut ile Razgül Zuğurli 
hakkında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
kanununa muhalefet" suçundan toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Sanık Tarık Mercan ise "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Örgüt propagandası yapmak" ve "Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" suçlaması ile toplamda 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.   
 
9 Mart 2011’de, Şırnak'ta 15 Şubat 2010 tarihinde düzenlenen protesto gösterisine katılan Aziz Dayan 
hakkında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla açılan davanın 5’nci duruşmasında mahkeme heyeti, Aziz Dayan'a, "örgüt propagandası 
yapmak"tan 1 yıl, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek"ten 10 ay, "Görevi 
yaptırmamak için direnmek"ten 10 ay, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 6 yıl 3 ay 
hapis cezası verdi  
 
 
9 Mart 2011’de, Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde 11 Temmuz 2010 tarihinde HPG'li Mehmet Ürün'ün cenaze 
töreni sırasında yürüyüş güzergahında bulunan Atatürk büstüne hakaret ettikleri iddiası ile Uludere Belediye 
Meclis Üyesi Ömer Üren ve DÖKH aktivisti Heybet Üren’e 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.   
 
9 Mart 2011’de Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 4 Nisan 2010’da yapılan yürüyüşe katılanların Askerlik Şubesi 
Başkanlığı’nın önünden geçtikleri sırada yürüyüşü koordine eden araçtan yapılan anonslar nedeniyle 
hakkında dava açılan araç şoförü Refik Kırme, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında on ay hapis cezasına mahkûm edildi  
 
9 Mart 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 27 Şubat 2010 tarihinde Kürt siyasetçilerin tutuklanmasını 
protesto ettikleri gerekçesiyle Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, BDP İlçe Başkanı Reşit Erbaş, eski 
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Belediye Başkanı Hurşit Tekin'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkındaki "örgüt propagandası yapmak" 
iddiası ile dava açıldı.   
 
9 Mart 2011’de, Şemdinli’nde 10 Ekim 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılışının 
yıl dönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasına katıldıkları ve ‘Örgüt propagandası’ yaptıkları iddiasıyla 
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haklarında dava açılan 9 kişi, talimatla ifade verdi.   
 
10 Mart 2011’de, BDP eski Viranşehir İlçe Başkan Yardımcısı Adem Kapat hakkında 26 Ağustos 2010 
tarihinde gerçekleşen anayasa "boykot" mitinginde nedeniyle "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.   
 
12 Mart 2011’de, Bostaniçi eski Belediye Başkanı Gülcihan Şimşek, beldede 2008 yılında yaşamını yitiren 
bir HPG'li için kurulan yas evine düzenlenen kitlesel ziyaret nedeniyle hakkında "2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlaması ile Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava 
açıldı.   
 
15 Mart 2011’de Kapatılan Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) 2008 yılında Diyarbakır’da düzenlediği 
oturma eylemine katılan 20 kişi hakkında açılan davanın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 
Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis cezası verdi  
 
16 Mart 2011’de, DTP Genel Merkezi'nin Diyarbakır Batı Kent Meydanı'nda Kasım 2008 tarihinde, organize 
ettiği "Artık yeter Kürt sorununa demokratik çözüm" etkinliğinde, DTP'ye ait anons aracında bulunan DTP'li 
yöneticiler ile otobüs şoförü hakkında açılan dava sonucu mahkeme "Örgüt propagandası yapmak" 
iddiasından ise Abdulkadir Güleç, Süleyman Kaya ve Musa Özsat'ın beraatına karar verirken, Celal Yoldaş, 
Ali Şimşek, Mustafa Ocaklık, Mehmet Güzel, Turki Gültekin, Yakup Çelik, Zeynal Bağır, Zübeyda Zümrüt, 
Neşide Dağlan, Saime Zirek, Elham Kaçar, Şeyhmus Bülbül, Seyfettin Ateş, Kemal Karadaş, Raziye 
Taşkıran, Abdurrahman Turhallı, Asiye Seyhan, Fadıl Erdede, Mükail Karakuş ve İrfan Babaoğlu'na 10'ar ay 
hapis cezası verdi.   
 
Siirt’in Pervari İlçesi’nde ilköğretim öğrencisi bir çocuğun kendisine ve ablasıyla birlikte altı kişiye daha 
tecavüz edildiğini söylemesinin ardından olayı kınamak amacıyla yapılan protesto gösterisine katılarak 
“soruşturmanın gizliliğini ihlâl ettiği” gerekçesiyle, hakkında dava açılan Öğrenci Kolektifleri üyesi Barış 
Ataman’ın TCK’nin 285. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına mahkûm edildiği 28 Mart 2011’de öğrenildi. 
 
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına’nın “Ergenekon Davası” kapsamında verdiği 
savcılık ifadesinin 5 Ocak 2010 tarihli Akşam Gazetesi’nde yayımlanması nedeniyle Akşam Gazetesi’nin 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Dolu ve eski sayfa editörü Semra Pelek hakkında “soruşturmanın 
gizliliğini ihlal ettikleri” gerekçesiyle açılan davaya 29 Mart 2011’de devam edildi. Bakırköy 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan yargılamada TCK’nin 285. maddesi uyarınca yargılanan sanıklardan Semra Pelek 
savunmasında, “sayfa editörü olarak teknik bir iş yaptım. Eser sahibi değilim” dedi. Mahkeme başkanı, 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 11 Ağustos 2011’e erteledi. 
 
31 Mart 2011’de, Batman Üniversitesi Kampüsü'nde 2008 yılında anadilde eğitim için yapılan oturma 
eyleminin ardından çalınan Oramar şarkısına alkış çalarak eşlik ettiği ve halay çektiği belirtilen üniversite 
öğrencisi Z.K. hakkında "Örgüt propagandası yapmak" suçundan 10 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis 
cezası verildi.   
 
31 Mart 2011’de, BDP'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Danışmanı A. Samet Durak'a, hakkında açılan 
davanın karar duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.   
 
31 Mart 2011’de, DTK Eşbeşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk'ün katılımıyla 10 Aralık 2010 tarihinde 
yapılan bölge gezileri kapsamında Kurtalan'da yapılan etkinliği organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 
"Örgüt propagandası"ndan dava açılan BDP'lilere ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.   
 
31 Mart 2011’de Derik Belediye Başkanı Çağlar Demirel, görev yaptığı iki yıl içinde BDP ve demokratik kitle 
örgütlerinin düzenlediği toplantı ve gösterilere katıldığı gerekçesiyle hakkında 15 ayrı dava açıldığı öğrenildi.   
 
1 Nisan 2011’de Siirt'te aralarında memur, esnaf ve AKP milletvekillinin akrabalarının da olduğu iddia edilen 
çok sayıda kişi tarafından ilköğretim okulu öğrencisi 2'si kardeş 7 çocuğa tecavüz edilmesi olayının açığa 
çıkmasından sonra 7 Mayıs 2010 tarihinde Siirt Kızlar Tepesi'nde cinsel istismar olayını düzenlenen 
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yürüyüşle ilgili soruşturma başlatan Siirt Cumhuriyet Savcılığı, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Kurtalan 
Belediye Başkanı Necat Yılmaz, Eruh Belediye Başkanı Melihan Oktayı, 1. Demokratik Çözüm Grubu üyesi 
Yüksel Genç, BDP PM üyesi Nezir Gülcan, BDP esik Kadın Meclisi sözcüsü Fatma Kaşan'ın da aralarında 
bulunduğu 23 kişi hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" 
iddiasıyla dava açtı   
 
5 Nisan 2011’de Eskişehir’de 13 Mart 2009’da Yüksek Hızlı Tren’in sefere başlaması nedeniyle düzenlenen 
törene katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı pankart açıp slogan atarak protesto ettikleri öne sürülen 8 
kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. “Kamu görevlisine hakaret ettikleri” suçlamasıyla Eskişehir 2. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sekiz sanığın karar duruşmasında mahkeme başkanı sanıklara Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca ceza verildi. 11’er ay 20’şer güne düşürülen hapis cezaları daha 
sonra mahkeme başkanı tarafından ertelendi   
 
6 Nisan 2011’de Eskişehir’de 2010 yılında düzenlenen bir sempozyuma katılan Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç’ı yumurta atarak protesto ettikleri gerekçesiyle iki öğrenci hakkında açılan dava 
sonuçlandı. “Kamu görevlisine hakaret ettikleri” suçlamasıyla Eskişehir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanan Tevfik Caner Ertay ve Yakup Çetinkaya’nın karar duruşmasında mahkeme başkanı sanıklara 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca verdiği hapis cezasını yedişer bin seksener lira para 
cezasına çevirerek hükmün açıklanmasını geriye bıraktı  
 
6 Nisan 2011’de, Silvan'da 19 Aralık'ta "Hayata Dönüş Operasyonu" protestosuna katılan Ayten Kırtay ile 
gösteriye katıldıkları öne sürülen Mehmet Tuncay, Bedri Bozkurt, Abdurrahman Bindirici, Adil Kılıç, Şıvan 
Akpolat, Abdulcelil Erinfik, Hasan Başaran, Metin İncir ve Mehmet Bakıroğlu'nun da bulunduğu 10 kişi, 
"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "örgüt propagandası yapmak", "Patlayıcı maddeleri 
izinsiz olarak bulundurmak", "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "Görevi yaptırmamak için direnmek" 
ve "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" suçlarından dava açıldı.    
 
8 Nisan 2011’de, Mahir Çayan ve dokuz arkadaşlarını anmak için Adana’da 30 Mart 2010’da bir basın 
açıklaması yapan 21 kişi hakkında, “yasadışı THKP/C örgütü propagandası yaptıkları” gerekçesiyle açılan 
davanın Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada 
THKP/C adında bir örgüt bulunmadığı bilgisi olmasına rağmen sanıklara TMY 7/2. maddesi uyarınca onar ay 
hapis cezası verdi   
 
12 Nisan 2011’de Mersin’de 12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan ötürü 
yürüttükleri çalışmalar nedeniyle tutuklanan Azadiya Welat Gazetesi çalışanları Ali Çat, Abdulcebbar 
Karabeğ ve Mehmet Şehap Demir’in karar duruşması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
Sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, Ali Çat ve Abdulcebbar Karabeğ’e “yasadışı örgüte 
yardım ve yataklık ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yedişer yıl birer ay hapis 
cezası verdi. Mehmet Şehap Demir’e de “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 10 ay hapis cezası 
verdi.   
 
14 Nisan 2011’de İzmir’de 18 Ocak 2009’da Alsancak Limanı’na demirli ABD’ye ait askerî gemiyi protesto 
etmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisinde attığı yumurtanın polis memuru Çağdaş Okyay’a isabet 
etmesi nedeniyle Mehmet Kara hakkında açılan dava sonuçlandı.“Kamu görevlisine hakaret ettiği” 
suçlamasıyla İzmir 13. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Kara’nın karar duruşmasında 
mahkeme başkanı, sanığa TCK’nin 125. maddesi uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası verdi   
 
14 Nisan 2011’de, Diyarbakır'da yasa dışı faaliyette bulundukları iddiasıyla tutuklanan 6 kişi hakkında açılan 
dava sonucu, Recep Güler, Serdar Yıldırım, Saffet Durmaz, Ömer Atlı, Süleyman Turhan ve İlyas Efe’ye 
"Örgüt üyesi olmak", "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik vahim nitelikte eylemde 
bulunmak", "Patlayıcı madde bulundurmak", "Mala zarar vermek" suçlarında toplam 77 yıl 6 ay hapis cezası 
verildi.  
 
15 Nisan 2011’de, Batman'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümüne ilişkin 15 
Şubat 2010 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili 3'ü tutuklu 7 kişi hakkında açılan davanın karar 
duruşması sonucu, Ramazan Normal, Celal Ter, Mahmut Nas ile tutuksuz sanıklar Hamit Akar, Adem Aykut, 
Hasan Yıldırım ve Yusuf Baliç'e "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla toplam 48 yıl 9 ay hapis 
cezası verildi.   
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15 Nisan 2011’de, Muş'un Bulanık İlçesi'nde 10 Şubat 2009'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilmesine ilişkin yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali 
Topcu, İl Genel Meclis Üyesi Seyithan Akkaya, BDP İlçe Eş Başkanı Mahinur Taş ile BDP ilçe yöneticileri 
Ziya Bingöl, Yüksel Ergün ve Zeki Gün hakkında "Örgüt üyesi olmak" iddiası ile birer yıl hapis cezası verdi.   
 
17 Nisan 2011’de Kendisini fesheden DEHAP PM üyesi Haydar Kılıçoğlu, 2005 yılında Siirt'in Kurtalan 
İlçesi'nde düzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle, Sinin Ecer ve Tarık Yılmaz ise 
"yasadışı slogan" attıkları iddiasıyla haklarında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan dava, 6 yıl 
sonra karara bağlandı. Diyarbakır Özel Yetkili 5. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararı, duruşmaya 
katılmayan 3 kişiye tebliğ etti. Mahkeme heyeti,   TMK nın "örgüt propagandası yapmak" fiilini düzenleyen 
7/2 maddesi uyarınca Kılıçoğlu, Ecer ve Yılmaz'a 1'er yıl hapis cezası verdi. TCK'nin 59/2 maddesini işleten 
mahkeme heyeti, 3 kişiye verdiği hapis cezasını 10'ar aya indirdi. Mahkeme heyeti, verdiği hapis cezasını da 
"denetimli serbestlik" kapsamına alarak erteledi.   
 
19 Nisan 2011’de İran'da ki idamları protesto etmek için Bingöl'de yapılan yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 
BDP'li Barış Turan Tepe, Hikmet İnce, Kenan Kafdağlı, Medeni Doğan, Ahmet Kılıç, Şehmus Aliç hakkında 
"Örgüt propagandası yapmaktan" dava açıldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 
BDP'liler 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı  
 
23 Nisan 2011’de Batman'da lise öğrencisi İbrahim Oruç'un öldürülmesini protesto etmek için yapılan 
yürüyüşe polis müdahalesinin ardından çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan 57 kişiden yaşları 18'den 
küçük olan 14'ü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çocukları almak için 
karakola gelen aileler ise ilginç bir uygulama ile karşılaştı. Polis amirleri ailelere çocukların "Kabahatler 
Kanunu'na aykırı hareket ettikleri" iddiasıyla 154 TL para cezası kestiğine dair kağıt imzalatmak istedi. 
Okudukları kağıdı imzalamayan aileler ise polise tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından 2 bin 156 TL 
para cezası kesen polis çocukları serbest bıraktı.   
 
24 Nisan 2011’de, Diyarbakır'da 6 Aralık 2009 yılında polis kurşunu ile yaşamını yitiren Dicle Üniversitesi 
öğrencisi Aydın Erdem'i anmak için üniversitede yapılan etkinliğe katıldıkları için haklarında ava açılan 5'i 
tutuklu 8 öğrenci hakkında mahkeme hukuk kurallarını zorlayacak bir cezanın altına imza attı. Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde Erdem'i anma etkinliğine katılan öğrencilerden Hilal Altun, Bahattin Erkmen, 
Faruk Güneyli, Esin Günay, Erdal Dündar, Nesibe Güneyli, Meral Yaşar ve Benazir Gezici'nin yargılandığı 
davada mahkeme "Islık çalarak tempo tuttukları" için toplam 72 yıl 1 ay hapis cezası verdi.  
 
25 Mayıs 2011’de BDP Erzurum İl Başkanı Rıza Güler hakkında, 2010 yılında BDP İl binası önünde PKK 
Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldığı 
gerekçesi Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt propagandası" iddiasıyla açılan davanın karar 
duruşması görüldü. Güler'e 10 ay hapis cezası verdi  
 
28 Nisan 2011’de, tarihinde İHD Diyarbakır şubesine başvuran Saliha Esin; “19 Ocak 2010 tarihinde 
gözaltına alınan yeğenim Jiyan Fırat Esin, 31 Mart 2011 tarihinde örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt 
propagandası yapmaktan ve örgüt adına suç işlemekten 6 yıl 6 ay ceza aldı. Daha önce başvurusunu 
yaptığımız yeğenimin başvurusuna eklenmek üzere bu başvuruyu yapıyorum. Güvenlik güçlerinin ve 
mahkemenin ellerinde bulunan görüntülerden hareket edilerek ceza işlemi uygulandı. Oysa görüntülerde 
belirsizlik söz konusu olup ve yeğenim görüntüleri kabul etmedi. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.” Dedi.      
 
 28 Nisan 2011’de Diyarbakır’da 15 Ekim 2009’da Dicle Üniversitesi öğrencilerinin, “Anadilde eğitim hakkı” 
talebiyle düzenlediği etkinliklere katılan Hasan Basri Boztemir ve Yasemin Acer hakkında açılan davanın 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve 
“eğitim ve öğretimi engelledikleri” suçlamalarıyla 10’ar yıl 7’şer hapis cezası verdiği e öğrenildi  
 
3 Mayıs 2011’de Diyarbakır'da farklı tarihlerde meydana gelen protesto gösterileri ile KCK davasına ilişkin 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen Kürt siyasetçilerine destek etkinliklerine katıldığı 
gerekçesi hakkında dava açılan Özgür Açmaz isimli yurttaşın yargılandığı davanın karar duruşması 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Açmaz'ı  "Örgüt üyesi 
olmamak ile birlikte örgüt adına suç işlemek", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" 
suçunu işlediği gerekçesi ile 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca Açmak'a 6 Aralık 2010 tarihinde 
yaşanan olaylarla ilgili 2911 sayılı kanunun "Kolluk Kuvvetlerinin ihtarına ve zor kullanmalarına rağmen 
dağılmamak", "Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında polise taş atmak" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası 
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verdi. 19 Aralık 2010 tarihinde çıkan olaylarla ilgili de Açmak'a, 2911 sayılı kanunun "Kolluk Kuvvetlerinin 
ihtarına ve zor kullanmalarına rağmen dağılmamak", "Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında polise taş 
atmak ve görevli memura direnmek" gerekçesiyle de 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti toplamda 
14 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Açmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.   
 
10 Mayıs 2011’de, TZP Kurdi'nin başlatmış olduğu "Anadilde eğitim istiyoruz" kampanyasına destek vermek 
amacıyla Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde yapılan yürüyüş ve basın açıklamasında, "Okulların boykot edildiği, 
yapılan yürüyüşte pankartların taşındığı, temsili eğitimin verildiği ve yolun trafiğe kapatıldığı" gerekçesiyle 14 
kişi hakkında dava açıldı.  
 
11 Mayıs 2011’de DTP'nin kapatılması üzerine Muş'un Bulanık İlçesi'nde 15 Aralık 2009'da yaşanan 
olaylarda halkı tarayarak 2 kişinin ölümüne neden olan köy korucuları Turan ve Metin Bilen kardeşler tahliye 
edilirken, yapılan protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle hakkında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek" iddiasıyla Şeref Çetin'in yargılandığı dava sonuçlandı. Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 
tutuklu bulunan Çetin'e "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis 
cezası verdi.   
 
19 Mayıs 2011’de Kocaeli Gazeteciler Platformu üyesi gazetecilerin, Ahmet Şık ve Nedim Şener’e destek 
vermek amacıyla 5 Nisan 2011’de yaptıkları basın açıklamasıyla ilgili olarak, 12 gazeteciye Kocaeli 
Valiliği’nin talimatıyla Kabahatler Kanunu uyarınca 154’er lira para cezası verildiği öğrenildi. 
 
26 Mayıs 2011’de BDP Bingöl İl Örgütü tarafından 14 Şubat 2010 tarihinde Genç Caddesi Saat Kulesi 
önünde "15 Şubat"a ilişkin yapılan basın açıklamasına katılan 4 kişi hakkında "örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla polis fezlekesine dayanarak iddianame hazırlandı. Tutuklu sanıklar, iddianameye konulan 
suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, epilepsi (Sara) hastası Cahit Çakar'ın basın 
açıklamasında "Yolunuz yolumuzdur; Çewlik halkı sizi unutmayacak" yazılı pankartın bir ucundan tutarak 
taşıdığını belirtirken, iddianamede, "Bez ve posterleri taşıyarak slogan atmadan, zafer işaretleri yapmadan 
alkışlara tempo tutarak yürüyen grubun içinde, yazılı çubuğa sabitlenmiş pankartın sol tarafından tutarak 
yürüyen, ancak slogan atmayan, zafer işareti yapmayan ve alkışlara tempo tutmayan" diye Çakır'dan 
bahsediliyor. Mahkeme heyeti, epilepsi hastası olan Çakır'la birlikte 3 kişiye, "örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası verirken, bir kişi ise beraat etti. Pankartın diğer ucundan tutan kişi ile ilgili 
işlem de bu kişiye ait bilgi bulunmadığı için yapılmadı  
 
1 Haziran 2011’de, Batman'da 24 Mart tarihinde Diyarbakır Caddesi üzerinde kurulan Demokratik Çözüm 
Çadırı'nın kaldırılmasını protesto eden kitleye polis müdahalesinin ardından aralarında Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloğu adayları Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız'ın da bulunduğu, göz altına alınan 96 kişi hakkında 
"Örgüte üye olmamakla beraber, örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
dava açıldı.   
 
6 Haziran 2011’de, Van ili Başkale ilçesin ‘de AKP heyetinin vatandaşların tepkisi ile karşılaşması ve esnafın 
kepenk kapattığı haberleri üzerine, Van'da yapılan mitinge katılan Başkale'nin görevden alınan Belediye 
Başkanı İhsan Güler, ilçeye doğru yola çıkarken Hoşap girişinde Jandarma tarafından gözaltına alınarak 
Gürpınar'a götürüldü. Güler, hakkında daha önce kesinleşmiş 10 aylık hapis cezası olduğu gerekçesiyle 
savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta yüzüne karar okunan Güler, tutuklanarak Van F Tipi Cezaevine gönderildi.   
 
16 Haziran 2011’de Çorum’da 19 Aralık 2009’da bir inşaata “Yaşasın 19 Aralık Direnişimiz Devrimci İrade 
Teslim Alınmaz, Dev-Lis” yazılı pankart asarak “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında 
dava açılan Kazım Birdal Tüfekçi ve Kenan Sirke adlı iki öğrencinin, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin sanık iki öğrenciye TMY 7/2. maddesi uyarınca, onar ay 
hapis cezası verdiği öğrenildi   
 
16 Haziran 2011’de Siirt'te 21 Mart 2007’de kutlanan Newroz Bayramı’na ilişkin aralarında Diyarbakır 
Bağımsız Milletvekili Emine Ayna'nın da bulunduğu 31 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklardan 6’sına beraat verirken, 
aralarında Bağımsız Milletvekili Ayna'nın da bulunduğu 25 kişiye ise "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 
10'ar ay hapis cezası verdi  
 
18 Haziran 2011’de Hakkâri'nin Çukurca İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Orhan 
Aşkan için Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde 14 Eylül 2009 tarihinde düzenlenen cenaze töreninin ardından 
gözaltına alınıp tutuklanan Ayhan Olaş'ın yargılandığı davanın karar duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü.Mahkeme heyeti, gizli tanık Yıldız K.'nin beyanlarına dayanarak Ayhan Olaş'a, 
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mahkeme heyeti tarafından, Ayhan Olaş'şa "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" 
suçundan 6 yıl 3 ay, "Mala zarar vermek"ten 5 yıl, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet 
etmek"ten 5 ay, "Güvenlik güçlerine taş atmak"tan 25 ay, "Örgüt propagandası yapmak" suçundan 10 ay 
hapis olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası verdi.   
 
24 Haziran 2011’de, Van'da 19 Nisan'da YSK'nın bağımsız adayları veto kararının ardından yapılan 
yürüyüşe polisin yaptığı müdahale sonucu kent merkezinde gün boyunca devam eden olaylar sırasında 
Ehmedê Xanî Parkı'nda kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'na yapılan baskın sırasında gözaltına alınarak 
tutuklanan DYG üyesi Ayten Tikit hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Tikit için "Örgüt 
propagandası yapmak", "Görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek", "Örgüt adına suç işlemek", 
"Örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç işlemek", "Patlayıcı bulundurmak", ve "Genel güvenliği tehlikeye 
sokmak" iddialarıyla 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.   
 
4 Temmuz 2011’de Mardin'in Derik İlçesinde İlçesi’nde bir basın açıklamasına katılan ve aralarında İHD 
Mardin Şube Saymanı Abdurrahman Kızılay, İHD üyeleri M.Salih Ektiren, Ömer Kıran, Belediye Meclis 
Üyeleri ve Kapatılan DTP nin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi  hakkında "Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri yasasına muhalefet" iddiasıyla Derik Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci 
duruşması yapıldı. Sanıkların Kürtçe ifade verme taleplerini yenilemeleri sonucu duruşma ileri bir tarihe 
ertelendi.     
 
13 Temmuz 2011’de Barış ve Demokratik Çözüm Grubu'nun 19 Ekim 2009 tarihinde Habur Sınır Kapısı'ndan 
Türkiye'ye gelişini selamlamak için Siirt'te düzenlenen mitingde konuşan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, 
BDP PM Üyesi Nezir Gülcan ve kapatılan DTP'nin Siirt eski İl Başkanı Sıdık Taş hakkında "örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görüldü. Mahkeme heyeti Gülcan, Taş ve Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'a "Örgüt propagandası" 
yaptıkları gerekçesiyle 1'er yıl hapis cezası verdi.    
 
15 Temmuz 2011’de Mardin'in Derik İlçesi’nde Rojbin Önen, bir basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılıp ve 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandıktan sonra cezası Mardin Denetimli 
Serbestlik Bürosu tarafından 1 yıl içinde Mardin il sınırları içerisinde toplantı ve gösterilere katılmama 
cezasına çevrildi.   
 
18 Temmuz 2011’de Mardin'in Derik İlçesinde İlçesi’nde BDP İlçe teşkilatının açılışına katılan ve aralarında 
BDP Mardin İl Başkanı Sedat Dağ, İHD üyeleri M.Salih Ektiren, Av.Osman Zuhat Bilen, Derik Belediye 
Başkanı Çağlar Demirel, İl Genel Meclis Üyeleri,  Belediye Meclis Üyeleri ve Parti yöneticilerinin de 
aralarında bulunduğu 50 kişiye dava açıldı. Derik Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci 
duruşması yapıldı. Sanıkların Kürtçe ifade verme taleplerinin reddedildiği duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.   
 
18 Temmuz 2011’de Mardin'in Nusaybin İlçesinde İlçesi’nde basın açıklaması sonrası tutuklanan 13 
çocuğun Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu ailelerini 
Adliye önünden uzaklaştırmak isteyen İHD Mardin Şube Yöneticisi Av. Kamuran Tanhan, İHD üyesi Osman 
Zuhat Bilen, Av. Şeyma Ürper Gökçe, Av. Cafer Aydın ve Av. Abdullah Peker Polisin attığı göz yaşartıcı gaza 
maruz kaldı.   
 
31 Temmuz 2011’de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 5 Kasım 2011’de Ankara’da SSK İşhanı’na 
“YÖK’e tecrit, paralı eğitime hayır” yazılı pankartı astığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet 
Adıgüzel’e pankartı asarken “yaşasın Dev-Sol, insanlık onuru işkenceyi yenecek” dediği için TMK’nin 7/2. 
maddesi uyarınca, 10 ay hapis cezası verdiği öğrenildi   
 
4 Ağustos 2011’de BDP Malatya İl Yöneticisi Zeki Kılıçgedik hakkında farklı tarihlerde açılan 6 davadan 3'ü 
sonuçlandı. HPG'lilerin cenaze törenine katıldığı ve "Şehîd namirin" sloganı attığı gerekçesiyle Kılıçgedik 
hakkında "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan 3 ayrı dava Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
karara bağlandı. Kılıçgedik'e, 3 davada toplam 8 yıl hapis cezası verildi.   
 
5 Ağustos 2011’de Van'da 2010 yılı başlarında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklanan Delila Gençlik Kültür Merkezi yöneticisi Servet Kurt hakkında açılan davada mahkeme Kürtçe 
savunmada ısrara rekor ceza ile karşılık verdi. 28 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Kurt'un Kürtçe 
ısrarından dolayı mahkeme heyeti iddianamede talep edilen suçlamalar yerine "örgüt üyesi olmak", "patlayıcı 
madde temin etmek", "kamu malına zarar vermek" suçlamalarından ceza verdi. Kurt'un anadilinde savunma 
yapmasını "örgütsel tavır" olarak değerlendirerek yarı yarıya ceza artırımına giden mahkeme heyeti, Kurt'a 
24 yıl ağır hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca denetimli serbestlik tedbirlerin uygulanmasını da kararlaştırdı  
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9 Ağustos 2011’de  Dersim'de geçtiğimiz yıl kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılan Barış Grubu üyesi 
Aysel Doğan hakkında, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı gerekçesiyle açılan davanın 
karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Doğan ve avukatının katılmadığı duruşmada, 
Doğan'ın "Örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi uyarınca "olayın 
özellikleri, suçun işleniş şekli, kullanılan araçlar göz önüne alınarak takdiren ve tasdiden alt sınırdan 
uzaklaşmak suretiyle 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına" kararı verildi  
 
10 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi'nde geçtiğimiz yıl 7 Mart'ta düzenlenen 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü etkinliğinde sahne alan yerel sanatçı Şükran Turan, okumadığı Kürtçe "De rabin ciwano" 
şarkısı nedeniyle hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla dava 
açıldı. Mahkeme heyeti, "De rabin ciwano" şarkısını okuduğuna dair görüntü bulunmamasına rağmen polisin 
düzenlediği tutanağa dayanarak Turan'a "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası 
verdi  
 
11 Ağustos 2011’de KCK davasından tutuklu Suruç Belediye Başkanı Etem Şahin,  Aligor  Belde Belediye 
Başkanı İbrahim Halil Parıldar ile kapatılan DTP üyesi Veysi Demir'e Urfa'nın Suruç İlçesi'nde kapatılan 
DTP'ye yönelik düzenlenen operasyonun protesto edildiği eylemde, HPG'li Cihat Binici anısına yapılan bir 
dakikalık saygı duruşuna durdukları için  "örgüt propagandası yapmak" suçlamasından verilen 10'ar aylık 
hapis cezasının, 5. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, hapis cezasını bilirkişi raporuna dayandırdı.    
 
12 Ağustos 2011’de Hakkâri’de DTP'nin kapanmasını protesto eden gruba polisin yaptığı müdahale sonrası 
yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Kinyas Atiman hakkında açılan davanın karar 
duruşması Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.  Atiman'a TCK'nın 302/1 maddesi gereğince, ''devletin 
birliğini bozmaya ve devletin hakimiyeti altında bulanan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırma 
amacına yönelik eylemde bulunma'' suçundan ömür boyu hapis cezası verirken, "örgütün faaliyeti 
çerçevesinde nitelikli yağma'' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi  
 
13 Ağustos 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Temmuz 2010 tarihinde yapılan 2 ayrı yürüyüşe katıldığı 
gerekçesiyle BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış hakkında 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa" muhalefet etmekten açılan 2 davanın karar duruşmasında Mahkeme Alkış'a iki ayrı davadan 
toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.  
 
 24 Ağustos 2011’de Diyarbakır bağımsız milletvekili Altan Tan hakkında, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel 
Seçimi öncesinde katıldığı üç farklı etkinlik nedeniyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
hazırlanan iddianamede, Altan Tan’ın katıldığı etkinliklerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı ve Altan 
Tan’ın bunların engellenmesi için girişimde bulunmadığı” belirtilerek Altan Tan’ın iki kez “yasadışı örgüt 
propagandası yapmak”; iki kez “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yapmak” suçlamalarından toplam 23 yıl 
6 aya kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep edildi.   
 
25 Ağustos 2011’de Kapatılan DTP'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Öztürk, Yargıtay'da bozulan 
davadan bu kez 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerinde "seçime hile 
karıştırıldığı" gerekçesiyle Ağrı'da çıkan olaylarda gözaltına alınan ve hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce açılan dava sonucu 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Öztürk'ün Yargıtay'da 
bozulan davası tekrar görüldü, mahkeme bu kez Öztürk’ü 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.   
 
26 Ağustos 2011’de 21.03.2007 Newroz mitinge katılan toplam 31 kişiye propaganda yaptıkları gerekçesiyle 
Diyarbakır 5. Ağır ceza mahkemesi tarından 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.    
 
6 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 2010 yılında yaşamlarını yitiren PKK'lilerin mezar ziyaretine 
katıldığı gerekçesiyle BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış, Belediye Başkanı Emin Toğurlu, Belediye 
Başkan Yardımcısı Leyla Tokay hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet 
etmek" iddiasıyla açılan davanın duruşması Silopi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.   Duruşmada, Kürtçe 
savunma yapmak isteyen Alkış'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi. Hakim, Toğurlu, Tokay ve Alkış'a 
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla 1'er yıl 3'er ay hapis 
cezası verdi.     
 
15 Eylül 2011’de, Diyarbakır’da ESP İl Örgütü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında  ESP üyesi 2 kişi gözaltına 
alındıktan sonra “Kabahatler Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 154’er lira para cezası kesilerek 
serbest bırakıldı      
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22 Eylül 2011’de, Diyarbakır'da 13 Ocak günü düzenlenen bir gösteriye katıldığı gerekçesi ile gözaltına 
alınıp, farklı tarihlerde de benzer etkinliklerde bulunduğu iddiası ile tutuklanıp hakkında Diyarbakır 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Rojhat Özkan'ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. 
Yargılandığı dava ile ilgili son 4 celsedir Kürtçe ifade vermek isteyen Özkan'ın, karar duruşmasında Kürtçe 
savunma yapması mahkeme heyeti tarafından reddedilerek tutanaklara "Kürtçe olduğu düşündüğümüz bir 
dilde konuştu" diye geçirildi  Mahkeme heyeti, Rojhat Özkan'ı "Örgüt propagandası yapmak", "Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Örgüte üye olmamak 
ile birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiası ile 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırdı.   
 
25 Eylül 2011’de,Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlar İlçesi'nde düzenlenen ve polisin 
müdahale ettiği "15 Şubat" protestosu yürüyüşüne ilişkin başlattığı soruşturmayı tamamladı. Söz konusu 
olaylara katılmakla suçlanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hafize İpek, İl Genel Meclisi Grup 
Başkanı Fatma Kızılkaya, Bağlar Belediye Başkanvekili Osman Kaya, BDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı 
Yakup Çelik, Yenişehir Belediye Başkanvekili İhsan Uğur, Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu ve 
Çocuklar İçin Adalet Takipçileri Diyarbakır Sözcüsü Arif Akkaya hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek", "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiası ile 
dava açıldı. Haklarında 7 ila 16 yıl arası hapis cezası istenen 7 Kürt siyasetçinin yargılanmasına önümüzdeki 
haftalarda Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.   
 
30 Eylül 2011’de, Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde 2010 yılında HPG'li Veysi Oraç için düzenlenen cenaze törenin 
slogan attığı gerekçesiyle Metin Pak hakkında "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın 
duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan Pak ve avukatı 
hazır bulundu.  Mahkeme heyeti, Pak'ın slogan atarak "Örgüt propagandası" yaptığını iddia ederek, 1 yıl 
hapis cezası verdi  
 
5 Ekim 2011’de, Adıyaman'da yapılan "15 Şubat" açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle aralarında BDP'li 
başkanların da bulunduğu 15 kişi hakkında açılan davanın duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görüldü. Mahkeme hayeti 15 kişiye "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandasını yapmak" iddialarıyla BDP 
Adıyaman İl Başkanı Mulla Şahin'e 8 yıl 6 ay, BDP Merkez İlçe Başkanı Barış Coşkun, Merkez İlçe Yöneticisi 
Ayten Taşar, BDP İl Kadın Meclisi Sözcüsü Fahriye Akbaba, BDP üyeleri Mahmut Hasari Arslan, İmam 
Güneş, Ergün Cengiz, Gökhan Karakuş, Enver Oğuz, Aytaş Yalçın, Zeki Rençber, Mahir Karakuş, Erdal 
Taştan, Halil Yıldırım ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye 7'şer yıl hapis cezası verdi.   
 
5 Ekim 2011’de, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 30 Mart 2010 tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınıp tutuklanan Orhan Yerlikaya, Engin Göktaş ve İsmet Halat hakkında Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan davan sonuçlandı.   Mahkeme heyeti, Yerlikaya'ya "Örgüt üyeliği", "Örgüt 
propagandası" ve "Kamu malına zarar vermek" iddialarıyla 8 yıl, Aktaş'a "Örgüt üyeliği" ve "Kamu malına 
zarar vermek" iddialarıyla 7 yıl 11 ay, Halat'a ise "Örgüt üyeliği", "Kamu malına zarar vermek" iddialarıyla 7 
yıl 1 ay olmak üzere toplam 23 yıl hapis cezası verdi.   
 
10 Ekim 2011’de, Mardin'in Derik İlçesi’nde 2009 yılında YSK kararı ile ilgili yapılan basın açıklamasına 
katılan ve aralarında tutuklu bulunan Şırnak Milletvekili Selma Irmak, Derik Belediye Bşk. Çağlar Demirel İHD 
Mardin Şube Saymanı Abdurrahman Kızılay, İHD üyeleri M.Salih Ektiren, Ömer Kıran, Belediye Meclis 
Üyeleri ve Kapatılan DTP nin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 58 kişi hakkında "Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri yasasına muhalefet" iddiasıyla Derik Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması 
yapıldı.   
 
11 Ekim 2011’de, Van'da 30 Mart'ta Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın şehir standında polisler tarafından 
tartaklanması üzerine kent merkezinde düzenlenen oturma eylemi ve yürüyüş yapan binlerce kişi olayı 
protesto etmişti. Protesto gösterisi sırasında bazı gençler olaya tepki göstererek Van Emniyet Müdürlüğü 
Güvenlik Şube Müdürü Zeki Akyol'a saldırmıştı. Saldırı sırasında Akyol'u BDP'li grup kurtarırken, olaydan 
sonra gözaltına alınarak tutuklanan Ümit Kapagan hakkında "Örgüt adına suç işlemek", "Örgüt propagandası 
yapmak" ve "Kamu görevlisini kasten yaralama" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Kapagan'a "Örgüt adına suç işlemek", "Örgüt propagandası 
yapmak" ve "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verdi. Verilen ceza daha 
sonra 7 yıl 6'a aya indirildi  
 
11 Ekim 2011’de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 19 Ekim 2009 tarihinde Kandil ve 
Maxmur'dan gelen 4'ü çocuk 34 kişilik Demokratik Çözüm ve Barış Grubu üyeleri arasında yer alan 7 kişinin 
yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Duruşma sonunda Kandil'den gelen 
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Hüseyin İpek, Mustafa Ayhan ve Mahmur'dan gelen Nurettin Turgut'a "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 10'ar yıl, 
"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla ile 6'şar ay hapis cezası verdi. Ayrıca Mahmur Kampı'ndan gelen ve 
tutuksuz yargılanan Melekşah Soydan, Kamil Ökten, Haci Surgun ve Fatma İzer'e ise "Örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 6'şar yıl 3'er ay ve "Örgütü propagandası yapmak' 
suçlamasıyla da 10'ar ay hapis cezası verdi.   
 
12 Ekim 2011’de, Mesut Geyik, Emrah Sarıtaş ve Sinan Yıldırım hakkında, 5 Nisan 2007 günü Hozat 
Belediye Düğün Salonu’nda yapılan Grup Yorum konserinde yüzlerce genç gibi müziklere eşlik edip, halay 
çekerek attıkları sloganlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hozat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerin 
kamera kayıtlarından yola çıkılarak başlatılan soruşturma sonucunda 17 Ekim 2007 tarihinde hazırlanan 
iddianamede geçlerin attıkları sloganlar suç kapsamında değerlendirildi. İddianamede, üç genç konserde 68 
kuşağının önderleri ve cezaevindeki tutsaklara ilişkin attıkları “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa savaş”, 
“Devrim şehitleri ölümsüzdür” ve “ Tutsaklar onurumuzdur” sloganlarıyla DHKP/C’nin propagandasını 
yapmakla suçlandılar. Sadece polisin etkinlikte çektiği görüntülere dayanılarak yürütülen davada tek delili 
Mesut Geyik, Emrah Sarıtaş ve Sinan Yıldırım’ın attığı sloganlar oluşturuyor. Ancak Hakim Eray Gürtekin 
başkanlığındaki mahkeme heyetinin adeta kahinlik yaparak verdiği gerekçeli kararında ise gençlerin pişman 
olmadıklarını ve suçu bir daha işleyeceklerini ifade etmesi dikkat çekiyor. Gerekçeli kararın ‘Delillerin 
Değerlendirilmesi ve Gerekçe’ bölümünde ilgili şu ifadeler yer aldı: “…Sanıkların atılı suçtan suçun işlenmiş 
biçimi, sloganların içeriği göz önüne alındığında TCK’nin 61 maddesi uygun olacağını, 3713 S.Y’nin 13 
maddesince seçerek yaptırım ve ertelemenin yasal engel nedeniyle uygulanmayacağını, CMK’nin 231 
maddesinde yapılan değişiklikle getirilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmünün ise suçun 
niteliği belli bir düşünsel alt yapı kararlılığı gerekmesi sanıkların pişmanlığa ilişkin tavır sergilememesi göz 
önüne bulundurularak, bir daha suç işleyecekleri kanaatini mahkememizde oluşturmadığından sanık 10 ay 
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”    
 
 
15 Ekim 2011’de, TMK'da 2010 yılında yapılan düzenleme çerçevesinde tahliye olan 19 yaşındaki Selim 
Tekel, aynı yılın Eylül ve Aralık ayları arasında meydana gelen 4 farklı olay ile ilgili hakkında açılan davada 
22 yıl 6 ay hapis ve 10 bin TL para cezasına çarptırıldı. Bilirkişinin yüzü kapalı bir şahsın çekilmiş fotoğrafı 
için "göz ve kaş yapısı benziyor" kararı ise dikkat çekti. Bugün görülen mahkemede iddianamenin ilk 
kısmında 6 Aralık 2009 günü DTP'nin kapatılması ile ilgili çıkan olaylar sırasında yaşamını yitiren Dicle 
Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Aydın Erdem'in ölümünün yıl dönümü nedeniyle, Erdem'in 
yaşamını yitirdiği yere karanfil bırakma eyleminin örgütün talimatı çerçevesinde geliştiği belirtildi. Söz konusu 
anma etkinliği sırasında çıkan olaylarda Tekel'in çekilen video görüntü ile fotoğraflarda başını montunun 
kapüşonu ile yüzünü ise puşi ile kapattığı öne sürüldü. Görüntülerde başı ve yüzü kapalı olduğu iddia edilen 
Tekel'in bilirkişi tarafından yapılan teşhiste "Şahsın kaş, göz yapısı itibariyle başı kapüşon, yüzünde puşi ile 
burun seviyesine kadar kapatılmış. Şahsın şüpheli olduğu" belirtildi. AKP İl binası ve ATM'lere atılan ses 
bombaları ile de ilgisi olduğu ve toplam 4 farklı olay ile ilgili yargılanan Tekel'in Kürtçe savunma talebi 
mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Heyet Tekel'i, toplamda 22 yıl 6 ay hapis ve 10 bin TL para 
cezasına çarptırıldı.   
 
18 Ekim 2011’de Muş’ta 2006 yılında, Abdullah Öcalan’a yönelik uygulamaları ve askeri operasyonları 
protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasının ardından hazırladıkları dilekçeleri ilgili yetkililere 
gönderen kapatılan DTP üyesi 27 kişi hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Muş 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla, 27 kişiye beşer yıl altışar ay hapis cezası verdi   
 
18 Ekim 2011’de, 18 Ağustos 2010’da Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde, 12 Eylül 2010’da yapılan “Anayasa 
referandumu” nedeniyle düzenlenen mitingde halay çeken BDP ilçe örgütü yöneticisi dört kişi hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar Abdulgafur Kubilay, Leyla Edeman, Zekeriya Toymaz 
ve Enver Aydemir’e Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca birer yıl hapis cezası verdi. 
18 Ekim 2011’de, 18 Ağustos 2010’da Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde, 12 Eylül 2010’da yapılan “Anayasa 
referandumu” nedeniyle düzenlenen mitingde halay çeken BDP ilçe örgütü yöneticisi 4 kişi hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar Abdulgafur Kubilay, Leyla Edeman, Zekeriya Toymaz 
ve Enver Aydemir’e Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca birer yıl hapis cezası verdi   
 
20 Ekim 2011’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde 15 Şubat tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanarak 
Türkiye'ye getirilmesine ilişkin düzenlenen protesto gösterileri ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 
hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 6 çocuk annesi Anzelha Çelik ile ilgili davanın 
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2. duruşması görüldü. "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Örgüt propagandası 
yapmak" iddiaları ile tutuksuz yargılanan Çelik'in olay tarihinde Suruç'ta İstiklal Caddesi'nde toplanan ve 
eylem düzenleyen bin kişilik grubun içinde bulunduğunun kamera kayıtları ile tespit edildiği belirtiliyor. Söz 
konusu eyleme ilişkin hazırlanan iddianamede olayın tüm detaylarına yer verilirken, 6 çocuk annesi Çelik'in 
ise olaylar sırasında üzerinde "Özgür tutsağa selam olsun" yazılı dövizin bir ucundan tuttuğu belirtiliyor. İddia 
makamı tarafından 8 yıl 6 ay ila 20 yıl arasında hapsi istenen Çelik, beraatına karar verilmesini talep 
ederken, mahkeme heyeti duruşmayı 6 Aralık tarihine erteledi.   
 
Ankara’daki ulaşım sorununu protesto eden Ege Mahallesi sakinlerine 14 Şubat 2011’de düzenledikleri 
eylemle destek veren Halkevleri üyesi Sıla Uzunpınar ile Mehmet Zülküf Laçin adlı iki kişi hakkında “halkı 
kanunlara uymamaya tahrik ettikleri” suçlamasıyla dava açıldığı 20 Temmuz 2011’de öğrenildi. TCK’nin 217. 
maddesi uyarınca yargılanacak olan sanıkların yargılanmasına Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 
Ekim 2011’de başlandı. Dava 2011 yılı içinde sonuçlanmadı. 
 
27 Ekim 2011’de, Urfa'nın Suruç İlçesi'nde Şahin Şahin dün gece markette alışveriş yaptığı sırada polis 
tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve "KCK" davasından tutuklu bulunan Etem 
Şahin'in kardeşi olan Şahin, "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 
kesinleşmiş 10 aylık cezası olduğu gerekçesiyle çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.   
 
29 Ekim 2011’de, Diyarbakır'da 10 Ağustos 2010 tarihinde 15 Ağustos'un yıldönümü nedeniyle yapılan 
eyleme polisin müdahalesiyle çıkan olaylarda 2 kişi ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Uğur Arslan'a rekor 
ceza verildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mütalaasını sunan iddia 
makamı, eylemler sırasında yüzü beyaz maske ile kapalı olan bir kişinin sağ eliyle yapmış olduğu zafer 
işaretinden yola çıkarak, zafer işareti yapan şahsın orta parmağında mevcut olan sakatlık ile Arslan'ın, aynı 
elinin orta parmağında mevcut olan sakatlıktaki benzerlik olduğunu savunarak, 3 kişinin cezalandırılmasını 
istedi. Avukat Serkan Akbaş ise, müvekkilinin kolluk tarafından avukatsız olarak beyanının alındığını söyledi. 
Müvekkilinin kollukta sadece bir parmak benzerliğinden yola çıkılarak yüzü örtülü halde olaylarda 
bulunduğuna dair iddiaları ile yargılandığını ifade eden Akbaş, foto montaj ile müvekkilinin eli ve parmağının 
çok rahatlıkla olaylardaki kişilere uydurulabileceğine dikkat çekti.  Mahkeme heyeti sanıklardan Hatice 
Calıhan ve Vedat Aydın hakkında, "Örgüte üye olmamak ile birlikte örgüt adına suç işlemek", "İzinsiz 
patlayıcı madde bulundurmak", "Mala zarar vermek", "Örgüt propagandasını yapmak", 2911 Sayılı "Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" ve "Memura etkin direnme" iddialarıyla 13 yıl 11 ay 15'er 
gün hapis cezası verdi.   
 
1 Kasım 2011’de Ankara’da, 13 Mart günü düzenlenen bir mitingde Sıhhıye Köprüsü’ne 13 Mart 1982’de 
idam edilen Ethem Coşkun, Seyit Konuk ve Necati Vardar’ın isimlerinin yer aldığı bir pankartı astıkları 
gerekçesiyle 5 Mayıs 2011’de gözaltına alınan Ankara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Bahadır 
Söylemez ile Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Özgür Alkan hakkında dava açıldığı öğrenildi. Mart Kültür, 
Sanat ve Düşünce Derneği üyesi olan iki öğrenci hakkında hazırlanan iddianamede savcının derneğe ait su 
faturasını, öğrencilerin evlerine düzenlenen baskınlarda bulunan kitapları ve filmleri delil olarak gösterdiği 
öğrenildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı TKEP/L Örgütü üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak olan iki öğrencinin 
ilk duruşması 8 Aralık 2011’de başlayacak.   
 
3 Kasım 2011’de Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 15 Şubat 2011’de, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim 
edilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride “yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla 
tutuklanan Kadri Akdemir (50) ve Mehmet Arbuz (26) hakkında açılan davanın Adana 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla sanıklara 
13’er yıl hapis cezası verdi   
 
17 Kasım 2011’de 2006 yılında kapatılan DTP nin Diyarbakır’dan Ankara’ya düzenlediği “Barış Yürüyüşü” 
kapsamında Gaziantep’e gelen demokratik kitle örgürü ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan grup hakkında 
açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında mahkeme başkanı, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
gerekçesiyle sanıklar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTP il ve ilçe 
yöneticilerinden Vakkas Dalkılıç, Aziz Okutan, Hasan Demir, Mustafa Tuç, Ahmet Bayram, Kamuran Olgun, 
Mehmet Halil Alan, Davut Dalsal, Teyyip Sertkal, Dilfiroz Zengin, Emek Partisi il yöneticilerinden Mecit 
Bozkurt, Abdullah Çiloğlan, Haber-Sen Gaziantep temsilcisi Cengiz Tunç, o dönem İHD Gaziantep Şubesi 
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Başkanı Gülten Aydın ve Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Bozgeyik’e 15’er ay hapis cezası 
verdi  
 
18 Kasım 2011’de, geçtiğimiz ay hakkında kapatma kararı verilen haftalık yayın yapan Yeni Demokratik 
Toplum gazetesinin 14-20 Kasım tarihleri arasında yayınlanan son sayısına da hem kapatma hem de 
toplatma cezası geldi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi ile mahkemenin verdiği karara TMK'nin 6. maddesi 
gerekçe yapılarak "Bazı sayfalarında örgüt açıklamalarına yer vermesi" olarak gösterildi. Mahkeme yazılarla 
"Örgüt propagandası" yapıldığı kanaatine vardı. Gazeteye gönderilen kapatma yazısında, "El konulması, 
dağıtım ve satışının yasaklanması ve 1 ay süreyle kapatma cezası verildiği" belirtildi. Ayrıca, gazetenin yazı 
işleri müdürü Özlem Özdemir hakkında ise soruşturma başlatıldı. Gazete avukatları karara itiraz 
başvurusunda bulundu.   
 
22 Kasım 2011’de Ankara’da 11 Nisan 2008’de Ankara Sanat Tiyatrosu’nda düzenlenen bir etkinlikte 
“Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi Örgütünün liderlerine yönelik anma etkinliği düzenlendiği” 
gerekçesiyle haklarında dava açılan 11 kişinin karar duruşması görüldü. Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, “yas adışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla iki sanığa 11’er yıl 6’şar ay hapis cezası; bir sanığa aynı 
suçlamalardan 10 yıl 6 ay hapis cezası; iki sanığa aynı suçlamalardan 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası; üç sanığa 
yine aynı suçlamalardan 7’şer yıl 11’er ay hapis cezası; üç sanığa ise “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla 10’ar ay hapis cezası verdi   
 
23 Kasım 2011’de Diyarbakır milletvekili Şerafettin Elçi hakkında, Şırnak’ta bir çatışmada çıkan çatışmada 
ölen 12 militan için Diyarbakır’da 14 Mayıs 2011’de ve 4 Haziran 2011’de düzenlenen yürüyüşe katılarak 
saygı duruşunda bulunduğu; anma toplantısında “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı ve Şerafettin Elçi’nin 
bunların engellenmesi için girişimde bulunmadığı” gerekçeleriyle dört kez “yasadışı örgüt propagandası 
yapmak”; bir kez “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yapmak” suçlamalarından toplam 33 yıla kadar hapis 
cezasına mahkûm edilmesi talebiyle yargılandığı davanın Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasına Şerafettin Elçi’nin katılmaması üzerine mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmaya sanığın zorla 
getirilmesine karar vererek duruşmayı 19 Aralık 2011’e erteledi   
 
25 Kasım 2011’de Diyarbakır’da 2011 yılının Mayıs ayında yapılan düzenlenen bir yürüyüşe katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında dava açılan aralarında Avrupa Parlamentosu eski üyesi Feleknas Uca, Yenişehir 
Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Meya-Der Diyarbakır Şubesi eski Başkanı Hasan Pençe ile Sur 
Belediye Başkan Yardımcısı Türki Gültekin’in de bulunduğu dokuz kişinin yargılanmasına devam edildi. 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” ve “yasadışı örgüte üye oldukları” suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 
sanıklardan Feleknas Uca’nın Kürtçe yaptığı savunmasını tercüman aracılığı alan mahkeme heyeti, 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 
 
2 Aralık 2011’de, 2010 yılının Mayıs ayında meydana gelen bir çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı 
Asiye Gündüz’ün cenaze törenine katılarak “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla haklarında 
dava açılan aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve DİHA) muhabiri Abdullah Çetin’in de 
bulunduğu 7 kişinin karar duruşması görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
mahkeme heyeti, sanıklar Selim Sadak, BDP eski parti meclisi üyesi Nezir Gülcan, Asiye Gündüz’ün annesi 
Kamile Gündüz ve babası Mehmet Gündüz ile Ömer Pişkin ve Kerem Yıldız’a Terörle Mücadele Yasası’nın 
(TÖY) 7/2. maddesi uyarınca onar ay hapis cezası verdi. DİHA muhabiri Abdullah Çetin hakkında ise beraat 
kararı verildi   
 
9 Aralık 2011’de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde katıldığı bir basın açıklaması nedeniyle hakkında dava 
açılan BDP İlçe Başkanı Şükrü Kahraman’ın yargılandığı davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
eylem yaptığı” suçlamasıyla Şükrü Kahraman’a yedi yıl bir ay hapis cezası verdi   
 
İzmir’in Buca Belediyesi’ne iş yapan taşeron bir firmada çalışırken sendikal faaliyetlerinden dolayı işten 
atıldığını savunan Batıgül Tunç’un, belediye yönetiminin  CHP  olması nedeniyle Ankara’ya gelerek 23 Mayıs 
2011’de kendisine destek olanlarla birlikte, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yaptıktan sonra, 
Yüksel Caddesi’nden CHP Ankara İl Başkanlığı’na yürümek istemesi üzerine polis ekiplerinin gruba 
müdahale etmesi sonucu darp edilerek gözaltına alınan 15 kişiden Zennure Karaaslan 24 Mayıs 2011’de 
tutuklanmış; daha sonra da serbest bırakılmıştı. Zennure Karaaslan hakkında gözaltına alınırken attığı 
sloganlarla “kamu görevlisine hakaret ettiği” suçlamasıyla açılan dava ise 13 Aralık 2011’de başladı. Ankara 
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3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Zennure Karaaslan’ın katılmaması nedeniyle mahkeme 
başkanı, sanığın bir sonraki duruşmada hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs 2012’ye 
erteledi 
 
13 Aralık 2011’de Ankara’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart 2008’de düzenlenen etkinlikte 
“yasadışı slogana attıkları” iddiasıyla haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava açılan 17 kişinin karar duruşması görüldü. Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, 7 sanığa “yasadışı örgüt propagandası  yaptıkları” 
suçlamasıyla Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca bir yıl sekiz ay hapis cezası 
verirken; 10 sanığa da aynı suçlamayla onar ay hapis cezası verdi   
 
17 Aralık 2011’de  ESP  Malatya İl Yöneticisi Ayşe Işık, 21 Mart 2007’de düzenlenen Newroz kutlamasında 
“yasadışı slogan attığı” gerekçesiyle hakkında açılan davada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla verilen hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi   
 
19 Aralık 2011’de Diyarbakır’da 2011 yılında düzenlenen bazı miting ve etkinliklere katıldığı gerekçesiyle 
tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi öğrencisi Ubeyd Şen hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ubeyd 
Şen’e “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptığı; “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” 
suçlamalarıyla 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi   
 
22 Aralık 2011’de Siirt’te toplu mezarların bulunduğu Kasaplar Deresi’ne 28 Mart günü yapılan yürüyüşe 
katıldıkları ve basın açıklaması yaptıkları gerekçesiyle aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve BDP 
İl Başkanı Faruk Sağlam’ın da bulunduğu 36 kişi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.   
 
23 Aralık 2011’de, Ankara’da 78 gün süren TEKEL işçilerinin eylemine destek vermek için Eskişehir’de Kent 
Muhalefeti tarafından 19-21 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılan eylemde horon çeken 22 kişi hakkında 
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren sloganlar attıkları” gerekçesiyle açılan davanın 
sonuçlandığı öğrenildi. Eskişehir 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
başkanı, polis ekipleri tarafından çekilen video görüntüsünü delil kabul ederek Mutlukan Muti, Derya 
Altundağ, Ali Emre Mazlumoğlu, Emre Soyaslan, Gülşah Öztürk, Handan Ustabaş ve Mustafa Şahin’e Türk 
Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 11’er ay 20’şer gün hapis cezası; Özgür Mısırlıoğlu’na da 7500 lira 
adli para cezası verdi   
 
23 Aralık 2011’de İHD Diyarbakır Şubesi Sekreteri Raci Bilici ve Kayıp Komisyonu üyesi Necibe Güneş 
Perinçek hakkında, “Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın” talebiyle her hafta düzenlenen oturma 
eylemlerinden 5 Şubat 2011’de gerçekleşen 104. eylemde “2911 sayılı Kanuna muhalefet ettikleri” 
gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul eden 
Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Raci Bilici ve Necibe Güneş Perinçek’i 21 Şubat 2012’de yargılamaya 
başlayacak   
 
24 Aralık 2011’de Erzincan Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla 16 Mart 2010’da Erzincan’da ve Trabzon’da 
düzenlenen eşzamanlı operasyonda SGD üyelerinden Erzincan’da gözaltına alınan 4 kişiyle, Trabzon’da 
gözaltına alınan 7 kişiden Deniz Doğruer, Cem Alpgiray, Eren Tanay, Eren Altun, Ezgi Kişin ve Bahar 
Kolomuş, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 20 Mart 2010’da Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından tutuklanmıştı. SGD üyesi 6 öğrencinin karar duruşmasının Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görüldüğü öğrenildi. Yargılama sonunda 4 sanığa “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla onar 
ay hapis cezası; Cem Alpgiray’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve yasadışı propagandası yaptığı” iddialarıyla 
7 yıl hapis cezası; Deniz Doğruer’e ise “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi   
 
27 Aralık 2011’de Ankara’da 30 Aralık 2009’da Kocatepe Camisi’ne ait kapalı otoparkın duvarına “Türkiye 
bizimdir, ABD defol” yazılı afişi asmak isterken olay yerine gelen polis ekibi ve otoparkın özel güvenlik birimi 
tarafından coplanarak, yerde sürüklenerek darp edilen Seçkin Taygun Aydoğan, Melis Ciddioğlu, Şahin İmğa 
adlı üç kişi hakkında “görevli memura direndikleri” gerekçesiyle açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. 
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan yargılamada mahkeme başkanı, bilirkişi raporu 
doğrultusunda “gençlerin kendilerini yere attığına kanaat getirerek” sanık 3 kişiye birer yıl yedişer ay hapis 
cezası verdi   
 
27 Aralık 2011’de YSK nın 12 Haziran 2011’deki Milletvekili seçimleri öncesinde, Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku’nun milletvekili adaylarını veto kararını protesto etmek amacıyla Ankara’da düzenlenen basın 
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açıklamasına katıldığı gerekçesiyle BDP eski il eşbaşkanı Şengül Çelik’in de arasında bulunduğu dört kişi 
hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla açılan davaya başlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davanın duruşmasında Şengül’ Çelik’in Zazaca savuma talebini reddeden mahkeme heyeti, 
dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 7 Mart 2012’ye erteledi. 
       

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler 
 

10 Şubat 2011’de Ankara Valiliği’nin 10 Kasım 2010’da yaptığı başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın tüzüklerinde yer alan “ibadet amaçlı cemevi yaptırılması” ifadesi nedeniyle Çankaya 
Cemevi Yaptırma Derneği hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvasıyla 24 Kasım 2010’da açtığı 
kapatma davasına  başlandı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, dernek adına 
savunma yapan Avukat Fevzi Gümüş, Dernekler Kanunu’nda ve Medenî Kanun’da bir derneğin 
hukuka ve ahlâka aykırı olması dışında kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına işaret ederek 
davanın reddini talep etti.  4 Ekim 2011ede görülen karar duruşmasında mahkeme kapatma davasını 
ret etti.   

 
13 Temmuz 2011’de Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, derneğin Ankara’da bulunan genel 
merkezinde yaptığı basın toplantısında, 7 Şubat 2011’de İçişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine, 4 Nisan 
2011’de Bakanlar Kurulu’nun kararıyla derneğin sahip olduğu “kamu yararlı dernek” statüsünü 
kaldırdığını; bu kararın ise 4 Temmuz 2011’de tebliğ edildiğini açıkladı   
 
28 Temmuz 2011’de Ankara Valiliği’nin, hâkim ve savcılar arasında sendikal örgütlenmeyi amaçlayan 
Yargıçlar ve Savcılar Sendikası’nın (YARGI-SEN) kapatılması ve faaliyetlerin durdurulması için açtığı 
dava sonuçlandı. Ankara 15. İş Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, Ankara Valiliği'nin 11 
Mart 2011 tarihli “YARGI-SEN’in sendikal faaliyetlerin durdurulması” istemini yerinde bularak YARGI-
SEN’in kapatılmasına karar verdi   
 
29 Eylül 2011’de Öğrenciliğin iş kolu olmadığı gerekçesiyle DİSK  bünyesinde kurulan Genç-Sen 
kapatılması talebiyle İstanbul Valiliği’nin yaptığı başvurusu üzerine Genç Sen hakkında açılan 
kapatma davası sonuçlandı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi görülen duruşmada “2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu’nda yer adlığı şekliyle sendikanın işçiler tarafından değil, öğrenciler tarafından 
kurulduğu” gerekçesiyle Genç-Sen’in kapatılmasına karar verildi   
 
21 Aralık 2011’de, Siirt ili Kurtalan ilçe Kaymakamlığı kararı ile “Kurtalan Eğitim Destek Evi” kapatıldı.   
 
23 Aralık 2011’de, Batman Valiliği Batman Belediyesi tarafından açılan Orhan Doğan Eğitime Destek 
Evi’nin “evrakları eksik olduğu” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi  
  
29 Aralık 2011’de Siirt Valiliği’nin, Siirt Belediyesi tarafından 2009 yılında açılan Orhan Doğan Eğitime 
Destek Evi’nin “evrakları eksik olduğu” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdiği öğrenildi   
 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan Davalar 

21 Ocak 2011’de, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (İMF) tarafından 6–7 Ekim 2009’da 

İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldıkları 

gerekçesiyle yargılanan Sosyalist Parti Antalya İl Örgütü Başkanı Murat Türkeş ve Sosyalist Parti 

üyesi Mehmet Deliktaş hakkında açılan davanın, Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 

duruşmasında, Beyoğlu Belediyesi’nin avukatı, eylemcilerin yol açtığı ileri sürülen zarara ilişkin 

faturayı mahkeme başkanına sundu. Mahkeme başkanı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 

duruşmayı 30 Mart 2011’e erteledi. 

 
8 Şubat 2011’de ESP Adana İl Örgütü Başkanı Selçuk Güvercin’in 20 Kasım 2010’da Kürt meselesinin 
çözümüne ilişkin yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davanın, 
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Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmasında, mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” gerekçesiyle Selçuk Güvercin’e, Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. 
maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdi   
 
28 Şubat günü, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Baday hakkında 
katıldığı bir mitingde konuşmaları alkışlayarak “yasadışı örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 10 aylık hapis cezasının, Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi tarafından onanması üzerine tutuklandı  

5 Nisan 2011’de, Kocaeli Gazeteciler Platformu üyesi gazetecilerin, Ahmet Şık ve Nedim Şener’e 
destek vermek amacıyla yaptıkları basın açıklamasıyla ilgili olarak, 12 gazeteciye Kocaeli Valiliği’nin 
talimatıyla Kabahatler Kanunu uyarınca 154’er lira para cezası verildiği 19 Mayıs 2011’de öğrenildi. 
 
18 Mayıs 2011’de, İstanbul’da Çatalca Belediyesi tarafından 11–12 Temmuz 2010’da düzenlenen 
Erguvan Şenlikleri’nde sahne alan Beyoğlu Kumpanyası’nın 25 üyesinden Esat Bağış, Çağlar Özulu, 
Onur Tunç, Işıl Özkan, Duygu Sezgin, Halil İbrahim Serinkoz, Özgür Palaz, Emre Yalçın, Neval İlknur, 
Volkan Şahin, Cansu Demirtaş, Ozan Çoban, Ulaş Sancak, Emre Savcı, Erman Çelik ve Günselin 
Seda hakkında “Tayyip Blues” adını verdikleri şarkının sözlerinin arasında yer alan “İşportacısın 
Tayyip” ifadesiyle “Başbakan’a hakaret ettikleri” gerekçesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
şikâyeti üzerine açılan davaya devam edildi. Duruşmaya Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Abdullah 
Güler’in gösterdiği tanıkların duruşmaya gelmemesi nedeniyle duruşma 8 Haziran 2011’e erteledi. 
 
7 Eylül 2011’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP 4 Eylül 2011’de gerçekleştirdiği 2. Olağan 
Kongresi ile ilgili kongrenin yapıldığı salonda atılan sloganlar ve açılan posterlerle “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı   
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP 4 Eylül 2011’de gerçekleştirdiği 2. Olağan Kongresi ile ilgili 
kongreyle ilgili olarak Siyasi Partiler Yasası uyarınca inceleme başlattı   
 
 
28 Eylül 2011’de İzmir’de   SDP il yöneticileri İlker Turgut, Çağlar Demiröz ve Harun Boran Yılmaz’ın 
“anadilde eğitim hakkı”yla ilgili olarak düzenlenen bir eylemde açtıkları Kürtçe pankart nedeniyle 
haklarında “Siyasi Partiler Yasına Muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi  
 
 
 

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve Dernekler 
 
15 Ocak 2011’de Antep’te sabah saatlerinde Mustazaf Der, İlim Der, Rahmet Der ve Umut Der ile bazı 
evlere baskınlar düzenlendi  
 
17 Ocak günü Diyarbakır’da BBP il binasına düzenlenen molotofkokteyli saldırı sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi   
 
17 Ocak 2011’de Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde faaliyet yürüten Hacibekir Mahallesi Özgür Yurttaş 
Derneği'ne baskın yapıldı.   
 
19 Ocak günü, İstanbul’da  BBP il binasına düzenlenen ses bombalı saldırı sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi   
 
22 Ocak günü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde MHP ilçe örgütüne düzenlenen 
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıda ölen veya yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana 
geldi.  
 
26 Ocak 2011’de Iğdır'da sabah yaklaşık 10 ev ve Doğubayazıt Caddesi'nde bulunan Azadiya Welat 
bürosu ile BDP'nin gençlik yapılanması olan DYG bürosuna baskın düzenlendi.   

31 Ocak günü MHP Tunceli İl Başkanlığı’na kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce konulan 
bombanın patlaması sonucu binada maddi hasar meydana geldi   
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31 Ocak günü, İzmir’in Balçova İlçesi’nde BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada 
maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı düzenleyen İ.Y. ise gözaltına alındı   
 
2 Şubat günü,  Muğla’nın Milas İlçesi’nde  AKP ilçe binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 
düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi. Saldırıyı düzenleyen İ.Y. ise 
gözaltına alındı   
 
4 Şubat günü,  MHP Van İl Başkanlığı’na, molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddî 
hasar meydana geldi   

8 Şubat günü, Adana’da BDP Sarıçam ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı 
saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi   
 
13 Şubat 2011’de Van'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarının ardından, İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polisler, kent merkezinde bulunan Delila Kültür Merkezi'ne baskın düzenledi.     
 
14 Şubat günü, İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde AKP ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerce 
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı binada maddî hasar meydana geldi   
 
Mardin’in Derik İlçesi’nde de  AKP ilçe binasına molotofkokteyli atılması sonucu bina tamamen yandı   
 
25 Şubat günü, Denizli’de BDP il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açılması 
sonucu binada maddi hasar meydana geldi   
 
27 Şubat 2011’de Diyarbakır’da 5 Nisan Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği’ne kimliği belirlenemeyen 
kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi   
 
1 Mart günü, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde  AKP ilçe binasına düzenlenen ses bombalı saldırı 
sonucu binada maddî hasar meydana geldi  

20 Mart 2011’de, Beyoğlu’nda BBP  mahalle temsilciliği önüne bırakılan ses bombası büyük bir gürültü 
ile patladı. Alınan bilgiye göre olay gece saat 23.30 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Yıldırım Aralığı 
Sokak’ta bulunan BBP Hasköy Mahalle Temsilciliği’nde meydana geldi. Görgü tanıklarına göre kimliği 
bir grup sokak içinde havai fişek attıktan sonra BBP binasının önüne ses bombası bıraktı. Kısa süre 
içinde büyük bir gürültü ile patlayan ses bombası çevrede paniğe sebep oldu. Polis ekipleri sokağın 
giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekti, bomba imha uzmanı ekipler de olay yerinde inceleme yaptı. 

3 Nisan  günü, İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan  AKP ilçe binasına bırakılan parça tesirli 
bomba fünye ile patlatıldı   
 
4 Nisan günü,  Ankara’nın Sincan İlçesi’nde  BDP ilçe binasına saldıran kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerin binanın pencerelerindeki BDP bayraklarını indirerek duvarlara “Ne mutlu Türküm diyene” 
yazdıkları öğrenildi   
 
8 Nisan günü,  Adana’da BDP il binasına saldıran kimliği belirlenemeyen 5 kişi, binada bulunan 
görevliyi darp ettikten sonra il başkanının odasını dağıtarak kaçtı   

9 Nisan 2011’de, İstanbul Gazi Mahallesi’ne helikopter destekli operasyon düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Gazi Mahallesi Özgürlükler Derneği ve evlere baskın 
düzendi.  
 
12 Nisan günü, İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde  AKP seçim irtibat bürosuna motolofkokteyliyle 
düzenlenen saldırı sonucu büroda maddi hasar meydana geldi   
 

14 Nisan  günü, Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde  BDP  ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 

binada maddî hasar meydana geldi  

   
16 Nisan günü, İstanbul’un Kartal İlçesi’nde   AKP seçim irtibat bürosuna düzenlenen ses bombalı 
saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi   
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16 Nisan günü, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nde BDP belde binasının, kimliği 
belirsiz kişiler tarafından ateşe verilmesi sonucu, binada büyük çapta maddî hasar oluştu  
 
17 Nisan  günü, İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde, AKP seçim irtibat bürosuna düzenlenen ses 
bombalı saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi   
 
18 Nisan 2011'de Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan Özgür Yurttaş 
Derneği akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler baskın düzenledi 
 
19 Nisan günü, Trabzon’da İşçi Partisi İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırı nedeniyle binanın 
kapısı kırıldı, tabelası söküldü. Kapının altından ise ne olduğu tespit edilemeyen bir sıvı döküldüğü 
öğrenildi   
 
19 Nisan günü, İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde  AKP  ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından 
düzenlenen molotofkokteyli ve silahlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi   
 
19 Nisan günü,  Beyoğlu İlçesi’nde  CHP 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’ne molotofkokteyliyle 
düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi   
 
19 Nisan günü, CHP’nin Okmeydanı Semti’nde bulunan seçim bürosuna düzenlenen molotofkokteylili 
saldırı nedeniyle de büroda maddi hasar meydana geldi   
 
21 Nisan günü,  İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde AKP Bölge Temsilciliği’ne parça tesirli bomba atılması 
nedeniyle binada maddî hasar meydana geldi   
 
21 Nisan günü,  İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne bırakılan ses 
bombasının patlaması sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi   
 
21 Nisan günü,  Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde BDP ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 
binada maddî hasar meydana geldi   
 
22 Nisan günü,  Kars’ın Kağızman İlçesi’nde  AKP  ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı 
sonucu binada maddi hasar meydana geldi  
 
23 Nisan günü, İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Semti’nde  AKP seçim irtibat bürosuna 
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi   
 
25 Nisan günü,  İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde  CHP seçim irtibat bürosuna molotofkokteyliyle 
düzenlenen saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi   
 
25 Nisan 2011’de İHD İzmir şubesine başvuran Fevziye Pulat, 24 Nisan günü İzmir Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı polisler, Kurdi-Der’ in kapalı olmasına rağmen dış kapının camını kırarak kapıyı 
açtıklarını dolayısıyla dernekte hiç kimse yokken derneği aradıklarını, bilgisayar kasa ve monitörünü 
aldıklarını, mutfak dolaplarını kırıklarını ve dolu mutfak tüpünü açık bırakarak çıktıklarını belirtmiştir. 
Eğer içeri g irenlerden birileri sigarasını yakmaya kalksaydı büyük bir faciaya sebep olacaktı diyerek 
durumun vahametini anlatan Fevziye Pulat, konu hakkında İHD nin bilgisinin olmasını istemiştir.   
 
27 Nisan günü,  İstanbul’un Avcılar ve Sarıyer İlçelerinde  AKP  ile  BBP seçim bürolarına 
molotofkokteyliyle düzenlenen saldırılar sonucu bürolarda maddî hasar meydana geldi   
 
27 Nisan günü, İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde MHP ilçe binasının girişine bırakılan bomba 
patlamadan bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi  
 
28 Nisan günü,  Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen 
saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi    
 
29 Nisan günü, Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle 
binada maddi hasar meydana geldi   
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29 Nisan günü, İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde AKP seçim irtibat bürosuna düzenlenen ses bombalı 
saldırı nedeniyle büroda maddi hasar meydana geldi   
 
30 Nisan günü, Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde  AKP seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu 
büronun camları kırıldı   
 
1 Mayıs günü, İstanbul’un Kartal İlçesi’nde AKP’nin iki seçim irtibat bürosuna düzenlenen ses bombalı 
saldırılar nedeniyle bürolarda maddi hasar meydana geldi   
 
2 Mayıs günü,  Muş’ta BDP nin düzenlediği seçim mitinginin ardından düzenlenen yürüyüş sırasında  
AKP il binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi   
 
3 Mayıs günü, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde AKP seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle 
büroda maddi hasar meydana geldi   
 

6 Mayıs günü, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterisine polis ekiplerinin 

müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar sırasında Van yolu üzerinde bulunan  AKP  İlçe binası ateşe 

verildi   

6 Mayıs günü, Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde AKP ilçe binasına atılan ses bombası nedeniyle binada 

maddî hasar meydana geldi  

8 Mayıs günü, İzmir’in Buca İlçesi’nde AKP seçim bürosunun önüne bırakılan ses bombasının 

patlaması sonucu büroda maddî hasar meydana geldi   

8 Mayıs günü, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde düzenlediği 

seçim bürosu açılışına aşırı sağcı bir grubun taşlı saldırıda bulunması nedeniyle, büro kullanılamaz 

hale geldi   

9 Mayıs 2011’de, aralarında Grup Yorum elemanlarının da bulunduğu toplam 39 kişiyi gözaltına alan 

polis ekipleri, eş zamanlı olarak Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneğini, Gençlik Federasyonu ve 

İdil Kültür merkezini bastı.  

9 Mayıs günü, Van’da  AKP seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlenmesi 
nedeniyle otobüste maddî hasar meydana geldi (n  
 
10 Mayıs  günü, Adana’da  AKP milletvekili adayı Ömer Çelik’e ait seçim bürosuna molotofkokteyli 
atılması sonucu büroda maddî hasar meydana geldi   
 
10 Mayıs 2011 sabahı İstanbul’da Okmeydanı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekiplerin Okmeydanı 
Haklar ve Özgürlükler Derneği, Gençlik Dernekleri Federasyonu ile İdil Kültür Merkezi’ne düzenlediği 
baskında gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Ali Aracı, 12 Mayıs 2011’de İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nün önünde yaptığı açıklamada gözaltına alma işlemi sırasında darp edildiğini ve yerde 
sürüklendiğini ifade etti. Aynı operasyonda gözaltına alınan Gençlik Federasyonu üyeleri D.P. (1997) 
ile B.C.Ö.’nün (1995) de gözaltında darp edildikleri, kelepçeli olarak bekletildikleri doktor raporuyla 
belgelendi. 
 
11 Mayıs günü, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde kimliği belirlenemeyen sivil plakalı bir araçtan  BDP  ilçe 
binasına atılan gaz bombası nedeniyle binada bulunan bir kişi baygınlık geçirdi   
 
11 Mayıs günü, Batman’da Halkın Sesi Partisi’ne ait seçim otobüsüne düzenlenen taşlı saldırı 
nedeniyle otobüsün camları kırıldı  
 
11 Mayıs günü, İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde, bağımsız milletvekili adayı Sebahat Tuncel’in seçim 
bürosuna, molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi   
 
12 Mayıs günü, Mersin’de  bağımsız milletvekili adayı Ertuğrul Kürkçü’nün seçim bürosuna, kimliği 
belirsiz kişilerin düzenlediği taşlı saldırı nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi   
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12 Mayıs günü,  Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde  AKP  seçim bürosuna ses bombası atılması nedeniyle 
büroda maddî hasar meydana geldi  
 
12 Mayıs günü, Mersin’de AKP seçim bürosuna düzenlenen ses bombalı saldırı nedeniyle, büroda 
maddî hasar meydana geldi  
 
13 Mayıs günü, Adana’da AKP milletvekili adayı Ömer Çelik’e ait seçim bürosuna molotofkokteyli 
atılması sonucu büroda maddî hasar meydana geldi. Büroya daha önce de 2 kez saldırıda 
bulunulmuştu  
 
13 Mayıs günü, Sakarya’nın Ferizli İlçesi’nde CHP milletvekili adayı Gürkan Canol’un seçim 
çalışmalarında kullandığı minibüse kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği saldırı nedeniyle 
minibüste maddî hasar meydana geldi   
 
15 Mayıs günü, Manisa’da AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı nedeniyle 
büroda maddî hasar meydana geldi   
 
15 Mayıs 2011’de, Urfa'da KURDÎ-DER Şubesi ve BDP Siyaset Akademisi'nin bulunduğu binaya gece 
kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atılarak yakıldı. 
 
16 Mayıs günü, Şanlıurfa’da  AKP seçim bürosuna molotofkokteyli atılması nedeniyle büroda maddi 
hasar meydana geldi   
 
16 Mayıs günü, Iğdır’da AKP seçim düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle büroda maddi hasar meydana 
geldi   
 
16 Mayıs günü Elazığ Emniyet Müdürlüğü  TEM şubesi ekipleri tarafından 2. Harput Caddesi üzerinde 
bulunan Gökkuşağı Dernek binasına düzenlenen baskın ve aramalarda çok sayıda örgütsel 
dokümana el konuldu.   
 
16 Mayıs günü, Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde  CHP seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle 
büroda maddi hasar meydana geldi  
 
16 Mayıs günü, Bingöl’ün Genç İlçesi’nde AKP ilçe binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı 
nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi   
 
17 Mayıs 2011’de, Elazığ Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından 2. Harput Caddesi üzerinde 
bulunan Gökkuşağı Dernek binasına düzenlenen baskın ve aramalarda çok sayıda örgütsel 
dokümana el konuldu. Gökkuşağı Derneği`ne yapılan baskında ele geçirilen dokümanların incelenmek 
üzere Emniyet Müdürlüğü`ne götürüldüğü belirtilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın 
devam ettiği bildirildi.   (  
 
17 Mayıs günü, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde AKP seçim bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından 
atılan ses bombası nedeniyle büroda maddi hasar meydana geldi   
 
17 Mayıs günü, Adana’da AKP milletvekili adayı Ömer Çelik’in seçim otobüsüne molotofkokteyli 
atılması sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi   
 
18 Mayıs günü, Adana’da AKP’nin Küçükdikili Mahallesi’ndeki seçim bürosuna molotofkokteyliyle 
düzenlenen saldırı sonucu büroda maddi hasar meydana geldi   
 
18 Mayıs günü, Çanakkale’de AKP seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu büroda maddi 
hasar meydana geldi  

18 Mayıs 2011’de, BDP Beykoz ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Seyir halindeki bir otomobilden 

BDP ilçe binasına ateş edildi. Kavacık’taki Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan 

BDP ilçe binasına, saat 00.30 sıralarında seyir halindeki bir otomobilden 5 el ateş edildi. Kurşunlardan 

1’i binanın camına, 4’ü de tabelaya isabet etti.  
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19 Mayıs günü,  Şanlıurfa’da AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı nedeniyle 
büroda maddî hasar meydana geldi  
 
19 Mayıs günü, İstanbul’da BDP’nin Beykoz ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle binada 
maddî hasar meydana geldi  
 
19 Mayıs günü, İzmir’in Buca İlçesi’nde  AKP seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle, büroda 
maddî hasar meydana geldi   
 
19 Mayıs 2011’de Bingöl’de seçim çalışması yapan AKP’lileri taşıyan seçim otobüsüne taşlı saldırı 
yapılması nedeniyle, otobüste maddî hasar meydana geldi   
 
19 Mayıs günü, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı Semti’nde bağımsız milletvekili adayı 
Sebahat Tuncel’e ait seçim bürosunda çıkarılan yangın nedeniyle, büroda maddî hasar meydana geldi 
(  
 
19 Mayıs günü, Denizli’de bağımsız milletvekili adayı Kemal Beler’in seçim bürosuna düzenlenen 
silahlı saldırı nedeniyle, büroda maddî hasar meydana geldi (bianet.org, 20 Mayıs). 
 
19 Mayıs günü, İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı 
sonucu büroda maddî hasar meydana geldi   
 
20 Mayıs günü, Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde AKP seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle, 
büroda maddî hasar meydana geldi  
 
21 Mayıs günü, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen 
saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi  
 
21 Mayıs günü,  Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde seçim çalışması yapan bağımsız milletvekili adayı 
Zeynel Fatih Şıhanlıoğlu’nun park halindeki seçim aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş 
açılması sonucu, araçta maddî hasar meydana geldi   
 
22 Mayıs günü, Yalova’da bağımsız milletvekili adayı İhsan Coşkun’un seçim bürosuna düzenlenen 
taşlı saldırı nedeniyle, büroda maddî hasar meydana geldi   
 
22 Mayıs  günü, İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde AKP’ye ait seçim irtibat bürosuna atılan ses bombası 
nedeniyle, büroda maddî hasar meydana geldi   
 
22 Mayıs günü, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde,  AKP  ait park halindeki seçim aracına ses bombası 
atılması sonucu, bir kişi yaralandı   
 
23 Mayıs günü, Mersin’in Toroslar ve Silifke İlçelerinde bağımsız milletvekili adayı Ertuğrul Kürkçü’ye 
ait seçim bürolarına düzenlenen taşlı saldırılar nedeniyle, bürolarda maddî hasar meydana geldi   
 
23 Mayıs günü,  Samsun’da TKP il binasının kapısını kırarak, binaya giren kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerin binada ufak çapta maddî hasara neden olduğu öğrenildi   
 
24 Mayıs günü,  Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde, seçim çalışması yapan  CHP üyelerine ait araçlara 
düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle, araçlarda maddî hasar meydana geldi   
 
25 Mayıs günü, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde AKP’ye ait seçim bürosuna atılan ses bombası 
nedeniyle, büroda maddî hasar meydana geldi   
 
25 Mayıs günü, Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Yakacık Köyü’nde seçim çalışması yürüten  bağımsız 
milletvekili adayı Faysal Sarıyıldız’ın seçim minibüsüne açılan ateş nedeniyle ölen ya da yaralanan 
olmazken araçta maddi hasar meydana geldi   
 
25 Mayıs günü, Diyarbakır’da  AKP il binasına atılan ses bombası nedeniyle binada maddi hasar 
meydana geldi  
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26 Mayıs günü, Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde  AKP seçim bürosuna molotofkokteyliyle düzenlenen 
saldırı nedeniyle büroda maddi hasar meydana geldi   
 
27 Mayıs günü,  Mersin’de AKP seçim bürosuna düzenlenen ses bombalı saldırı nedeniyle büroda 
maddi hasar meydana geldi   
 
27 Mayıs günü, Mersin’de AKP  seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle büroda maddî hasar 
meydana geldi  
 
27 Mayıs günü,  İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde AKP milletvekili adayı Türkan Dağoğlu’na ait seçim 
minibüsüne düzenlenen taşlı saldırı sonucu araçta maddî hasar meydana geldi   
 
27 Mayıs günü, Ankara’nın Etimesgut İlçesi’nde Elvankent toplu konut alanında  bağımsız milletvekili 
adayı Cercis Utaş’ın seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu, büroda maddî hasar meydana 
geldi   
 
29 Mayıs günü, Muş’un Bulanık İlçesi’nde AKP’ye ve MHP’ye ait seçim bürolarına molotofkokteyliyle 
düzenlenen saldırılar nedeniyle bürolarda maddî hasar meydana geldi   

29 Mayıs 2011’de, İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun 

bağımsız milletvekili adayı Abdullah Levent Tüzel’in seçim konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu, üç 

kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırıya karşılık verilmesi üzerine MHP Küçükçekmece ilçe yöneticisi 

Erkan Kurumlu çenesinden ve boynundan yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri sekiz kişiyi 

gözaltına aldı. 

30 Mayıs günü, İstanbul’un Kartal İlçesi’nde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun bağımsız 
milletvekili adayı Sebahat Tuncel’e ait seçim bürosuna yapılan taşlı saldırıda seçim bürosunun tüm 
camları kırıldı  
 
30 Mayıs günü, Sinop'un Gerze İlçesi’nde AKP seçim çalışmasını yürüten gruba ve AKP’ye ait seçim 
aracına bir kişi baltayla saldırı girişiminde bulundu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen A.G.’yi gözaltına 
aldı  
 
31 Mayıs günü, İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde MHP seçim bürosunun önüne bırakılan ses bombasının 
patlaması sonucu büroda maddi hasar meydana geldi   
 
31 Mayıs günü,  Diyarbakır’da AKP Kayapınar İlçe Başkanlığı’na atılan ses bombası nedeniyle binada 
maddî hasar meydana geldi   
 
1 Haziran günü, İzmir’in Balçova İlçesi’nde  BDP  ilçe binasına saldırı düzenleyerek binayı ateşe 
vermek isteyen 3 kişi gözaltına alındı   
 
1 Haziran günü, Diyarbakır’da Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı seçim mitingi öncesinde miting 
alanının girişine atılan ses bombası nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı   
 
1 Haziran günü, Diyarbakır’da AKP il binasına düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle bir polis memuru 
yaralandı   
 
2 Haziran günü, Adana’da seçim çalışması yürüten AKP milletvekili adaylarına bir grubun taş ve 
sopalarla saldırması sonucu, milletvekili adaylarından Mehmet Şükrü Erdinç boynundan yaralanırken, 
3 seçim aracında da maddî hasar meydana geldi   
 
3 Haziran günü, Aydın’da  CHP  ye ait seçim aracının taşlı saldırıya uğraması sonucu araçta maddî 
hasar meydana geldi   
 
3 Haziran günü, Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde  MHP  ilçe binasına atılan molotofkokteyli nedeniyle 
binada maddî hasar meydana geldi  

4 Haziran 2011’de, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Sırrı 

Süreyya Önder'in seçim aracının taşlı saldırıya uğraması ardından dün de seçim bürosu kimsenin 
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olmadığı bir anda basıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girişi izin verilmeyen Önder’in bürosunda 

polis bu kez molotofkokteyli ele geçirdiğini iddia etti. Ancak görgü tanıkları, ‘molotofları polis yerleştirdi’ 

diyor. Bir süredir Radikal gazetesi yazarı Akif Beki'nin 'polisin baskısını ayklayarak' başlattığı 

tartışmanın ardından Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok’u İstanbul adayı Sırrı Süreyya Önder'in 

seçim bürosu polisler tarafından basılarak dağıtıldı. 

5 Haziran günü, Çorum’da AKP’ye ait seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu büroda maddî 
hasar meydana geldi   
 
6 Haziran günü,  İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder’in 
seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı sonucu büroda maddî hasar meydana geldi   
 
6 Haziran günü, Diyarbakır’da BBP  il binasının ateşe verilmesi nedeniyle binanın zemin katının 
kullanılamaz hale geldi   
 
7 Haziran günü, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde MHP ye ait seçim aracına 30 kişilik bir grubun 
sopalarla saldırması sonucu araçta maddî hasar meydana geldi  
 
7 Haziran günü, Mardin’in Midyat İlçesi’nde bağımsız milletvekili adayı Gülser Yıldırım için düzenlenen 
etkinliğe kalabalık bir grubun saldırması nedeniyle etkinliğin duyurusunu yapan seçim aracında maddî 
hasar meydana geldi 
 
8 Haziran 2011’de Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde bağımsız milletvekili adayı Süleyman Bölünmez’in 
seçim bürosuna bırakılan ses bombasının patlaması sonucu büroda maddî hasar meydana geldi   
 
8 Haziran günü, Osmaniye’de  CHP seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle büroda maddî 
hasar meydana geldi   
 
8 Haziran günü, İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde AKP seçim bürosuna atılan ses bombası nedeniyle 
büroda maddî hasar meydana geldi   
 
8 Haziran günü, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesine bağlı Mezra Beldesi’nde seçim çalışması yürüten 
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun konvoyuna geçici köy korucularının taşlarla saldırması 
sonucu 10 kişi yaralandı   
 
9 Haziran günü, İstanbul’da bağımsız milletvekili adayı Sebahat Tuncel’in seçim bürosuna düzenlenen 
taşlı saldırı nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi   
 
9 Haziran günü, İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde  AKP  seçim bürosuna düzenlenen ses bombalı 
saldırı nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi   

12 Haziran 2011’de, İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) ait seçim 

bürosuna atılan molotofkokteyli nedeniyle büroda maddî hasar meydana geldi. 

24 Haziran 2011’de Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde AKP ilçe binasının önüne bırakılan ses 
bombasının patlaması sonucu binada maddî hasar meydana geldi  
 
26 Haziran 2011’de Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde bulunan 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na ait büronun, rektörlük görevlileri tarafından basıldığı 
ve büroda bulunan eşyaların dağıtılarak bürodaki klimaya el konulduğu iddia edildi.   
 
9 Temmuz 2011’de İzmir’in Urla İlçesi’nde  BDP ilçe binasına düzenlenen saldırı nedeniyle binada 
maddî hasra meydana geldi   
 
15 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de çıkan çatışmanın ardından  
BDP Ankara İl Örgütü’ne kimliği belirsiz kişilerin molotofkokteyliyle düzenlediği saldırı sonucu dairede 
çıkan yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi    
 
15 Temmuz 2011’de Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde de BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu 
binada maddi hasar meydana geldi   
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16 Temmuz 2011’de,  BDP Beyoğlu İlçe binasına yapılan saldırı esnasında binada bulunan, BDP İlçe 
Yöneticisi İlhan Kalkmaz, koluna isabet eden kurşunla yaralandı.   
 
17 Temmuz 2011’de İstanbul’da BDP il binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddî hasar 
meydana geldi     
 
17 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Temmuz 2011’de çıkan çatışmanın ardından, 
Adana’da Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan aşırı sağcı grubun yürüyerek önüne geldikleri BDP 
Adana il binasını taşlamaları sonucu binada maddî hasar meydana geldi   
 
21 Temmuz 2011’de Ankara’da Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği’nin Kızılay Şubesi’ne baskın 
düzenleyen polis ekiplerinin gerekçe göstermeden dernekte arama yaptığı ve eşyaları tahrip ettiği 
öğrenildi    
 
26 Temmuz 2011’de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde AKP ilçe binasına molotofkokteyliyle 
düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi   
 
31 Temmuz 2011’de Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ne bağlı Cumalıkızık Köyü’nün Değirmenönü 
Mahallesi’nde bulunan BDP temsilciliğinin önüne bırakılan el yapımı bombanın patlaması sonucu 
binada maddî hasar meydana geldi   
 
4 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde BDP ilçe binasına bir polis aracına 
molotofkokteyli atılması nedeniyle baskın düzenleyen polis ekipleri binada bulunan bazı belgelere ve 
bilgisayarlara el koydu   
 
16 Ağustos 2011’de Manisa’da BDP il binasına giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler binayı 
kundaklamak istedi. Çıkan yangın sonucu binada maddi hasar meydana geldi    
 
21 Ağustos 2011’de İstanbul’un Pendik İlçesi’nde BDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerin 
düzenlediği taşlı saldırı nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi   
 
21 Ağustos 2011’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde AKP Fikirtepe Mahallesi irtibat bürosuna atılan ses 
bombası nedeniyle büroda maddi hasar meydana geldi   
 
3 Eylül 2011’de, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, Hacibekir Mahallesi Lale Paşa Sokak'ta 
bulunan Hacibekir Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği'ne sabah saatlerinde baskın düzenledi. 
Yöneticilere haber verilmeden yapılan baskında derneğin kapısı kırılarak arama yapıldı                     
 
4 Eylül 2011’de, Urfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, polisler Yenimahalle'de bulunan Viranşehir Belediyesi 
Sağlık Merkezi'ne baskın düzenledi. Çok sayıda çevik kuvvet ve Terörle Mücadele Şube polisi 
tarafından yapılan baskının "Örgüte maddi kaynak sağlamak" iddiası ile yapıldığı belirtilirken, baskında 
yoksul yurttaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere hazırlanan çok sayıda ilaca el konulduğu bildirildi.   
 
17 Eylül 2011’de,   Polislerin ev baskınları ile eşzamanlı olarak BDP Şırnak İl ve Cizre İlçe binasına da 
baskın düzenlediği bildirildi.     
 
20 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde BDP İlçe binası ve bazı evler; Beytüşşebap İlçesi'nde ise 
BDP İlçe Başkanı Halit Erdem ve BDP'li yöneticilerin evleri çok sayıda polis ve özel harekat timi 
tarafından basıldı. Silopi'de sabahın erken saatlerinde polis ve özel hareket timleri tarafından zırhlı 
araçlarla BDP Silopi İlçe binası basıldı. Yaklaşık 2 saat süren aramada, iki çuval resmi evraka el 
konuldu.     
 
26 Eylül 2011’de, Urfa'da sabah saatlerinde polisler Eğitim Sen ve İHD şube binalarına baskın 
düzenledi. Dernek ve sendika şubelerindeki aramalar devam ederken, birçok eve de baskın 
düzenlendi.    
 
16 Eylül 2011’de İzmir’de BDP il binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar 
meydana geldi    
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23 Eylül 2011’de İstanbul’un Kartal İlçesi’nde  AKP ilçe binasına atılan ses bombası nedeniyle binada 
maddi hasar meydana geldi   
 
6 Ekim 2011’de, "KCK operasyonları" kapsamında Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda özel 
harekat, resmi ve sivil polisin sabah saatlerinde birçok ev  BDP Siirt İl binası, Mezopotamya Kültür 
Merkezi (MKM), Belediye Eğitim Destek Evi ve Berfin Kadın Danışma Merkezi arandı.     
 
16 Ekim 2011’de Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde BDP ilçe binasının kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerin ateşe vermesi sonucu binada çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi 
 
21 Ekim 2011’de Osmaniye’de yürüyüş yapan bir grup BDP il binasını taşladı.   
 
21 Ekim 2011’de İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde yürüyüş yapan grubun BDP ilçe binasına taşlı saldırıda 
bulunması sonucu binada maddi hasar meydana geldi    
 
21 Ekim 2011’de Diyarbakır’da AKP Kayapınar İlçe Başkanlığı’na kimliği belirsiz kişi veya kişilerin 
düzenlediği bombalı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi    
 
22 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde meydana gelen ve çok sayıda askerin ölümüne 
neden olan çatışmayı bahane eden ülkücü gruplar, Elazığ'da Hozat Garajı Mevkii'nde bulunan BDP 
Elazığ il binasında gece 23.00'da molotofkokteyli attı. Parti tabelasına isabet eden molotofkokteyli kısa 
süreli yangına neden olurken, tabelada kısmi hasar oluştu. Molotoflu saldırıyı gerçekleştirenlerden biri 
polis tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, saldırının diğer failleri ile ilgili 
her hangi bir girişimde bulunulmadığı bildirildi.   
 
22 Ekim 2011’de Elazığ’da yürüyüş düzenleyen grup, çevrede bulunan Kürt esnafın dükkânlarına ve 
BDP il binasına saldırdı   
 
23 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 24 askerin yaşamını yitirmesi ve Cumhurbaşkanı ile 
Başbakan'ın yaptıkları açıklamaların ardından  Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde BDP İlçe binasına 
dün gece taşlı saldırı gerçekleştirildi. Sabah binaya giden ilçe yöneticileri binanın tüm camlarının 
kırıldığını gördü. Bunun üzerine BDP'liler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bilgi verdi. Polisler ise 
tutanak tuttu.   
 
22 Ekim 2011’de Antalya’nın Alanya İlçesi’nde düzenlenen yürüyüş sırasında BDP ilçe binasına 
düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi   
 
23 Ekim 2011’de Kırşehir’de ve Adana’da yürüyüş düzenleyen bir grubun BDP il binasına saldırması 
sonucu binada maddi hasar meydana geldi   
 
23 Ekim 2011’de İzmir’de Şehit Yakınları Derneği’nin düzenlediği miting sonrası bir grubun BDP il 
binasına taşlarla saldırması sonucu binanın camları kırıldı    
 
23 Ekim 2011’de Bursa’da Kent Meydanı’nda toplanan bir grup, BDP il binasına yürüyerek binaya 
girmeye çalıştı   
 
 25 Ekim 2011’de SDP İstanbul İl Örgütü’ne ve Adalı Kültür Sanat Merkezi’ne “Devrimci Karargâh 
Örgütü soruşturması” kapsamında baskın düzenleyen polis ekipleri, kimseyi gözaltına almazken; 
binalarda yapılan aramalar sonucu bazı dokümanlara el koydu    
 
30 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Şehitlik Eşit, Özgür Yurttaş 
Derneği'ne dün gece çok sayıda polis tarafından düzenlenen baskın 3 saat sürdü. Akrep ve panzerler 
eşliğinde yapılan baskında, derneğin üyelerine ait isim listesi, telefon numaraları ile PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın posterleri, Yurtsever Gençlik Dergisi ve bir adet cep telefonuna el konuldu. 
Baskında gözaltı yaşanmadığı belirtildi.  
 
6 Kasım 2011’de İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde AKP ilçe binasına molotofkokteyli atılması sonucu 
binada maddi hasar meydana geldi   
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11 Kasım 2011’de İstanbul’un Küçükçekmece AKP ilçe binasına düzenlenen bombalı saldırı sonucu 
binada maddi hasar meydana geldi  
 
12 Kasım 2011’de Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu 
binada maddi hasar meydana geldi    
 
15 Kasım 2011’de, Şırnak ili Cizre ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polisler, 
zırhlı araçlarla DEDAŞ ekipleriyle birlikte BDP İlçe Binası'na baskın yaptı  
 
5 Aralık 2011’de Tunceli’de Demokratik Haklar Derneği’nepoli ekiplerince baskın düzenlendi.   
 
15 Aralık 2011’de Denizli’de BDP İl Başkanlığı’na kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı 
tüfekle yapılan saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi  
 
16 Aralık 2011’de, Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde sabah saatlerinde belediye binası, BDP İlçe Örgütü, 
Belediye Eğitim Destek Evi, Belediye Kültür Evi ve çok sayıda eve polis tarafından baskın düzenlendi. 
Baskın düzenlenen noktalarda aramalar halen devam ederken, şu ana kadar Belediye Meclis üyeleri; 
Şakir Evirgen, Ahmet Keklik, Enife Esmer, Selamet Sadik, BDP'li Abdulgaffur Kabilay ve Sinem Ateş’in 
gözaltına alındığı öğrenildi.    
 
23 Aralık 2011’de, BDP Hakkari İl binasına polis tarafından sabah erken saatlerde baskın düzenlendi. 
Dün gece saat 02.00 sıralarında Bulak Mahallesi'nde oturan BDP Merkez İlçe Başkanı Fikret Erik'in 
evine baskın düzenleyen polis, evi didik didik aradıktan sonra Erik'i il binasına getirdi. Parti binasında 
saatlerce arama yapan polis, parti binasında bulunan ve seçim dönemine ait olan BDP Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafları, çeşitli tarihlerde yaşamını yitiren HPG'lilerin fotoğrafları ve 
basın açıklamaları sırasında kullanılan afiş ve pankartlar olmak üzere binlerce evrak ve fotoğrafa el 
koydu. Erik gözaltına alınırken, el konulan belgeler araçlarla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
24 Aralık 2011’de İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin BDP ilçe binasına 
düzenlediği taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi   
 
 

SEÇME ve SEÇİLME HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 
 
18 Nisan günü, YSK aldığı bir diğer kararla da ÖDP nin evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle 
seçimlere girmesini engelledi  
 
8 Haziran 2011’de  “Yasadışı KCK/TM yöneticisi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan   bağımsız 
milletvekili adayı Hatip Dicle’nin, 23 Ekim 2007’de yaptığı bir açıklamayla “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” gerekçesiyle hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Şubat 
2009’da verilen bir yıl sekiz aylık hapis cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 22 Mart 2011’de 
onanan kararın yapılan itirazın reddedilmesi üzerine  kesinleşti.   
 
8 Haziran günü, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) üyelerinin 
yürüttüğü seçim çalışmasına müdahale eden polis ekipleri, BDSP üyesi 2 kişiyi gözaltına aldı   
 
12 Haziran 2011 seçimlerinde, Sefaköy İnönü Mahallesinde de oylarını kullanmak üzere  Alaattin 
Keykubat İlköğretim okuluna gelen, okuma yazma bilmeyen  2O Kürt  kadınının başka bir okulda 
görevli olarak gösterilerek oy kullanmaları engellendiği öğrenildi.  

12 Haziran 2011 seçimlerinde, İstanbul Fatih İskenderpaşa İlköğretim Okulu’nda oy kullanan 12 
öğrencinin ikamet etmedikleri adreste kayıtlı olmamalarına rağmen oy kullandıkları belirtildi.  

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Ümraniye İlçesi Altınşehir Mahallesi Davud Akidil İlköğretim Okulu'nda 
polislerin ıslak mührü olmayan fotokopi görev emri kâğıtlarıyla oy kullandıkları öğrenildi. 

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Ümraniye İlçesi'nde okuma yazması olmayan Hayran Aybi adında yaşlı 
bir kadının oy kullanmak için gittiği Esenşehir Mahallesi İnanç Türkeş İlköğretim Okulu'nda sandık 
başkanından yardım istediği, sandık başkanının da oy kullanması sırasında kadına CHP'ye mühür 
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vurarak, yardım ettiği iddia edildi. Bunun üzerine yönlendirildiğini söyleyerek sandık başkanına kızan 
Aybi'nin, "Ben oyumu Sebahat Tuncel'e vereceğim" dediği öğrenildi.  

12 Haziran 2011 seçimlerinde, İstanbul Zeytinburnu'nda Ayhan Şahenk İlköğretim Okulu'nda görevli 
3'ü müşahit olmak üzere 5 kişinin askerlik sorunu nedeniyle polislerce gözaltına alındığı öğrenildi. 

12 Haziran 2011 seçimlerinde İstanbul, Bağcılar'da 65 yaşında bir kadın, Kemalpaşa İlköğretim 
Okulu'nda cebinde örnek oy pusulası bulunduğu için gözaltına alındı.  

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Sultanbeyli İlçesi'nde Cumhuriyet ve Ahmet Yesevi İlköğretim 
kullarında görevli olan müşahitler Tamer Mertoğlu ve Çetin Yıldız ile üzerlerinde örnek oy pusulası 
bulunan Barış Boz ve M. Emin Kaplan gözaltına alındı.  

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Yalova’da, Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Yalova Bağımsız 
Milletvekili Adayı İhsan Coşkun'un müşahitlerine sandık başkanları tarafından çeşitli engellemelerin 
yapıldığı ve sandık başkanlarının oy pusulasında AKP 'yi işaretleme konusunda bazı seçmenlere 
baskı yaptığını iddia edildi. 

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Kocaeli’de Gebze İlçesi'nde oy kullanan 2 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.  

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Bursa'da Sedat Demir’in oy kullanırken gözaltına alındığı öğrenildi. 

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Tekirdağ’da Emek ve Demokrasi Blok müşahidi ile 2 kişi ve Çorlu 
İlçesi'nde 25 olmak üzere 27 kişinin, haklarında arama ve yakalama kararı bulundukları gerekçesiyle 
sandık başında polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Yalova'da Emek ve Demokrasi Blok müşahitlerine sandık başkanları 
tarafından çeşitli engellemelerin yapıldığı ve sandık başkanlarının oy pusulasında AKP 'yi işaretleme 
konusunda bazı seçmenlere baskı yaptığı öğrenildi.  
 

EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR 

İşten Çıkarılanlar 
 
3 Ocak günü Bilgi Üniversitesi Görsel Tasarım Bölümü öğrencisi D.Ö.’nün bitirme projesi olarak porno 
film çekmesinin haftalık yayımlanan bir dergide haber konusu olması üzerine Bilgi Üniversitesi, projeye 
onay veren Prof. Dr. İhsan Derman ile öğretim görevlileri Ali Pekşen ve Ahmet Atıf Akın’ın Bilgi 
Üniversitesi’yle ilişikleri kesildi. (  

31 Ocak 2011’de, Desa Deri Safaköy'de sendikalı olacaklarını duyduğu 12 işçinin ardından Düzce'de 

bulunan fabrikadan 2 işçinin işten çıkarıldığı öğrenildi.  

1 Şubat 2011’de, Bursa'da Kurulu bulunan İspanyol sermayeli Tecasa Isı Sanayi AS'de Birleşik Metal-

Is Sendikası'na üye oldukları için işten atılan isçilerin 6 gündür fabrika önünde direndiği öğrenildi.  

24 Şubat 2011’de, DSC Otomotiv sendikalı olduğu gerekçesiyle bir grup işçiyi işten çıkardığı, yerlerine 
dışarıdan bir grup işçiye işbaşı yaptırdığı öğrenildi.  

4 Mart 2011’de İHD İstanbul şubemize  gelerek gelerek başvuruda bulunan Hasan Ulaş Ekelik: “15 işçi 
kıdemsiz, ihbarsız işten atılmıştır. Bu durum TC anayasasına ve iş kanunlarına aykırılık taşıdığı gibi 
aynı zamanda suçtur. Biz 16 gündür direnişte olan Ontex- canbebe işçileri olarak bu suçun bir insanlık 
ayıbı ve ihlali olduğunu düşünüyoruz. Kurumunuzdan bu insan hakkı ihlaline karşı ve sendikal 
bürokrasi- ihanete karşı biz direnişçi işçilere desteğinizi talep ediyoruz” dedi. 
 
17 Mart 2011’de, Düzce’de Deri-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan ve direnişe geçen DESA 
Deri işçilerinden Serdar Kuru direnişlerinin 45. Gününde olduklarını ve direnişten vazgeçmeyeceklerini 
ifade etti.  
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18 Mart 2011’de, İstanbul’da AKP’li Esenyurt Belediyesi yönetiminin, sendikalı oldukları gerekçesiyle 
13 işçiyi daha işten attığı öğrenildi. Ağustos ayından bu yana işten atılan işçilerin sayısının 68 e 
yükseldiği belirtildi.  

31 Mart 2011’de, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dev Sağlık-İş'e üye olan 5 işçi, "Yeni 

gelen şirket sizinle çalışmak istemiyor" denilerek işten atıldı. Atılan işçilerden 2'si emekliliğine bir gün 

kala kapı önüne konurken, yaşananlar hastanede çalışanlarının tepkisini çekti.  

31 Mart  günü, Samsun’da faaliyet gösteren British American Tobacco (BAT) Sigara Fabrikası’nda  iş 
akitleri sona erdirilen 120 işçinin fabrikayı terk etmeyerek yaptıkları eyleme 11 Nisan 2011’de, fabrika 
sahiplerinin talebiyle müdahale eden polis ekipleri 120 işçiyi gözaltına aldı (Evrensel, 12 Nisan). 
4 Nisan günü,  Düzce’nin Beyköy Beldesi’ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
MAS-DAF Makine Sanayi’nde “grev yaptıkları, iş yavaşlattıkları, fabrikaya mal giriş çıkışlarını 
engelledikleri ve fabrika malına zarar verdikleri” gerekçesiyle iş akitleri sona erdirilen 112 işçinin 
fabrikayı terk etmeyerek yaptıkları eyleme, fabrika sahiplerinin talebiyle müdahale eden polis ekipleri 
112 işçiyi gözaltına aldı   
13 Nisan günü,  İzmir’de Konak Belediye’ne bağlı taşeron şirketlerden çıkarılan ve bu nedenle 
belediye binası önünde eylem yapan işçilere müdahale eden polis ekipleri 48 işçiyi gözaltına aldı    

10 Mayıs 2011’de, Düzce’de Birleşik Metal-İş sendikasına üye oldukları için işten atılan Mas-Daf 

işçilerinin işe geri dönme talepleri için Düzce'den İstanbul'a 10 günlük yürüyüş başlattığı öğrenildi.  

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MAS-DAF Makine işyerinde çalışan ve Birleşik 

Metal-İş sendikasında örgütlendikleri için 120 işçinin işten çıkarıldığı belirtildi.  

23 Mayıs 2011’de, İstanbul’da, Türkiye Ticare Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri 

Sendikasının yaptığı açıklamada, sendikal örgütlenme çalışması yürüttüğü için 4 Burger King Çağrı 

Merkezi çalışanının(Murat Yıldız, İsmail Yıldız, Pınar Bat ve Gülbahar Bat) işten çıkarıldığını belirtildi.  

31 Mayıs 2011’de,  Birleşik Metal-İş'e üye oldukları için işten çıkarılan yaklaşık Casper işçileri, 21 

Şubat'tan beri sürdürdükleri mücadeleye Taksim'de devam ettikleri öğrenildi. 16 Şubat'tan itibaren 

çıkarılan işçi sayısı 30'a yaklaştığı,bunların içinde 15 yılı aşkın süredir firmada çalışanların da olduğu 

belirtildi.  

10 Haziran 2011’de, Enerji-Sen, son bir ay içerisinde BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla 26 

işçinin işten çıkarılmasını protesto ederek, arkadaşlarının tekrar işe alınmasını istedi. Enerji-Sen, son 

bir ay içerisinde BEDAŞ’ta çalışan 26 taşeron işçinin iş güvenliği ekipmanları, iş güvenliği personelinin 

sağlanmasını ve hak ettikleri ücretin kendilerine verilmesini istemesi üzerine işten çıkarılmasını 

protesto eyleminin 5. haftasında devam etti. Her hafta Cuma günü BEDAŞ Merkez binası önünde 

“İşimize, ekmeğimize ve hakkımıza sahip çıkacağız” pankartıyla bir aya gelen Enerji-Sen Sendikası 

üyesi çok sayıda kişi arkadaşları için basın açıklaması yaptı.   

20 Haziran 2011’de, Billur Tuz’da yeniden örgütlenme çalışması başlatan işçileri ve iş yeri temsilcisini 

işten atan Billur Tuz patronu, şimdi de işçileri bakım gerekçesiyle 15 gün ücretsiz izne gönderdi. Bu 

uygulama nedeniyle işçiler 310 lirayla evlerini geçindirmeye çalışıyor. 

24 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize  gelerek gelerek başvuruda bulunan Pınar Bad TAB Gıda- 
Reklam Üssü’nün bir arkadaşının keyfi bir şekilde işten çıkarılmasına karşı çıktığı ve sendikal çalışma 
yürüttüğü için kendisini işten çıkarttığını söyledi.  

24 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize  gelerek başvuruda bulunan Gülbahar Bad TAB Gıda- 
Reklam Üssü’nün bir arkadaşının keyfi bir şekilde işten çıkarılmasına karşı çıktığı ve sendikal çalışma 
yürüttüğü için işveren tarafından işten çıkarıldığını söyledi. 

11 Temmuz 2011’de, Balıkesir'deki İşbir Sentetik fabrikasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan 50 

işçi, fabrika önünde 13 gündür direnişte olduğu öğrenildi.  

11 Temmuz 2011’de, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren GEA Klima Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'de Haziran ayının başında fazla mesailerin devam etmesine rağmen ''iş yok'' denilerek 
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işten çıkarılan 7 işçinin ardından, aralarında Metal-İş Sendikası işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 12 

işçinin daha işlerine son verildi. Fabrika önünde bekleyişe geçen işçilere, dışarıdan getirilen silahlı bir 

grup saldırdı.  

18 Temmuz 2011’de, Düzce'de, yaklaşık 4 ay önce çalıştıkları fabrikadaki işlerinden çıkarıldıkları 

gerekçesiyle protesto için Ankara'ya yürüyüş başlatan ve eylemleri jandarma tarafından engellenen bir 

grup işçiden 15'i gözaltına alındı. 

19 Temmuz günü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde "temizlik işçisi" olarak çalışırken elektronik 

yazılım hazırlanması ve geliştirilmesindeki katkılar ve sağlanan on binlerce liralık tasarruf dolayısıyla 

"teşekkür belgesi" alan Sedat Yaylacı, üniversite yönetiminin değişmesinden sonra kıdem tazminatı 

ödenmeden işten çıkarıldı. 

21 Temmuz 2011’de, Yeşil Kundura’da 180 işçi işten atıldı. Fabrika patronu işten atmalara gerekçe 

olarak iş daralmasını gösterse de işçiler, sendikalaşma mücadelesinin engellenmek için işten 

atmaların yaşandığını söylüyorlar.  

22 Temmuz 2011’de, Kıraç’ta kurulu sakız fabrikası Perfetti’de Tek Gıda-İş Sendikasına üye olan 2 

işçi işten atıldı.  

8 Ağustos 2011’de, Bilgi Üniversitesi’nde sendikalı 2 öretim görevlisinin sözleşmesinin y enilenmediği 

ve 25 asistan ve öğretim görevlisinin işine son verildiği öğrenildi. İşten çıkarılan ve sözleşmesi 

yenilenmeyen personellerin isimleri:Bahar Şahin, Beril Sönmez, Fırat Kaya, Gökçe Öcal, Evin Aslan, 

Aslı Odman, Oya Cesur Demir, Ömer Albayrak, Reyda Ergün, Göktürk Uyan, Erdem Akyazılı, Alişan 

Çapan, Hale Akay, Fatma Pınar Arslan, Hande Şahinkaya, Melda Keçeci, Akın Tek, Aslı 

Güneş, Öznur Şahin, Sibel Ercan, Yalçın Armağan, Selma Altıntaş Bursalıoğlu, Ali Serdar, Nesrin 

Şentürk, Sinem Çelebioğlu, Semra Somersan, Erol Katırcıoğlu 

9 Eylül 2011’de, TOKİ polis lojmanlarında 3 yıldır kapıcılık yaptığını kaydeden Nedim Çetin, gerekçe 
gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla Kaymakamlık İnsan Hakları Kurulu'na başvurdu. 
Çetin, İnsan Hakları Kurulu'na verdiği dilekçede, 3 yıldır kapıcı olarak çalıştığı TOKİ polis 
lojmanlarında, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia ederek, gerekli inceleme yapılarak işe 
iadesi konusunda gereğinin yapılmasını talep etti.   
 
17 Eylül 2011’de, Diyarbakır Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) İl Müdürlüğü'nde elektrik 
arızaları ve sayaçlara bakan 7 taşeron işçisi, ihalenin yenilenmesiyle işten çıkarıldı. Bunun üzerine 
işçiler, DEDAŞ İl Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldi. Tahsilat Veznesi önünde oturma eylemi yapın 
grup, sık sık "yaşasın devrimci mücadelemiz", "atılan işçiler geri alınsın", "Baskılar bizi yıldıramaz" ve 
"Sendikal haklar engellenemez" sloganları attı. İşçiler buradan Diyarbakır AKP il binasına kadar 
yürüdü. İşçiler, Polis Lojmanları önünden geçerken slogan atmaları engellendi. İşçiler, AKP binasına 
100 metre kala polis tarafından durduruldu. İşten atılan 7 işçi ve Enerji Sen Sendikası Temsilcisi Halil 
Bulak, Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Şube Başkanı Çetin Kaya ve 
Devrimci Sağlık-İş Şube Başkanı Zeynep Çelik'in yetkililerle görüşmek için AKP il binasına 
geçmelerine izin verildi.  AKP binasında kimseyi bulamayan Zeynep Çelik, AKP'li yetkililere daha önce 
haber vermelerine rağmen binada kimsenin bulunmadığını belirterek, tepki gösterdi.  
 
19 Eylül 2011’de, Diyarbakır Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) İl Müdürlüğü'nde elektrik 
arızaları ve sayaçlara bakan 7 taşeron işçisinin ihalenin yenilenmesiyle işten çıkarılmasının ardından 
kendilerine destek veren 21 işçi de işten çıkarıldı. İşçilerin işten çıkarılması DEDAŞ İl Müdürlüğü 
önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.     
 
20 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Osman Karadeniz, şu beyanlarda 
bulundu: “İki yıla yakın bir zamandan beri Amerikan şirketi Vikingk’te ve transatlantik şirketlerinde 
çalışıyoruz. Ancak iki gün öncesinde, hiçbir gerekçe gösterilmeden ve bize uyarı gelmeden bizleri 
içten çıkaracaklarını açıkladılar. Biz 33 kişiyiz, araştırdığımız kadarıyla çıkarılacak kişilerin tümü 
Diyarbakır-Batman doğumlu, yani Kürt. Bizim yerimize Trakyadan gelen insanları çalıştırmaya 
başlayacaklar burada. Bu nedenle mağduruz. İHD’ye başvurmamızın nedeni bize yapılan bu hak 
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ihlaline karşı hak aramada bizi yönlendirmeniz ve oluştutulmaya çalışılacak kamuoyunda bizlere 
destek vermenizdir.”  
 
14 Ekim 2011’de, sendikalı oldukları gerekçesiyle Kampana ve Savranoğlu Deri'de bugüne kadar 
toplam 57 kişinin işten çıkarıldığı, işçilerden 38'inin ise İzmir'den İstanbul'a "sürgün" edildiği öğrenildi. 
İstanbul Tuzla'da Kampana Deri’nin ve İzmir'de Savranoğlu Deri aynı işverene ait olduğu, Kampana'da 
taşeron işçileri uzun çalışma saatlerine, düşük ücrete karşı örgütlenerek Deri-İş sendikasına üye 
olmalarıyla birlikte, ilk olarak 19 Mart'ta iki kadın işçinin işten çıkarıldığını, ardından 14 işçi daha "işçi 
fazlalığı" ve "fabrikada eylem yapmak" gibi gerekçelerle işten çıkarıldığı öğrenildi. Ancak asıl nedenin 
işçilerin "sendikalı" oldukları belirtildi. 13 Ekim günü ise 38 işçinin daha iş akitlerinin feshedildiği 
öğrenildi.  

18 Ekim 2011’de, işten çıkarılan 123 BEDAŞ taşeron işçisinden Öğretici, sendikalı olduktan sonra 

kullandığı ilk yıllık izin dönüşü işten çıkarıldığını belirtti. Şirketin ilk olarak 10 Haziran’da, sendikal 

örgütlenmeyi engellemek için 22 işçiyi işten çıkardğıı; ancak işçilerin direnişe geçmesi üzerine üç saat 

içinde işe geri almak zorunda kaldığı, 30 Ağustos'ta 70 işçinin "taşeron şirketin ihalesi bitti" denerek 

işten çıkarıldığı, BEDAŞ yetkilileri, ihale yapılınca işçilerin geri alınacağını söylemesine rağmen işçiler 

geri alınmaması üzerine 53 işçinin daha çıkarılmasıyla sayının 123'e yükseldiği öğrenildi.  

30 Ekim 2011’de, İstanbul Çerkezköy’de bulunan TREXTA TR Deri Fabrikası’ndan sendika üyesi 20 

işçinin işten çıkarıldığı öğrenildi.  

11 Kasım 2011’de, KESK'e bağlı DİVES Genel Başkanı Lokman Özdemir hakkında Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Özdemir'in basına verdiği demeçler "Suç teşkil ettiği" 
iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilerek görevden alındığı belirtildi. Özdemir daha öncede görevden 
alınmış ancak mahkeme kararıyla görevine geri dönmüştü.    
 
11 Kasım 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Medeni Denizhan, şu beyanlarda bulundu: 
“Ben Diyarbakır Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından Sodes projesi kapsamında Protestan Kilisesinde 
bekçi olarak işe alındım. Ayrıca temizlik işleri de yapıyordum. Cumartesi ve Pazar dâhil ek ücret 
almadan çalışıyordum. 25.10.2011 tarihinde hiçbir gerekçe tarafıma bildirilmeden işten çıkarıldım. 
İşten çıkarılma gerekçemi bilmiyorum. 10 tane çocuğum var onlara bakmakla yükümlüyüm ve başkada 
gelirim yok. Ailemi bu maaşla geçindiriyordum. İşten çıkarılınca çok zor duruma düştüm. 
Mağduriyetimin giderilmesi ve tekrar işe alınmam için gereğinin yapılmasını talep etmekteyim. “ 
 
27 Aralık 2011’de, İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş'ta çalışan, çalışma koşullarının 
düzeltilmesi ve kadrolu çalışan olabilmek için  DİSK’e bağlı Genel İş sendikasına üye olan 178 taşeron 
işçisinin iş akdinin feshedilip işten çıkarılacağı öğrenildi.  

 

Davalar 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan 2010’da TEKEL işçilerinin eylemine katılan 111 kişi 
hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava 
açtı. Sanıkların yargılanmasına iddianameyi 21 Nisan 2011’de kabul eden Ankara 19. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde başlanacak   

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenen Körfez Döküm 
işçileri, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldı. İşten çıkarılan 7 işçi fabrika önünde direnişe 
başladı. İnsan yerine konmak için sendikaya üye olduklarını belirten işçiler, sendikalı olarak işbaşı 
yapana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlılar. 

23 Şubat 2011’de, Pendik Tepe Klima Denizcilik Şirketi'ndeki 9 işçi, işverenin ücretlerini ödememekte 
ısrar etmesi üzerine fabrikayı işgal etti. Pendik'te bulunan Tepe Klima Denizcilik'te çalışan Limter-İş 
Sendikasına üye 9 işçi, 4 aylık ücretlerinin işveren tarafından ödenmemesi nedeniyle fabrikayı işgal 
etti. 

http://www.bianet.org/bianet/toplum/130778-taseron-isciler-uc-saatte-geri-alindi
http://www.bianet.org/bianet/toplum/132558-salter-inecek-taseron-bitecek
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26 Şubat 2011’de, kot işçilerinin dramını anlatan 'Dönüş' belgeselinin kahramanlarından Mehmet Şah 
Yalçın da hayata 31 yaşında veda etti. Mehmet Şah Yalçın, iki yil önce çekilen, silikozis hastalarıyla 
ilgili 'Dönüş' adlı belgeselde, "Bir gün ölmüşüz daha rahat olur bizim için. Nefes darlığından dolayı... 
Ben uyuyamıyorum" diyordu. 31 yasındaki Mehmet Şah, ayni belgeselde öyküsü anlatılan 11 isçiden 
üçü gibi hayatini kaybetti. Kot kumlama kurbanlarının sayısı 49'a çıktı.  

12 Nisan 2011’de, Bilgi Üniversitesi çalışanları, ücretlerine enflasyon rakamları altında zam 
yapılmasını protesto etti. Protesto gösterisinde, temizlik işçileri, öğrenciler ve akademisyenler hep 
birlikte oturma eylemi yaptı.  

31 Mayıs 2011’de, İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde çalışan asistan ve uzman hekimlerle, diş 
hekimliği doktora öğrencileri ve sağlık personelleri çalışma sürelerine ve performans sistemine karşı 
ayağa kalktı. Asistan hekimler, Aralıksız 33 saat çalıştırılmalarını ve performans sistemindeki 
adaletsizlikleri protesto etti. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler binası önünde bir araya gelen 
hekimler, çalışma saatlerinin düzeltilmesini, performans sisteminden vazgeçilmesini istedi. 

31 Mayıs 2011’de, PETROL-İŞ Sendikası üyesi kamu işçileri Türk-İş’in kamu toplusözleşme sürecini 
iyi yönetememesi ve hükümetin işçileri ciddiye alan bir adam atmamasını protesto etmek için 1 saat iş 
bıraktı. TPAO, BOTAŞ, ETİ MADEN, MAKİNA KİMYA, AFYON ALKOLOİD işyerlerinde çalışan Petrol-
İş üyesi 6 bin 250 işçi dün sabah işe bir saat geç başladı. Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın 
yaptığı açıklamada, kamu toplu iş sözleşmelerinin hem ilgili sendikalar hem de Türk-İş tarafından 
doğru bir planlamayla yapılmadığını belirtti. 

2 Temmuz 2011’de, İstanbul Beylikdüzü’nde kurulu bulunan Hangar Ayakkabı fabrikasında çalışan 
işçilerden 100’ü yedikleri yemekten zehirlendi.  
 
 

İş Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar 
 
3 Ocak 2011’de, Adapazarı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yaptırılan hastane inşaatının çöktüğü, 
biri ağır 4 işçi yaralandığı öğrenildi.  
 
3 Ocak 2011’de, Kırklareli’nde bir kamu kuruluşuna ait inşaatta demir bağlama işini yapan Ç.D, binmiş 
olduğu ve bir buçuk metre yüksekliğindeki merdivende dengesini kaybederek yer düştüğü ve 
yaralandığı öğrenildi.  
 
5 Ocak 2011’de, Edirne'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen bekçi Kadir Demir’in (1951) ağır 
yaralandığı öğrenildi. 
  
10 Ocak 2011’de, Sakarya'nın Arifiye İlçesi’nde yük asansöründe sıkışan işçi Yusuf Ürge’nin (1955) 
hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
10 Ocak  2011’de, Bilecik’te Darca Hidroelektrik Santrali'nde (HES) işçi olarak çalışan Cengiz Ataç’ın 
(1958), elektrik üretim türbininde çalıştığı sırada dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten yükleme 
havuzuna düştüğü öğrenildi.  
 
11 Ocak 2011’de, Tekirdağ’da  asansör boşluğuna düşen işçi Y.Y (1983)’nin yaralandığı öğrenildi.  
 
12 Ocak günü, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, fabrikada elektrik akımına kapılan işçi Murat Yıldız’ın 
(1979) yaralandığı öğrenildi. 
 
12 Ocak 2011’de, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çalıştığı binanın 4. katından düşen inşaat işçisi 
Mehmet Demircan (1961)’ın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
13 Ocak 2011’de, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde, sac tanker üretimi yapılan Cryocan adlı firmanın 
üretim bölümünde, yapılan bir ürün testi sırasında, izolasyonda kullanılan ve ürünün içine basılan perlit 
tozunun, sızarak ortama karıştığı, ortamda bulunan ve gözlerinde şiddetli yanma hisseden 13 işçinin 
hafif yaralandığı öğrenildi.  
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15 Ocak 2011’de, Bolu’da özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını 
kaybettiği öğrenildi.  
 
19 Ocak 2011’de, İstanbul’da Pendik'te içi su dolu kuyunun kapatılması için kurulan inşaat iskelesinin 
çökmesi sonucu bir işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.  
 
20 Ocak 2011’de, İstanbul’da, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde Sedef Tersanesi'ndeki boya atölyesinde 
boya işi nedeniyle atölyedeki kule merdivenine çıkmaya çalışan Selamettin Erdem (1973) ve Fesih 
Bartek (1983) isimli işçilerin kulenin devrilmesi sonucu düşerek yaralandığı öğrenildi.  
 
24 Ocak 2011’de, İstanbul’un Fatih İlçesi’nde balığa çıkmak için hazırlık yapan Cem Yıldırım’in (1981), 
kolunu "Irgat"a (denize bırakılan ağı çekmek için kullanılan düzenek) kaptırdığı, kolu kopan ve 
başından yaralanan balıkçının olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
25 Ocak 2011’de, İstanbul’un Eyüp İlçesi’ndeki Göktürk bölgesinde açık alanda kömür çıkartılan Ökten 
Madencilik’e ait ocakta çalışan Şehmus Deniz’in tahliye çalışması sırasında vücudunu makineye 
kaptıran Deniz, ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.  
 
26 Ocak günü, Elazığ`ın Alacakaya ilçesinde krom ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi Natik 
Erol (38) öldü.  (Haber Ayrıntı 2011) 
 
28 Ocak 2011’de, Bursa’da çalıştıkları işyerinde elektrik akımına kapılan 2 işçinin ağır yaralandığı 
öğrenildi. Çalık Halil Mahallesi 142. Cadde 1. Sokak'ta bir işyerinde çalışan Erkan Aslandaş (1950) ve 
Sezai Güney (1973), kullandıkları profil merdiveni çevirirken bir ucunun elektrik hattına temas etmesi 
sonucu elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.  
 
30 Ocak 2011’de, Bursa’da  bir binada çalışan Mahmut A.(1978)’nın, sıva yaptığı sırada dengesini 
kaybederek iskeleden düştüğü ve ağır yaralandığı öğrenildi. 
 
31 Ocak 2011’de, Bursa’da,  6 metre yüksekten düşen inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı. Merkez 
Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Filibe Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ali K.(1987)’nın, başı dönünce 
6 metre yükseklikten düştüğü,  ağır yaralanan işçinin ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.  
 
1 Şubat 2011’de, İstanbul’da bir reklam şirketinde nedeni belirlenemeyen bir nedenle patlama 
sonunda, o sırada işyerinde bulunan Gürken Şahinoğlu ile kimliklerini henüz belirlenemeyen 2 kişinin 
yaralandığı öğrenildi.   
 
8 Şubat 2011’de, Edirne'de bir fabrikada atık su kanalında bayılan işçiyi kurtarmak isteyen mak ine 
mühendisinin, kanaldaki gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
8 Şubat 2011’de, İstanbul’da Esenyurt Hadımköy yolu üzerinde kurulu bulunan Burak Alüminyum 
metal fabrikasında bir işçinin, tamiri için çıktığı çatıdan metrelerce yüksekten fabrikanın ortasına 
düşerek can verdiği öğrenildi.  
 
10 Şubat 2011’de, Kocaeli’nde ahşap iskeleler üzerinde çalışan işçilerden İlyas Güler ile adı 
öğrenilemeyen iki işçinin iskelenin çökmesi sonucu 15 metreden aşağı düştüğü öğrenildi.  
 
12 Şubat 2011’de, Sakarya’da LPG dönüşüm işi yapan işyerinde patlama meydana geldiği ve 3 işçinin 
yaralandığı öğrenildi. 
 
13 Şubat 2011’de, Sakarya'nın Pamukova İlçesinde faaliyet gösteren AK Gıda fabrikası gıda tesisinin 
bahçesinde göçük meydana geldiği, işçilerden İbrahim Türe’nin (1983) toprak altında kalarak 
yaralandığı öğrenildi. 
 
14 Şubat 2011’de, İstanbul’da Beylikdüzü'nde bir işçi yatakhanesinde kalan 12 kişinin sobadan çıkan 
karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.  
 
14 Şubat 2011’de,  Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu bir 
işçinin öldüğü, bir işçinin yaralandığı öğrenildi.  
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15 Şubat 2011’de,  İstanbul Bayrampaşa'da bir plastik oyuncak atölyesinde piknik tipi LPG tüpünün 
patlaması sonucu çıkan yangında üç işçinin yaralandığı öğrenildi.  
 
20 Şubat 2011’de, Bursa Doğanbey'de bir inşaatta çalışan 50 işçinin öğle yemeğinde yedikleri 
yemekten zehirlendikleri öğrenildi.  
 
20 Şubat 2011’de, Tekirdağ’da belediyeye ait inşaattan düşen işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
23 Şubat 2011’de, Çanakkale Boğazı geçişi yaparken iş kazası geçiren ve parmakları kopma 
noktasına gelen Antigua&Barbados bayraklı gemideki Ukraynalı personel 40 yaşındaki Serhiy 
Sazonets’ın , Sahil Güvenlik ekiplerinin özverili çalışması sonucu 1 saat 15 dakikada hastaneye 
kaldırıldığı öğrenildi.  
 
24 Şubat 2011’de, Bursa'da, çalıştığı inşaatta merdiven boşluğuna düşen kalıp ustası Mehmet Emin 
Öztürk (1961)’in hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
25 Şubat 2011’de, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde demir çelik fabrikasında çalışan bir işçinin, kafasına 
vinç çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
27 Şubat 2011’de, İstanbul’da,  kot işçilerinin dramını anlatan 'Dönüş' belgeselinin kahramanlarından 
Mehmet Şah Yalçın’ın hayata 31 yaşında veda ettiği öğrenildi.    
 
28 Şubat 2011’de, Bursa’da organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 
meydana gelen olayda, 7 metre yüksekliğindeki çatıdan düşen işçinin ağır yaralandığı öğrenildi. 
 
4 Mart 2011’de, Bursa’da, inşaattan düşerek ağır yaralanan işçinin kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybettiği öğrenildi.  
 
4 Mart 2011’de, Çanakkale Boğazı'ndan geçmekte olan Antigua bandıralı "Sirius" adlı kargo gemisinin 
ambarından düşen bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
5 Mart 2011’de, Sakarya'nın Erenler İlçesi’nde döküm atölyesinde filtre değişimi sırasında yüksek 
gerilime kapılan işçinin ağır yaralandığı öğrenildi.   
 
5 Mart 2011’de,  Kocaeli’nde, Körfez Sanayi Sitesi’nde bulunan bir plastik boru imalatı firmasında açık 
bırakılan oksijen tüpünün patlamasıyla bir işçinin yaralandığı öğrenildi.  
 
6 Mart 2011’de, İstanbul’da terk edilen binadaki plastik pencere çerçevelerini sökmeye çalışan 
hurdacının üzerine duvarın yıkılması sonucu can verdiği öğrenildi.   
 
9 Mart 2011’de, İstanbul’da  Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda sergilenecek olan “Toylu Tamaşa” adlı 
oyunun provası sırasında oyunculardan 23 yaşındaki Betül Efe’nin sahnedeki cam masanın üzerine 
düştüğü ve yaralandığı öğrenildi.  
 
10 Mart 2011’de, Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir inşaat şantiye binasının yıkımını yapan bir işçinin 
duvarın yıkılmasıyla birlikte yaralandığı öğrenildi. 
 
11 Mart 2011’de, Çanakkale İÇDAŞ’ta bakımını yaptığı vinçten düşen bir işçinin ağır yaralandığı 
öğrenildi. 
 
17 Mart 2011’de, Bolu’da 4 katlı bir apartmanın dışına yalıtım çalışması için kurulan iskelenin çökmesi 
sonucu, 2 işçinin yaralandığı öğrenildi.  
 
18 Mart 2011’de, Sakarya’da bir otelde elektrik tesisatı iş yapan 36 yaşındaki işçi Murat K.’nın çıktığı 
merdivenden düşerek ağır yaralandığı öğrenildi.  
 
29 Mart 2011’de, Sakarya’da, çalıştıkları inşaattan düşen iki işçinin yaralandığı öğrenildi.  
 
5 Nisan 2011’de, Tekirdağ’da limanda çalışan işçinin liftrakın altında kalarak hayatını kaybettiği 
öğrenildi. 
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7 Nisan 2011’de, Tekirdağ'da inşaatta çalışan bir işçinin, vincin altında kalarak hayatını kaybettiği 
öğrenildi. 
 
7 Nisan 2011’de, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi’ndeki bir inşaatın 4. katında çalışan Ş.E’nin, yağmur 
nedeniyle ayağı kayarak havalandırma boşluğuna düşüp yaralandığı öğrenildi.  
 
7 Nisan 2011’de, İstanbul’a geleli üç gün olan, kalacak yerleri olmadığı için çalıştıkları inşaatta uyuyan 
Bingöllü inşaat işçileri, ısınmak için boya tenekesinde yaktıkları ateşin dumanından zehirlenen iki 
işçinin hayatını kaybettiği, bir işçininse durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
 
12 Nisan 2011’de, Sakarya’da bir lastik tamir atölyesinde işçi olarak çalışan 34 yaşındaki Önder 
Çalışkan’ın lastiğe hava bastığı sırada lastiğin patlaması sonucu yaralandığı öğrenildi. 
 
20 Nisan 2011’de, İstanbul Beylikdüzü'nde sabaha karşı bir mobilya atölyesinde yangın çıktığı, iki 
işçinin yangında hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
25 Nisan 2011’de, Tekirdağ’da inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan çırak öğrenci yaralandığı 
öğrenildi.  
 
26 Nisan 2011’de, Tekirdağ' da bir evin çatısında yapılan onarım çalışması sırasında çıkan yangında 2 
işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
1 Mayıs 2011’de, Bursa'nın İnegöl İlçesi’nde çatıda boya yaparken iskeleden düşen boya ustasının 
ağır yaralandığı öğrenildi. 
 
1 Mayıs günü Elazığ`ın Alacakaya ilçesi Sori bölgesi Kef mevkisinde özel bir firma tarafından işletilen 
maden sahasındaki galeride çalışan vardiya çavuşu Orhan Tekdemir (40) ile işçi Edip Toprak’ın 
üzerine kaya parçası düştü. Olayda Tekdemir yaşamını yitirdi, Toprak yaralandı.   
 
2 Mayıs 2011’de, Düzce'nin Gölyaka İlçesi’nde, yapımı devam eden Aksu Hidroelektrik Santrali'nde 
(HES) çalışan bir işçinin, iş makinesinin devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenildi. 
 
3 Mayıs 2011’de, Sakarya'nın Sapanca İlçesi’nde, eski bir hamamda yapılan tadilat çalışmaları 
sırasında meydana gelen göçükte bir işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
5 Mayıs 2011’de, İstanbul’da temizlik yaptığı evin camından düşen kadın ev işçisinin hayatını 
kaybettiği öğrenildi.  
 
7 Mayıs  2011’de, İstanbul’da Örma Tekstil’de 100’den fazla işçinin yedikleri yemekten zehirlendiği 
öğrenildi.  
 
8 Mayıs 2011’de, Bursa TOKİ inşaatında toprak kaymasının meydana geldiği ve 1 işçinin ağır 
yaralandığı öğrenildi.  
 
9 Mayıs 2011’de, Sakarya’da, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'de görevli Ersin Can (1982) ve Ferhat İnce 
(1983)’nin elektrik akımına kapılmaları sonucunda yaralandıkları öğrenildi.   
 
17 Mayıs 2011’de, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi’nde, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan işçinin, 15 metre 
yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
19 Mayıs günü, Elazığ, Alacakaya ilçesi Batıkef mevkisinde taşeron firma tarafından 1144 numaralı 
krom ocağında çalışan işçi Nusret Demirtaş'ın üzerine taş düştü. Ağır yaralanarak Fırat Üniversitesi 
Hastanesi'ne kaldırılan Demirtaş, kurtarılamadı   
 
20 Mayıs 2011’de, Kocaeli'nin Derince İlçesi’nde 3 katlı binanın çatısında yapılan bakım onarım 
çalışmaları sırasında çıkan yangında, alevlerin arasında kalan işçinin, 3. kattan atlayarak yaralandığı 
öğrenildi.  
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22 Mayıs 2011’de, Bursa’da bir işçinin  beş yıldızlı otel inşaatının 17. katından düşerek hayatını 
kaybettiği öğrenildi.  
 
24 Mayıs günü, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı. Çaybaşı Mahallesi 
Cami Sokakta bir inşaatın üçüncü katında çalışan işçi Harun Çeker (25), dengesini kaybetmesi 
üzerine düştü. Arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak Kovancılar Devlet Hastanesine getirilen Çeker, 
Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çeker’in vücudunda çeşitli kırıklar olduğu, 
durumunun ağır olduğu belirtildi.   
 
25 Mayıs 2011’de, Kocaeli'nin Derince İlçesi’nde yük treninin çarptığı istasyon görevlisi işçinin 
yaralandığı öğrenildi. 
 
28 Mayıs 2011’de, Bursa'nın Nilüfer İlçesi’nde, bir binanın çatısına izolasyon malzemesi Ali İhsan 
Beydilli isimli inşaat işçisinin dengesini kaybederek inşaatın beşinci katından aşağıya düşüp hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 
 
29 Mayıs 2011’de, Sakarya’da Taş ocağında meydana gelen kazada devrilen kepçe altında kalan 
kepçe operatörünün hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
31 Mayıs 2011’de, Bursa'nın İnegöl İlçesi’nde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir 
mobilya fabrikasında çalışan bir işçinin 4 parmağı koparak yaralandığı öğrenildi. 
 
31 Mayıs 2011’de, Bursa'nın Kestel İlçesi'ndeki Coca Cola fabrikasının kazan dairesine kurulumu 
yapılan buhar kazanının patlamasıyla, 1 işçinin hayatını kaybettiği, 8 işçininse ağır yaralandığı 
öğrenildi. 
 
3 Haziran 2011’de, Sakarya’da  bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 1 işçinin yaralandığı 
öğrenildi. 
 
3 Haziran 2011’de, İstanbul Beykoz’da bir villaya ait 4 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemek 
isteyen 2 işçinin, metan gazından zehirlendiği öğrenildi. 
 
5 Haziran 2011’de, Bursa’da arıtma tesisinde suya düşen işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
6 Haziran 2011’de, Edirne’de Harmanlı Köyü’nde faaliyet gösteren özel bir kömür ocağında çalışan 
maden işçilerinin zehirlendiği, işçilerden birinin hayatını kaybettiği, üçününse yaralandığı öğrenildi. 
 
7 Haziran 2011’de, Düzce’de HES baraşı inşaatında bir işçinin iş makinası altında kalarak, bir işçinin 
toprak altında kalarak yaralandığı öğrenildi. 
 
8 Haziran 2011’de, Tekirdağ'da bir işçinin, işe başladığı ilk gün 8. kattan aşağıya düşerek ağır 
yaralandığı öğrenildi. 
 
8 Haziran 2011’de, Bolu’da orman işçisinin devrilen traktörün altında kalarak öldüğü öğrenildi.  
 
10 Haziran 2011’de, Kocaeli’nde İlsa Beton tesislerinde elektrik çarpması sonucu bir işçinin hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 
 
10 Haziran 2011’de, Balıkesir’de bir sitenin arıtması için çalışan iki işçinin, girdikleri kanaldan sızan 
metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
10 Haziran 2011’de, İstanbul Beyoğlu'nda bir otel inşaatının yıkım çalışması sırasında, belindeki halatı 
kopan inşaat işçisinin, yüksekten düşerek yaralandığı öğrenildi.  
 
12 Haziran 2011’de, Kocaeli'nde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı 
hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.  
 
12 Haziran 2011’de, Bursa’nın İnegöl İlçesi'nde 21 yaşındaki Şentürk Taşçı’nın, sunta fabrikasında 
pres makinesinin testeresine kafasını kaptırarak hayatını kaybettiği öğrenildi.  
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15 Haziran 2011’de, Edirne'deki bir fabrikada çalışan işçinin çalıştığı esnada eline makine iğnesi 
batması sonucu yaralandığı öğrenildi.  
 
15 Haziran 2011’de, Düzce'de yol çalışması esnasında yüksek gerilim hattından elektrik akımına 
kapılan 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin ise yaralandığı öğrenildi.  
 
18 Haziran 2011’de, Balıkesir’de Kula Yağ Fabrikası'nda çalışan işçinin çatı onarımı esnasında 
meydana gelen kazada yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 
  
19 Haziran 2011’de, İstanbul Şişli'de kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte iki işçinin 
yaralandığı öğrenildi. 
 
20 Haziran 2011’de, Düzce Akçakoca'da Ümran Boru Fabrikası Personeli Murat Aşık’ın (1974), 
fabrikada geçirdiği iş kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
21 Haziran 2011’de, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren İGSAŞ Fabrikası’nda meydana 
gelen iş kazasında bir kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.  
 
23 Haziran 2011’de, Balıkesir’in İvrindi İlçesi’nde TEK’in özel firmasında çalışan bir işçinin elektrik 
çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
23 Haziran 2011’de, İstanbul Esenyurt'ta oto sanayi sitesinde bulunan yağ ve tiner deposunda çıkan 
yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçininse yaralandığı öğrenildi.  
 
24 Haziran 2011’de, Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde, çalıştığı inşaattan dışarıya uzattığı metali yüksek 
gerilim hattına değdiren inşaat işçisinin elektrik akımına kapılarak yaralandığı öğrenildi. 
 
29 Haziran 2011’de, Bilecik’te inşaatta çalışan iki işçinin elektrik akımına kapılarak yaralandığı 
öğrenildi. 
 
30 Haziran 2011’de, Balıkesir’de Dursunbey Sanayi Sitesi’nde meydana gelen kazada kamyona talaş 
saran gündelikçi işçi Ali Rıza Döner’in talaş imalathanelerinin birinden talaş alımını bitirip kamyona 
binmek istediği sırada, kamyonun hareket etmesi sonucu kamyonun altında kalarak yaralandığı 
öğrenildi. 
 
5 Temmuz 2011’de, Edirne’de kaynak yaparken akıma kapılan işçinin ağır yaralandığı öğrenildi.  
 
5 Temmuz 2011’de, İstanbul Sultanbeyli'de bir lisenin inşaatında çalışmaya başlayan işçinin, ilk 
gününde toprak altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
5 Temmuz 2011’de, İzmit'te 2 taşeron firma işçisinin, yeni bir binanın çatısını yapmaya çalışan işçinin 
aniden çöken çatının altında kalarak; bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçininse yaralandığı öğrenildi. 
 
5 Temmuz 2011’de, Bilecik’te dış cephe yalıtımı yaparken 3. kattan düşen bir işçinin ağır yaralandığı 
öğrenildi.  
 
9 Temmuz 2011’de, Yalova Tersanesi’nde faaliyet gösteren Sefine Tersane'sinde bir işçinin yaşamını 
yitirdiği öğrenildi. 
 
10 Temmuz 2011’de, Sakarya’da, kompresör kayışına elini kaptıran işçinin 4 parmağının koptuğu 
öğrenildi. 
 
13 Temmuz 2011’de, Kocaeli’nde bir işçinin, bakım yaptığı elektrik panosundaki şalterin kapanmaması 
sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandığı öğrenildi. 
 
19 Temmuz 2011’de, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde site inşaatında çalışan işçinin, 9 metre 
yüksekliğindeki çatıdan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi 
 
19 Temmuz 2011’de Mardin'in Midyat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 1032 Sokakta 
bulunan 7 katlı inşaatta meydana gelen olayda, yük taşımak için kullanılan asansörü çalıştıran 
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Mehmet Şirin Sezgin (25) isimli inşaat işçisinin ayağı, asansör halatına takıldı. Ayağında kırıklar 
oluştuğu belirtilen işçi, ambulans ile Midyat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.   
 
20 Temmuz 2011’de, Kocaeli’nde limanda çalışan işçinin iş makinesinin altında kalarak yaşamını 
yitirdiği öğrenildi. 
 
20 Temmuz 2011’de, Bursa’da Sunta fabrikasında patlama meydana geldiği; 1 işçinin hayatını 
kaybettiği, 5 işçininse yaralandığı öğrenildi. 
 
20 Temmuz 2011’de Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarısı köyünde yol yapım çalışmasında 
çalışan 20 yaşındaki Mehmet Tüzün damperini kaldıran kamyonun elektrik telini koparması üzerine 
elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 
 
20 Temmuz 2011’de Gaziantep’te tarlada işçi olarak çalışan ve çadırda çay demlemek isterken 
elektrik akımına kapılan Halide A. Adındaki genç kız hayatını kaybetti.   
 
20 Temmuz 2011’de Kars’ın Kağızman ilçesinde kayısı işçilerini taşıyan kamyonun  şarampole 
yuvarlanması sonucu 11 kadın işçi yaralandı.   
 
20 Temmuz 2011’de Hakkari'de, maden ocağında arızalanan ve başka bir araç yardımıyla taşınan iş 
makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.   Kazada, işçilerden Mehmet Balıkçı 
olay yerinde öldü, Mehmet Adıgüzel ise yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Adıgüzel, 
burada yapılan müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.   
 
27 Temmuz 2011’de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çaylarbaşı köyünde İbrahim Halil Altundaş, kendisine 
ait tarlada ilaçlama yaptı. Bir süre sonra fenalaşan Altundaş ile tarlada çalışan Ali Çelik ve Şeyhmus 
Akkurtul, çevredekiler tarafından özel araçla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
 
28 Temmuz 2011’de, Kocaeli’nde deterjan fabrikasında çıkan yangında 9 işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
28 Temmuz 2011’de, İstanbul Fatih’te inşaat halindeki itfaiye binasında meydana gelen göçükte biri 
ağır 3 işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
2 Ağustos 2011’de, Edirne’de bir fabrika mutfağında çıkan patlama sonucu bir işçinin yaralandığı 
öğrenildi.  
 
2 Ağustos 2011’de, Edirne’de inşaat iskelesinden düşen bir işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
5 Ağustos 2011’de, Bursa’da bir inşaat işçisinin elektrik akımına kapılıp öldüğü öğrenildi. 
 
6 Ağustos 2011’de, Yalova’da göçük altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
12 Ağustos 20112de Urfa'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkıp taklalar atarak devrildi. 
Can pazarının yaşandığı feci kazada aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi yaralandı.    
 
15 Ağustos 2011’de, Sakarya’da inşaattan düşen işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
16 Ağustos 2011’de, Kırklareli’nde orman işçisinin elini hızar kestiği öğrenildi.  
 
16 Ağustos 20112de Ağrı Belediyesi tarafından yapılan ve seçim döneminde Başbakan Tayyip 
Erdoğan tarafından temel atma töreni yapılan Erzurum yolu üzerinde bulunan Ağrı Otogar'ının üst 
kısımlarına beton dökümü sırasında binada çökme meydana geldi. Binanın büyük bölümü çökerken, 
binada çalışma yürüten 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
18 Ağustos 2011’de, Bolu’da inşaatın beton kalıbının çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 2 işçininse 
yaralandığı öğrenildi. 
 
21 Ağustos 2011’de, Bursa’da hurdacı sitesinde plastik kırma makinesine kapılan bir işçinin feci 
şekilde parçalanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 
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22 Ağustos 2011’de, Bursa’da TOKİ inşaatından düşen tuğlaların altında kalan işçinin hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 
 
25 Ağustos 2011’de, Kocaeli’nde toprak altında kalan yol işçisi yaralandığı öğrenildi. 
 
30 Ağustos 2011’de, Sakarya’da su kuyusuna giren işçinin zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
3 Eylül 2011’de, Kilis'te öğrenci yurdu inşaatında meydana gelen çökme sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi 
yaralandı. Ekrem Çetin Mahallesi'nde Nedim Ökmen Anadolu Kız Öğretmen Lisesinin bahçesinde 
yaptırılan 750 kişilik yurt binası inşaatının 7. katında beton dökülürken meydana gelen çökme sonucu 
inşaat mühendisi Ökkeş Özdemir (25) ile işçiler Mehmet Topal (37) ve Uğur Topal (20) zemin kata 
düştü. Bu sırada zemin katta bulunan inşaat mühendisi Mustafa Kubilay Özalp (38) de yaralandı. Kilis 
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Topal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sivil 
Savunma Müdürlüğü ve Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan incelemede, enkaz altında başka 
kimsenin olmadığını belirlendi.  
 
7 Eylül 2011’de, Bursa Harmancık ilçesinde bir maden ocağında çalışan işçilerin üzerine taş düşmesi 
sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı öğrenildi. 
 
7 Eylül 2011’de, Tekirdağ Muratlı ilçesinde, 47 işçinin, kimyasal maddeden çıkan dumandan 
zehirlendiği öğrenildi.  
 
8 Eylül 2011’de, Kocaeli’nin Gölcük İlçesi'nde sıva yaptığı inşaatın dördüncü katında düşen işçinin 
hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
8 Eylül 2011’de, Bursa'da Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışan 8 günlük işçinin, 18. kattan 
düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
9 Eylül 2011’de, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesi TOKİ Konutları'nda tıkanan 
kanalizasyonu temizlemek için rögara giren işçilerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin de ağır 
yaralandığı öğrenildi. 
 
9 Eylül 2011’de, Diyarbakır’ın Sur İlçesine bağlı Bağıvar Beldesinde pamuk tarlasında çalışan ve 
yaşları 13 ile 20 arasında değişen 40 kadın işçi, ilaçlama yaptıktan sonra zehirlendiler. Zehirlenen 
tarım işçileri, 112 Acil servis ambulansıyla Diyarbakır Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  .   
 
12 Eylül 2011’de, Kocaeli'nde çıkan fabrika yangınında 1 işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
12 Eylül 2011’de, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçükte 
bir maden işçisinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
13 Eylül 2011’de, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 
işçinin ağır yaralandığı öğrenildi. 
 
13 Eylül 2011’de, Bursa'nın İnegöl ilçesinde OSB içerisinde bulunan bir fabrikada meydana gelen 
patlamada 2 işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
14 Eylül 2011’de, Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir taş ocağında üzerine devrilen 8 tonluk iş 
makinesinin altında kalan operatörün hayatını kaybettiği öğrenildi.   
 
19 Eylül 2011’de, İstanbul Çekmeköy Nişantaşı mevkiinde bulunan Özyeğin Üniversitesi inşaatında 
çökme meydana geldiği, kaza sırasında çok sayıda işçinin enkaz altında kalarak yaralandığı öğrenildi. 
 
19 Eylül 2011’de, Çanakkale'de Esenler Mahallesi Barışkent Sitesi’nde binaların mantolama 
çalınmasını yapan işçilerden Ahmet Arslan’ın, 5. kattaki iskelenin devrilmesi sonucu yere düşerek 
hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
20 Eylül 2011’de, Edirne Keşan İlçesi’ne bağlı Beğendik Beldesi’ne yapılacak olan çeşmeye su borusu 
döşemek için kazılan 8 metre derinliğindeki kanaldan çıkarılan toprağın kayması sonucu altında kalan 
2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

http://arama.ensonhaber.com/arama/?q=yurt
http://arama.ensonhaber.com/arama/?q=in%C5%9Faat
http://arama.ensonhaber.com/arama/?q=in%C5%9Faat
http://arama.ensonhaber.com/arama/?q=Kilis
http://arama.ensonhaber.com/arama/?q=Kilis
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20 Eylül 2011’de, Elazığ`ın Palu ilçesi, Beyhan beldesi Güney Mahallesi’nde sürdürülen kanalizasyon 
çalışmalarında görev alan müteahhit firma işçileri Bayram Kaplan (26) ile Fehmi Göker (23), yaklaşık 
15 gün önce yaptıkları 4 metre derinlikteki kanalizasyonda tıkanıklık olduğunu belirledi. Bunun üzerine 
çalışmak amacıyla işçiler rögara girmeye karar verdi. İlk olarak rögara işçilerden Fehmi Göker’ indi. 
Göker’den bir süre sonra haber alamayan Kaplan da endişelenerek arkadaşını kontrol etmek üzere 
rögara girdi. Bu sırada olay yerinin yakınlarında oynayan çocuklar, Kaplan`ın arkadaşının rögardan 
çıkmaması üzerine aşağı indiğini görünce, yaklaşık 1 kilometre ileride aynı kapsamda çalışan işçilere 
haber verdi. Rögara inen işçiler Kaplan ve Göker`in cesetleriyle karşılaştı. Rögarda gazdan 
zehirlendikleri tahmin edilen işçilerin kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından netlik kazanacak.   
 
20 Eylül 2011’de, İstanbul’da Tuzla'da iki işçinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
25 Eylül 2011’de, Edirne’de Salça fabrikasında, Ümit Bayır adlı işçinin, tamir için girdiği kazanın 
mikserini yanlışlıkla çalıştırması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.  
 
27 Eylül 2011’de, Kocaeli Kartepe'de kurulu bir fabrikada çalışan Basri Ağdeniz’in (1980) temizlik 
yapmak için çıktığı 11 metre yüksekliğindeki binanın çatısından düşerek yaralandığı öğrenildi.  
 
28 Eylül 2011’de, Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan 
yangın sonucu 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.  
 
2 Ekim 2011’de, Kocaeli Körfez ilçesi Yukarı Hereke’deki Özka Madencilik’in işlettiği taş ocağında 
İsmet Yaman(1963) adlı işçinin, huniye düşerek tonlarca ağırlıktaki mıcırın içine gömüldüğü, 
hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
2 Ekim 2011’de,  Düzce’de, çalıştığı taş ocağında taş kırma makinesine düşen işçi 36 yaşındaki Erdal 
Badıç’ın parçalanarak yaşamını yitirdi. 
 
4 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Silopi İlçesi Görümlü Köyü'nde bulunan ve birçok kez yurttaşların protesto 
ettiği CEYTAŞ Termik Santralinin kazan dairesi bölümünde patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere 
göre, kazan dairesinde kaynak yapıldığı esnada kıvılcımların gazla birleşmesi sonucu meydana gelen 
patlamada, elektrik teknisyeni Ersin Arsu (29) ve kaynakçı Ersan Demirci (24) ağır yaralandı. 
Vücutlarının yüzde 90'ının yandığı tespit edilen ve Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki 
işçinin Ankara GATA'ya sevk edileceği öğrenildi, GATA’ya sevk edilen Ersin Arsu (29), yapılan tüm 
müdahalelere rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi  
 
7 Ekim 2011’de, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki ETİ Maden İşletme Müdürlüğü'nde meydana gelen 
iş kazasında bir işçinin çatıdan düşerek ağır yaralandığı öğrenildi. 
 
7 Ekim 2011’de, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kerpiç evde çalışan 4 işçinin çalıştığı ev çöktü. 
Çöken binanın altında kalan 4 işçi zorlukla çıkarıldı. Öğle saatlerinde daha önceden boşaltıldığı 
öğrenilen kerpiç evde malzeme çıkarmaya çalışan 4 işçi, evin çökmesi sonucu toprak altında kaldı. 
Çevredekilerin 155 Polis İmdat ile 112 Acil'i araması üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri, 
vatandaşların yardımıyla toprak altında kalanları çıkardı. Nejdat Terzi'ye ait olduğu öğrenilen evde 
çalışan işçiler Hacı Hüseyin Karcıoğlu (60), Mehmet Kutoğlu (67), Mehmet Sungur (46) ve İsmet 
Yıldırım Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.   
 
 
8 Ekim 2011’de, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı okul inşaatından düşen bir işçinin yaralandığı 
öğrenildi. 
 
9 Ekim 2011’de, Kocaeli Gebze'de kurulu bulunan RM Depolama'da yaşanan iş kazasında bir işçinin 
boynu kırılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.  
 
11 Ekim 2011’de, Çanakkale’nin Biga ilçesinde kurulumu devam eden Elektronik Denetleme Sistemi 
(EDS) çalışmasında görev yapan işçinin vinçten düşerek ağır yaralandığı öğrenildi. 
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11 Ekim 2011’de, İstanbul Beşiktaş'ta çalıştığı inşaattan başına beton parçası düşen inşaat işçisinin, 
hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
11 Ekim 2011’de, İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi'nin bodrum katındaki sterilizasyon 
ünitesinde bir cihazın patlaması sonucu bir temizlik işçisinin hafif yaralandığı öğrenildi. 
 
14 Ekim 2011’de, Edirne’de ayağına yağ kolisi düşen işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
14 Ekim 2011’de, Bilecik Pazaryeri'nde bir seramik fabrikasında çalışan işçinin hayatını kaybettiği 
öğrenildi. 
 
15 Ekim 2011’de, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye bağlı (OEDAŞ) 
Cihangazi Beldesi ile– Karaçayır Köyü elektrik hattında bakım yapan taşeron firmada çalışan 4 kişinin 
akıma kapılarak yaralandığı öğrenildi. 
 
17 Ekim 2011’de, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde çalıştığı fabrika inşaatından düşen kalıp ustası 45 
yaşındaki Şaban Karahan öldüğü öğrenildi. 
 
17 Ekim 2011’de, Tokat ili Görümlü Beldesi'ndeki CEYTAŞ Termik Santrali'nde meydana gelen 
yangında yaralanan ve hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya götürülen Ersan 
Demirci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece meydana gelen olayda yaralanan iki işçi 
de yaşamını yitirmiş oldu.   
 
19 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan İhsan Seçkin, şu beyanlarda bulundu: 
“ Ben İş-kur tarafından işe alındım. Altı ay Vehbi Koç İ.Ö.O temizlik işçisi olarak çalıştım. Yaz tatilinde 
beni çıkardılar. Tatilden sonra sizi iki numaralı kursa göndermişiz diyerek, yirmi dört aya kadar sizi 
aynı sistemde çalıştıramayız dediler. Bize kurs belgesi vermediler. Bir daha da bizi işe almadılar. 
Mağdurum. Şikâyetçiyim. Yeşil kartıma da başvurdum Kaymakamlık ve Valilik onayladığı halde 
memurlar kartımı vermedi. Sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
 
23 Ekim 2011’de, Sakarya'nın Erenler ilçesinde, sebze halinde yükleme işinde çalışan işçinin, geri 
manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
23 Ekim 2011’de, İstanbul Esenyurt'ta Fatih Sanayi Sitesi'ndeki karoser atölyesinde çıkan yangında bir 
işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.   
 
25 Ekim 2011’de, Düzce’nin Gölyaka İlçesi’nde traktörün altında kalan orman işçisi Hikmet Kaval’ın 
hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
25 Ekim 2011’de, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçinin ağır 
yaralandığı öğrenildi.  
 
26 Ekim 2011’de, Harran Üniversitesi'nde okuyan Metin Özkan adlı öğrenci evine düzenlenen 
baskında gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan 
Özkan, serbest bırakıldı. Özkan'ın serbest bırakıldıktan sonra, çalıştığı TEDAŞ'tan çıkarıldığı öğrenildi. 
Özkan'ın gözaltı ve işten çıkarılma gerekçesi ise öğrenilemedi. Özkan'ın geçtiğimiz hafta Urfa'da 
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi içinde de yer aldığı öğrenildi.   
 
28 Ekim 2011’de, Kocaeli’nde Kent Ormanı civarına fidan dikim sahası açmak isteyen bir operatörün, 
devrilen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
29 Ekim 2011’de, İstanbul’da Ambarlı Santrali şalt sahasında 36 Kv hücrede çarpılarak ağır yaralanan 
Gürol Camcı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
4 Kasım 2011’de, Urfa'nın Akçakale İlçesi yolu üzerinde bulunan Başak Çırçır Fabrikası'nın duvarının 
yıkılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. İş makinesinin çarpması sonucu yıkıldığı belirtilen duvarın 
altında kalan fabrikada çalışan Azadiya Welat gazetesinin Urfa eski temsilcisi Halil Acar, kardeşi 
Mesut Acar ve Nusret Abaytürkan yaşamını yitirdi.   
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10 Kasım 2011’de, Antep'te Büyük Şahinbey Beldesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde 
bulunan Gümüşmekik iplik fabrikasının çatı ve duvarları çöktü. Çökmenin neden meydana geldiği 
tespit edilemezken, enkaz altında kalan 38 yaşındaki Kazım Çelik ile 33 yaşındaki Mehmet Baş, ağır 
yaralı olarak kaldırıldıkları Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.   
 
21 Kasım 2011’de, Petrol ofisi eski tesislerinin dönüştürüldüğü Belediye İkmal Müdürlüğü’nde dün öğle 
saatlerinde yaşanan kaza, 31 yaşındaki işçi Abdullah Aksoy’un yaşamına mal oldu.Yaylıca (Dırbesa) 
köyü nüfusuna kayıtlı evli ve iki çocuk babası 31 yaşındaki Abdullah Aksoy, dün öğle saatlerinde İkmal 
Müdürlüğü giriş kapısını boyamak için kepçeye bindi. Bir anda kepçenin hareket etmesi üzerine iş 
makinesine feci şekilde sıkışan talihsiz işçi Aksoy, ağır yaralandı. Görünmez kazanın ardından 
kaldırıldığı Bölge Devlet hastanesinde tüm müdahalelere rağmen Aksoy, kurtarılamadı  
 
29 Ekim 2011’de, Bursa 'nın Karacabey İlçesi'nde, çöp kamyonunun arkasında, konteyneri kaldırıp 
boşaltan mekanizmaya kafası sıkışan 39 yaşındaki temizlik işçisi Mehmet Şahin’in hayatını kaybettiği 
öğrenildi.  
 

Davalar 

Sendikalı Oldukları İçin Baskıya Uğrayanlar 

20 Şubat 2011’de, İstanbul Topkapı'da bulunan Uzel Makine'den 2 yıl önce işten atılan 956 işçi 
patronun alacaklarını taahhüt ettiği zamanda ödememesi üzerine yeniden eyleme başladı. 

23 Şubat 2011’de, Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde, otomobil koltuğu üreten fabrikada isten çıkarılan ve 
fabrika önünde toplanarak yeni alınanların içeri girmesini engelleyen 35 isçi ile sendikacılara polis 
müdahale etti. Birleşik Metal-Is Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Hami Baltacı'nın kaburga kemiğinin 
kırıldığı olayda bir isçi de yaralandı.  

24 Şubat 2011’de, DSC Otomotiv sendikalı olduğu gerekçesiyle bir grup işçiyi işten çıkardığı, yerlerine 
dışarıdan bir grup işçiye işbaşı yaptırdığı öğrenildi.  

17 Mart 2011’de, Düzce’de Deri-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan ve direnişe geçen DESA 
Deri işçilerinden Serdar Kuru direnişlerinin 45. gününde olduklarını ve direnişten vazgeçmeyeceklerini 
ifade etti.  

18 Mart 2011’de, İstanbul’da AKP’li Esenyurt Belediyesi yönetiminin, sendikalı oldukları gerekçesiyle 
13 işçiyi daha işten attığı öğrenildi. Ağustos ayından bu yana işten atılan işçilerin sayısının 68 e 
yükseldiği belirtildi 

4 Nisan 2011’de, iş akitleri keyfi bir şekilde feshedildikten sonra fabrikayı terk etmeyen 112 kişi 
gözaltına alındı.Düzce'nin Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet 
gösteren MAS-DAF firmasının yetkilileri grev yaptıkları, iş yavaşlattıkları gerekçesiyle iş akitleri sona 
erdirilen 112 işçinin fabrikayı terk etmediği iddiasıyla cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda 
bulundu.Başsavcılığın kararı doğrultusunda sabah saatlerinde fabrikaya jandarma ekipleri ile itfaiye 
araçları ve ambulanslar sevk edildi. Fabrikayı terk etmeyen işçileri gözaltına alarak İl Jandarma Alay 
Komutanlığına götürdü.İşçilerin gözaltına alınması sırasında fabrikaya gelen Birleşik Metal-İş 
Sendikası İzmit Şube Başkanı Hami Baltacı, toplu işten çıkarmalar konusunda anayasanın ihlal 
edildiğini belirterek, ''Toplu işten çıkarmalarda işverenin 1 ay öncesinden İŞKUR Bölge Müdürlüğüne 
müracaat etmesi gerekiyordu. Bunu yapmayarak anayasayı ihlal ettiler. Sonuna kadar direneceğiz'' 
dedi. MAS-DAF Makina Sanayi'deki işçilerinin BMİS örgütlenmesinin ardından BMİS, çoğunluğu 
sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki tespiti için başvurmuş, MAS-DAF yönetim 
kurulu 22 işçiyi işten çıkarmıştı. 

10 Mayıs 2011’de, Düzce’de Birleşik Metal-İş sendikasına üye oldukları için işten atılan Mas-Daf 
işçilerinin işe geri dönme talepleri için Düzce'den İstanbul'a 10 günlük yürüyüş başlattığı öğrenildi.  
Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MAS-DAF Makine işyerinde çalışan ve Birleşik 
Metal-İş sendikasında örgütlendikleri için 120 işçinin işten çıkarıldığı belirtildi. 

13 Mayıs 2011’de, Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde Kurulu olan Mas-Daf işyerinde Birleşik Metal 
sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan 120 işçi direnişlerine devam ediyor. 10 Mayıs günü 
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seslerini halka ve kamuoyuna duyurabilmek için Düzce’den İstanbul’a yürüyüş başlatan işçiler 
yürüyüşlerinin 3. gününde Adapazarı’ndaydı. 

23 Mayıs 2011’de, İstanbul’da, Türkiye Ticare Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri 
Sendikasının yaptığı açıklamada, sendikal örgütlenme çalışması yürüttüğü için 4 Burger King Çağrı 
Merkezi çalışanının(Murat Yıldız, İsmail Yıldız, Pınar Bat ve Gülbahar Bat) işten çıkarıldığını belirtildi.  

31 Mayıs 2011’de,  Birleşik Metal-İş'e üye oldukları için işten çıkarılan yaklaşık Casper işçileri, 21 
Şubat'tan beri sürdürdükleri mücadeleye Taksim'de devam ettikleri öğrenildi. 16 Şubat'tan itibaren 
çıkarılan işçi sayısı 30'a yaklaştığı,bunların içinde 15 yılı aşkın süredir firmada çalışanların da olduğu 
belirtildi.  

11 Temmuz 2011’de, Balıkesir'deki İşbir Sentetik fabrikasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan 50 
işçi, fabrika önünde 13 gündür direnişte olduğu öğrenildi.  

13 Temmuz 2011’de, 2009 yılının nisan ayında TEKSİF üyesi işçileri zorla sendikadan istifa ettiren ve 
istifa etmeyenleri de işten atan Edirne Giyim Sanayi fabrika yönetimi, TCK 118/1 maddesince 
cezalandırılmalarına karşın 5 sendikalı işçiyi daha işten çıkarttı.  

8 Ağustos 2011’de, Bilgi Üniversitesi’nde sendikalı 2 öretim görevlisinin sözleşmesinin y enilenmediği 
ve 25 asistan ve öğretim görevlisinin işine son verildiği öğrenildi. İşten çıkarılan ve sözleşmesi 
yenilenmeyen personellerin isimleri:Bahar Şahin, Beril Sönmez, Fırat Kaya, Gökçe Öcal, Evin Aslan, 
Aslı Odman, Oya Cesur Demir, Ömer Albayrak, Reyda Ergün, Göktürk Uyan, Erdem Akyazılı, Alişan 
Çapan, Hale Akay, Fatma Pınar Arslan, Hande Şahinkaya, Melda Keçeci, Akın Tek, Aslı 
Güneş, Öznur Şahin, Sibel Ercan, Yalçın Armağan, Selma Altıntaş Bursalıoğlu, Ali Serdar, Nesrin 
Şentürk, Sinem Çelebioğlu, Semra Somersan, Erol Katırcıoğlu 

14 Ekim 2011’de, sendikalı oldukları gerekçesiyle Kampana ve Savranoğlu Deri'de bugüne kadar 
toplam 57 kişinin işten çıkarıldığı, işçilerden 38'inin ise İzmir'den İstanbul'a "sürgün" edildiği öğrenildi. 
İstanbul Tuzla'da Kampana Deri’nin ve İzmir'de Savranoğlu Deri aynı işverene ait olduğu, Kampana'da 
taşeron işçileri uzun çalışma saatlerine, düşük ücrete karşı örgütlenerek Deri-İş sendikasına üye 
olmalarıyla birlikte, ilk olarak 19 Mart'ta iki kadın işçinin işten çıkarıldığını, ardından 14 işçi daha "işçi 
fazlalığı" ve "fabrikada eylem yapmak" gibi gerekçelerle işten çıkarıldığı öğrenildi. Ancak asıl nedenin 
işçilerin "sendikalı" oldukları belirtildi. 13 Ekim günü ise 38 işçinin daha iş akitlerinin feshedildiği 
öğrenildi.  

18 Ekim 2011’de, işten çıkarılan 123 BEDAŞ taşeron işçisinden Öğretici, sendikalı olduktan sonra 
kullandığı ilk yıllık izin dönüşü işten çıkarıldığını belirtti. Şirketin ilk olarak 10 Haziran’da, sendikal 
örgütlenmeyi engellemek için 22 işçiyi işten çıkardğıı; ancak işçilerin direnişe geçmesi üzerine üç saat 
içinde işe geri almak zorunda kaldığı, 30 Ağustos'ta 70 işçinin "taşeron şirketin ihalesi bitti" denerek 
işten çıkarıldığı, BEDAŞ yetkilileri, ihale yapılınca işçilerin geri alınacağını söylemesine rağmen işçiler 
geri alınmaması üzerine 53 işçinin daha çıkarılmasıyla sayının 123'e yükseldiği öğrenildi.  

30 Ekim 2011’de, İstanbul Çerkezköy’de bulunan TREXTA TR Deri Fabrikası’ndan sendika üyesi 20 
işçinin işten çıkarıldığı öğrenildi.  

27 Aralık 2011’de, İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş'ta çalışan, çalışma koşullarının 
düzeltilmesi ve kadrolu çalışan olabilmek için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) 
bağlı Genel İş sendikasına üye olan 178 taşeron işçisinin iş akdinin feshedilip işten çıkarılacağı 
öğrenildi.  
 

Haklarında Soruşturma Açılan Memurlar 
 
16 Kasım 2011’de, Diyarbakır'ın Dicle (Piran) İlçesi'nde bulunan Ziyaret Tepesi'nde 5 Aralık günü özel 
harekat noktasında yönelik düzenlenen roketatarlı saldırı sonrası yaralanan sivil yurttaş Murat Geneş'i 
(18) hastaneye götüren S. isimli doktor hakkında Dicle Kaymakamlığı tarafından soruşturma açıldığı 
bildirildi. Olaydan sonra yurttaşlar tarafından aranan 112 Acil Servisi'nin talimatı ile Dicle Devlet 
Hastanesi'ne bağlı 112 Acil Servis Ambulans ile olay yerine giden S. isimli doktorun yaralıyı aldıktan 
sonra hastaneye giderken önünün özel harekat timleri tarafından kesildiği belirtildi. Özel harekat timleri 
ve bizzat Dicle Kaymakamı'nın talimatı ile yaralı Geneş'i olay yerine bırakıp gitmesi istenen S. isimli 

http://www.bianet.org/bianet/toplum/130778-taseron-isciler-uc-saatte-geri-alindi
http://www.bianet.org/bianet/toplum/132558-salter-inecek-taseron-bitecek
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doktorun bunu ısrarla kabul etmeyerek hastaneye götürme talebine izin verilirken, olaydan sonra Dicle 
Kaymakamı'nın S. hakkında "Emre itaatsizlik" iddiasıyla soruşturma başlattığı bildirildi  
 

Sürgün Edilenler 
 
10 Ocak 2011’de SES Şırnak Şubesi, SES Devlet Hastanesi Temsilcisi Bahri Erener'in kendi isteği 
dışında Cizre'ye tayin edilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Emek Platformu 
Sözcüsü Müslüme Altıner, SES Temsilcisi Bahri Erener'in Devlet Hastanesi'nde yaşanan ilaç 
sıkıntısını dile getirdiği için "geçici görevlendirme" adı altına Cizre'ye "sürgün" edildiğini söyledi.     
 
13 Ocak 2011’de Dersim'in Pertek İlçesinde geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Anadolu Meslek Lisesi 
öğrencisi S.A.'ya tacizde bulunduğu iddia edilen ve açığa alınan öğretmen Muhammed B., tekrar 
görevine getirilirken, taciz olayını protesto etmek amacıyla basın açıklamasına katılan 3 Hemşire, 
Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından sürgün edildi.   
 
Eğitim Sen Batman eski Şube Başkanı Salih Erol Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla Yozgat’a sürgün 
edildi. Daha önce “yasadığı gösteriye katıldığı” gerekçesiyle tutuklanan ve 7 ay cezaevinde kalan Erol, 
tutuklanması nedeniyle hakkında yürütülen idari soruşturma gerekçesiyle de 2 yıl açığa alınmıştı. 
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından işe iade edilen Erol, işbaşı yapar yapmaz, Batman Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla Yozgat’a sürgün edildi  
 
28 Eylül 2011’de, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren Torba Yasa kapsamında AKP'li Ağrı Belediyesi, tamamı 
DİSK/Genel-İş Sendikası üyesi 81 işçiyi, farklı kurumlara gönderdi. Başta okullar, emniyet ve farklı 
kurumlara gönderilen 81 işçinin yeni yerleriyle ilgili tebligat sabah saatlerinde kendilerine gönderildi. 
Gönderilen tebligatlara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Genel-İŞ Sendikası Ağrı Şube Başkanı Ersin 
Erinçik, kararın siyasi olduğunu belirterek, itiraz edeceklerini dile getirdi. Gönderilen işçilerin tamamı 
vasıflı ve ihtiyaç duyulan kişiler olduğunu belirten Erincik, "AKP siyasi bir kararla 81 arkadaşımızı farklı 
kurumlara gönderdi. Arkadaşlarımız yeni erlerine ellerine gelen tebligatla öğrendiler. Şu an itfaiye 
bölümünde 5 şoför farklı kurumlara gönderildi. Acil bir yangın olsa müdahale edecek kişi dahi 
bulunmayacaktır" diye konuştu.   
 
14 Ekim 2011’de, sendikalı oldukları gerekçesiyle Kampana ve Savranoğlu Deri'de bugüne kadar 
toplam 57 kişinin işten çıkarıldığı, işçilerden 38'inin ise İzmir'den İstanbul'a "sürgün" edildiği öğrenildi. 
İstanbul Tuzla'da Kampana Deri’nin ve İzmir'de Savranoğlu Deri aynı işverene ait olduğu, Kampana'da 
taşeron işçileri uzun çalışma saatlerine, düşük ücrete karşı örgütlenerek Deri-İş sendikasına üye 
olmalarıyla birlikte, ilk olarak 19 Mart'ta iki kadın işçinin işten çıkarıldığını, ardından 14 işçi daha "işçi 
fazlalığı" ve "fabrikada eylem yapmak" gibi gerekçelerle işten çıkarıldığı öğrenildi. Ancak asıl nedenin 
işçilerin "sendikalı" oldukları belirtildi. 13 Ekim günü ise 38 işçinin daha iş akitlerinin feshedildiği 
öğrenildi.  
 
14 Ekim 2011’de, SES Diyarbakır Şubesi ve KESK Mardin Şubeler Platformu, 9 Haziran 2010 
tarihinde Pertek Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ve yurtta kalan S.A. adlı kız öğrencinin, M.B. adlı 
öğretmeni tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasının duyulması sonucu yapılan basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle Pertek 70. Yıl Cumhuriyet İlçe Hastanesinde çalışan SES İşyeri temsilcisi Ebe 
Şemsiye Engin ile SES üyeleri hemşire Nursen Berk Okçu ve ebe Gürsele Kurt'un sürgün edilmesine 
ilişkin İl milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na faks gönderdi. 3 
üyelerinin de tacize karşı açıklamaya katılmaları nedeniyle, hizmeti aksattıkları, mülki amirler aleyhine 
slogan attıkları iddiasıyla Yozgat, Aksaray ve Gümüşhane'ye sürgün edildiklerinin belirtildiği metinde, 
"Bu arada Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatılmış, 40 kişinin ifadeleri alınmış ve 
takipsizlik kararı verilmiştir. Tacizle suçlanan öğretmen ise önce açığa alınmış, sonra Elazığ'a tayin 
edilmiş ve savcılıkta suçunu kabul etmiştir. Bu kişinin 6 aydan az hapis cezası aldığını da öğrenmiş 
bulunuyoruz. Tüm bu yaşananlardan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Üç kadın arkadaşımızın şahsında 
topluma ne dayatılmaktadır? Yanı başımızda yaşanan tacize, tecavüze 'sürülürüz' korkusu ile 
gözlerimizi kapatmamız, tepki göstermememiz, her yapılanı sineye çekmemiz istenmektedir. Biz 
bugüne kadar susmadık, bundan sonra daha da çoğalarak, daha gür sesle bu uygulamaların 
karşısında olacağız" denildi. 
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Çalışma Koşulları 

6 Ocak 2011’de, İstanbul Avrupa Yakası Posta İşletme Merkezinde (AVPİM) işten atılan taşeron posta 
işçileri, işyeri önünde direnişe başladı. " "Haklarımız ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. İşimizi 
geri istiyoruz" pankartı açan işçiler, dayanışma çağrısında bulundular. 

13 Mayıs 2011’de, İstanbul’da Vatan Computer’de teknik personel olarak çalışan Laz Onur Kahveci, 
soyadını şirket epostasında Lazca “Kahvecişi” olarak kullanınca gördüğü baskı nedeniyle işinden 
ayrılmak zorunda kaldı. Kahvecişi’nin iddiasına göre, olay şöyle gelişti: “Geçtiğimiz Pazartesi günü 
Bölüm şefi ofiste yanıma geldi. ‘Soyadını Kahveci olarak kullan kahvecişi olarak kullanma epostalarda’ 
diye uyardı. Ben de kendisine, ‘Bu benim kimliğimdir, kimliğimden vazgeçemem’ diye yanıt verdim. 3 
gün sonra İnsan Kaynakları Ofisi’ne çağrıldım. Bana soyadımı Türkçe kullanmam konusunda öneriler 
de bulundu. ‘Yoksa istenmeyecek şeyler olur’ dedi. Ben de bunun üzerine kendisine, Lazca soyadımı 
kullanacağımı söyledim. Aynı gün bölüm şefimiz yanıma geldi ve ‘Senin istifanı bekliyorlar’ diyerek 
İnsan Kaynakları’na gitmem gerektiğini söyledi.Ben de, şirketten davacı olmayacağımı içeren yazıları 
imzaladıktan sonra, bana uygulanan baskı neticesinde istifa ettim” diyerek yaşananları anlattı 

17 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize  gelerek gelerek başvuruda bulunan Funda Bozkurt, 
işyerinde yaşadıkları kötü koşullardan dolayı işyerinde sendika çalışması başlattıklarını, bunun üzerine 
4 arkadaşlarının işten çıkarıldığını, içeride gördükleri baskılar ve kötü koşullardan dolayı çalışanların 
% 70’inin antidepresan kullanmaya başladığını söyledi.  

17 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize  gelerek gelerek başvuruda bulunan İsmail Yıldız, Burger 
King çağrı merkezinde 1,5 yıldır çalışmakta olduğunu, insanlık dışı çalışma koşullarına karşı sendikal 
çalışma örgütlediği için işten atıldığını, çalışan insanların sürekli hamburger yemek zorunda 
bırakıldığını, aşağılandığını, taciz edildiğini, lavaboya gitmek bile sorun haline geldiğinden birçok 
arkadaşının işyerinde sinir krizleri geçirdiğini ve antidepresan kullandığını, sendikal çalışma yürüten 
arkadaşlarının tek tek odalara çağrıldığını ve istifa etmeleri için baskı uygulanmakla beraber ailelerinin 
telefonla arandığını söyledi.  

17 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize  gelerek gelerek başvuruda bulunan Murat Yıldız, işyeri 
içinde çalıştıkları saatlerde sürekli mobing’e maruz kaldıklarını, her gün fast food yemenin ciddi sağlık 
sorunları oluşturduğunu, son 1 yıl içerisinde reflü, karın ağrıları, halsizlik ve sürekli yorgunluk 
yaşadığını, çalışma koşullarının ağırlığı ve baskıdan dolayı depresyona girdiğini ve antidepresan 
kullandığını söyledi.  

27 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize  gelerek gelerek başvuruda bulunan H.D.: “Üsküdar 
Müftülüğüne bağlı Yıldırım Beyazıt Cami Kız Kuran Kursu’nda 4/B’li olarak öğretmenlik yapıyordum. 
İşyerimdeki şef, vaiz, mutemet tarafından mobing uygulamalara maruz kaldım ve psikolojim çok 
bozuldu. İlaç tedavisi görüyorum. Bu olay 2009 yılında gerçekleşti ve ben istifa etmek zorunda kaldım. 
Ben istifa etmeseydim, onlar sözleşmemin feshi için yazı yazmışlardı zaten. Her koşulda 
çıkarılacaktım işten. Elimde hastalığımla ilgili raporlarım var, ayrıca maaşımı ödemediklerine dair 
belgelerim var.” dedi ve derneğimizden bilgi aldı. 
 
3 Eylül 2011’de, Batman’da 2007 yılında kurulan HEYGÜNEŞTEKİN tekstil fabrikası çalışanı 251 işçi 
3 aydan beri maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile Batman Valiliği önünde toplandılar. Maaşlarının 
ödenmesi konusunda Vali Ahmet Turhan'la görüşmek için Valiliğe girmek isteyen 251 işçi Valilik önünde 
polisler tarafından durduruldu. Vali Ahmet Turhan'ın olmaması üzerine İşçilerden 4 temsilci Vali 
yardımcısı ile görüştü. İşçiler Vali yardımcısına, 3 ay maaş alamadıklarını ve Sigortalarının 
yatırılmadığını ve fabrikada muhatap bulamadıklarını söyledi. Vali yardımcısı işçilere mesainin 
açılması ile beraber sorunu Vali Ahmet Turhan'a ileteceğini söylemesi üzerine işçiler valilikten ayrıldı.   
 
23 Eylül 2011’de, Kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında belediyelerde 
ihtiyaç fazlası personelin farklı kurumlara gönderilmesi uygulamasından sonra Kars Belediyesi'nden 
307 işçiyi farklı kurumlara gönderildi. Ancak gönderilen işçilerin içerdeki maaşları ve özlük hakları 
ödenmediği için belediye binası içinde grev başlatıldı. Grevle birlikte çok sayıda polis olay yerine 
gönderildi. Özlük hakları ve içerdeki maaşlarını almadan eylemlerine son vermeyeceklerini dile getiren 
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Başkanı Mesut Özer, yaşanan haksızlığın son bulmasını istedi.     
 

http://www.batmanpostasigazetesi.com/arama/ahmet-turhan-60.html
http://www.batmanpostasigazetesi.com/arama/ahmet-turhan-60.html
http://www.batmanpostasigazetesi.com/arama/ahmet-turhan-60.html
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25 Kasım 2011’de, derneğimize gelerek başvuruda bulunan Kandile Yeşilfidan (37) DİA-SA Şirinevler 
mağazasında çalıştığını, amiri Arzu Batur tarafından fiziki şiddete uğradığını, raporum olduğunu ve 
kamera kayıtlarında olayın görüntülerinin mevcut olduğunu söyledi. 
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EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR 
 

Kültürel Haklara İlişkin İhlaller 
 
12 Ocak günü, BDP Şanlıurfa İl Örgütü’nün kapısına asılan “Rêxistina Partîya Aştî û Demokrasîyê” 
yazılı tabela, savcılık kararıyla kaldırıldı   
 
22 Ocak günü, BDP Midyat (Mardin) İlçe Örgütü’nün kapısına Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve 
Mıhellemice dillerinde asılan tabela, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle Midyat 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından indirildi   
 
27 Ocak günü, BDP Silopi İlçe Örgütü’nün kapısına Türkçe ve Kürtçe asılan tabela, “Siyasi Partiler 
Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle Silopi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından indirildi  
 
14 Şubat günü,  ESP Diyarbakır İl Örgütü’nün kapısına asılan Kürtçe yazılı tabela, Diyarbakır 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nin kararıyla kaldırıldı   
 
20 Şubat günü  ESP Gaziantep İl Örgütü’nün kapısına Türkçe ve Kürtçe dillerinde asılan tabela, 
“Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle indirildi   
 
10 Mart günü, Hakkâri’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Çukurca İlçe Örgütü’nün kapısına asılan 
Kürtçe yazılı tabela, “Siyasî Partiler Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle savcılık kararıyla 
kaldırıldı (  
 
22 Nisan günü, Yönetmen Aydın Orak’ın 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde de gösterilen ve 
1992 yılında Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki Newroz kutlamalarında meydana gelen olayları konu edinen 
“Bir Başkaldırı Destanı: Bêrîvan” adlı belgeselin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gösteriminin 
yasaklandığı, yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu   
 
2 Mayıs  günü, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde BDP  ilçe binasına gelen polis ekipleri binanın kapısına 
asılan Kürtçe yazılı tabelayı, “Siyasî Partiler Yasası’na muhalefet edildiği” gerekçesiyle savcılık 
kararıyla kaldırdı   
 

5 Haziran günü, İstanbul’da Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yapan 6 kişiyi durduran polis ekipleri, grupta 

yer alan Yeliz Kılıç’ı “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle darp ederek gözaltına aldı  

14 Haziran günü,  Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 2010 yılının Şubat ayında sosyal paylaşım sitesi 
facebook.com adresinde yazdığı sözlerle “yasadışı örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle Adem 
Karahan hakkında, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasında 
mahkeme heyetinin Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca Adem Karahan’a iki yıl 
hapis cezası verdi.   
 
9 Ağustos 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanı Yusuf Temel 15 Ağustos 2010 
yılında Siirt Eruh Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Doğa Festivali'ne yöresel kıyafetlerle 
katıldığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.     
 
30 Eylül 2011’de Eskişehir’de Sokak müziği yapan Simurg adlı grubun Kürtçe şarkı söyledikleri için 
müzik yapmalarının zabıta ekipleri tarafından engellendiği öğrenildi   
 
 

 

Eğitim Hakkına İlişkin İhlaller 
 
1 Ocak 2011’de Harran Üniversitesi Öğrenci Derneği (HÖDER) öncülüğünde, yaklaşık 300 üniversite 
öğrencisi soruşturmalara karşı Osmanbey Yerleşkesi önünde basın açıklaması yaparak süresiz açlık 
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grevine başladı. 18 Mayıs 2010 tarihi ile 5 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleşen 2 etkinlikten dolayı 
156 öğrencinin soruşturmalık olduğu ve çoğunun cezalandırıldığı öğrenildi. Üniversite nizamiyesinde 
çadır kuran öğrencilerin, açlık grevinin süresiz, 12 saat dönüşümlü olacağı belirtildi.   
 
31 Mart 2011’de Muğla'da üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un polis kurşunu ile öldürülmesine ilişkin 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampusünde 21 Mayıs 2010'ta yapılan açıklamaya katılan 23 öğrenci 
hakkında soruşturma başlatıldı.  YÖK'ün Disiplin Yönetmenliği'nin 14'üncü Maddesi'nde, "Disiplin 
soruşturması olayın öğrenilmesine müteakip bir ay içinde başlanıp, soruşturma, onay tarihinden 
itibaren iki ay içinde sonuçlandırılır" ibaresine rağmen, üniversite yönetimi soruşturmayı 10 ay sonra 
açtı. Üniversite idaresinin kampüste yapılan bir açıklamayı yeni öğrenmiş gibi açtığı soruşturmanın 
gerekçesi ise, açıklamada atılan sloganlar  

8 Nisan 2011’de, Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Ahsen Akbulut, ödev için 
randevulu olarak gittiği Tüpraş'a başörtüsünden dolayı alınmadı.  

11 Nisan 2011’de, İstanbul Yeşilköy'de bulunan Hava Harp Okulu Komutanlığı'na bağlı Havacılık 
Müzesi'ni ziyaret etmek isteyen Berna Duyar (1973) ile Sümeyye Kırkan (1989), başörtülü oldukları 
için kapıdaki güvenlik tarafından içeri alınmadı.  
 
24 Eylül 2011’de, Adıyaman'da Yıldırım ailesinin küçük kızı Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 8. sınıf 
öğrencisi Feyzanur Yıldırım, başörtüsü taktığı için okula başlayamadı. Başörtüsüyle birkaç kez okula 
girdiğini fakat idareciler tarafından dışarı çıkarıldığını söyleyen Feyzanur Yıldırım, başörtüsünü 
çıkarmadan eğitim hayatına devam etmek istediğini söyledi.   
 
26 Eylül 2011’de, başörtülü oldukları gerekçesiyle kız öğrenciler, Urfa’nın Hilvan ilçesinde çeşitli 
okullarında, okula alınmamışlardı. 75.Yıl İlköğretim Okulunda 4 kız öğrenci örtülü oldukları 
gerekçesiyle okula alınmadı. 2 kız öğrenci velisi olan Ramazan Solucantutan okula gelip kızlarını alıp 
sınıfa gitti. Ramazan Solucantutan sınıfa giderken okul yönetimi tarafından engellenip, okula gelen 
emniyet güçlerinin ise beni kendisini engellemeye çalıştığını sözlü ve fiziksel hakaretlerde 
bulunulduğunu iddia etti.  Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda da bugün benzer görüntüler 
yaşandı. Derse alınmayan 4 kız öğrencinin okul bahçesinde oturdukları gözlendi. Öğrenci velileri ise 
okul yetkilileri ile yaptıkları görüşmede okul yönetiminin kendilerine başörtülü öğrencilerin okula 
alınmaması yönünde Milli Eğitim Müdürlüğünün bir talimatı olduğunu ifade ettiklerini belirttiler.Öte 
yandan başörtülü oldukları gerekçesiyle öğrencileri okula almayan Hilvan İlköğretim Okulu'nda ise 
eğitim gören 3 kız öğrencinin okul bahçesi dışında oturdukları gözlendi. Bu durumda Hilvan ilçesinde 6 
ilköğretim okulunda 30'a yakın kız öğrenci başörtülü oldukları için okula alınmıyor.   
 
4 Ekim 2011’de, Gaziantep'teki başörtüleri nedeniyle mağdur edilen öğrenciler, bugün de okullarına 
alınmadı. Mehmet Erdemoğlu, Latife Özmimar, Pakize Kemal Ögücü ve 24 Kasım ilköğretim 
okullarında okuyan başörtülü öğrenciler; Şuheda Kurt, Esranur Akbalık, Firdevs Doğan, Meryem 
Dağtekin, Zeynep Kütükçü, Zehra Kütükçü, Rümeysa Annaç, şüheda Arslan ve Selva Arslan bugün de 
okullarına alınmadılar. Kızlarıyla birlikte okullardan kovulan öğrenci anneleri, yaşanan haksızlığa bir an 
önce çare bulunması için yetkilileri göreve çağırdı.   
 
5 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Ferhat Çiftçi şu beyanlarda bulundu: 
“Ben ekonomik güçlüklerden dolayı liseyi bitirdikten sonra 3 yıl boyunca üniversiteye giriş sınavlarına 
giremedim. Bu 3 yıllık süreyi askerliğimi tecil ederek geçirdim. Bu süre sonunda üniversite sınavlarına 
tekrar girdim ve kazandım. Bu sınavı kazanmama rağmen askerlik yükümlülüğünden dolayı kayıt 
yaptıramadım. Kayıt yaptırabilmek için askerlik şubesinden ilgili evrakı almak istediğimi, ancak tecil 
süresi bittiği gerekçe gösterilerek askere gitmem gerektiğini bana söylenildi. Benim eğitim hakkımın 
kısıtlandığını düşünmekteyim. Bu nedenle bu hakkımın ihlalinden kaynaklı Anayasa Mahkemesi ve 
AİHM gibi başvuru yollarına başvurulmasını talep etmekteyim.”   
 
12 Ekim 2011’de, Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nde okuyan 
öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksek 
Okulu'na nakledildi. Yeni nakledildikleri okulda ve kaldıkları yurtta sıkıntı yaşadıklarını belirten 
öğrenciler, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yaptı. Oturma eyleminde öğrenciler, 
"Eğitim hakkımız", "Vahşi hayvanlardan kaçmak istemiyoruz", "Mermi değil kalem istiyoruz", "Kantinsiz 
Üniversite'nin öğrencileri", " Komando değiliz öğrenciyiz", "Mağara değil yurt istiyoruz" dövizlerini 
taşıdı. Çüngüş Mehmet Meslek Yüksek Okuluna okumak istemediklerini Çüngüş Belediyesi ve 
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Kaymakamlığa ait Belediye Yurdu'nda kötü koşullarda yaşadıklarını belirten öğrenciler, Dicle 
Üniversitesi Rektörlüğü'nden Ergani Meslek Okulu'na geri getirilmelerini istiyor.  
 
12 Aralık 2011’de yapılan açıklamada, Van'da meydana gelen iki depremin ardından, okullarda oluşan 
hasardan dolayı öğrenciler başka şehirlere nakledildi. Van ve ilçelerinde okuyan lise son sınıf 
öğrencileri başka bir ilde okumak için Van Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. 44 öğrenci tercih 
verdikleri 3 ildeki okullarda yer olmadığı gerekçesiyle Erzincan'ın Çayırlı İlçesi'ne gönderildi. 3 haftadır 
Çayırlı Lisesi'nde eğitimlerine devam eden öğrenciler, geçtiğimiz gün okudukları okulda bir grubun 
jiletli saldırısına maruz kaldı. Öğrenciler ile yaptığımız görüşmede, öğrenciler Kürtçe konuştukları için 
tehdit edildiklerini ve jiletli saldırıya maruz kaldıklarını kaydetti. Öğrenciler, olayı öğretmenlere 
anlattıklarını ancak bir öğretmenin de kendilerine küfür ettiğini söyledi. Öğrenciler, "Bizi buradan 
çıkarın. Çıkarmazsanız kendi imkanlarımızla geliriz" dedi. Bu baskıların ardında öğrencilerin telefonla 
ailelerine haber vermeleri üzerine, aileler Van Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü. Olaya tepki gösteren 
aileler, çocuklarının Van'a geri getirilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi  
 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Açılan Soruşturmalar 

24 Şubat 2011’de, İstanbul Üniversitesi'nde polise 1 yıl boyunca istediği öğrenciyi durdurup didik didik 
arama iznini veren karara karsı eylem yapan, konuyu hem gündeme hem de mahkemeye taşıyan 
öğrencilere soruşturma açıldı. 12 Ocak'ta yaptıkları eylem nedeniyle 22 öğrenci hakkında idari 
soruşturma başlatıldı. Ayrıca, arama izni ile ilgili karar, mahkemede "İstanbul'da OHAL mi var, 
sıkıyönetim mi uygulanıyor" diye iptal edildi. 

9 Mayıs 2011’de, Sakarya üniversitesinde okuyan 9 öğrenci, okul güvenliğinin tutumunu ve yaşanan 
ırkçı saldırılara karşı kendileri korumaya çalıştıkları ve yaşanan tartışma sonucunda, okul idaresi 
tarafında öğrenciler hakkında soruşturma açtı.   

27-28 Ekim ve 1 Kasım 2011’de, İstanbul Üniversitesi'nde üniversitenin giriş kapısından okula girmek 
isteyen ancak özel güvenlikçilerin üst aramasını protesto eden öğrenciler ile özel güvenlikçiler 
arasında arbede yaşandı. Bu uygulamayı protesto eden 45 öğrenci giriş kapısından değil araç 
kapısından üniversiteye girince haklarında soruşturma açıldı.  

13 Aralık 2011’de, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerinin yıldönümünde istanbul 
üniversitesi'nden kampüsünde yapılan anma etkinliğine katılan Mesut Can Türk, Aylin Kaplan ve 
Yakupcan Telci’ye, iki dönem okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Öğrenciler, kampüs 
koordinatörlüğünden izin almış olmalarına rağmen rektörlüğün etkinliğe katılanlar hakkında soruşturma 
açtığını öne sürdü. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idamlarının 38. yıldönümü olan 6 
Mayıs 2010’da anmak isteyen öğrencilerden 33’ü gözaltına alındı.   
 
 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar  
 

3 Ocak 2011’de Bilgi Üniversitesi Görsel Tasarım Bölümü öğrencisi D.Ö.’nün bitirme projesi olarak 

porno film çekmesinin haftalık yayımlanan bir dergide haber konusu olması üzerine Bilgi Üniversitesi, 

projeye onay veren Prof. Dr. İhsan Derman ile öğretim görevlileri Ali Pekşen ve Ahmet Atıf Akın’ın Bilgi 

Üniversitesi’yle ilişiklerinin kesildiğini açıkladı.   

 
 
 
 

ÇEVRE HAKKI 

11 Ocak 2011’de, Ayvalık'ta doğal sit alanında Rüzgar Enerji Santrali kurma girişimi plan ve yasa 
engeline takılınca, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 1/25 binlik planı revize ettiği, hükümetin de yasayı 

http://www.milliyet.com.tr/index/Deniz%20Gezmis
http://www.milliyet.com.tr/index/idam
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değiştirdiği öğrenildi. Revizyonu danıştaya götüren Ayvalık Adaları Tabiat Parkını Koruma 
Platformu’nun, yasa değişikliği için de mücadele edeceği belirtildi.  

11 Ocak 2011’de, İstanbul'un Kartal ilçesinde sahil şeridinde denizin üzeri simsiyah bir yağ tabakasıyla 
kaplandığı, vatandaşlar açıktaki gemilerin boşalttığını iddia ederken, yetkililerin kirliliğin nedenini 
araştırdıkları öğrenildi.  

27 Şubat 2011’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Kemerburgaz'da binlerce ağacın kesilmesine 
yol açacak proje için Çevre Bakanlığı'ndan ilk onayı aldığı öğrenildi. İBB’nin, Kemerburgaz Göktürk 
Köyü’ndeki Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin depolama sahasının kapasitesinin dolduğu 
gerekçesiyle ek yer tahsisi başvurusuna onay verdiği, İBB’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre 
tahsisi istenen ek sahanın büyüklüğü 1000 dönüme ulaşıyor ve tümünün tahsis edilmesi halinde ise 
100 binden fazla ağacın kesilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.  

11 Mart 2011’de, İstanbul’un Ortaköy semtindeki Büyük Mecidiye Camii’nin önündeki kuruyan tarihi 
çınar ağacının, tehlike arz ettiği gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesi ekiplerince kesildiği öğrenildi.  

21 Nisan 2011’de, Bursa’dan geçen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yaratacağı çevresel 
sorunlardan haberdar olmak ve projenin Çevresel ÇED kapsamında yapılması gerektiğini talep eden 
vatandaşların, ÇED muafiyetine karşı Danıştay'a başvurduğu öğrenildi. Bursalıların, 14 Nisan 2011 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ÇED yönetmeliğindeki değişikliğin yürütmesinin durdurulması ve 
iptali için 20 Nisan günü dava açtıkları belirtildi. 
 

 Mersin’de, Rusya ve Türkiye’nin ortaklığıyla kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali’nin 
yapılmasını engellemek için, nükleer santral karşıtlarının topladıkları 170 bin imzayı 6 Temmuz 
2010’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getiren fakat imzaları teslim etmek için hiç kimseyi 
bulamadıkları için TBMM önünde oturma eylemi yapmalarından ötürü, polis ekiplerinin müdahalesi 
sonucu gözaltına alınan ve daha sonra da serbest bırakılan 58 eylemci hakkında açılan davaya 31 
Mayıs 2011’de sonuçlandı.Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle yargılanan 
sanıkların beraat ettiklerini açıkladı   

 
Dersim askeri operasyonlar sırasında çıkan orman yangıları ile sürekli gündeme gelirken, bu yangınlar 
dışında son dönemde yasal olarak alınan izinlerle de Dersim’de adeta “orman katliamı” yapılıyor. 
Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü’nden izin alınarak, Dersim merkeze 7 km uzaklıkta bulunan Batman 
Köyü’de adeta “orman katliamı” yapılıyor. Yüzlerce ağacın kesildiği bölgenin Özel Tim 5-K noktasına 
yakın mesafede bulunması ise dikkat çekiyor.   
 
Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan ancak halkın tepkisiyle ÇED raporuna izin verilmeyen Pülümür 
Barajı'nın yapılmasıyla kente içme suyu temin edilen ve bölge halkı tarafından kutsal görülen Zaxgê 
Şelalesi de sular altında kalacak. Barajların yapımıyla çevre felaketi ile birlikte Dersim halkının su 
felaketiyle de karşı karşıya kalacağını söyleyen çevreciler, doğa harikası mekanın bölgede kutsal 
olarak sayıldığı ve koruma altına alınması gerektiğini söyledi.   
 
3 Haziran günü, “Doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması” amacıyla çeşitli 
illerden yola çıkıp yürüyerek Ankara’ya gelen grupların, Ankara’ya alınmamasını Çevre Bakanlığı 
önünde açlık grevi yaparak protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 10 kişiyi 
gözaltına aldı (ANF, 4 Haziran). 
 
21 Haziran 2011’de, İstanbul Ayamama Deresi’ne kimyasal atıkların boşaltıldığı, kimyasal ve plastik 
atık taşıyan vidanjorlerin E-5 Karayolunun kenarındaki dere yatağına tehlikeli atık boşalttığı öğrenildi. 

31 Temmuz 2011’de, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ömeraltı köyünde, Özel bir şirkete ait 
krom maden ocağının, ayrıştırma tesisi yapmak istediği ormanlık alandaki ağaçları kesmek istediği, 
bölge halkının buna tepki gösterdiği ve protesto gösterisi yaptıkları öğrenildi. 

3 Ağustos 2011’de, Balıkesir'in 'in Marmara İlçesinin merkezinde bulunan ve çay bahçelerini geniş 
dallarıyla örterek gölgelik sağlayan tescilli tarihi 36 çınar ağacı, 4 yıl önce ’hastalık var’ gerekçesiyle 
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle Orman İşletmesi gözetiminde 
budandığı,  budama sırasında çınarların kökleri de kazılıp taze tavuk gübresi konulunca aradan geçen 

http://www.radikal.com.tr/index/Besiktas


2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | ÇEVRE HAKKI 464 

 

4 yıl içersinde 100-150 yıllık 7 çınarın kuruduğu, sayıları 29’a ulaşan diğer ağaçların da kuruma 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. 
 
5 Ağustos 2011’de, Yalova’ya Avrupa’nın kimyasal atıklarının depolanacağı dev tesis kurulacağı, 
dünyanın en büyük depolama alanının tehlikeli 39 çeşit kimyasal atık, kimyasal madde, bitkisel yağ ve 
petrol ürünlerinin deniz kenarındaki 26 hektar alana kurulmasının planlandığı öğrenildi. Kimyasal 
ağırlıklı maddelerin Yalova’ya kurulacak 750 metrelik limana tanker gemilerle taşınacağı ifade 
edilirken, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli’nin, bir kaza durumunda kimyasalların atom bombası 
etkisi yapacağını ve tüm Marmara’yı etkileyebileceğini söylediği belirtildi.  
 
Van ile Çatak, Bahçesaray, Çaldıran, Erciş ve Başkale ilçelerinde derelerin üzerine 3 baraj ve 32 
Hidroelektrik Santrali (HES) yapılması planlanıyor. Projelerin hayat bulmasıyla hem tarih ve doğa 
tahrip edilecek, hem de katliamın yapıldığı Zilan Deresi başta olmak üzere birçok yerleşim yeri sular 
altında kalacak. Nehirlerin akışını durduran, akarsu yataklarında bulunan kültürel mirasları yok eden 
ve doğayı tahrip eden Hidroelektrik Santrali (HES) ve barajların yapılmasına karşı sesler her geçen 
gün yükselirken, Van'da ise var olanlara yeni barajlar ve HES'ler eklenecek. Var olan barajlara ve 
faaliyette olan HES'lere 3 baraj ve 32 HES eklenecek. Çatak'ta 3 baraj, 13 HES, Bahçesaray'da 4, 
Başkale'de 4, Erciş'te 5, Çaldıran'da 1, Gürpınar'da 1, Gevaş'ta 1 ve merkez köylerde 3 HES 
yapılacak  

3 Eylül 2011’de, İstanbul Sancaktepe'de bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın yaklaşık 1,5 saat 
içinde söndürüldüğü, yangının çıkış nedeninin hala araştırıldığını, yangında 2 hektarlık ormanlık alanın 
zarar gördüğü bildirildi.  

15 Eylül 2011’de, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Yaşyer Köyü'nde, iki yıl önce dikim yapılan alanda 
başlayan ve çam ağaçlarına sıçrayan yangın, köylülerle ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına 
alınıp söndürüldüğü, yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.  

 
1 Ekim 2011’de, Ardahan'da bulunan Kura Nehri,  HES projesi için yatağı değiştirilerek Çoruh Nehri 
üzerinden Karadeniz'e akıtılmak istendi. Ancak, Ulgar Tekin Şentürk adında bir çevrecinin açtığı dava 
sonucu Danıştay projeyi durdurma kararı aldı. Danıştay'ın "Mahkeme sonuçlanıncaya kadar ihale 
edilemez" kararına rağmen Devlet Su İşleri projenin ihalesini yeniden yaptı. Bu projeyle Kura Nehri, 
Beşikkaya Deresi'nde durdurulacak, vadi atlaması usulüyle Ardanuç Nehri'nden Çoruh'a, oradan da 
Karadeniz'e akıtılacak.   
 
5 Ekim 2011’de, Sürekli kirlilikle gündemde olan ve son zamanlarda başta AKP'li milletvekilleri olmak 
üzere resmi kurumların yaptıkları yazlık ve kurdukları kamplarla etrafı tamamen işgal edilen Van Gölü, 
bu kez de farklı bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Son zamanlarda karayolları tarafından Van ile Gevaş 
İlçesi arasında yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Karayolların çalışmaları kapsamında gölün birçok 
noktasında sahile molozlarla doldurulmaya başlandı. Van Gölü'nde kıyı kenar çizgisi ihlalini yerinde 
tespit etmek amacıyla oluşturulan komisyon, Edremit'te incelemelerde bulundu. Göl kenarında ve 
dolgunun yapıldığı alanda incelemeler yapan komisyon üyeleri, incelemelerini rapor haline getirdikten 
sonra yaşanan doğa katliamının durdurulması için çalışmaların durdurulması için mahkemeye 
başvuracağını açıkladı.   
 
13 Ekim 2011’de, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Lise Caddesi'nde bulunan bina önüne 
ışıklandırma sistemi diye kurulan baz istasyonu bina sakinleri ve çevredekilerin tepkisine neden oldu. 
Cep telefonlarıyla iletişimi sağlamak amacıyla kurulan ve elektromanyetik ışınları fazla yayması 
nedeniyle insana ve doğaya zararlı olduğu tespit edilen baz istasyonlarının insanların yaşadığı 
yerlerde kurulmasına karşı çıkan yurttaşlar, 200 metre uzaklıkta bile sağlığa zararlı olmasına rağmen 
binalarına 3 metre uzakta baz istasyonu kurulmasıyla resmen insan ölümüne onay verildiğini belirtiyor. 
Halk sağlığının tehlikeye atıldığını dile getiren yurttaşlar, baz istasyonunun Büyükşehir Belediyesi 
onayıyla kurulduğunu söyleyerek, belediyenin bir an önce baz istasyonunu kaldırmasını istiyor. Baz 
istasyonun kurulduğu binanın birinci katında bulunan pastanede çalışan Jihat Korhan, kendilerine 
lamba kurulacağını söylediklerini belirterek, baz istasyonun gece 04.00'da kurulduğunu ve kurulduğu 
günden bu yana sürekli gözlerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde rahatsızlık duyduğunu belirtti. Baz 
istasyonun kurulmasının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İl Encümen karırıyla alındığını söyleyen 
bina yöneticisi Ali Metin Bahçe de, şimdiye kadar 200'e yakın imza topladıklarını bu imzaları 
belediyeye iletmelerine rağmen her hangi bir cevap alamadıklarını kaydet. Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç ise, kent genelinde 400 kadar baz istasyonu bulunduğunu 
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ve bunlardan sadece 4'üne yer kiraladıklarını söyledi. Sevinç, bu yerlerin de Kayapınar bölgesindeki 
yeni yerleşim yerleri olduğunu ifade etti. Baz istasyonlarının ruhsatının Bilgi Teknolojileri Kurumu 
(BTK) tarafından verildiğini belirten Sevinç, "Lise Caddesi'nde kurulan baz istasyonunu GSM şirketi 
DEDAŞ'tan yer kiralayarak yapmış. Belediyemiz de bu direk yerlerinden daha sonra işgaliye parası 
aldı" diye konuştu. Baz istasyonlarının sağlığa zararlı olup olmadığını Telekomünikasyon şirketinin 
yaptığı çalışmayla belirlendiğini belirten DEDAŞ Diyarbakır İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kırat da, 
Telekomünikasyon şirketinin izni olmadan kendilerinin kiralama yapamayacağını kaydetti. Kırat, Lise 
Caddesi bina önünde elektrik direğine kurulan baz istasyonunun sadece Yenişehir İlçesi ile sınırlı 
kalmadığını şirketin uygun gördüğü bir çok noktada kurulduğunu dile getirdi. Cep telefonlarının yaydığı 
radyasyonunun baz istasyonlarından daha zararlı olduğunu ileri süren Kırat, "Sağlığa zararlı olduğunu 
iddia edenler, dilekçeleriyle valilik üzerinden telekomünikasyon şirketine iletmesi gerekir. Kaldırılması 
yönünde bize bilgilendirme yapılırsa bunu uygulamakla mükellefiz" diye konuştu.   
 
31 Ekim 2011’de, Bitlis'e merkez ile Hizan, Mutki ve Güroymak ilçelerinde bulanan ormanlık alanlarda, 
ağaç kesimleri hız kazandı. Çatışmaların olmadığı dönemlerde yasak olan kesimlerine, şimdi ise 
yetkililer ses çıkarmıyor. Son dönemlerde tonlarca ağaç kesilirken, bazıları ise bunun ticaretini 
yapmaya başladı. Tonlarca ağacı kesen bazı kişilerin, ağaçları Bitlis, Van ve Muş'ta sattıkları 
belirtiliyor. Her tarafı meşe, fındık, ceviz ağaçlarıyla kaplı olan ve bahar aylarında yeşile bürünen 
Bitlis'in Hizan İlçesi'nde de orman avcıları ağaç kurdu gibi ormanlık alanları yok ediyor. Hizan'da 
yaşayan ve ağaç kesimlerine bire bir şahit olan Serkan Yaşar adındaki yurttaş, çatışmasız süreçlerde 
ağaç kesimine izin verilmediğini, kesenlere ise ceza kesildiğine işaret ederek, bu yıl ise ağaç kesimine 
ses çıkarılmadığını kaydetti.     
 
4 Kasım 2011’de Trabzon’un Of İlçesi’ndeki Solaklı Vadisi’nde bulunan derelere HES yapılmasını 
engellemek için santrali yapacak şirkete karşı oturma eylemine polis müdahale etti.  

13 Aralık 2011’de, Sultanahmet Meydanı'ndaki yeşil alanın belediye tarafından betonla kaplandığı, 
Büyükşehir Belediyesi’nin, projeyi ilgili kurumların onayıyla yaptıklarını belirterek savunurken 
meydanda bazı ağaçların söküldüğü, bazılarının ise dibine kadar betonla örtüldüğü öğrenildi.  
 
  
 

YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI 
 
8 Şubat 2011’de İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde bir inşaat şirketinin Derbent Semti’ndeki Çamlıtepe 
Mahallesi’nde bulunan 40 evi satın almasının ardından, şirketin evleri yıkmak için gönderdiği iş 
makinelerine tepki gösteren mahalle sakinlerine, polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Müdahale 
sonrasında biber gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı   
 
2 Mart 2011’de Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Lice İlçesi ile Bingöl’ün 
Genç İlçesi arasında kalan Toprak Tepe’ye 5 Mart 2011–5 Haziran 2011 tarihleri arasında sivillerin 
giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ilan etti   
 
1 Nisan 2011’de Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Şırnak ile Hakkâri arasında kalan 14 
bölge ile Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde bir bölgeyi da 4 Nisan 2011–1 Temmuz 2011 tarihleri arasında 
sivillerin giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ilan etti   
 
2 Mart 2011’de Şanlıurfa’da hazine arazine yapılan evlerin yıkılması için gelen belediye ekiplerine 
direnen ev sahiplerine, polis ekiplerinin orantısız ve aşırı güç kullanarak müdahale ettiği kamera 
görüntülerine yansıdı.     
 
22 Mart 20112’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran F.E., “Yaklaşık 6 ay önce Siirt merkezde 
akrabalarımızın düğününde çıkan bir tartışma nedeniyle Mirza Ağa aşiretiyle aramızda kan davası 
başlamıştır. Düğün esnasında yaşanan tartışmadan sonra Mirza ailesi tarafından evinize yapılan 
saldırı sonucu bizim ailenin kendini savunması üzerine o aileden iki kişi öldü. Bu olaydan sonra bizim 
aileden 8 erkek şuanda cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Bu olaydan sonra biz 15 hane 
evimizi barkımızı terk kettik. Bismil’in Üç tepe köyünde 5 tane çadır kaymakamlık tarafından 6 ay 
süreliğine tarafımıza verildi. Biz 15 hane bu çadırlarda kalmaktayız. Ancak bu 6 aylık süre dolmak 
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üzeredir. Diyarbakır Valiliğine bu çadırlarda kalabilmemiz ya da kalabileceğimiz, çadırlarımızı 
kurabileceğimiz bir yerin tahsis edilmesini istiyoruz. Bu konu da dilekçelerin derneğiniz aracılığıyla 
gönderilmesini istiyorum. ” Demiştir.  
 
Malatya'da, eşi cezaevinde olan Perihan Anuk 7 çocuğuyla birlikte apartman yönetiminin aldığı kararla 
evinden çıkartıldı. Zafer Mahallesinde yaşadıkları evin müteahhit verilmesinin ardından Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım isteyen ve vakfın desteğiyle tutulan apartman dairesine 
yerleştirilen Anuk ailesinin yaşamı üç gün önce drama dönüştü. Eşinin adam yaralamak suçlamasıyla 
3 gün önce tutuklanmasının ardından 7 çocuğu ile birlikte  "çok fazla gürültü yaptıkları" gerekçesiyle 
apartman yönetimi tarafından evden çıkartılan 36 yaşındaki Perihan Anuk, çevredeki vatandaşların 
getirdiği yemeklerle karınlarını doyuruyor.    

29 Nisan 2011’de Diyarbakır'ın Lice İlçesi Dibek Köyü'nde, 1994'te yakılan evine geri dönerek, ayakta 
kalan duvarının üzerini kapatıp tek gözlü ev yapan Aziz Söğüt'ün evi gece saat 03.00 sıralarında Lice 
Jandarma Karakol Komutanı komutasında "Özel birlikler" tarafından önce ablukaya alındı sonra 
basıldı. 2009 yılı Haziran ayında çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Mehmet Söğüt'ün babası 
olan Aziz Söğüt'ün evine, "İçeride teröristler var" gerekçesiyle yapılan baskında kapılar kırıldı. Sivil 
kıyafetlerle 3 minibüs ve bir kamyonetle köye gelen askerlerin, amcasına ait evi kuşattığını belirten 
Veysi Söğüt, köpeklerin havlamasıyla birlikte dışarı çıkıp çevreyi kontrol etmek isterken askerleri fark 
ettiğini belirtti. Söğüt, "Evi dört bir yandan ablukaya almışlardı. Tüm askerler namlularını eve 
doğrultmuştu ve ateş eder pozisyondaydı" dedi. Lice Karakol Komutanı'nın kendisini görür görmez 
yanına çağırdığını belirten Söğüt, amcasının evinin neden ablukaya alındığını sorduğunu bunun 
üzerine Karakol Komutanı'nın, "İçeride teröristler olduğu, ihbarı geldi bize" cevabını verdiğini söyledi. 
Söğüt, "Bunun doğru olmadığını onlara söyledim. Amcamın evinde kimse yoktu ve kapıları kilitliydi. 
Amcamın bu evi sadece bağ zamanı kalmak için kullandığını söyledim. Komutan, anahtarın olup 
olmadığını sordu. Ben de kapıları kırmayın. İstiyorsanız, arayayım amcamlar gelip kapıyı açsınlar 
dedim. Ancak askerlerden birisi 'Ben ta Diyarbakır'dan gelmişim eli boş mu döneceğim' diyerek 
kapıları kırdı" dedi. Askerlerin evin kapılarını kırdığını ve içeride arama yaptığını, ancak hiçbir şey 
bulmadığını belirten Söğüt, "Bir şey bulamayınca saat 05.00 sıralarında köyü terk ettiler" dedi.    

30 Nisan 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Rabia Kıran, “28.04.2011 Perşembe akşamı 
saat 20.00 sıralarında evime polisler tarafından baskın yapıldı. Baskın sırasında oğlumun arkadaşları 
bizdeydi. Onlar gözaltına alındılar. Kaç kişi gözaltına alındığını bilmiyorum. Polisler baskın yaptığı 
günden beri evimden çıkmıyorlar. Korkudan evime gidemiyorum. Komşularımı ara sıra arayarak neler 
olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Onlarda hala polislerin evde olduğunu söylüyorlar. Polislerin ne 
amaçla baskın yaptıklarını bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”Demiştir.  

25 Mayıs 2011’de Diyarbakır'da PKK üyeleri bir şantiyeyi basarak şantiyedeki iki bekçiyi elektrik 
kablosu ile sandalyelere bağladıktan sonra iş makinelerini ateşe verdiler. Şantiye bekçilerinden Ali 
Kızılboğa, 5 kişi olduklarını ve gerilla elbisesi giydiklerini belirterek "İçeri girip oturdular, bir saat 
kaldılar, ondan sonra bizi bağladılar. Bize herhangi bir zarar vermediler. Sadece makineleri yaktılar. " 
diye konuştu.    
 
14 Haziran 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Esma Özer, “13 Haziran 2011 tarihinde 
Batıkent civarında BDP parti taraftarlarının seçim kutlamalarının dağılımı sonrası akşam saat 22.00 
sıralarında nedenini bilmediğim ve o esnada dükkânda olmayışımdan kaynaklı olarak polis 
panzerlerinin tazyikli su sıkarak dükkânımda maddi hasara yol açmıştır. Bana dükkâna zarar verildiği 
haberi verilmedi. Ayrıca hırsızların girebilecekleri şekilde açık bırakılmıştır. Dükkân sahibinin haber 
vermesiyle gece saat 10.30 sıralarında gidebildim. Kırılan camlarımı onardım. Tüm ampuller kırılmıştı. 
Bundan kaynaklı olarak dükkânımın hasar tespitini istiyorum. Bu yapan polislerden şikâyetçiyim.” 
Demiştir.    
  
28 Haziran 2011’de Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Küpeli Dağı, Cudi Dağı, Yazlıca 
Dağı, Mehmet Yusuf ve Meydan dağları, İncebel Dağları, Altın Dağlar, Çağlayan/Pirinçeken Bölgesi, 
Buzul Dağı, Rejgar Dağı, İkiyaka Dağları, Balkaya Dağı, Karadağ/Gedik Tepe/Çimendağı bölgeleri, 
Kurşunlu Dağı, Yassıdağ ve Yazlıca Dağı’nın bulunduğu alanları geçici güvenlik bölgesi ilan ederek 
söz konusu alanlara 1 Temmuz 2011–1 Ekim 2011 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının 
yasakladı   
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30 Haziran 2011’de Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde, kentsel dönüşüm projesi dâhilindeki Dikmen 
Vadisi’nde  gerçekleşen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçleri gaz bombası ve 
tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralandı   
 
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden yaklaşık 30 km mesafede bulunan ve Boğaz (Bêguza) Köyü'ne ayrı 
bir hava katan Boğazköy Deresi'nde balık katliamı yaşanıyor. Dereye dökülen bir madde yüzünden 
balıklar telef oldu. Balıkların su yüzeyine vurmasıyla açığa çıkan balık katliamına, Beyyurdu Barajı'nda 
çalışan iş makinelerine ait beton sıkası denilen bir maddenin döküldüğü iddia edildi. İsmini vermek 
istemeyen bir baraj çalışanı, dereye kimyasal içerikli beton sıkası döktüklerini belirtti. Köy muhtarı 
Lokman Bilmez, "Bu yapılan bir katliamdır. Köylülerin bu dereye bir madde attıklarını sanmıyorum. 
Köyün hemen yukarısın da Beyyurdu Arslandağ Barajı'nın inşaatı da devam etmektedir. İnşaatı devam 
eden barajın yukarısında böyle bir katliam yok" diyerek, balık katliamının yaşanmasına barajdan 
dökülen bir madde yüzünden olabileceğine işaret etti.    
 
Batman'ın Sason İlçesi'nde yapılması planlanan Balaban Regülatörü ve HES projesi için çalışmalar 
başlatıldı. İlçeye bağlı Özlüce Çayı'nın Aydınlık (Sason) Deresi kolu üzerinde yapılması ve işletilmesi 
planlanan HES Projesi'nin başlatıldığı Batman Valiliği internet sitesinden duyuruldu. Başlatılan 
projenin ilk aşaması olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlandı. Söz konusu HES 
projesine yönelik çevrecilerin ve bölge hakkının tepkileri ise dikkate alınmadı.   
 
"güvenlik" gerekçesiyle ormanlar yakılıyor, Muş'ta "orman seyrekleştirme" adı altında ağaçlar 
kesilmeye başladı. Varto İlçe Jandarma Komutanlığı'nın talebi üzerine Muş Orman İşletme Şefliği 
"orman seyrekleştirme" kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, Orman İşletme Şefliği köylülerin ağaç 
kesimlerine katılması için teşviklerde bulundu. Ağaç kesen köylülere traktör başı 8.00 TL ücret 
ödeneceği ve kestikleri ağaçları satmalarına da izin verileceği belirtildi. Alınan karar üzerine bölgede 
orman kıyımı başlayacağı düşünülüyor.   
 
Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Büyük Çiftlik Beldesi'nde 4 yurttaşın tarım arazileri, İçişleri 
Bakanlığı'nın talebi ile askeri karakol yapımı için kamulaştırıldı. Arazi sahiplerine haber verilmeden 
"Kamu yararına" gerekçesiyle yapılan kamulaştırmada, yurttaşların tapulu arazilerinin metrekaresine 
ise 9 TL 366 kuruş gibi bir fiyat biçildi  
 
11 Temmuz 2011’de Muş’un Varto İlçesi’ne bağlı Yeşildal (Corsan) köyü etrafında operasyon 
kapsamında köylülerin arazilerine çıkmalarına izin verilmediği, Gêrê Boğa Tepesi'nde yoğunlaşan 
operasyon nedeniyle köylüler koyun sürülerini köy arazisine çıkaramadıkları bildirildi.    
 
23 Ağustos 2011’de Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde 16 Ağustos'ta Koçer aileleri arasında çıkan silahlı 
kavga sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından, korucu olduğu belirtin tarafın husumetli 
olduğu Deyenkaç ailesine ve yakınlarına ait Bitlis'in Hizan İlçesi'ndeki üç köyü ateşe verdiği iddia 
edildi. Meydana gelen olayda abisini kaybeden Ümran Deyenkaç adındaki yurttaş, yaşanan silahlı 
kavganın ardından kavga ettikleri ve geçici köy korucusu olduklarını iddia ettiği kişilerin gelip köylerini 
ateşe verdiğini öne sürdü.    
 
14 Eylül 20112de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Gülyazı (Qelaşkê) Köyü'nün Yiğitler (Nékula) 
Mezrası ve Ortayiğitler (Bira) ve Aşağıyiğitler (Sori) mahallelerine bugün giden askeri birlikler, 
köylülerden evlerini boşaltmalarını istedi. Askerlerin istemi üzerine Yiğitler Mezrası'nın Ortayiğitler 
(Bira) ile Aşağıyiğitler (Sori) mahallelerindeki köylüler, evlerini boşalttı. Araç bulan köylüler, eşyalarını 
araçlara bindirirken, kimi köylülerde yanlarında taşıyabilecekleri kadar eşyaları torbalara doldurup göç 
etmeye başladı. Köylülerin, Bağlar (Nehri) Köyü'nün Çem Mezrası'na geldikleri öğrenildi. Her iki 
mahalleden göç eden 15 hanedeki 110 kişinin ağaçlık alanda konumlanarak beklediği öğrenilirken, 
köylülerin bir kısmı da Şemdinli'ye BDP yönetimi ile görüştüğü belirtildi. Köyün boşaltılmasının 
askeriye tarafından istendiğini belirten Gülyazı Muhtarı A. Haluk Aslan, günlerdir köylerinin çevresinin 
bombalandığını kaydetti. Aslan, "Köy içinde top parçaları ve çok sayıda patlayıcı madde 
bulunmaktadır. Köyden 110 kişi çıkmış durumdadır. Köylüler balık çiftliğinde beklemekte. Köylülerin bir 
kısmı Şemdinli'ye geçerek BDP Eşbaşkan Yardımcısı Hamit Geylani, İHD, MAZLUMDER ve Baro ile 
görüşmeler yaptılar. Köye geri dönülmesi ve köy yerinde inceleme yapılması istenmektedir, ancak 
köye dönülmesi halinde köylülerin can güvenliğinin olmadığı ortadadır" dedi.    
 
 15 Eylül 2011’de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, 11 Eylül gecesi Şemdinli'de çıkan çatışmada polis 
ve askerlerin rasgele etrafa ateş açması sonucu 4 sivil yurttaşın yaşamını yitirmesini protesto eden 
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gruba polisin müdahalesi sırasında polisin attığı gaz bombasının isabet ettiği 5 katlı binada yangın 
çıktı. 3 ve 4'üncü katında yangın çıkan binada bulunan yurttaşlar, evlerini terk etmek zorunda kaldı. 
Belediye itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 aileye ait evlerde bulunan eşyalar 
tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.   
 
22 Eylül 2011’de, Diyarbakır'da  polise yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından Sur İlçesi 
Melikahmet Mahallesi'nde polis, birçok evin kapısını kırarak baskın yaptı.  Evi basılan Üveys Eryılmaz 
isimli yurttaşın da kafasına polisin silah dayayarak hakaret ettiği belirtildi. Evlerine baskın yapılan 
Remziye Eryılmaz, yapılan baskında hiçbir gerekçe gösterilmediğini söyleyerek, "Evde oturuyorduk, 
dışarıdan sesler geliyordu. Bir anda bizim kapı kırıldı, onlarca özel tim içeri girdi. Ben ne oldu diye 
sordum, polisler bana bağırarak 'sus konuşma kadın' dedi. Ben çok korktum, bütün kapılarımızı kırdılar 
ne hakları var bunu yapmaya, kapıyı vuramıyorlar mıydı? Bu mudur insanlık, bunlarda insanlık da 
kalmamış" dedi. Belediyede işçi olarak çalıştığını söyleyen Eryılmaz'ın oğlu Üveys Eryılmaz ise, 
yaşananların zulüm olduğunu ifade ederek, "İşten gelmiştim, oturuyordum, birden kapı kırılarak içeri 
çok sayıda özel tim girdi. Bütün kapıları kırarak her tarafı dağıttılar bizim yukarı çıkmamıza izin 
vermediler. Benim kafama silah dayadılar, tam bir zulümdü. Kapıları kırdılar, hiçbir şey demeden de 
geri gittiler" dedi. Eryılmaz, baskınlarda kimsenin gözaltına alınmadığını söyledi.   
 
23 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Aslan Akbalık, şu beyanlarda bulundu, 
“22.09.2011 tarihinde Mardin Kapıda çıkan çatışmada 1 polisin ölmesinden sonra yapılan 
operasyonlarda hasırlı mahallesinde bulunan benim evimde baskın yapılarak evde olmadığım anda 
kapımı kararak özel hareket timleri içeri girerek parmak izleri almış ve eşyaları dağıtmışlar. Evde 
bulunan iş ayakkabımı aldılar. Sabah kahvaltı yaparken bırakmış olduğum kahvaltı sofrasını, 4 çay 
bardağını götürdüler. Benim kaynanam hastaydı, hastaneye gittik ilaç yazdırılmıştı. O ilaçlara polis 
tarafından el konuldu. Hastane dönüşünde ben, eşim çocuklarım ve kaynanam eve gelirken evin 
kapısının kırık olduğunu gördük. İçeri girdiğimizde her tarafın dağıtılmış olduğunu gördük. İHD’ den 
hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
23 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Felek Saydın, şu beyanlarda bulundu, 
“23.09.2011 tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sularında ikametgah adresim olan Şehitlik mahallesi 
38. Sok. Hilal ap. No: 16 yanişehir adresine polis olduklarını tahmin ettiğim sivil veremsi kıyafetli 15-16 
kişilik bir grup evin kapısını kırarak evimi bastılar. Hiçbir şekilde bize polis olduklarını ispatlayan kimlik 
belgelerini göstermediler. Bununla beraber talep etmemize rağmen arama kararını hiçbir şekilde bize 
göstermediler. İçeri girer girmez bize bir şey söylemeden üzerimize saldırdılar. Beni ve torunlarımı 
hemen etkisiz hale getirdiler. Hiçbir şekilde konuşmamıza izin vermediler. Torunlarımdan Zilan 
MENGÜÇ’ ün üzerine yürüyerek hiçbir sebep yokken onu tehdit etmeye başladılar. Sürekli olarak “siz 
biliyorsunuz, hepiniz göreceksiniz, yarın aynı şeyler senin başına da gelecek” tarzında saldırgan bir 
şekilde bizimle konuşuyorlardı. Daha sonra yapılan baskının haksız ve hukuksuz olduğunu dile getiren 
diğer torunum Bekes MENGÜÇ’ün kafasına demir ile vurmaya başladılar. Karşı çıkmaya 
kalkıştığımızda sürekli olarak hakaret ve küfürler ile karşı karşıya kaldık. Evimizi darmadağın ettiler. 
Ben ve torunlarım ne yapacağımızı bilmiyoruz. Can güvenliğimiz tehlikededir. Bu konuda İHD’den 
hukuki yardım talep ediyorum.”  
 
24 Eylül 2011’de, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Çığlı (Aşût) köyü civarındaki yaylalarda ikamet 
eden yurttaşlar 1995 yılında köyün etrafındaki yerleşim yerlerinin "güvenlik" gerekçesiyle yasak 
kapsamına alınması sonucu Çığlı (Aşût) Köyü'ne göç etmek zorunda kaldı. Yasaklamayla birlikte 
köylüler tek geçim kaynağı olan mera ve yaylalarını kullanamaz duruma geldi. Ekonomik olarak büyük 
zorluklar yaşayan köylüler, 2004 yılında çıkarılan 5233 Sayılı "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Tazmini Hakkında Kanun" kapsamında zararların karşılanması için Çukurca Kaymakamlığı 
öncülüğünde kurulan zarar tespit komisyonuna başvuruda bulunarak zararların karşılanmasını istedi. 
224 köylü, 1995 ile 2001 yıları arasında 6 yıl boyunca köylerinin etrafındaki taşınmazları 
kullanamadıklarını belirterek zararların ödenmesi için yaptıkları başvurular daha sonra ilçe komisyonu 
tarafından Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı'na gönderildi. Ancak Valilik bünyesinde 
kurulan komisyon, başvuruları tekrar ilçede kurulan komisyona göndererek, dosyaların incelenmesini 
istedi. Dosyaları değerlendiren Çukurca İlçe Zarar Tespit Alt Komisyonu 2007 yılında inceleme 
yaparak zararları tespit edip başvuruları onayladı. Onaylanan dosyalar için köyde bulunan karakol da 
onay yazısı vererek, köylülerin uzun süre mera ve yaylarını kullanamadıklarını belirtti. Dosyaların 
ilçede onaylanması üzerine dosyalar bir üst makam olan Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu'na 
tekrar gönderildi. Ancak dosyaların gönderildiği komisyonda başkanlığa yeni getirilen Vali Yardımcısı 
Önder Bozkurt dosyaları onaylamayarak tekrar bölgede inceleme yapma kararı aldı. Karar üzerine 1 



2011 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI 469 

 

Mart 2011 tarihinde Vali Yardımcısı Önder Bozkurt başkanlığında heyet bölgeye giderek inceleme 
yapmak istedi. Ancak heyet güvenlik gerekçesiyle bölgeye girip inceleme yapmadan geri dönmek 
zorunda kaldı. Heyet inceleme dahi yapamadığı bölgeden geri döndükten kısa süre sonra "köyün 
boşaltılmadığını herhangi bir zararların olmadığını" gerekçe göstererek yapılan başvuruların tamamını 
reddetti. Ret kararından sonra komisyonun sekreterya görevini yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Davut 
Sinanoğlu da, Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı'na 19 Nisan 2011 tarihinde bir yazı yazarak, 
yurttaşlara bundan sonra onay yazılarının verilmemesini istedi. Vali Yardımcısı Sinanoğlu 
komutanlığa, "Bundan sonra vatandaşlara bu tür gayri ciddi, resmi ve kurumsal niteliği olmayan, üst 
yazıya bağlanmamış herhangi bir bilgi veya belge verilmemelidir" ibareli yazı gönderdi. Yazıdan sonra 
bu kez Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığı 28 Haziran 2011 tarihinde yeni bir tutanak hazırlayarak 
komisyona gönderdi. Jandarma ikinci yazısında köyün 1987-2004 yıları arasında boşaltılmadığını 
savundu. Yazıdan sonra Komisyon 5 Temmuz'da bütün dosyaların reddedilmesine karar verdi.  Ret 
kararı üzerine köylülerin avukatı Erol Çallı karara karşı Van İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. 
Dava dilekçesinde köyün durumu ve köylülerin gördükleri zararı geniş olarak anlatan Çallı, zararların 
karşılanmasını istedi. Komisyonun ret kararının altında 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerde oyların 
tamamının BDP'ye verilmesinin yattığını dilekçesinde belirten avukat Çallı, açık bir cezalandırmanın 
yapıldığını vurguladı. Çallı, mahkemeye sunduğu dilekçede şunlara dikkat çekti: "Bu kararların 
reddedilmesinin altında seçimlerdeki sonuçlar yatmaktadır. Komisyon Başkanlığı yapan Önder 
Bozkur'tun milliyetçi kimliğinin olmasından kaynaklı alınan kararlar olduğunu düşünüyoruz. Aşût köyü 
kadar stratejik konumlarda olmayan hatta kent merkezinde bile bu tür başvurular olumlu yönde 
sonuçlandırılmış ve başvuran yurttaşlara tazminat ödemesi yapılmıştır."  Komisyonun benzer birçok 
yere ödeme yaptığını da dilekçesinde hatırlatan Çallı, "Şu ana kadar başta Hakkari kent merkezinde 
bulunan Kıran Mahallesi Kanî Bî ve Gêzero, Hakkari girişinde bulunan Depin polis arama noktasının 
bulunduğu Depin Mevkii, hiç boşaltılamayan köyler, Oğul (Çemka), Doğanyurt (Pîran), Işık (Nîşe), 
AKP eski Milletvekilli Rustem Zeydan'ın Beldesi olan Büyükçiftlik (Xirwate) Beldesi, AKP eski 
milletvekillerinden Abdulmutalip Özbek'in hiç boşlatılamayan Elmalı köyü etrafındaki taşınmazlardan 
faydalanamadıkları gerekçesi ile tazminat ödemesi yapılmıştır. Bunların göz önünde bulundurularak 
mahkemeniz tarafından karar verilmesini arz ve talep ederiz" diye kaydetti.   
 
26 Eylül 2011’de, Siirt'in Pervari İlçesi'nde HPG'lilerin Belenoluk (Heşeta Berespi) Jandarma 
Karakolu'na düzenlediği saldırının ardından asker ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen 
baskın ve operasyonlarda birçok hak ihlali yaşandı.  Operasyonlarda, köylülerin askerlerce sürekli 
taciz ve hakarete maruz kaldığı belirtildi. Telefonla görüştüğümüz bir köylü, olayı şöyle anlattı: "Akşam 
saatlerinde karakola yapılan baskından sonra bölgeye sevk edilen askerler köye baskın düzenledi. 
Köydeki bütün evleri didik didik aradıktan sonra 21 köylüyü gözaltına aldılar. Gözaltına alınan köylüler 
önce karakola götürüldü. Ardından Siirt merkeze götürdüler. Çatışma akşamı karakola yakın olan 16 
evden 2 tanesi tamamen yıkılırken, diğer evler de oturulmaz hale gelmiş." Karakol baskınında 
yaşamını yitiren HPG'lilerin cenazelerinin de karakolda olduğunu söyleyen köylü, askerler tarafından 
sürekli hakaretler edilerek, "Erkek olan gelip bu cenazeleri alacak şeklinde sürekli küfürler ediliyor" 
dedi. Çatışma akşamı 60 küçükbaş hayvanlarının da telef olduğunu söyleyen yurttaş, "Bizim hayvanlar 
yayladadır. Çatışma çıktığından beri köylülerin dışarı çıkması yasaktır. Operasyona çıkan askerler 
bizim çobanları da gözaltına aldıktan sonra feci bir şekilde dövmüşler. Bir çobanın dişlerini kırmışlar. 
Çobanlar işkence gördükten sonra serbest bırakılmışlar. Belenoluk'ta askeri operasyon genişleyerek 
devam ediyor" diye konuştu.   
 
28 Eylül 2011’de,Van'ın Hatuniye Mahallesi'nde Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 
dün gece saat 23.30 sıralarında Metin Özcan'ın evine baskın düzenledi. HPG'lilerin evde olduğu 
iddiasıyla yapılan baskın sırasında aile fertlerinin camdan bakması sırasında polisler, eve direk ateş 
açtı. Kurşunlar, cam kenarları ile duvarlara isabet etti. Baskın sırasında polisler kapıyı kırarak eve 
girerken, polisler evde arama yaptıktan sonra ayrıldı. Olay sırasında gözaltına alınarak emniyete 
götürüldükten sonra serbest bırakılan ev sahibi Metin Özcan, polislerin direk eve ateş açtığını 
belirterek, ölümden döndüklerini dile getirdi. Yaşananları vahşet olarak değerlendiren Özcan, "Polisler 
gelir gelmez eve ateş açtı. Kurşunlar eve isabet etti. Sonra evin kapısını kırarak içeri girdiler. Yaşanan 
olaylar sırasında kızım Alşah Özcan baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırdık. Olaydan sonra evde 
arama yapan polisler suç unsuruna rastlamadıkları için beni gözaltına alarak emniyete götürdü. 
Oradan ifadem alındıktan sonra beni serbest bıraktılar" dedi.  
 
30 Eylül 2011’de Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamayla, Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Hakkâri’de 
bulunan 15 bölgeyi 3 Ekim 2011- 3 Ocak 2012 tarihleri arasında geçici güvenlik bölgesi ilan ederek 
söz konusu yerlere sivillerin girişinin yasaklandığını duyurdu    
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31 Mayıs günü, Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 26 Temmuz 2010’da 4 polis memurunun ölmesiyle 
sonuçlanan saldırının ardından,  BDP Dörtyol İlçe Örgütü binasının ve Kürtlere ait bazı işyerlerinin 
ateşe verilmesiyle başlayan ırkçı saldırıların sona ermesinin ardından başlatılan soruşturma 
kapsamında “işyerlerini yağma ve tahrip etme, kundaklama” ve “halkı kışkırtma” suçları nedeniyle, 7 
kişi hakkında açılan davaya devam edildi. Dörtyol 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada dosya 
kapsamında incelemeye alınan 15 kişiyle ilgili belgelerin tamamlanması amacıyla mahkeme başkanı 
duruşmayı 27 Eylül 2011’e erteledi   

 
28 Ekim 2011’de Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, altı bölgenin 30 Ekim 2011–2 Mayıs 
2012 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ilan etti         
 
30 Kasım 2011–22 Ocak 2012 Genelkurmay Başkanlığı 10 Kasım 2011’de yaptığı açıklamada, 
Diyarbakır’daki Ekinciler Bölgesi’ni geçici güvenlik bölgesi ilan ederek tarihleri arasında bölgeye 
sivillerin giriş ve çıkışlarının yasaklandığını duyurdu   

SAĞLIK HAKKI 

8 Ocak 2011’de, Türk sanayinin kalbi olarak adlandırılan ve bünyesinde demir çelik, kimya, petrol, 
otomotiv ve lastik sektörü olmak üzere 400’ün üzerinde büyük ölçekli sanayi kuruluşu, kimya, petrol ve 
LPG depolama tanklarını da barındıran Kocaeli’nde, yeni sanayi kuruluşlarının da anlaşmaları yapılıp 
temelleri atılırken, sanayi kuruluşlarının konut alanlarıyla iç içe girdiği, kanser vakalarının ise dünya 
ortalamasının 30 kat üzerinde olduğu belirtildi; buna bağlı olarak, Kocaeli’nin Dilovası İlçesi’nde 
yapılan bir araştırmada, doğum yapan annelerin sütünde yüksek dozda ağır metale rastlandığı 
öğrenildi. 
 
14 Ocak 2011’de Antep'te 24 yaşındaki Aysel Özmen, sezeryanla doğum yaptıktan hemen sonra.   
hakkında "Örgüt üyesi" olduğu iddiası ile açılan bir davada ifade vermediği gerekçesi ile çıkarılan 
tutuklama kararına dayanılarak gözaltına alınarak Antep Adliyesine götürüldü. Aysel Özmen 1 günlük 
bebeği ile tutuklanarak cezaevine konuldu. 

İHD İstanbul şubemize kızı Rojbin (2008) adına başvuruda bulunan baba, kızını geçirdiği kaza sonucu 
Çapa Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümü’ne götürüldüğünü, alnında açılan yara dolayısıyla dikiş 
atılması gerektiğini, 19.08.2011 günü saat 19.30’da plastik cerrahi doktorunun uyuşturucu iğneyi yapar 
yapmaz dikiş atmaya başladığını, kızının canının çok yandığını ve ağlamaya başladığını, bundan 
dolayı doktorun kızına, “sus, yalan konuşma!” diyerek şiddetle bağırmaya başladığını ve kızı başını 
oynatınca saçından tutup kendisine doğru çektiğini, 3 yaşında bir çocuğa nasıl böyle davranırsın 
dediğimde; “Kes sesini! Konuşma!” diyerek kendisine bağırdığını söyledi.  

19 Ocak 2011’de, İHD İstanbul şubemize başvuran Nilgün Dinçer ( 1970), doktoru Prof. Dr Olcay 
Yazıcı’nın kendisini muayene etmeden, teşhis koyarak psikiyatri kliniğine yatırdığını, tedavi 
uyguladığını, fiziksel şiddette bulunduğunu,  Rusihak’a başvuruda bulunduğunu ve dava açacağını 
ifade etti.   

 8 Mart 2011, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ali Özdemir (1945), evlerine 2 metre 
uzaklıkta Turkcell, Vodafone ve Avea baz istasyonları olduğunu, radyasyondan dolayı fiziksel ve 
ruhsal sağlıklarının bozulduğunu, geceleri uyuyamadıklarını söyledi.   
 
8 Mart 2011’de Ağrı'nın Tutak İlçesi'ne bağlı İpekkuşak (Çoxbela) Köyü'nde doğum sancıları çeken 
Senem Pursak yolların kapalı olmasından dolayı saatlerce köye gelecek olan paletli ambulansı 
bekledi. Ambulansın köye ulaşmasıyla hastaneye götürülmeye çalışılan Pursak, yolda doğum yaptı. 
Ancak doğum sırasında karnı delinen çocuğun bağırsakları dışarı taştı. Ambulansla Ağrı Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocuğa burada ilk müdahale yapıldı. Çocuğun hayati tehlikesi 
bulunduğu için anne ve çocuk daha sonra Van'a sevk edildi. Van Devlet Hastanesi'nde yer olmadığı 
gerekçesiyle kabul edilemeyen bebek için Erzurum Devlet Hastanesi'ne telefonla başvuruldu. Ancak 
Erzurum da yer gerekçesini göstererek, hastayı kabul etmedi. Olaya isyan eden aile kendi imkânlarıyla 
minik bebeği özel bir hastaneye götürerek tedavi altına aldı.   
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3 Nisan 2011’de, Özel Kartal Hastane'si geçici olarak kapatıldı. 'Hastanede tutulan sağlıklı 
bebeklerden bazıları enfeksiyon kapıp öldüğü' iddia edildi. Kartal'daki özel bir hastanede, sağlıklı 
haldeki bebeklerin hasta gösterilip yoğun bakım ünitesinde tutularak SGK'nın dolandırılmasını ortaya 
çıkaran hemşire F.H., şok bir iddiayı daha dile getirdi. Hemşire F.H., SGK'dan para almak için hastane 
ve lojmanda tutulan sağlıklı bebeklerden bazılarının enfeksiyon kaparak yaşamını yitirdiğini söyledi. 
Skandalın ortaya çıkmasının ardından hastane görevlileri tarafından darp edildiğini belirten hemşire 
F.H., "Can güvenliğimden endişeleniyorum." dedi.  

11 Nisan 2011’de, Kocaeli'nin Darıca İlçesi Devlet Hastanesi'nde sol kasık fıtığı teşhisi konulan 4 
yaşındaki Yağız Gökat'ın ailesi, çocuklarının sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi'nde yanlışlıkla sol kasığı yerine sağ kasığından ameliyat edildiğini belirtti. Aile 
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, ameliyatı yapan Doç. Dr. Gülşen Ekingen 
Yıldız, hastanın şikâyetinin tek taraflı olduğunu fakat kendi muayene bulgularında 2 taraflı olduğunu 
tespit ettiğini, öncelik taşıyan sağ taraftaki inmemiş testis ameliyatını yaptığını ileri sürdü.  

17 Nisan 2011’de, Çapa Tıp Fakültesi, solunum güçlüğü çeken kas hastasına bir hafta sonrasına 
randevu verdi. Hasta bir süre sonra öldü. Hastane yönetimi 'Doktor az, hasta sayısı çok' dedi.  
 
Mardin ili Derik ilçesi, Devlet Hastanesinde yaklaşık 4 ay önce müdahale edecek doktor bulunmaması 
nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Mehmet Esen ile ilgili soruşturmada henüz bir sonuç 
çıkmazken, sadece acil servis dışında doktorun bulunmadığı hastaneye gelen hastalar 'Doktor yok' 
gerekçesiyle geri çevrildiği bildirildi   

24 Nisan 2011’de, doktor hatasıyla 7 yaşında felç olan Selim'in davasına hangi mahkemenin bakacağı 
10 yılda belirlendi. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Yargıtay arasında kalan dosya, en son Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu tarafından idari yargıya gönderildi. Selim Y., 12 Eylül 2001'de henüz 7 yaşında iken 
boğaz ağrısı ve iltihabı şikayetiyle SSK hastanesine götürüldü. Acil servis doktoru N.V, antibiyotik 
yapılmasına karar verdi. İlaç hemşire S.K tarafından tatbik edildi. İlacın üzerinde "damara vurulmaz" 
uyarısı bulunmasına rağmen hemşire S.K., iğneyi siyatik sinirine zerk etti. Bu ilaçla küçük Selim felç 
oldu.  

24 Nisan 2011’de, Hilal Tahmaz (1,5) ateşlendi ve ailesi tarafından İkitelli'deki özel bir hastaneye 
götürüldü. İddiaya göre küçük kızın penisilin iğnesine alerjisi olup olmadığı kontrol edilmeden iğne 
yapıldı. Ve küçük Hilal'in sağ bacağı felç oldu. Tahmaz Ailesi çocuklarını yeniden aynı hastaneye 
götürdü. Doktorlar 'Yapılacak bir şey yok' dedi. Ancak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi'nde yapılan tetkiklerde küçük kızın sağ bacağındaki sinirlerin tahrip olduğu belirlendi.  

30 Nisan 2011’de, tam 10 yıl bebek sahibi olabilmek için tedavi gören ve bir özel hastanede bu 
hayallerine kavuşan Hasibe ve Sadullah Nurettin çifti,  anne karnında oldukça sağlıklı olduğu belirtilen 
bebeklerini spastik olarak dünyaya getirdi. 9 ay 16 gün sonunda Doktor Ö.T. tarafından "suni sancı" ile 
dünyaya getirilmek istenen bebek, doğum kanalında uzun süre kalması nedeniyle spastik olarak 
dünyaya geldi. Soruşturma başlatan savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Kurum ise nefes 
almakta zorlandığı ve sürekli havale geçirdiği için 4 aydır İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Hastanesi'nde yatan 8 aylık bebek için 13 Ocak 2012 tarihine muayene günü verdi. Ailenin 
avukatı Ali Sait Ekmekçioğlu, Adli Tıp Kurumu'ndan bebeğin spastik doğumuyla ilgili hatanın kimde 
olduğuna dair raporun 6 aydır savcıya ulaşmadığını belirterek, "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen yazıda Ali 
bebeğin hem hastane raporları istendi, hem de 13 Ocak 2012'de Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi 
istendi. Bebek o vakte dayanamaz. Doktorlar en fazla 3 ay yaşar diyor" şeklinde konuştu. Bebeğin 
anne babası ise "Ciğerleri iflas etti, beyninde sıvı kalmadı. Oğlumuz ölüyor. Doktorlar her an Ali'nin 
bize veda edebileceğini, 3 aylık ömrü kaldığını söylüyor. Oğlumuz gitmeden davasının açılmasını 
istiyoruz. Ama Adli Tıp Kurumu 9 ay sonraya gün verdi" diyerek yaşadıklarına isyan etti. 
 
Mardin'in Derik İlçesi'nde yaşayan kalp hastası Hafsik Tutmaz'ın (77)  Kalp ve nefes darlığı şikayeti 
nedeniyle tedavi olmak için Derik Devlet Hastanesi'ne gittiğinde Yeşil Kartı ve yaşlılık maaşının iptal 
edildiğini öğrendi. Çünkü kayıtlara göre Hafsik Tutmaz vefat etmişti. Kalp ve nefes darlığı hastası 
olması nedeniyle sürekli tedavi altında olup, ilaç kullanmak zorunda olan Tutmaz SGK tarafından 
'Vefat ettiği' gerekçesiyle Yeşil Kart'ının iptal edilmesi üzerine ölümle yüz yüze kaldı.   
 
5 Mayıs 2011’de İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Servet Yeni, “Kardeşim Fikret Yeni 7 aydır 
kanser hastalığına yakalandı. 3 ay önce Siirt’te yapılan tetkiklerden sonra Diyarbakır Tıp Fakültesi 
hastanesine sevk edildi. 22.03.2011 günü tetkik için kan örneği alındı, ancak bugüne kadar cihaz 
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bozuk gerekçesiyle bekletilmekteyiz. İsterseniz özel hastaneye gidin deniliyor ancak Yeşil kart sahibi 
olduğumuzdan ve maddi sıkıntıdan kaynaklı başka bir yere de gidemiyoruz.” Diyerek ne yapacakları 
konusunda yardım talep etmiştir.   

6 Mayıs 2011’de, İstanbul'un yeni ilçelerinden Sultangazi'de aile hekimi sıkıntısı yaşandığı ve ilçeye 
bağlı 45 bin nüfuslu Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan tek sağlık ocağına atanan doktorun günlük 
400-500 hastaya bakmak zorunda kaldığı öğrenildi.  Bu hekim de bir süre sonra rapor alınca sağlık 
merkezi doktorsuz kaldı. 10 gündür doktor olmayan sağlık merkezine gelen vatandaşlar, muayene 
olamadıklarını ve ilaçlarını yazdıramadıklarını ifade etti.  

29 Mayıs 2011’de, İHD İstanbul şubemize başvuran ve adını vermek istemeyen bir kişi: “Babamın 
belinde ağrı olması aşırı terlemesi ve ayakta bile duramıyacak hali olmamasından dolayı saat gece 
23.00 sıralarında Şişli etfal hastanesine acil servisine götürdüm ve acil servis doktoru ağrı kesici iğne 
yapılması gerekli ve bir sonraki gün fizik tedaviye sevk edeceğini söyledi. Akabinde müşahade 
odasında ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra tekrar aynı doktorun odasına gittik ve ayakta duramıyorum 
film çeker misin diye sordu benim yapabileceğim hiç bir şey yok yarın gelebilirsiniz dedi ve hiç bir tetkik 
bile yapmadı. Sabaha kadar ağrıdan duramadı, ertesi gün sabah saat 08.00 gibi tekrar aynı hastaneye 
getirdik ve fizik tedavi kuyruğunda beklerken ağrılarına dayanamıyarak aniden yere düştü ve vefat etti. 
Doktoru, gerekirse hastaneyi ve gerekirse sağlık bakanlığını da mahmemeye vereceğim.” dedi.  

31 Mayıs 2011’de, annesi Zeliha Demirsoysal adına İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan bir 
kişi, annesinin Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde lazer yöntemiyle taş kırdırma 
operasyonu geçirdiğini, taş kırma operasyonu esnasında annesinin tansiyonunun düştüğünü ve daha 
sonra kalbinin durduğunu, 45 dakikalık kalp masajının ardından hayata döndürüldüğünü, fakat kalp 
durduktan sonra beyin oksijensiz kaldığı için hasar oluştuğunu, annesinin 5 ay yoğun bakım servisinde 
2 ay nöroloji servisinde 2 ayda fiziksel tıp ve rehabilitasyon servisin de yattıktan sonra taburcu 
edildiğini, annesinin yürüyerek gittiği hastaneden ambulansla eve döndüğünü ve şu anda 
yürüyemediğini, konuşamadığını ve yatağa bağlı bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalıştığını, 
ameliyatı yapanın hastane başhekimi Prof.Dr. Nazım Mutlu olduğunu ve kendisinden şikayetçi 
olduğunu söyledi.   
 
Batman genelinde çeşitli nedenlerle 142 bin 744 kişinin yeşil kartlarının iptal edildiği belirtildi. Beşiri 
ilçesinde 13 bin 143, Gercüş ilçesinde 9 bin 339, Hasankeyf ilçesinde bin 875, Kozluk ilçesinde 21 bin 
792, Batman merkezde 82 bin 635, Sason ilçesinde ise 13 bin 960 kişinin yeşil kartı iptal oldu.   
 
28 Haziran 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şehmus Kaya,  “10.03.2011 tarihinde Guatr 
şikâyetiyle eşim Şazime Kaya’yı Üç kuyu Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi Dr. Hüseyin Ağdaş 
tarafından ameliyat ettirdik. 12 gün yatmasına rağmen sesinin kısık çıktığı ve konuştuğu zaman 
anlaşılmadığı görüldü. Ben bunu sorduğum zaman düzeleceğini söylediler. 6 ay içinde sesinin 
düzeleceğini söyledi. KBB bölümü doktorları % 90 iyileşmeme durumu olduğunu bize söylediler. Eşim 
mağdurdur söz konusu kurum ve doktorlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.” Demiştir  

30 Haziran 2011’de, İstanbul’un Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Güngören ilçelerinde 48 saat süreyle 
su kesintisi uygulaması, başta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi olmak üzere özellikle sağlık 
kurumlarında hasta ve yakınlarını mağdur etti. Ameliyatların zorlukla yapılabildiğini belirten hasta 
yakınları, bidonlarla hastanelere su taşımak zorunda kaldıklarını anlattılar.  
  
14 Eylül 2011’de, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin 
engellenmesinin protesto edildiği eylemde, polisin kullandığı gaz bombasıyla şakağından ağır 
yaralanan ve Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 22 yaşındaki Yusuf Dayan'ın hayati 
tehlikesi devam ediyor. Ameliyata alınan fakat kafatasının kırılması nedeniyle beyin kanaması geçirdiği 
öğrenilen Dayan'ın Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildiği bildirildi. Hastanenin 
ambulansının bulunmaması nedeniyle sevki geciken Dayan için Silopi Belediyesi'ne ait ambulansın 
çağrıldığı öğrenildi.  
 
19 Eylül 2011’de,İHD Diyarbakır şubemiz başvuruda bulunan Tuba Cengiz, şu beyanlarda bulundu: 
“Bir doğalgaz şirketinde teknisyen olarak çalışan abim Abdulaziz, 15.09.2011 tarihinde saat 18.00’de 
Şırnak’ta askeriyenin doğal gaz deposunun değişimi sırasında yaşanan patlamada yaralanmış ve 
vücudunda 3. dereceden ağır ve derin yanıklar oluşmuştu. Şırnak’tan helikopterle Diyarbakır’a getirildi. 
Şırnak hastanesinde yanlış rapor düzenlenerek yanıkların sadece %30 olduğu söylenerek yanlış bilgi 
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verildi, bu yüzden Dicle Üniversitesi tıp fakültesinde helikopter beklemek zorunda kaldı. Daha sonra 
abim çok bekletildiğinden kalp atışları zayıfladı, bunun üzerine doktorlar abimin kalbinin helikopter 
basıncına dayanamayacağını ölme ihtimalinin olabileceğini belirttiler. Bunun üzerine Adana’ya 
götürülmek üzere 112’den acil ambulans istedik. Gece 22:00 dan sabah 07:00 ye dek sürekli 112’yi 
arayıp ambulans istememize ve hastanın durumunun ağır yanık olduğunu defalarca belirtmemize 
rağmen sürekli 5 dk., 10 dk., sonra ambulans gelecek diye oyaladılar. 9 saat boyunca ambulans 
gelmedi ve abimin durumu çok ağırlaştı. Abimin acildeki doktoru Ömer KAÇMAZ şahitlikte 
bulunacağını, çok ihtimal bulunduğunu söyleyerek, suç duyurusunda bulunacağını belirtti. 112’dekiler 
ambulans şoförünü saat 5’ de aramışlar. Acil durum olmasına rağmen bu kadar ilgisizlikten dolayı 
İHD’den hukuki yardım talep ediyorum” 
 
 
19. Eylül 2011’de,İHD Diyarbakır şubemize başvuran Feyziye Kolakan, şu beyanlarda bulundu:  
“Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan oğlumu ziyarete gittiğimde birkaç kez üst 
araması amacı ile X-Ray cihazlarından geçmek zorundayım. Ancak kalbimdeki pilden dolayı bundan 
olumsuz etkileniyorum, pil devre dışı kalmaktadır. Bu cihazdan geçmemem gerekmektedir. Cezaevi 
yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde ve rapor sunmama rağmen taleplerim kabul edilmedi. Cezaevi 
ziyaretlerim sırasında üst aramalarımın cezaevi görevlilerinde yapılmasını ve X-ray cihazının geçişim 
sırasında kapatılmasını talep etmakteyim.”   
  
4 Ekim 2011’de, Diyarbakır'da 25 Haziran'da YSK tarafından vekilliği düşürülen Hatip Dicle için 
düzenlenen protesto gösterileri sırasında polisin attığı gaz bombasının sol gözüne isabet etmesi 
sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 gün tedavi 
altında kalan Hüseyin Caruş'un kaybettiği gözü ile ilgili çekilen film kayboldu. 3 saat ameliyatta 
kaldığını ve 4 gün sonra da taburcu edildiğini belirten Caruş, görme yetisini kaybetmesine neden olan 
metal parçasına ilişkin film çekildiğini söyledi. Yaşanan olaydan 2 ay sonra İstanbul Cerrah Paşa Tıp 
Fakültesi Hastanesi'ne muayene için gittiğini ifade eden Caruş, buradaki uzman doktorların da göze 
ilişkin tıbbi hiçbir müdahalenin sonuç vermeyeceğini kendisine söylediklerini aktardı. Diyarbakır Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yüzde 35 özürlü raporu alan Caruş, olayla ilgili duyduğu şüpheleri 
şu cümleler ile dile getirdi: "İşin en ilginç yanı bana gözüm ile ilgili rapor yerine göğsüm ve sırtım ile 
ilgili çekilen filmler verildi. Ayrıca film ile ilgili hastaneye gittiğimde, filmle ilgili kime soru sorduysam 
tedirgin oldular. Filmin kaybolduğundan sanki haberleri vardı. Dosyamı benim dışımda kim alabilir? 
Diye sorduğumda da 'Ancak savcılık ya da ameliyatı yapan doktor alabilir' dediler. Emniyetten 
şüpheleniyorum, filmi onlar kaybetmiş olabilirler. Hukuki işlem başlatacağımı bildikleri için dosya 
içindeki filmi kaybettiler" dedi. 
 
20 Ekim 2011’de, Gülen cemaatine yakınlığı ili bilinen Türkiye'nin birçok ilinde özellikle de mahalle 
aralarında kurulan Birleşik Mağazalar (BİM) zaman zaman yurttaşları mağdur etme haberleri ile de 
gündeme geliyor. Siverek’in Gurabibey Mahallesi'nde bulunan BİM şubesinde çocukları için çikolata 
alan Hüseyin Kırkutay adlı yurttaş, çikolataların küflü olduğunu ileri sürdü. İlk etapta 75 kuruşa aldığı 
Ülker marka çikolatayı uğradığı kahvehanede arkadaşlarına verdiğini söyleyen Kırkutay, sabah 
gördüğü arkadaşlarının kendisine çikolatayı yedikten sonra mide ağrısı çektiklerini söylemesi üzerine 
tekrardan BİM'e giderek, aynı ürünü satın aldığını söyledi. İkinci defa aldığı çikolatanın küflü ve 
kokmuş olduğunu gören Kırkutay, çikolatanın son kullanma tarihine baktığının da tarihinde herhangi 
bir anormallik olmadığını, ambalajın üzerinde son kullanma tarihi olarak 30 Mayıs 2012 yazdığını 
kaydetti. Kırkutay, ilk etapta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne şikayette bulunmak istediğini ancak 
bir sonuç alamayacağı düşüncesiyle şikayet etmekten vazgeçtiğini söyledi.   
 
20 Ekim 2011’de, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesinde 1931 yılında doğan Sima Ölmez, 15 yaşındayken 
aynı ilçede oturan Silo Ölmez ile evlendi. Evliliklerinden kısa süre sonra ekonomik sıkıntılardan dolayı 
yerlerinden göç ederek, Çukurca İlçesi'ne bağlı Geritan Köyü'nde oturan bir akrabasının yanına 
yerleşti. Ancak 1995 yılında köyleri PKK'ye yardım ettikleri gerekçesiyle askerler tarafından boşaltıldı. 
Köy boşaltmalarından sonra zor durumda kalan Ölmez Çifti, Çukurca İlçesi’ne bağlı Zap Suyu 
kenarında bulunan Geçimli (Dira Mersava) Köyü’ne yerleşti. Evlilik süreleri içinde 5 erkek, 2 kız 7 
çocuğu ve 30 torunu olmasına rağmen çocukların büyük bölümü iş kurarak, köyden ayrıldı. 5 yıl önce 
eşi Silo Ölmez de yaşamını yitirince Sima nine sadece sakat olan oğlu Tahir ile birlikte ortada kaldı. 
Geçirdiği bel fıtığı ameliyattan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğluyla ortada kalan Ölmez, 
çocukların sigortalarından dolayı yeşil kart alıp, tedavide olamıyor. Oğlunun tedavisiyle uğraşırken, 
yaşlılık ve hastalıktan dolayı iki gözünü kaybeden 80 yaşındaki Sima Ölmez, şuan baraka bir evin 
köşesinde tamamen ölüme terk edilmiş durumda. Annesinin yıllarca kendisini tedavi etmek için 
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dolaştırdığını, ancak şu an annesine bile bakamadığını aktaran oğlu Tahir Ölmez ise, "Annemle birlikte 
ölümü terk edildik. İkimizin de çalışacak durumu yok. Evin içinde ölüme terk edilmiş durumdayız. Şuan 
yaşıyorsak, hayırsever insanların sayesindedir. Annemin gözlerini tedavi etmek istedik. Ancak Hakkari 
merkezde oturan abim SSK'lı olduğu için ne onun SSK'sında yaralanıyor ne de Yeşil Kart veriliyor. Ne 
yapacağımızı bilmiyoruz. Duyarlı kesimlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.  
 
 
 

DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
21 Nisan günü, Adana’da Tepebağ Mahallesi’nde bulunan Aziz Paulus Katolik Kilisesi’ne bıçaklı 
saldırı girişiminde bulunan 2 kişi, kilisede bulunan heykelleri kırarak kiliseyi tahrip etti. S.E. (26) ve İ.K. 
(26) adlı iki zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı   
 
2 Mayıs 2011’de Mardin'in Midyat ilçesinde 22 yıl aradan sonra topraklarına dönen Elbeğendi Köyü 
papaz yardımcısı Süryani papaz yardımcısı Şammas Demir, arazide koyunlarını otlatan bir şahıs 
tarafından pompalı tüfekle vuruldu.  (  
 
Ankara Valiliği’nin 10 Kasım 2010’da yaptığı başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
tüzüklerinde yer alan “ibadet amaçlı cemevi yaptırılması” ifadesi nedeniyle Çankaya Cemevi Yaptırma 
Derneği hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvasıyla 24 Kasım 2010’da açtığı kapatma davası 4 
Ekim 2011’de sonuçlandı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
mahkeme başkanı, savcının “Aleviliğin din, cem evinin ibadethane olmadığını” ileri sürerek derneğin 
kapatılması yönündeki esas hakkındaki görüşüne rağmen davanın reddinin kararlaştırıldığını bildirdi   
 
1 Kasım 2011’de Diyarbakır’da Eczacılar İlköğretim Okulu öğrencisi H.B.’nin, Hıristiyan olmasından 
ötürü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulma talebinin reddedildiği ve H.B.’nin aynı dersin 
öğretmeni A.D. tarafından dua okuyamadığı gerekçesiyle darp edildiği öğrenildi   
 
 
 
 

ENGELLİ HAKLARI  
 
Yüzde 80 engelli Cemal Yücel, kapatılan DTP'nin Urfa'daki yerel seçim mitingine katıldıktan sonra 
"bakım ücreti" kesildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gerekçesini "Yücel'e bakan ve bakım ücretini üç 
yıl kesintisiz alan üvey annesinin birinci dereceden akrabası olmadığına" bağladı.    

AYRIMCILIK 

3 Ocak 2011’de, TSK içinde namaz kılan askeri ve sivil personelin takip edildiği, uyarıldığı, emir 
yayınlanarak namaz kılanlar hakkında yasal işlem yapılması istendiği öğrenildi.  

10 Şubat 2011’de, alınan bilgiye göre, İstanbul Kartal Hava Kuvvetleri Cevizli Özel Eğitim Merkez 
Komutanlığı Orduevi'nde 2009 yılında gerçekleştirilen düğüne ait davetiyede, "Düğünümüz askerî 
ortamda gerçekleştirileceğinden erkeklerde uzun saç ve sakal, bayanlarda türban ve elli yaş altı 
bayanlarda başörtüsü yasaktır." uyarı notunun yer aldığı öğrenildi. 

18 Mart 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Y.M. Adana Emniyet Müdürlüğü TMŞ 
ekipleri tarafında Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Lisesi’nde panel verildiğini, panelde Kürtlere karşı kışkırtıcı 
ibareler kullanıldığını ve buna karşı çıktığı için gözaltına alınıp darp edildiğini belirtmiştir.   

15 Nisan 2011’de, Yönetmen Aydın Orak’ın ‘Bir Başkaldırış Destanı: Bêrîvan’ isimli filmi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na takıldı. Filmin yönetmeni Aydın Orak, bu ay sonunda vizyona sokmayı 
planladıkları film için 20 gün önce bakanlığa eser işletme belgesi için başvurduklarını, ancak 
başvurularının reddedildiğini açıkladı. Filmi Türkiye’de gösterme olanaklarının kalmadığını belirten 
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Orak, henüz bu kararın gerekçesini bilmediklerini aktardı. İstanbul Film Festival kapsamında çarşamba 
günü gösterilen film, 1992 yılında Cirze’de yaşanan kanlı Newroz’u anlatıyor. Kutlamalar sırasında 17 
yaşındaki Bêrîvan Cizre başından hiç çıkarmadığı kefiyesiyle kalabalığa öncülük ederek simge haline 
gelmişti. 
 
Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde bahar dönemi sınavlarına giren öğrenciler,  
Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Polat, 
Ermenileri "Hain", "İşbirlikçi", "Arkadan vuran" şeklinde tanımlayıp, kaynaklara göre bir milyon 
Ermeni'nin yaşamını yitirmesini ise "Hainlikleri nedeniyle tehcir edilmiş, yolda açlıktan, soğuktan 
ölmüştür" şeklinde açıklayarak, soru şekline getirmiş ve cevap olarak da öğrencilerden, "Doğru" yada 
"Yanlış" şıklarını işaretlemelerini istemiştir.   

24 Mayıs 2011’de, alınan bilgilere göre, “Türkiye Türklerindir”, “Kürt sorunu yok, Kürt istilası var”, 
“Balıkesir’i PKK’dan kurtar” gibi sözlerle, 12 Haziran seçimlerine Balıkesir’den “ulusalcı-bağımsız 
aday” sıfatıyla katılan ve “Türk’ün Partisi” sloganıyla kurulan Ulusal Parti’de genel sekreter yardımcılığı 
yapan Serap Yeşiltuna, adını taşıyan internet sitesinde de ırkçı yazılarının ve çağrılarının dışında 
“İstila”, “Türk Kızının Gelinliği Beyaz Kefen” gibi ırkçı filmlere yer verdiği ve seçim çalışmalarını hiçbir 
engelle karşılaşmadan sürdürdüğü ve Balıkesir Belediyesi’nin bilbordlarına ırkçı afişlerini asarak 
propagandasına devam ettiği öğrenildi. 

28 Mayıs 2011’de, Devlet eski Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, Anayasada "tek 
bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet" konularında değişiklik yapılmaması gerektiğini belirterek, 
"Türkiyeliyim yok arkadaş: 'Türküm' diyecek arkadaşlarımız, bunu öğrenecekler. O zaman hepsine 
saygılar sunacağız, başarılar dileyeceğiz" dedi. 

24 Haziran 2011’de, İHD Sakarya şubemize başvuruda bulunan Elif Silahlı ve Nesrin Kılıç, “Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığının, Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı ve Kocaeli Makine Mühendisler Odası ile 
ortak açılan Enerji kimlik belgesi kurslarına katıldıktan sonra hak ettikleri EKB kimliği almaları için 
başvurduklarında, türbanlı oldukları için kimlik verilmediğini ifade ettiler. 

5 Temmuz 2011’de, inşaat işçisi Yılmaz Gürhan ile Mükail Çelik, sürücülük sınavlarına katılmak üzere 
Metro Turizm’e ait otobüsle Manisa’ya hareket etti. Yolculuk sırasında kendi aralarında Kürtçe 
konuşan 2 arkadaşı otobüsün şoförü ve muavini tartaklayarak, yolun ortasında otobüsten indirdi. 
Gürhan ve Çelik Manisa’ya otostopla vardıklarını belirterek, “Bu durumu karşı sessiz kalmayıp gerekli 
yerlere başvuracağız” dedi. 

6 Temmuz 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan trans birey Sevda Yılmaz: 
“Çapa’daki özel hastane Medi Life çalışanı bana gülerek, alaycı bir şekilde ‘beyefendi’ diye hitap etti. 
Ben bunun üzerine başhekime çıktım ve kendisine anlattım. Başhekim bana şu cevabı verdi ‘sizi 
karıştırmıştır” diye beyanda bulundu.  
 
11 Temmuz 2011’de Antalya’da bankaya para yatırmaya giden E. ve S. adlı iki travesti, çevrede 
bulunan esnafın sözlü tacizinin ardından, 15 kişilik bir grubun linç girişimine maruz kaldı. Saldırıya 
uğrayan E. yaptığı açıklamada, aramalarına rağmen polis ekibinin gelmediğini; saldırıdan bir saat 
sonra gelen polis ekibinin yanında da darp edildiğini fakat saldırganlardan gözaltına alınan olmadığını 
ifade etti (bianet.org, 11 Temmuz).  

21 Temmuz 2011’de, İstanbul’da son zamanlarda Kürtleri hedef alan ırkçı saldırıların “Zeytinburnu 
Mehmetçikleri ve 58. Bulvar Zeytinburnu” isimli Facebook sayfaları tarafından yönlendirildiği ortaya 
çıktı. Sayfalarda Hakan Saray, Filiz Saray, Mesut Şimşek ve Ahmet Taşkesen isimlerini kullanan 
şahısların başta olduğu gözlenirken, burada yapılan yazışmalarda “Zeytinburnu Mehmetçikleri” 
sayfasının admini “polis bizimledir” denildiği öğrenildi. 

22 Temmuz 2011’de, Sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlendikleri iddia edilen ırkçı bir grubun 
İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde BDP üyelerine ve ilçe binasına yönelik saldırıları devam etti. 
Yanlarında getirdikleri taş ve sopalarla ilçe binasına saldıran ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, 
“Türkiye Türktür, Türk kalacak” sloganları atan ırkçı grubun dağılması için gruba basınçlı suyla 
müdahale eden polis ekiplerinin başında yer alan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı’nın gruba 
“tamam arkadaşlar, sağ olun, var olun, işimizi zorlaştırmayın, biz onlara yeteriz” dediği ifade edildi. 
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22 Temmuz 2011’de, Zeytinburnu'nda gece yapılan ırkçı saldırılarda Kürtlere ait 3 ev, bir manav ve 3 
tekstil atölyesi tahrip edildi. Sabaha doğru polislerin düzenlediği ev baskınlarında ise 11 kişi gözaltına 
alındı. İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi'nde Kürtlere yönelik ırkçı saldırılar devam ederken, yetkililer 
sessizliklerini korudu. Bütün çağrılara rağmen önlem alınmayan ilçede Kürtlere ait işyerlerine saldırılar 
yapıldı. 5 Telsiz Mahallesi'nde 2 ev ve 2 tekstil atölyesi, Çırpıcı Mahallesi'nde ise bir ev, bir manav ve 
bir tekstil atölyesi tahrip edildi. Öte yandan sabaha doğru evlere baskın düzenleyen polisler 11 kişiyi 
gözaltına aldı. Olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Akkurt, Hasan Doğan, Mehmet 
Sadık Dursun, Takettin Alptekin, Medeni Akgül, Ümran Akgün, Ahmet Ecer, Ahmet Buldur, Hikmet 
Kurtok, Abdulkadir Artan ve Şerif Dayan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.  

23 Temmuz 2011’de, Diyanetin düzenlediği Kitap Fuarına İslami-Kürt yayınevi Nûbihar'ın katılım 
isteğinin kabul edilmediği bildirildi. Nûbihar yayınevi tarafından yapılan açıklamada, Diyanetin 
düzenlediği Kitap Fuarına her yıl olduğu gibi bu yıl da bir İslami-Kürt yayınevi olarak katılım için 
başvurduklarını, fakat her defasında sudan sebeplerden, müracaatlarının kabul edilmediği belirtildi. 
Yapılan açıklamada "Türkiye’de ilk defa Kürtçe mevlidi, Kuran-ı Kerim mealini, Riyazus-Salihini, ilk 
Kuran tefsirini ve Kürt tasavvuf eserlerini basan Nûbihar Yayınevi olarak, talebimiz her yıl geri çevrilse 
bile fuar için başvurmaya devam edeceğiz'' denildi. 
 
28 Temmuz 2011’de Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde, yoldan geçen insanların kimlik bilgilerini kontrol eden 
ırkçı bir grup, bir lokantada garsonluk yapan Nadir Gülenç’i Kürt olduğu için linç etmek istedi. (ANF, 29 
Temmuz). 
 
21 Ağustos 2011’de İstanbul’da Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nda oturan B.Ç. (27), yanına gelen 
dört sivil polis memurunun, kendisinin fotoğrafını çektiğini ve kendisini “bir daha buraya gelirsen demir 
yumruk iner” diye tehdit ettiklerini söyledi. B.Ç. eşcinsel olduğu için bu muameleye maruz kaldığını 
ifade etti.  (Milliyet, 25 Ağustos). 

5 Eylül 2011’de,İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Silvan doğumlu Bedri Yılmaz (26) 
“19.07.2011 günü Metro Turizm’le Çanakkale’den İstanbul’a gelmek için bir bilet satın aldım. Tabi 
bana yanlış otobüste yolculuk yaptığımı 2–3 saat sonra söylediler. Bu arada otobüs içinde bir sürü 
mağduriyet yaşadım (koltuk değişimleri-hakaret). Beni gece 2.30–3.30 arası Gelibolu, Ecebank arası 
bir yerde zorla indirdiler otobüsten. Ben yürüyerek jandarmaya geldim ve şikâyetçi oldum. Ama şu ana 
kadar herhangi bir şey olmadı, sonuç alamadım yani… Gelişmeleri bilmiyorum. Bu arada o gece 
köpek tarafından ısırıldım ve hastaneden rapor aldım. Halen kuduz aşısı olmaktayım.” dedi. 
26 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Osman Şimşek, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
22.09.2011 tarihinde bir arkadaşımı ziyaret etmek için Antakya’ya gittim. 23.09.2011 tarihinde Antakya 
şehir merkezinde dolaştığım esnada yanıma iki zabıta memuru gelerek beni aldılar ve benim dilencilik 
yaptığımı iddia ettiler. Tüm karşı koymalarıma ve durumu anlatmama rağmen beni aradılar ve 
üzerimde bulunan 4 aylık emekli maaşım olan 2400,00 TL’yi aldılar. Akabinde bana idari para cezası 
kestiler. Ben kesinlikle orada dilencilik yapmadım. Zabıta memuru benim Kürtçe konuştuğumu görünce 
beni PKK’li zannedip kasten böyle bir şey yaptılar. İHD’den hukuki yardım talep ediyorum.”  
 
10 Ekim 2011’de, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde ikamet eden Numan Yeşil, "Vekil öğretmenlik" 
talebiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Ancak Yeşil'in başvurusunun İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü nedeniyle reddedildiği iddia edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Yeşil, başvurusunun bilinçli olarak reddedildiğini söyledi. 
Başvurusunun reddedilmesiyle ilgili İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Akdeniz'le görüştüğünü 
dile getiren Yeşil, "Müdür bey 'Senin başvurun emniyet müdürlüğü engeline takıldı' cevabını verdi" 
dedi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, sabıkasının olup olmadığını sorduğunu 
belirten Yeşil, "Benimle ilgili suç teşkil edebilecek herhangi bir kayda rastlanmadığını söylediler" 
şeklinde konuştu. Emniyetten sabıkası olmadığına dair kayıt alarak yeniden İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Aslan'ın yanına gittiğini ifade eden Yeşil, bu defa da "Kaymakam kendi inisiyatifini kullanarak 
adının üstüne çizik çekti" cevabını aldığını söyledi. Akdeniz'in ardından ise kendisine, "Git senin işini 
ancak AKP İlçe Başkanı yapar. Onun yanına git dorumunu anlat, onun kaymakamla arası iyidir ona 
söyle o sana yardımcı olur" önerisinde bulunduğunu söyleyen Yeşil, "Karşılaştığım tablo bölgedeki 
eğitim camiasının nasıl bir vaziyette olduğunu görmeme yetti" diyerek AKP'li başkanın yanına 
gitmediğini söyledi. Konuya ilişkin görüştüğümüz İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aslan ise, bilgi 
vermekten kaçınırken, "O konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.   
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11 Ekim 2011’de, Hakkari'deki Milli Eğitime bağlı okullarda hizmetli olarak alınacak olan 60 kişi için 
Atatürk Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapıldı. Ancak kura çekiminin belirlenen zamandan 1 saat önce 
yapıldığı ve kurada isimleri çıkanlar için torpil yapıldığını iddia eden çok sayıda yurttaş, kura çekiminin 
iptal edilmesi ve adaletli bir kura çekiminin yapılması için valilik önüne kadar yürüyüş düzenledi. Sık 
sık İş-Kur Müdürü Abdullah Bor'u istifaya davet eden sloganlar atan grup Milli Eğitim Müdürü ile 
görüşmek istedi. Valilik önünde geniş önlem alan polisler yurttaşların valiliğe girmesine izin vermedi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda gruptan 5 kişi Mili Eğitim Müdürüyle görüştü. Ardından ise 5 temsilci, 
Milli Eğitim Müdürü M. Sena Yakut ve İş-Kur Müdürü Abdullah Bor ile birlikte, Hakkari Vali Yardımcısı 
Abdullah Şen ile görüştü. Görüşmeden sonra Vali Yardımcısı Şen'in konuyla ilgileneceği sözünü 
verdiği belirtilmesi üzerine, valilik önünde toplanan yurttaşlar dağıldı.   
 
22 Aralık 2011’de Şanlıurfa’da 19 Aralık günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde doğum 
yapan Halime Erkut (27) doğum sırasında hemşire ve ebeler tarafından dövüldüğünü bildirdi. Halime 
Erkut, Kürt olduğu için doğumhanede kendisine tokat atıldığını ve sağ işaret parmağının aldığı 
darbeler sonucu kırıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu   
 
 


