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Takdim

	 İnsan	Hakları	ve	Mazlumlar	İçin	Dayanışma	Derneği,	MAZLUMDER	kurulduğu	1991	
yılından	beri	Türkiye’de	ve	Dünya’da	yaşanan	hak	ihlalleriyle	ilgilenmiş	ve	birçok	alanda	
yaşanan	 insan	 hakları	 sorunlarını	 gündeme	 getirmiştir.	 Bugüne	 kadar	 birçok	 konuda	
raporlama	faaliyetleri	gerçekleştiren	MAZLUMDER,	her	yılın	sonunda	hazırladığı	Türkiye	
ve	Dünya	raporlarıyla	yerli	ve	yabancı	kamuoyunda	insan	haklarının	gelişimine	önemli	
katkılar	sağlamıştır.

	 Türkiye	 içinde	 bulunduğu	 coğrafya	 ve	 tarihi	 ilişkileri	 nedeniyle	 birçok	 önemli	
toplumsal	süreç	ve	devinimleri	yoğun	ve	hızlı	bir	şekilde	yaşamaktadır.	Geçmiş	yıllara	
nazaran	 insan	 hakları	 konusunda	 iyileşmeler	 olsa	 da,	 	 geçmişin	 militarist/tek	 tipçi	
alışkanlıkları	ihlalleri	yaşatmaya	devam	etmektedir.

2010 yılında yaşanan insan hakları ihlallerini ana hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz:

•	Askeri	kışlalardan	gelen	kurşunlar	ve	kullanılmış	mühimmatın	uluorta	bırakılması	net-
icesinde	yaşanan	çocuk	ölümleri,
•	Mayınlı	araziler	dolayısıyla	yaşanan	sivil	ve	asker	ölümleri,
•	İntihar	ya	da	kaza	olduğu	iddia	edilen	asker	ölümleri	-ki	son	on	yılda	sadece	Jandarma	
Teşkilatında	400	ün	üzerinde	 intihar	vakası	yaşanmıştır-	ve	çift	başlı	yargı	nedeniyle	
etkili	soruşturma	imkânlarından	yoksun	oluşu,
•	Dur	ihtarına	uymadıkları	için	polis	veya	jandarma	kurşunuyla	öldürülen	siviller,
•	Cezaevlerindeki	kötü	şartlar	ve	tecritin	yol	açtığı	kronik	hastalıklar	neticesinde	yaşanan	
ölümler,	işkence	iddiaları,	hastaların	sevk	işlemlerinde	yaşanan	ihlaller	ve	diğer	ihlaller,
•	Legal	veya	illegal	Kürtaj	uygulamaları	-ki	sadece	Türkiye’de	yılda	350	bin	kürtaj	vakası	
yaşanmaktadır-	ve	bunun	özgürlükler	adına	savunulması,
•	Soruşturma	ve	kovuşturma	aşamalarında	yaşanan	Adil	Yargılanma	Hakkı	ihlalleri	ve	bu	
kapsamda	“Gizlilik	Kararı”	uygulaması,	uzun	tutukluluk	süreleri	neticesinde	bir	tedbir	
olan	 tutuklamanın	 cezaya	 dönüşmesi,	 medyanın	 ve	 siyasilerin,	 masumiyet	 karinesine	
aykırı	olarak,	şüpheli	ve	sanıkları	suçlu	gibi	lanse	etmesi,
•	 Gece	 yarısı	 yaşanan	 polis	 baskınlarında	 özellikle	 aile	 fertlerinin	 ve	 çocukların	
korkutulmasına	yönelik	davranışlar,	insanların	yatak	odalarına	girilerek	keyfi	bir	biçimde	
insanların	özel	eşyaları	karıştırılması,
•	Düşünce	ve	fikirlerini	açıklayan	gazetecilere,	yazarlara	ve	sanatçılara	açılan	bunaltıcı	
davalar,
•	İlk	ve	ortaöğretim,	üniversite	ve	kamu	kuruluşlarında	devam	eden	başörtüsü	yasağı	
uygulamaları	-ki	üniversitelerdeki	görece	rahatlamaya	rağmen	çalışma	hayatında	yasağın	
devam	 ediyor	 olması-	 ve	 ilköğretimde	 başörtüsü	 takmak	 isteyen	 öğrencilerin	 veliler-
ine	 yönelik	 hükümet	 kanadından	 yapılan	 tehditler,	 hastanelerde	 yaşanan	 ayrımcılık	
uygulamaları,
•	Kitle	gösterilerinde	polis	tarafından	kullanılan	şiddetli	müdahale	yöntemleri,	“Toplantı	
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ve	Gösteri	Yürüyüşü	Kanununa”	muhalefet	suçu	iddiasıyla	yaşanan	darp,	haksız	olarak	
gözaltı,	tutuklama	ve	cezalar,		çocuklukları	hiçe	sayılan	TMK	Mağduru	çocuklar,
•	Derneklere	yönelik	kapatma	davaları	ve	çeşitli	faaliyetlere	getirilen	sınırlandırmalar,
•	Kürtçe	eğitim,	Kürtçe	isim,	cezaevlerinden	yazılan	Kürtçe	mektuplar,	Kürtçe	savunma	
ve	propaganda	konusunda	yaşanan	sıkıntılar,	Kürtçe	konuştuğu	için	hastanelerde	azar-
lanan	ve	ayrımcılığa	uğrayan	hastalar,
•	Engellilere	yönelik	yok	sayıcı	tutumlar,
•	Yasadışı	dinlemeler	bir	tarafa;	“yasal”	dinlemelerde	de	yaşanan	hukuksuzluklar,
•	 Özel	 hayatın	 mahremiyetini	 ihlal	 eden	 yasadışı	 kayıtların	 kamuya	 ulaştırılmasının	
önüne	geçilememiş	olması,	sorumluların	yargıya	getirilememesi,	
•	Mülteci	ve	sığınmacıların	misafirhane	adı	altında	aylarca	adeta	gözaltında	tutulmaları,	
olumsuz	yaşam	koşulları	içinde	bırakılmaları,	insanlık	dışı	muamelere	tabi	tutulmaları,
•	Kur’an	eğitimine	getirilen	sınırlandırmalar	ve	bu	sınırlandırmalara	direnenlere	yönelik	
baskı	politikaları	ve	ceza	tehditleri,	namaz	vakitlerine	çalışma	hayatında	yer	tanınmaması,	
Müslüman	çoğunluğun	görünürlüğünün	adeta	yok	sayılması,	Resmi	ideolojiden	beslenen	
hutbelerle	camilerin	resmi	ideolojinin	inşası	için	araçsallaştırılması,	dini	sohbet	amacıyla	
bir	araya	gelen	grupların	geniş	çaplı	operasyonlarla	mağdur	edilmesi,
•	Alevilerin	cem	evlerine	ilişkin	talepleri	noktasında	yeterli	ilerlemenin	sağlanamamış	
olması	ve	genel	anlamda	alevi	vatandaşlara	yönelik	birçok	alanda	uygulanan	ayrımcılık,
•	Türkiye’de	Hıristiyan,	Yahudi	ve	diğer	dinlere	mensup	kişilere	yönelik	çeşitli	alanlarda	
baskı	ve	uygulamalar,
•	Dünyanın	birçok	ülkesinde	en	temel	haklardan	birisi	olarak	kabul	edilen	“vicdani	ret	
hakkı”nın	bir	hak	olarak	görülmemeye	devam	etmesi	ve	bu	hakkı	kullanmak	isteyenlerin	
idari	ve	adli	baskılara	maruz	kalması.

	 Sonuç	itibariyle	Türkiye’de	yaşanmakta	olan	ihlallerin	kaynağının	yapısal	sorunlar	
olduğu	gerçeği	ile	karşı	karşıya	olduğumuz	açıktır.	Bu	yapısal	sorunların	temelinde	ise	
darbe	anayasası	ve	kurumları	bulunmaktadır.	Atılan	her	olumlu	adım	bir	şekilde	geçmişin	
kalıntısı	askeri	anayasa	düzeninin	ağlarına	takılıp	kalmaktadır.	

	 12	 Eylül	 2010	 tarihinde	 yapılan	 referandum,	 özgürlüklerin	 genişlemesine	 katkı	
sağlamışsa	da	bu	değişikliklerin	yetersiz	olduğu	tarafımızca	birçok	defa	dile	getirilmiştir.	
Bu	 nedenle	 militarist/tek	 tipçi	 devlet	 anlayışının	 ortadan	 kalkması	 için	 Anayasa’nın	
bütünüyle	değişmesi	önemli	bir	adım	olacaktır.	Sistemin	ruhunda	var	olan	militarist/tek	
tipçi	yapının	tamamen	ortadan	kalkması	için	yeni	bir	Anayasa’nın	yanında	bir	dizi	yasal	
ve	kurumsal	değişikliğin	yapılmasının	da	zorunlu	olduğunu	belirtmek	isteriz.	Bu	anlamda	
darbe	düzeninin	tüm	kurumlarıyla	hukuk	temelinde		yeniden	yapılandırılması	elzemdir.

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Başkanı
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Introduction

	 Association	for	Human	Rights	and	Solidarity	for	Oppressed	People,	MAZLUMDER	
has	been	interested	in	human	rights	violations	in	Turkey	and	overall	world	since	its	
establishment	1991	and	brought	into	agenda	the	human	rights	problems	from	various	
fields.	Up	to	now	MAZLUMDER	who	made	reporting	activities	in	many	issues,	with	its	
yearly	Reports	on	the	World	and	Turkey	has	been	contributed	a	lot	for	improvement	of	
human	rights	both	in	local	and	international	public	opinion.		

	 Turkey	due	to	 its	geographic	and	historical	 relations	experiences	many	social	
processes	and	dynamics	intensely	and	rapidly.	Politically	and	socially	important	issues	
are	faced	continuously	in	a	drastic	speed.	In	this	aspect	the	year	2010	has	been	very	
intense	for	the	agenda	of	human	rights.		

	 We	can	classify	the	human	rights	violations	faced	in	2010	emphasizing	to	right	
to	live	and	many	other	violations	in	main	points	as	followed:	

•	Children	deaths	caused	by	Bullets	coming	from	military	barracks	and	recklessly	dis-
posed	military	ammunition,	
•	Civilian	and	military	deaths	caused	by	minefields,	
•	Suicide	or	accident	claimed	soldier	deaths,	in	the	last	10	years	only	in	gendarmerie	
more	than	400	suicide	cases	seen,	and	because	of	dual	judiciary	being	lack	of	efficient	
investigation	facilities,	
•	Civilians	who	were	killed	by	police	or	gendarmerie	bullet	for	disobeying	stop	warning,	
•	Deaths	caused	by	chronic	diseases	due	to	poor	conditions	in	prisons	and	isolations,	
torture	 allegations,	 violations	 in	 referral	 treatments	 of	 the	patients,	 and	 the	other	
violations,	
•	Legal	or	illegal	abortion	practices,	only	in	Turkey	350	thousand	abortion	cases	seen	
in	a	year,	and	to	defend	this	practice	in	the	name	of	freedoms,
•	Violations	of	right	to	a	fair	trial	in	the	processes	of	investigation	and	prosecution	
and	in	this	aspect	implementation	of	“Decision	of	Privacy”,	turning	into	punishment	of	
a	precaution	as	a	result	of	long	detention	durations,	against	presumption	of	innocence	
reflecting	suspects	and	the	accused	as	the	guilty	by	media	and	politics,
•	In	midnight	police	busts,	behaviours	particularly	to	scare	children	and	family	mem-
bers,	running	into	the	bedrooms	of	people	and	arbitrarily	jumble	their	private	stuff,		
•	Oppressive	lawsuits	against	journalists,	writers	and	artists	who	expressed	their	opin-
ions,	
•	Going	on	Headscarf	ban	over	primary	and	secondary	school	students,	university	stu-
dents,	and	public	office	workers-	despite	relative	ease	in	universities	ban	continues	in	
work	life-	and	threats	by	governmental	side	towards	parents	of	the	students	who	wants	
to	wear	headscarf	in	primary	schools,	also	discriminations	in	hospitals,
•	Violent	intervention	methods	used	by	the	police	against	mass	demonstrators,	for	bat-
teries,	unjust	detentions,	arrests,	and	penalties	with	the	allegation	of	disobeying	law	
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on	meetings	and	demonstrations,	TMK	victim	children	whose	childhoods	are	taken	away,	
•	Closure	cases	against	associations	and	limitations	to	several	activities,	
•	Problems	faced	in	the	areas	of	Kurdish	education,	Kurdish	naming,	Kurdish	letters	
written	from	the	prisons,	Kurdish	defense	and	propaganda,	patients	who	are	discrimi-
nated	and	chided	in	the	hospitals,		
•	Attitudes	ignoring	the	disabled	people,
•	Discounting	the	fact	of	illegal	wiretapings,	unlawfulness	in	“legal”	wiretapings,
•	Not	being	able	to	prevent	reaching	to	public	of	the	illegal	records	which	are	violating	
privacy	of	individual	life,	and	not	bringing	the	responsible	into	trial,
•	Keeping	under	custody	the	refugees	and	asylum	seekers	in	so	to	say	“guesthouses”,	
leaving	them	in	negative	life	conditions,	inhumane	treatments,
•	Limitations	to	teaching	of	Qur’an	and	oppressions	and	threats	with	penalty	against	
who	 resists	 those	 limitations,	not	giving	any	place	 for	prayer	 times	 in	work	hours,	
kind	of	ignoring	visibility	of	Muslim	majority,	instrumentalisation	of	the	mosques	for	
constructing	the	official	ideology	by	sermons	fed	by	official	ideology,	aggrieving	groups	
joining	for	the	purpose	of	religious	talk	by	widespread	operations,
•	Not	having	enough	improvement	to	meet	the	demands	of	Alewites	for	prayer	houses	
(Djemevi),	and	in	general	various	discriminations	against	Alewite	citizens,
•	Various	discriminations	against	people	who	belong	to	Christianity,	Judaism,	and	other	
minority	religions	of	Turkey,
•	“Right	to	conscientious	refusal”	which	is	accepted	as	one	of	the	basic	rights	in	many	
countries	of	the	world	is	continued	to	be	seen	not	as	a	human	right	and	oppressing	
officially	and	lawfully	to	the	people	who	want	to	use	this	right.

	 As	a	consequence	it	is	obvious	that	the	origins	of	the	problems	which	we	are	
facing	today	are	structural.	It	is	the	military	constitution	and	its	institutions	that	lay	
in	the	roots	of	these	structural	problems.	It	is	well	known	that	every	positive	step	is	
being	stopped	by	the	constitution	of	the	military	regime.	

	 Due	to	the	several	reasons	mentioned	above,	we	would	like	to	emphasize	once	
again	that,	the	existing	system	of	military	regime	should	be	restructured	on	the	basis	
of	civil	law.
 

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Director General 
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GİRİŞ

Bu rapor iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Yaşam Hakkı, 
Adil Yargılanma Hakkı, İşkence Yasağı,  Düşünce ve İfade Özgürlüğü,  Din 
ve Vicdan Özgürlüğü, Örgütlenme Hakkı, Ayrımcılık Uygulamaları, Özel 
Yaşamın Gizliliği, Basın Yayın Özgürlüğü, Hasta Hakları, Mülteci Hakları, 
AİHM Kararları ve Türkiye başlıkları altında 2010 yılında Türkiye’de 

yaşanan İnsan Hakları İhlallerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 

İkinci bölümde “Mazlumder İstanbul Şubesi Hak İhlallerini İzleme ve Ön-
leme Komitesi” tarafından yıl içinde medyada (yazılı, görsel ve internet 
medya) yer alan ihlal haberlerinin toplanmasıyla oluşturulmuştur. Yaşanan 
ihaller kronolojik olarak sıralanmıştır. Haber bölümü oluşturulurken ih-
lalin 2010 yılı içinde meydana gelmiş olmasına dikkat ettik. Birden faz-
la gazete veya habersitesinde yer alan veya farklı günlerde çıkan aynı 
olaya ilişkin haberlerden sadece bir tanesi aldık. Ayrıca haber metinleri 
üzerinde üslup yönünden değişiklikler yaptık. Haberin veriliş tarzının insan 
hakları diline uygun olmasına dikkat ettik.  Ayrıca haberleri olabildiğine 

özet olarak vermeye çalıştık.

Bu tarz çalışmalarda  haberin doğruluğunu araştırmak, teyit etmek çok 
zordur. Ama  “görünür gerçekliğe” dikkat ederek, buna göre haberleri 
metne aldığımızı belirtmek isteriz. Bu nedenle haberlerin “iddia” boyu-

tuna vurgu yapmayı ihmal etmedik.  

Tarihe bir not düşmek ve ihlallerin sorumlusu devlete yaşanan insan 
hakları ihlallerini bir arada göstermek, gerçeğe ışık tutmak, haksızlıkları 
ifşa etmek, insan hakları alanında çalışanların ilerde yaralanabileceği bir 
almanak oluşturmak gayesiyle hazırladığımız 2010 İnsan Hakları Raporunu 

kamuoyuna sunuyoruz.

Av. Cihat Gökdemir
MAZLUMDER İstanbul Şubesi 9. Dönem Başkanı
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TEŞEKKÜR
  

 Türkiye’de insan hakları mücadelesini, mazlum-zalim denkleminde ele 
alarak, zalimin karşısında hak ve adalet mücadelesi veren; aynı zamanda 
mazlumun dini, etnik ya da mezhebi farklılıklarını dikkate almaksızın 

yanında yer alan MAZLUMDER 20. yılını geride bıraktı.
 

 Geçtiğimiz bu uzun dönem boyunca MAZLUMDER komisyonlarında faaliyet 
gösteren gönüldaşlarımız, büyük bir emek ve titizlikle, hak ihlallerini, 
kimi zaman yerinde tesbit ederek raporladılar. Bu raporlar sayesinde 
ihlaller, çok sayıda uluslararası kuruluşun gündemine geldi. Türkiye İnsan 
Hakları raporları, aynı zamanda Türkiye’deki yetkili ve sorumlu kişiler 
tarafından da dikkatle takip edildi. Haksızlıkların giderilmesi, sorunların 

çözümü konusunda çok önemli bir işlev gördü.

  Elinizdeki bu çalışma, bu yönüyle çok önemli bir değere sahip. Bu  
vesileyle, başta 9. Dönem İstanbul Şube Başkanı Cihat Gökdemir olmak 
üzere, 9. Dönem Yönetim Kurulu üyelerine, Hak İhlalerini İzleme ve 
Önleme Komitesinin üyelerine MAZLUMDER ailesi adına teşekkür ederim.

 
 Mehmet Cüneyt Sarıyaşar

 MAZLUMDER İstanbul Şubesi 10. Dönem Başkanı
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Değerlendirme

	 Yaşam	Hakkı
 Haklara	sahip	olmanın	ve	bu	haklardan	yararlanmanın	ön	koşulu	yaşam	hakkının	
korunmuş	olmasıdır.	Yaşam	hakkı	korunamamış	ise	diğer	haklardan	söz	etmek	anlamsızdır.	
Bu	açıdan	yaşam	hakkı	diğer	haklara	nazaran	farklı	bir	öneme	ve	anlama	sahiptir.	Yaşam	
hakkı,	temel	hak	ve	özgürlüklere	ilişkin	uluslararası	insan	hakları	belgelerinin	neredeyse	
tümünde	yer	almıştır.	Yaşam	hakkını	teminat	altına	alan	birçok	uluslar	arası	belgeye	
Türkiye	de	imza	koymuştur.	Buna	rağmen	Türkiye	yaşam	hakkı	ihlallerinin	yoğun	olarak	
yaşandığı	bir	ülke	olmaya	devam	etmektedir.

	 Geçmiş	yıllara	oranla	yaşam	hakkı	ihlallerinde	nisbi	bir	azalma	söz	konusu	olsa	da	
belli	bölgelerde	ve	belli	alanlarda	bu	ihlaller	eskisi	gibi	hayatın	acı	bir	gerçeği	olarak	
karşımızda	durmaktadır.	Geçen	yıl,	Diyarbakır	Lice’de	askeri	bölgeden	atılan	bir	havan	
topu	mermisinin	bedenine	isabet	etmesi	ile	ölen	Ceylan	Önkol	olayının	benzerleri	bu	
yıl	da	yaşandı.	Olayın	basında	yoğun	bir	şekilde	yer	almış	olması	ve	çok	tartışılması,	
yeni	ölümlerin	olmasını	engellemedi.	Askeri	bölge	yakınlarında	dikkatsizlik,	ihmal	veya	
başka	nedenlerden	kaynaklanan	ölüm	olayları	yaşanmaya	devam	etmektedir.	Örneğin,	
Karabük’ün	Safranbolu	ilçesine	bağlı	Aşağıçiftlik	Mahallesi,	Kurttepe	mevkisindeki	evler-
inin	önünde	oynayan,	4	yaşındaki	Edanur	Avcı,	başına	bir	kurşun	isabet	etmesi	sonucu	
öldü.	Bu	kurşunun,	evlerine	yakın	bir	bölgede	bulunan	Safranbolu	125.	Jandarma	Er	
Eğitim	Alay	Komutanlığından	geldiği	ileri	sürüldü.	Yine,	Van,	Kurubaş	köyünde	21	Tem-
muz	2010	tarihinde,	annesi	ve	kardeşleriyle	birlikte	dedesinin	mezarını	ziyarete	giden,	
16	yaşındaki	Canan	Sadık	ensesine	isabet	eden	bir	kurşunla	yaşamını	yitirdi.	Canan’ın	
ölümüne	neden	olan	kurşunun	köy	yakınındaki	Hacı	Bekir	Kışlası’ndan	geldiği,	hareketli	
zırhlı	aracın	üzerinden	atıldığı	bilirkişi	raporuyla	tespit	edildi.	

	 Kullanılmış	mühimmatların	askeri	kışlalar	çevresine	veya	herkesin	gelip	geçtiği	
çöp	bölgelerine	bırakılıyor	olması	da	pek	çok	ölüm	ve	yaralanma	olaylarının	yaşanmasına	
neden	olmaktadır.	Ancak	pek	 çok	ölümlü	 vaka	 yaşanmasına	 rağmen	bu	konudaki	 ih-
mallerin	 veya	 yanlış	 uygulamaların	 devam	 ettiği	 anlaşılmaktadır.	 Bu	 nedenle	 başıboş	
bırakılan	mühimmatların	patlaması	neticesinde,	kışlaların	yakınlarında	yaşayan	kişilerin	
ölümüyle	sonuçlanan	vakaların	sayısı	–maalesef-	az	değildir.	

	 Her	yıl	olduğu	gibi	2010	yılı	içerisinde	de	azımsanmayacak	sayıda	şüpheli	asker	
ölümleri	yaşanmıştır.	Manisa	Askeri	Hastanesi’nde	askerliğini	yapan	ve	terhisine	40	gün	
kala	 ailesine	 intihar	 ettiği	 söylenen	 Tuncay	 Çiftçi;	 Adıyaman’da	 Baraj	 Koruma	 Bölük	
Komutanlığı’nda	savunma	mevzisine	koşarken	vurularak	hayatını	kaybeden	20	yaşındaki	
Jandarma	Er	Cüneyt	Kızılarslan;	Tunceli’nin	Hozat	İlçesi’ne	bağlı	Sarıtaş	Karakolu’nda	
nöbet	 tuttuğu	 sırada	alnından	 tek	kurşunla	vurulmuş	halde	bulunan	ve	yine	ailesine	
“intihar	ettiği”	söylenen	Antalyalı	Er	Murat	Oktay	Can;		Cudi	Dağı	eteklerinde	bulunan	
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Gürümlü	köyündeki	askeri	taburda	intihar	ettiği	ileri	sürülen	jandarma	Er	Ömer	Eyber-
ci...	Bunlar,	2010	yılı	içinde	yaşanan	şüpheli	asker	ölümlerinden	sadece	birkaçı.	Şüpheli	
asker	ölümleri	ile	ilgili	bu	yıl	Mecliste	verilen	bir	soru	önergesi	üzerine	İçişleri	Bakanı	
Beşir	Atalay,	son	10	yılda	401	jandarmanın	intihar	ettiğini	belirtmiştir.	Bu	sayı	şüpheli	
asker	ölümlerinin	ne	derece	vahim	bir	noktada	olduğunu	göstermesi	açısından	önemlidir.	
Bu	tür	olayların	etkili	bir	biçimde	soruşturulamaması,	olaylar	üzerindeki	şüphelerin	gi-
derilememesinde	önemli	bir	etkendir.	Bu	nedenle	etkin	bir	soruşturmanın	yürütülmesinin	
önündeki	yasal	engellerin	kaldırılması,	sorumlularının	cezalandırılması	gerekmektedir.

	 “Dur”	ihtarına	uymadığı	gerekçesiyle	polis	veya	jandarma	kurşunuyla	ölen	ve	bu	
şekilde	yaşam	hakkı	ihlal	edilen	kişi	sayısı	az	değildir.	7	Şubat	2010’da	Şırnak’ın	Ulu-
dere	İlçesi’ne	bağlı	Ortasu	Köyü’nden	Ortabağ	Köyü’ne	giderken	“dur”	ihtarına	uymadığı	
gerekçesiyle	jandarma	ekibi	tarafından	minübüs	taranmış,	olayda	minibüs	sürücüsü	Hecer	
Uslu	hayatını	kaybetmiştir.	Yine	Şanlıurfa’nın	Akçakale	İlçesi’ne	bağlı	Kepezli	Köyü’nde	
22	Nisan	2010’da	Suriye’den	Türkiye’ye	“kaçakçılık	yaptığı”	iddia	edilen	Taha	Özdemir	
(22)	 “dur”	 ihtarına	 uymadığı	 gerekçesiyle,	 açılan	 ateş	 sonucu	 hayatını	 kaybetmiştir.	
Şırnak’ın	Balveren	Beldesi’nde	5	Mayıs	2010’da,	“kaçakçı	oldukları”	 ileri	 sürülen	beş	
kişiye	“dur”	ihtarına	uymadıkları	gerekçesiyle,	Millî	Jandarma	Karakolu’na	bağlı	askerler	
tarafından	ateş	açılması	sonucu	Hüseyin	Artuç	(19)	yaşamını	yitirmiştir.

	 Mayınlı	araziler	de	hala	pekçok	kişinin	ölümüne	neden	olabilmektedir.	Kimi	zaman	
sivil	vatandaşlar	kimi	zaman	sınır	güvenliğini	sağlayan	erler	mayına	basarak	hayatlarını	
kaybedebilmektedir.	

	 Cezaevlerinde	yaşam	koşullarının	kötü	olması,	mahkum	veya	tutukluların	sağlıklı	
koşullarda	tedavi	edilememeleri,	ölümcül	hastalığa	yakalanmalarına	rağmen	hala	cezae-
vinde	tutulanlar,	defalarca	talep	edilmesine	rağmen	adli	tıptan	rapor	alınmasının	zorluğu	
ve	benzeri	bürokratik	işlemler	nedeniyle	cezaevlerinde	birçok	insan	yaşamını	yitirmekte	
bu	şekilde	yaşam	hakları	ihlal	edilmektedir.	

	 Kadına	karşı	şiddet	olaylarının	arttığı	toplumsal	vakalarda,	devletin	gerekli	ko-
ruyucu	tedbirleri	almaması	sebebiyle	yaralanan,	öldürülen,	fiziksel	ve	psikolojik	işkence	
gören	kadınların	sayısı	oldukça	fazladır.	Kadınların	korunma	ve	huzurlu	yaşam	sürme	ile	
ilgili	taleplerinin	devletin	ilgili	kurumlarınca	ciddiyetle	ele	alınması,	yaşama	ve	vücut	
bütünlüğünü	koruma	hakkı	ihlallerini	önleyici	düzenlemelerin	bir	an	önce	gerçekleştirilmesi	
gerekmektedir.	

	 Kürtaj	uygulamalarının	büyük	bir	kısmını,	yaşam	hakkının	ihlali	olarak	gördüğümüzü	
belirtmek	isteriz.	Türkiye’de	gebeliğin	10.	haftasına	kadar	kürtaj	yapılmasının	herhangi	
bir	engel	bulunmamaktadır.	Oysa	bilimsel	olarak	ortaya	konulduğu	üzere	10.	haftada	
anne	karnındaki	çocuğun	parmak	izlerine	varana	kadar	tüm	vücudu	gelişmiş	durumdadır.	
Hatta	8.	haftada	bile	bebeğin	sinir	sistemi	oluşmuş	olduğundan,	bebek	ağrıyı	ve	acıyı	
hissedebilmektedir.	Bu	süre	zarfında	bebeğin	kol	ve	bacakları	uzamış,	yüzü	bile	artık	
belirginleşmiştir.	Uluslararası	hukukta	yaşam	hakkı,	doğumla	birlikte	 sahip	olunan	bir	
hak	olarak	tanımlanmıştır.	Doğum	öncesi	ile	ilgili	yeterli	düzenlemeler	bulunmamaktadır.	
Bu	durum	modern	insan	hakları	anlayışının	bir	kusurudur.	İnsan	hakları	kuruluşlarının,	
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savunmasız	ve	hissetiklerini	dışavuramayan	anne	karnındaki	çocuğun	da	yaşam	hakkını	
koruyacak	düzenlemelerin	yapılması	için	gerekli	çabayı	ortaya	koymaları	gerekmektedir.	
Çocuk	anne	karnındayken	de	yaşamakta	ve	hissetmekteyken	ciddi	sağlık	sorunları	yokken	
kürtaj	ile	çocuğun	hayatına	son	veriliyor	olması	önemli	bir	yaşam	hakkı	ihlalidir.	Sadece	
Türkiye’de	yılda	ortalama	350	bin	kürtaj	olayının	yaşandığı	tahmin	edilmektedir.	Bunun	
büyük	bir	kısmı	devlet	hastanelerinde	yapılmaktadır.	Devlet	yasal	düzlemde	kürtaja	izin	
vererek	bu	şekilde	birçok	bebeğin	yaşam	hakkını	ihlal	etmektedir.	

	 İnsan	 hakları	 ihlallerinin	 birinci	 derecede	 sorumlusu	 devlettir.	 Ama	 devletin	
içindeki	bazı	kurumlar,	yaşam	hakkını	daha	yoğun	bir	biçimde	ihlal	etmektedir.		Yaşam	
hakkı	 ihlallerinde,	 ihlali	 doğuran	 vakaların	 büyük	 bir	 çoğunluğunun	 Türk	 Silahlı	 Ku-
vvetleri	 bünyesinde	 gerçekleştiğini	 görmekteyiz.	 Ayrıca	 hastaneler	 ve	 cezaevleri	 de	
yaşam	hakkı	ihlallerinin	yoğun	bir	biçimde	yaşandığı	diğer	devlet	kurumlarıdır.	Bu	ku-
rumlarda	gerçekleşen	yaşam	hakkı	ihlallerinin	tamamen	sona	ermesi	için	gerekli	önlem-
lerin	alınması,	yaşanan	olaylarla	 ilgili	soruşturma	ve	denetlemelerin	ciddi	bir	şekilde	
yapılarak,	vakaların	mutlaka	adil	yargılama	konusu		yapılması	gerekmektedir. 
 

	 Adil	Yargılanma	Hakkı
 Bu	 hak	 bir	 hukuk	 devletinde,	 güvenceleri	 sağlanmış,	 savunma	 hakkının	 tam	
olarak	kullanılabildiği,	uyuşmazlıktan	önce	kurulmuş	mahkemeler	önünde	ve	tabii	hâkim	
tarafından	yargılanma	hakkını	ifade	eder.	Adil	Yargılanma	Hakkı	adından	da	anlaşılacağı	
üzere	kararların	hukuka	uygunluğunun	değil,	karar	sürecinin	hukuka	uygunluğunun	gü-
vencesidir.	Yani	varılan	sonuç	değil,	sonuca	gidilen	yol	söz	konusu	edilmektedir	ve	bu	
hak	devlete	karşı	bir	güvence	sağlamaktadır.	Ortada	adil	olmayan	bir	yargılama	varsa	
artık	sonuca	bakmanın	bir	anlamı	kalmamaktadır.

	 Bu	 çerçevede	 2010	 yılında	 Türkiye’de	 yaşanan	 hak	 ihlalleri	 olaylarını	
değerlendirdiğimizde,	hiç	de	 iç	açıcı	olmayan	bir	 sonuç	ortaya	çıkmaktadır.	Türkiye,	
AİHM	tarafından	Adil	Yargılama	Hakkının	ihlali	konusunda	en	çok	mahkum	edilen	ülkedir.	
İhlal	kararlarında	dile	getirilen	sorunların	başında,	en	çok	savunma	hakkının	kısıtlanması,	
masumiyet	karinesinin	ihlali,	10-15	yılı	bulan	ve	aşan	uzun	tutukluluk	süreleridir.
 
	 Türkiye,	 Adil	 Yargılanma	 Hakkının	 özümsenemediği,	 susma	 hakkını	 bile	 suçun	
ikrarı	 olarak	 değerlendiren	 bir	 ülke	 olma	 konumunu	 ısrarla	 sürdürmektedir.	 Delilden	
sanığa	değil,	sanıktan	delile	gidildiğini	yaşanan	her	operasyonda	gözlemlemekteyiz.	Özel-
likle	kamuoyunu	yakından	ilgilendiren	davalarda,	yargılanan	sanıklar	medya	tarafından	
suçlu	gibi	lanse	edilmektedir.	Yine	masumiyet	karinesi	siyasilerden,	yargı	mensuplarına	
kadar	geniş	bir	çevre	tarafından	ihlal	edilmektedir.
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	 İşkence	Yasağı
 İşkence,	onur	kırıcı	ve	zalimane	muameleye	tabi	tutulmama,	fiziksel	ve	zihinsel	
kötü	muamelelerin	diğer	biçimlerine	maruz	kalmama;	yani	kişisel	bütünlük	ve	onurunu	
koruma	hakkı,	mutlak	bir	insan	hakkıdır	ve	hiçbir	şekilde	sınırlandırılamaz.	

	 2010	yılında	Türkiye’de	yaşanan	ihlal	olaylarını	değerlendirdiğimizde,	10	yıl	önc-
esine	kıyasla	ciddi	gelişmeler	olduğu	gözlemlense	de	hala	bazı	sıkıntılar	devam	etme-
ktedir.	Özellikle	fiziksel	işkenceden	farklı	olarak	psikolojik	işkence	yoğun	bir	biçimde	
yaşanmaktadır.	 2010	 yılı	 boyunca,	 özellikle	 kitle	 eylemleri	 ve	 basın	 açıklamalarına	
müdahale	eden	polisin	uyguladığı	şiddet	gündemden	hiç	düşmemiştir.	Gözaltı	öncesi	ve	
sonrasında	yaşanan	 ihlaller,	 taş	atan	ya	da	eylemlere	katılan	çocuklara	yönelik	 ihla-
ller,	cezaevlerindeki	çocuklara	ve	mahpuslara	yönelik	işkence	iddiaları,	insan	onuruna	
yakışmayacak	türden	cezaevi	şartları,	yediği	polis	ya	da	jandarma	dayağının	ardından	bir	
de	hakkında	görevli	memura	mukavemet	ettiği	iddiasıyla	dava	açılan	mağdurlar,	siyasi	
ya	da	itikadi	nedenlerle	asker	olmak	istemedikleri	için	vicdani/imani	ret	kararı	alan-
lara	yönelik	hakaret,	baskı,	kötü	muamele	ve	işkence	olayları,	kameralar	önünde	kolu	
kırılırcasına	ters	çevrilen	çocuklar	aleyhine	açılan	davalar,	işkenceci	devlet	görevlilerine	
yönelik	 korumacı	 “devlet	 baba”	 tutumu,	 cezaevlerinde	 hastalara	 ve	 özellikle	 kanser	
hastalarına	yönelik	sevk	işkenceleri,	cezaevlerinde	yaşanan	3	kişiye	bir	yatak	uygulamaları	
ve	 hastalıklı	 yaşam	 koşulları,	 cezaevlerinde	 yaşanan	 tecrit	 uygulamaları,	 gece	 yarısı	
yaşanan	polis	baskınlarında	özellikle	aile	fertlerinin	ve	çocukların	korkutulmasına	yönelik	
davranışlar	yıl	boyu	gündemden	düşmemiştir.

	 Sonuç	 olarak	 ifade	 etmek	 gerekir	 ki,	 vücut	 bütünlüğüne	müdahale	 anlamında	
fiziki	işkencede	önemli	oranda	azalma	görülsede,	işkence	diğer	şekilleriyle	devam	etme-
ktedir.		Belirtmek	gerekir	ki,	devletler	işkenceye	ve	işkencecilere	tolerans	gösterdikçe,	
sadece	yasal	düzlemde	yapılacak		değişikliklerle	işkencenin	bitmesi	mümkün	değildir.

	 Düşünce	ve	İfade	Özgürlüğü
 Başbakanlık	İnsan	Hakları	Başkanlığı’nın	2010/4	sayılı	insan	hakları	bülteninde	yer	
alan	verilere	göre	2010	yılının	ilk	dokuz	ayında	“düşünce	ve	ifade	hürriyeti”	ihlaline	
ilişkin	başvuru	sayısı	on	ikidir.	Bu	rakamın	yüzlerce	kişinin	düşüncelerini	açıkladıkları	için	
halen	yargılanmakta	olduğu	ülkemizde	gerçeği	yansıtmadığı	açıktır.

	 2010	 yılı	 içinde	 Türkiye’de	 düşünce	 ve	 ifade	 hürriyetinin	 bir	 yansıması	 olan	
örgütlenme,	toplantı	ve	gösteri	yürüyüşü	hakkının	kullanımında	türlü	engeller	çıkarılmış,	
fikirlerini	açıklayan	basın	mensupları	ile	yazarlara	karşı	birçok	dava	açılmıştır.	Gösteri	
yürüyüşlerinin	izne	değil	bildirime	tabi	olmasına	rağmen,	halen	izinsiz	toplantı	ve	gös-
teri	yapıldığı	gerekçesi	ile	insanlar	gözaltına	alınmaktadır.	Bu	yıl	KCK	davasında	Kürtçe	
savunmaya	izin	verilmemesine	tepki	gösteren	vatandaşların,	tekel	işçilerinin,	üniversite	
öğrencilerinin,	halk	otobüsünün	geç	gelmesini	protesto	eden	vatandaşların	eylemlerine	
yapılan	müdahaller		ve	gözaltıları	örnek	olarak	göstermek	mümkündür.
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PKK	 yöneticileri	 ile	 yaptığı	 söyleşiden	 dolayı	 “terör	 örgütü	 propagandası	 yapmak”	
isnadıyla	Neşe	Düzel	ve	Adnan	Demir	hakkında	kamu	davası	açılmıştır.	Yine	12	asker-
in	 hayatını	 kaybettiği	 Dağlıca	 Jandarma	 Taburu’na	 yapılan	 PKK	 baskınında	 ihmaller	
olduğunu	ifade	eden	gazeteci	Sibel	Hürtaş	hakkında	da	hapis	istemiyle	dava	açılmıştır.	
Cezaevinde	yaşadıklarını	“İnancın	Sınandığı	Zor	Mekânlar:	Hücreler”	adlı	kitabında	an-
latan	 Nevin	 Berktaş	 “yasadışı	 örgüt	 propagandası	 yapmak”	 gerekçesiyle	 10	 ay	 hapis	
cezasına	çarptırılmıştır.		Nâzım	Hikmet’in,	“Akın	var	güneşe	akın	/	güneşi	zapt	edeceğiz	
/	güneşin	zaptı	yakın”	dizelerini	okuyan	Mehmet	Pekinoğlu	“örgüt	propagandası	yapmak”	
suçlamasıyla	10	ay	hapis	cezasına	mahkûm	edilmiştir.		Sanatçı	Rojda	festivalde	söylediği	
‘Heval	Kamuran’	(Kamuran	Arkadaş)	adlı	şarkı	nedeniyle	örgüt	propagandası	yapmaktan	
dolayı	 gözaltına	 alınmıştır.	 Özgür-Der’in	 düzenlediği	 başörtüsü	 eylemindeki	 	 “Cübbeli	
Darbe	Düzenine	Son!”	ve	“Ergenekon	Çetesi	TSK’nın	Kendisi!”		şeklindeki	sloganlardan	
ötürü	Grup	Yürüyüş	solisti	ve	Haksöz	Haber	editörlerinden	Mehmet	Ali	Aslan	hakkında	
TCK	301	ve	53.	maddelerini	ihlal	isnadı	ile	dava	açılmıştır.	

	 Pek	 çok	 gazetecinin	 haber	 peşinde	 koşarken,	 söyleşi-röportaj	 yaparken	 ya	 da	
mesleğini	icra	etmeye	çalışırken	kolluk	kuvvetlerince	mukavemetle	karşılaşması,	haksız	
gözaltı	ya	da	tutuklamalara	maruz	kalması	Düşünce	ve	İfade	Hürriyetinin	ihlalinin	sık	
yaşandığının	kanıtıdır.

	 Yukarıda	anlatılanlardan	anlaşıldığı	üzere,	ifade	hurriyeti	kimi	zaman	fiziki	kimi	
zaman	psikolojik	araçlarla	ihlal	edilmektedir.	Bu	alandaki	ihlallerin	sonlandırılması,	ifade	
hürriyetinin		ortadan	kaldıracak	kadar	geniş	yorumlanabilen	Türk	Ceza	Kanunu’ndaki	ilgili	
hükümlerin	değiştirilmesi	ve	kolluğun	gösterilere	müdahele	imkanlarının	sınırlandırılmasıyla	
mümkündür.

	 Din	ve	Vicdan	Özgürlüğü
 Geçtiğimiz	yıllarda	olduğu	gibi	maalesef	2010	yılında	da	din	ve	vicdan	hürriyeti	
kimi	kanuni	kimi	keyfi	uygulamalarla	ihlal	edilmiştir.	Bu	bağlamda,	en	fazla	göze	çarpan	
sorun,	mağdur	olan	kişi	sayısının	çokluğu	sebebiyle	başörtüsü	sorunudur.	Yüksek	Öğretim	
Kurulu’nun	başörtülü	öğrencilerin	okula	ve	derslere	girişinin	engellenmemesine	yönelik	
kararına	rağmen,	yasak	pek	çok	üniversitede	uygulanmaya	devam	etmiştir.	YÖK’ün	bu	
kararı,	hiçbir	yasal	dayanağı	olmamasına	rağmen	uygulanan	başörtüsü	yasağını	bitirmeye	
yetmemiştir.

	 Üniversitelerde	göreceli	olarak	azalan	başörtüsü	yasağı,	çalışma	hayatında	devam	
etmektedir.	Başörtüsü	yasağı	yalnızca	kamu	kurumlarında	değil,	resmi	toplantı	ve	tören-
lerde,	özel	sektörde,	bazı	özel	ve	askeri	hastanelerde,	ordu	ve	üniversite	misafirhaneleri	
de	dahil	olmak	üzere	sosyal	ve	kültürel	mekanlarda	da	halen	uygulanmaktadır.	Başörtüsü,	
seçilme	hakkının	önünde	de	psikolojik	bir	engel	olarak	durmaya	devam	etmektedir.					

	 Ulaşımda	öğrenci	indirimden	faydalanmak	isteyen	başörtülü	öğrencilere	yönelik	
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ayrımcılılık,	ilkokullarda	tecrit	ve	sürgün	boyutuna	varan	uygulamalar	endişe	vericidir.	
12	yaşındaki	Ece	Nur	Özel,	8′inci	sınıf	öğrencisi	Sebiha	Alaş	ve	8′inci	sınıf	öğrencisi	
Büşra	Ayata	ve	diğer	örneklerde	görüldüğü	üzere	başörtüsü	kullanmak	isteyen	çocuk-
lar	ve	aileleri	bizzat	okul	yönetimi	tarafından	ayrımcı	muamelelere	tabi	tutulmuşlar,	
kimileri	 evlerinden	uzak	başka	bir	 okula	adeta	 sürgüne	gönderilmişlerdir.	Çocuklarını	
kendi	dini	değerlerine	uygun	şekilde	yetiştirme	hakkına	sahip	aileler	 ise	TBMM	İnsan	
Hakları	Komisyonu	Başkanı	Zafer	Üskül	tarafından	çocukları	ellerinden	alınmak	ile	tehdit	
edilmişlerdir.	

	 Devletin	 bireyler	 üzerinde	mutlak	 yetki	 sahibi	 olduğunu	 zanneden	 bu	 anlayış	
kimilerini	kraldan	çok	kralcı	olmaya	teşvik	etmektedir.	Hiçbir	hukuki	temeli	olmamasına	
rağmen	 nüfus	müdürlüklerinde	 ve	 pasaport	 dairelerinde	 başörtüsü	 rengi	 ve	 bağlama	
şekline	 müdahaleler	 bunun	 göstergesidir.	 Sırf	 başörtülü	 oldukları	 için	 hastanelerde	
muayenesi	yapılmayan	pek	çok	kişi	mevcuttur.	

	 Belirtmek	isteriz	ki,	başörtüsü	yasağı	ilköğretimden	üniversiteye,	kamu	kurumlarıdan	
özel	sektöre,	her	alanda	ortadan	kalkmadıkça	başörtüsü	sorunu	çözülmüş	olmayacaktır.	
Bu	anlamda	sadece	üniversitede	değil,	hayatın	diğer	alanlarında	da	başörtülü	kadınların	
önüne	konan	engellerin	tamamının	kaldırılması	zorunludur.		
 
	 Önceki	yıllarda	olduğu	gibi	bu	yıl	da	yaşanan	din	ve	vicdan	hürriyeti	ihlalinin	
bir	başka	örneği	TSK	tarafından	halen	uygulanmaya	devam	eden	sakal	yasağıdır.	Sakallı	
fotoğrafı	nedeniyle	TSK	emeklisi	H.O’ya	Bursa	Nilüfer	Askerlik	Şubesi	tarafından	askeri	
kimlik	kartı	verilmemiştir.	Kimi	yerlerde	yasağın	yalnızca	askeri	şahıslar	 ile	de	sınırlı	
kalmayıp	asker	ailelerini	de	kapsadığı	derneğimize	gelen	başvurulardan	anlaşılmaktadır.

	 Türkiye’nin	çeşitli	illerinde	yapılan	bazı	operasyonlarla	yalnızca	dini	içerikli	soh-
bet	yaptıkları,	toplu	halde	Kuran-ı	Kerim	okudukları	gibi	gerekçelere	yer	verilerek	pek	
çok	kişi	terör	suçlamasıyla	tutuklanmıştır.	

	 Din	ve	vicdan	hürriyetinin	ihlali	bağlamında	bir	başka	örnek	ise	zorunlu	din	dersi	
ve	müfredatına	yönelik	Alevilerin	taleplerinin	yeterince	dikkate	alınmamasıdır.		Ayrıca	
azınlık	cemaatlerinin	 ibadet	özgürlüklerinin	 sağlanmasında	da	zaman	zaman	 ihlallerin	
yaşanması	Türkiye’de	din	ve	vicdan	hürriyeti	bağlamında	değerlendirilmesi	gereken	bir	
başka	husustur. 

	 Örgütlenme	Özgürlüğü
 Örgütlenme	özgürlüğü	ifade	özgürlüğünün	doğal	sonucu	olarak	ortaya	çıkan,	toplantı	
ve	gösteri	yürüyüşünden,	dernek,	sendika	ve	siyasi	parti	kurmaya	kadar	genişleyen	bir	
haktır.	Diğer	hak	ve	özgürlüklerden	farklı	olarak	toplum	yapısındaki	köklü	değişiklikler	
ve	 kişinin	 özgürleştirilmesi,	 birlikte	 yaşama	alanının	 oluşturulmasıyla	 doğrudan	 ilişkili	
olduğundan	bu	özgürlüğe	müdahale	edilmesi	vahim	sonuçlar	doğurmakta,	muhalif	ses-
lerin	otorite	tarafından	bastırılması	anlamına	gelmektedir.
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	 Türkiye’de	bu	yıl	da	örgütlenme	özgürlüğüne	yönelik	 ihlaller	yoğun	olarak	bu	
hakkın	 en	 yalın	 hali	 olan	 toplantı	 ve	 gösteri	 yürüyüşlerinde	 vuku	 bulmuştur.	 2010	
yılında	“Toplantı	ve	Gösteri	Yürüyüşü	Kanununa”	muhalefet	suçuyla	yüzlerce	kişi	polis	
tarafından	 darp	 edilmiş,	 haksız	 olarak	 gözaltına	 alınmış	 ve	 neticede	 onlarcası	 hapis	
cezasına	çarptırılmıştır.	Hapis	cezasına	çarptırılanların	büyük	çoğunluğunu	ise	kamuoy-
unda	“TMK	Mağdurları”	olarak	bilinen	çocuklar,	siyasileri	eleştiren	öğrenciler	ve	yasal	
yollardan	haklarını	arayan	işçiler	oluşturmuştur.

	 Toplantı	 ve	 Gösteri	 Yürüyüşleri	 Yasası’nın	 amacı	 bu	 tür	 yürüyüşlerin	 nizamını	
sağlamak	olmasına	rağmen,	bu	kanun	sesini	yükseltenlere	karşı	cezalandırma	aracı	olar-
ak	kullanılmaya	devam	etmektedir.	Bingöl’ün	Genç	İlçesi’nde	Abdullah	Öcalan’ın	cezaevi	
koşullarını	 protesto	 etmek	 için	 gerçekleştirilen	 gösteriye	 katıldıkları	 gerekçesiyle	 3’ü	
tutuklanan	çocuk	hakkında	mezkûr	yasaya	muhalefetten	5	yıl	hapis	istenmesi;	Akkuyu	
Nükleer	Santrali’ni	engellemek	için	topladıkları	170	bin	imzayı	TBMM’ye	getiren,	fakat	
imzaları	teslim	edecekleri	bir	yetkili	bulamadıkları	 için	TBMM	önünde	oturma	eylemi	
yapmaları	sebebiyle	gözaltına	alınan	58	eylemcinin	31’i	hakkında	dava	açılması	bunun	
örneklerindendir.
 
	 Anayasal	haklardan	olan	ve	örgütlenme	özgürlüğünün	bir	parçası	olan	grev	ve	
sendika	hakları	da	dolaylı	yollardan	ihlal	edilmiştir.	Mersin	Taşucu’ndaki	Medmar	Mer-
mer	 İşletmesi’nin	 34	 işçisi,	 üyesi	 oldukları	 Türkiye	Maden	 İşçileri	 Sendikası’nın	 şube	
genel	kuruluna	katıldıkları	için	işten	atılmıştır.	Çorlu’da	işten	çıkarılan	işçilere	destek	
amacıyla	yürüyüş	düzenleyen	DİSK’e	bağlı	Birleşik	Metal-İş	Sendikası	Çorlu	Şube	üyeleri	
hakkında	 suç	 duyurusunda	 bulunulması,	 Siirt’te	 Kamu	 Emekçileri	 Sendikaları	 Konfed-
erasyonu	(KESK)	üyelerinin	AK	Parti	binası	önünde	yapmak	istediği	basın	açıklamasına	
polisin	izin	vermemesi	üzerine	polisle	tartışan	25	KESK	üyesinin	gözaltına	alınması,	25	
Şubat’ta	TEKEL	işçilerine	destek	amaçlı	yapılan	meşaleli	yürüyüşe	katıldıklarından	dolayı	
25	kişilik	gruba	ardarda	2	soruşturma	açılması,	yine	TEKEL	işçilerine	destek	amacıyla	
İstanbul’dan	Ankara’ya	gelen	Pir	Sultan	Abdal	Kültür	Derneği	yöneticilerinin	ve	üyelerinin	
21	Şubat’ta	dönüş	yolundayken	Kocaeli’nin	Gebze	 İlçesi’nde	kolluk	kuvvetlerinin	aşırı	
müdahalesine	maruz	kalan	ve	8	kişinin	darp	edilerek	gözaltına	alınması	gibi	örnekler	kol-
luk	kuvvetlerinin	hakkını	arayan	topluluklara	karşı	yasaların	ruhuna	aykırı	olarak	yaygın	
bir	şekilde	aşırı	güç	kullandığının	göstergesidir.

	 Bazı	 illerde	ise	örgütlenme	özgürlüğüne	müdahale	had	safhaya	ulaşmıştır.	Ağrı	
Valiliği’nce	şehrin	büyük	bir	kısmında	toplantı	ve	gösteri	yürüyüşü	yapılması	yasaklanmıştır.	
Eğitim	 ve	 Bilim	 Emekçileri	 Sendikası	 (Eğitim-Sen)	 Ağrı	 Şube	 Başkanı	 Cezmi	 Gündüz,	
yaptığı	basın	açıklaması	sırasında	polis	engeli	ile	karşılaşmaları	üzerine	valiliğe	başvurarak	
‘Nerede	basın	açıklaması	yapabiliriz?’	diye	sormak	zorunda	kalmıştır.

 Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	rektörlerle	yaptığı	toplantıyı	protesto	etmek	
amacıyla	Kabataş’ta	toplanan	Genç-Sen	üyesi	bir	grup	öğrenciye	polis	müdahale	etmiştir.	
Olayda	bazı	kişiler	gözaltına	alınmıştır.	Polisin	orantısız	güç	kullandığı	olayda	hamile	bir	
öğrenci	çocuğunu	kaybetmiştir.
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	 Yine,	ülke	genelinde	çok	sayıda	üye	ve	şubeye	sahip,	sosyal,	ahlaki	ve	kültürel	
alanda	 yaptığı	 etkinliklerle	 ve	 yardımlaşma	 faaliyetleriyle	 tanınan	 Mustazaf-Der’in	
kapatılması	da	örgütlenme	hakkına	yönelik	ağır	bir	ihlal	olarak	karşımıza	çıkmıştır.	

	 MAZLUMDER’e	 gelen	 hak	 ihlali	 başvurularında	 ise	 dernekler	 üzerindeki	 idari	
baskının	gereğinden	 fazla	ve	usule	aykırı	olması	göze	çarpmıştır.	Türkiye’deki	Çeçen	
sığınmacılara	yardım	amacıyla	kurulan	İmkan-Der’in	yardım	toplama	faaliyetleri	Üsküdar	
Kaymakamlığı	 tarafından	 durdurulmuştur.	 Ayrıca	 Derneğimize	 ulaşan	 bir	 yazıda	 Milli	
İstihbarat	Teşkilatı’nın	kaymakamlıkları	ve	emniyet	birimlerini,	içinde	Derneğimizin	de	
bulunduğu	birçok	derneğin	faaliyetleri	ile	ilgili	dikkatli	davranılması	yönünde	uyardığı	
görülmüştür.	Okul	öncesi	çocuklara	yönelik	faaliyette	bulunan	Davet	Derneği	ise	kanuna	
aykırı	eğitim	sebebiyle	denetime	tabi	tutulmuş	ve	derneğe	idari	para	cezaları	kesilmiştir.	
Kesilen	cezalar	haklı	bir	gerekçeye	dayanmadığı	gibi	denetimler	de	kanuna	aykırı	olarak	
gerçekleştirilmiştir.

	 Ayrımcılık	Yasağı
 2010	yılının	ayrımcılık	karnesi	zayıflarla	doludur.	Ayrımcılıkla	mücadele	konusunda	
yükümlülük	 sahibi	 devlet	 organları,	 üzerine	 düşen	 vazifeyi	 yerine	 getirmemiş,	 hatta	
birçok	 ayrımcı	 uygulamanın	müsebbibi	 olmuştur.	 Eşitlik,	 farklılıklara	 saygı,	 ötekilerin	
hukuku	söylemlerinin	iktidar	temsilcilerince	her	fırsatta	dile	getirildiği	bir	dönemde,	tek	
ulus,	tek	ırk,	tek	dil	söylemlerinin	tatbiki	hususunda	gösterilen	direnç	ve	devletin	tavrı	
Türkiye’nin	insan	hakları	konusunda	gelebildiği	noktayı	ortaya	koymaktadır.

	 “Kürt	 Sorunu”	 konusunda,	 bir	 süre	 sıklıkla	 dillendirilen	 ve	 kamuoyunda	 bek-
lenti	oluşturan	“açılım	politikaları”	vaatlerin	ötesine	geçememiştir.	Ailelerin	çocuklarına	
Kürtçe	 isim	 koymaları	 engellenmekte,	 Kürtçe	 eğitim	 talepleri	 nedeniyle	 vatandaşlar	
hakkında	“halkı	kin	ve	düşmanlığa	tahrik”	ten	mahkûmiyet	hükmü	konulabilmektedir.	
Cezaevlerine	Kürtçe	kitap	alınması	engellenmekte,	mektup	yazışmalarında	yazının	Kürtçe	
olması	mektuba	elkonulması	için	yeterli	bir	neden	olabilmektedir.	Kürt	kökenli	kişilerin	
mahkemelerde	Kürtçe	savunma	hakları	engellenmektedir.	Hala	bir	çok	siyasetçi,	yasağın	
kalkmış	olmasına	rağmen,	Kürtçe	propaganda	yaptıkları	gerekçesiyle	yargılanmaktadır.	
Yine	 Kürtlerin	 yoğun	 yaşadığı	 bölgelerde,	 örneğin	 Nusaybin’de	 belediyenin	 sokaklara	
Kürtçe	isim	vermesi	üzerine	savcılık	soruşturma	başlatmıştır.		İzmir	Atatürk	Eğitim	ve	
Araştırma	 Hastanesi’ne	 “göz	 muayenesine”	 giden	 Nafize	 Gül	 (59),	 Kürtçe	 konuştuğu	
için,	 azarlanmış	 ve	 muayene	 	 edilmemiştir.	 İhlal	 haberlerinin	 yer	 aldığı	 raporumuz	
incelendiğinde	bu	ve	benzeri	ihlallerin	yoğun	bir	biçimde	gerçekleştiği	görülecektir.

	 Uzun	 süredir	 dillendirilen	 alevi	 açılımı	 kamuoyunda	 beklentilere	 yol	 açmasına	
rağmen	 hala	 bu	 hususta	 somut	 adımlar	 atılabilmiş	 değildir.	 Zorunlu	 din	 dersinin	
kaldırılması	hala	çözüm	bekleyen	sorunlar	arasındadır.	Aleviler	ve	Türkiye’de	yaşayan	
azınlık	gruplar	halen	toplumda	öteki	olarak	algılanabilmekte,	kimliklerini	özgürce	ifade	
edememektedirler.	Bu	gruplar	üzerindeki	öteki	algısı	devlet	kademelerinde	önemli	görev-
ler	edinebilmelerinin	önünde	engel	olarak	durmaktadır.		
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	 Cemaat	 vakıfları	 ve	 dini	 azınlıklara	 yönelik	 ayrımcı	 politika	 ve	 uygulamalarda	
geçmişe	nazaran	iyileşmeler	olsada,	çeşitli	alanlarda	ihlaller	yaşanmaya	devam	etmek-
tedir.	Bilhassa	azınlık	haklarını	koruyan	Lozan	Antlaşmasındaki	azınlık	statüsünün	dev-
let	tarafından	sadece	Ermeni,	Musevi	ve	Rumlar	için	kullanılması,	bu	nedenle	Bahai,	
Yezidi	gibi	dini	azınlıklara	Lozanda	tanınan	hakların	tanınmaması	önemli	hak	ihlallerine	
neden	olabilmektedir.	Örneğin,	nüfüs	 cüzdanındaki	din	hanesine	Yezidi	 yazılamaması,	
boş	bırakılması	gibi	veya	Bahai	veya	Yezidilerin	kendi	ibadethanelerinin	kuramamaları,	
din	adamı	yetiştirememeleri	gibi	sorunlar	devam	etmektedir.	Bu	anlamda	yasal	olarak	
tanınmayan	dini	inanç/inançsızlık	grupları	ayrımcı	uygulamara	maruz	kalabilmektedir.

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

	 Özel	Yaşamın	Gizliliği
 2010	 yılı	 özel	 yaşamın	 gizliliğinin	 yoğun	olarak	 ihlal	 edildiği	 bir	 yıl	 olmuştur.	
Özel	 yaşamın	 gizliliği	 bizatihi	 devlet	 tarafından	 yoğun	 olarak	 ihlal	 edilmiştir.	 “Şafak	
vakti”	operasyonlarıyla	insanların	yatak	odalarına	girilmiş,	keyfi	bir	biçimde	insanların	
özel	eşyaları	karıştırılmıştır.	Kolluk	kuvvetleri	tarafından	yapılan	pekçok	arama	işleminde	
gerekli	hukuki	prosüdür	gözardı	edilmiştir.	Yasadışı	dinlemeler	yoluyla	insanların	mahremi-
yetleri	zedelenmiş,	bu	konuda	ciddi	bir	önlem	alınmamıştır	

	 Suç	şüphesiyle	soruşturulan	kişilerin	suçla	 ilgisi	olmayan	ve	herhangi	bir	yolla	
elde	edilen	kişilere	ait	özel	hayata	dair	bilgilerin,	gazetelerde	ve	kamuoyunda	ifşa	ed-
ilmesi,	masumiyet	karinesinin	yanında	özel	yaşamın	gizliliğini	ihlal	et		mektedir.

	 Yasadışı	dinlemeler	bir	tarafa;	“yasal”	dinlemelerin	de	hukuksuzluğu	sürmektedir.	
Hiçbir	mahkeme	kararının	insanların	özel	hayatlarına	müdahale	edilmesini	hukuki	hale

getirmeye	yetmeyeceği	devlet	organları	tarafından	anlaşılmalıdır.

	 Basın	Yayın	Özgürlüğü
 Elde	edilen	verilere	göre,	basın	mensuplarına	2010	yılı	içinde	açılan	soruşturma	
sayısının	beş	bini	geçtiği,	açılan	soruşturmalardan	yaklaşık	üç	bininin	dava	aşamasına	
geldiği		anlaşılmaktadır.	Basında	çoğulculuğun	ve	çok	sesliliğin	gelişme	gösterdiği	Türki-
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ye;	özellikle	son	yıllarda	gündemden	düşmeyen	büyük	davalar	hakkında	yayınlanan	hab-
erler	nedeniyle	gazetecilerin	mahkûm	edildiği	bir	ülke	konumuna	gelmiştir.	

	 Öncelikle	vurgulamak	gerekir	ki	masumiyet	karinesine	aykırı	yapılan	yayınlar,	basın	
özgürlüğü	kapsamında	korunmamalıdır.		Ancak	bu	kuralın	uygulanması	adına	gazetecilere	
yönelik	ağır	cezai	tehditlerde	bulunulması,	yargılamayı	etkileme	ve	gizliliği	ihlal	gibi	suç	
tiplerinin	muğlâk	ifadeler	içermesi,	aynı	suç	tiplerinin	basına	özel	bir	düzenleme	olarak	
Basın	Kanunu’nda	yer	almasına	rağmen,	Türk	Ceza	Kanunu’nda	kat	kat	ağır	cezalara	
bağlanarak	düzenlenmesi,	basın	özgürlüğü	kapsamında	olumsuz	sonuçlara	yol	açmıştır.	
Ayrıca		soruşturma	ve	davaların	bazı	gazeteler	üzerinde	yoğunlaşması	dikkat	çekicidr.	
Örneğin,		Star	Gazetesi	Sorumlu	Yazı	İşleri	Müdürü	İbrahim	Sarp	hakkında	“gizliliği	ih-
lal”	suçundan	206	ayrı	dava	açılmış,	toplam	700	yıl	hapis	cezasına	hükmedilmesi	talep	
edilmiştir.	

	 Yıl	 boyunca	 gazeteciler	 hakkında	 verilen	 mahkûmiyet	 kararlarının	 gündemi	
meşgul	etmesinin	yanında	gazeteler	hakkında	verilen	tazminat	kararları	da	basın	yayın	
özgürlüğünü		tehdit	etmeye	devam	etmektedir.

	 Hasta	Hakları
 Başbakanlık	İnsan	Hakları	Başkanlığı	2010	yılı	raporuna	göre	ihlal	başvurularında	
ilk	 sırayı	 sağlık	 ve	 hasta	 hakları	 ihlalleri	 almaktadır.	 2010	 yılı	 içerisinde	 haberlere	
yansıyan	olaylar	derlendiği	zaman	pek	çok	husus	göze	çarpmaktadır.	

	 Sağlık	kurum	ve	kuruluşlarında	acil	servisler,	içler	acısı	bir	vaziyet	içerisindedir.	
Acil	 servislerde	 triaj	 sistemi	 yani	 rahatsızlığın	 şiddet	 ve	 önemine	 binaen	 müdahale	
önceliği	 ve	 şekli	 hususunu	 düzenleyen	 yapı,	 yeterli	 işlerliğe	 sahip	 bulunmamaktadır.	
Acil	 servis	 poliklinikleri,	 hastalar	 tarafından,	 yanlış	 bir	 şekilde,	 iş	 saatleri	 dışında	
muayene	olabilecekleri	mekanlar	olarak	telakki	edilmekte,	hastaneler	de	mevcut	fiziki	
yapı	 ve	 ekipman	 itibariyle	 bu	 yoğunluğu	 kaldıramadığından	 ilgililere	 sağlık	 hizmeti	
sunulamamaktadır.

	 Ülkemizde	uygulamada	ikinci	yılını	dolduran	genel	sağlık	sigortası	sistemi;	Anayasa	
m.56/son	fıkrada	yer	alan	yükümlülük	üzere	tüm	vatandaşları	sosyal	güvenlik	şemsiyesi	
altına	alma	iddiasını	taşımaktadır.	Buna	karşılık	mali	gücü	olmayan	vatandaşların	sosyal	
güvenliği	henüz	sistem	içine	alınamamıştır.	Yeşil	kart	sahipleri;	sevk	zincirine	muhatap	
olmakta,	 sevk	halinde	ulaşım	giderleri	kendilerince	karşılanmakta,	 sadece	kamu	has-
tanelerinden	 faydalanabilmektedirler.	 	Muayene	 için	 ilgililere	 katkı	 payı	 yükümlülüğü	
getirilirken,	özel	hastanelerde	bu	yükümlülüğe	ilave	ücret	eklenmekte;	işbu	ödeme	için	
gerekli	denetim	mekanizmaları	kurulmadığı	için	de	hastalar	fazla	ödeme	yapmak	duru-
munda	kalarak	mağdur	olmaktadır.	Yataklı	tedavilerde	genel	sağlık	sigortası	tarafından	
sağlanacak	ve	hastane	tarafından	sunulması	gereken	medikal	hizmetler,	ilgililere	has-
tane	stoğunda	olmadığı	vs.	gerekçelerle	sunulmamakta	ve	hasta	yakınları	özel	medikal	
mağazalara	yönlendirilmektedir.		
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	 Ülkemizde	ceza	ve	tutukevlerinde	kalmakta	olan	tutuklu	ve	hükümlülerin	sağlık	
hizmetine	ulaşmasında	büyük	sorunlar	ile	karşılaşılmaktadır.	Ceza	ve	tutukevlerinin	fiziki	
özellikleri,	 tutuklu	 ve	hükümlülerin	 sağlıklarını	 tehdit	edici	 olmakla	birlikte,	hastalık	
halinde	de	esenliği	tekrar	sağlayıcı	fonksiyonlar	bulunmamaktadır.	Barınma	mekanlarının	
çok	kalabalık	olması,	yemeklerin	kalitesiz	ve	tek	çeşit	üzerinden	verilmesi,	içme	suyu	ve	
sıcak	suyun	yeterince	verilmemesi	sebebiyle	yüksek	oranda	hastalık	riski	ile	karşı	karşıya	
bulunan	tutuklu	ve	hükümlülerin	bir	de	sağlık	hizmetlerine	ulaşamıyor	olması	durumu	
daha	da	vahim	hale	getirmektedir.		

	 Tıp	fakültesi	hastanelerinde,	salt	Rektörlükler	üzerinden	şekillenen	ve	planlanan	
sağlık	 hizmet	 sunumu	 sebebiyle	 sağlık	 hizmetlerinin	 yürütülmesinde	 ve	 denetiminde	
sorunlar	yaşanmakta,	gerekli	ve	yeterli	müdahalenin	yapılmaması	sebebiyle	yoğun	bir	
biçimde	hasta	hakları	ihlal	edilmektedir.

	 Çocuk	Hakları
 Birleşmiş	Milletler	 tarafından	 neredeyse	 oybirliği	 ile	 kabul	 edilen	 1989	 tarihli	
Çocuk	Hakları	Sözleşmesi	ve	Türkiye’deki	yasal	mevzuat,	18	yaşa	kadar	olan	dönemi	
çocukluk	dönemi	olarak	kabul	etmektedir.	

	 Çocuk	Hakları	 Sözleşmesi	 ve	 Türkiye’deki	 yasal	mevzuat	 incelendiğinde;	 yasal	
düzenlemelerin	devlete,	çocukların	eğitim,	sağlık	gibi	gelişimine	katkı	sağlayacak	tem-
el	 konularda	 ödevler	 yüklediği	 görülmektedir.	 BM	 Sözleşmesi	 genel	 anlamda	 devlet	
tarafından	çocuğun	hayatına	müdahaleyi	öngörmemektedir.	Çocuğun	yetiştirilmesindeki	
birincil	hak	ve	ödev	anne-babaya	aittir	ve	bu	hak	ve	ödev,	kötüye	kullanılmadığı	müd-
detçe	devletin	doğrudan	müdahale	hakkı	yoktur.	Türk	Medeni	Kanunu’nun	velayet	başlığı	
altındaki	düzenlemeleri,	 İlköğretim	ve	Eğitim	Kanunu	gibi	bazı	kanunlarda	BM	Çocuk	
Hakları	 Sözleşmesi’ne	 aykırı	 olarak	 anne-babanın	 bu	 haklarını	 kısıtlayıcı	 ve	 devletin	
doğrudan	müdahalesini	öngören	hükümlerin	olduğu	görülmektedir.	

	 Maalesef	çocuklar,	kendilerini	koruyan	yasal	hükümler	olmasına	rağmen,	özellikle	
yakalama	ve	gözaltı	süreçlerinde	bir	çok	haksızlığa	maruz	kalabilmektedirler.	Örneğin	
yasal	olarak	çocuklara	kelepçe	 takılması	 yasak	olmasına	 rağmen	uygulamada	bir	çok	
olayda	kelepçe	takıldığına	şahit	olunmaktadır.

	 Türkiye’de	 ne	 yazık	 ki	 çocuk	 cezaevlerinde	 çok	 fazla	 tutuklu	 bulunmaktadır.	
Örneğin	İstanbul’da	bulunan	Maltepe	Çocuk	Cezaevi	şu	an	kapasitesinin	üstünde	tutuklu	
barındırmaktadır.	Islah	edilmek	için	buralara	hapsedilen	çocukların,	ıslah	olmalarından	
ziyade,	buralardan	eski	sorunlarının	yanına	yeni	sorunlar	da	eklenerek,	topluma	ve	bi-
reylere	karşı	daha	bir	bilenmiş	olarak	çıkmaktadırlar.	

	 Yine	12-18	yaş	arası	çocuklar	çeşitli	suçlar	kapsamında	haklarında	açılan	soruşturma	
ve	davalar	nedeniyle	ıslah	edilip	tekrar	topluma	kazandırılmak	yerine	yetişkinlerle	aynı	

koşullarda	uzun	süreli	hapis	cezalarına	çarptırılmaktadırlar.
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Mülteci	Hakları
 Türkiye	 	 coğrafi	 konumu	 nedeniyle	 mülteci	 ve	 göçmenlerin	 geçişi	 anlamında	
köprü	niteliği	taşıyan	ülkelerden	biridir.	Bu	da	Türkiye’de	mülteci	sayısının	ciddi	boy-
utlara	 ulaşmasına	 neden	 olmaktadır.	 Türkiye’de	 sığınmacıların	 hakları	 yasal	 bir	 zem-
ine	oturtulmadığından,	sığınmacılar	keyfi	uygulamalara	maruz	kalmakta,	temel	hak	ve	
özgürlükleri		ihlal	edilmektedir.		Özellikle	yaşam	hakkı	ihlali	veya	işkence	riski	olmasına	
rağmen	ülkelerine	iade	edilebilmektedirler.	Bu	şekilde	kendilerini	savunma	imkanı	ver-
ilmeden	 veya	 dertlerini	 anlatamadan	 yaşam	 güvenliği	 olmayan	 ülkelere	 geri	 gönder-
ilebilmektedirler.		

	 Türkiye,	 1951	 tarihli	Cenevre	 Sözleşmesine	koyduğu	“coğrafi	çekince”	nedeni-
yle	 sadece	 Avrupa’dan	 gelenlere	 mülteci	 statüsü	 vermektedir.	 Bu	 nedenle	 Avrupa	
dışındaki	kıtalardan	çeşitli	korkularla	ülkelerini	terketmek	zorunda	kalarak	Türkiye’ye	
gelenler,	 mülteci	 statüsüne	 sahip	 olamadıklarından	 uluslar	 arası	 hukuki	 korumadan	
yararlanamamaktadırlar.	Bu	durum,	bu	alanda	yaşanan	insan	hakkı	ihlallerini	artırmaktadır.	

	 Mülteci	ve	sığınmacıların	misafirhane	adı	altında,	aylarca	adeta	gözaltında	tutulmaları	
bir	insan	hakkı	ihlalidir.	Buralarda	olumsuz	yaşam	koşulları	içinde	bırakılmalarının	yanısıra	
insanlık	dışı	muamelere	tabi	tutulmaları	da	bu	alanda	yaşanan	acıları	arttırmaktadır.

	 Yine	 sığınmacılardan	oturma	 izni	 altında	 yüksek	meblağlarda	paralar	 alınması,	
ülkelerinden	 zor	 şartlar	 altında	 gelen	 kişiler	 için,	 barınma,	 işsizlik,	 sağlık	 ve	 can	
güvenliği	gibi	sorunlarının	yanında	bir	de	verilecek	harçların	temini	ile	uğraşmaları	ciddi	
sorunlar	doğurmaktadır.		

	 Pek	çok	mülteci,	parası	olmadığı	için	hastenelerde	tedavi	haklarından	mahrum	
bırakılmaktadırlar.

	 Son	yıllarda	mültecilere	yönelik	ihlaller	kapsamında	Derneğimize	gelen	başvuru	
sayısında	 büyük	 bir	 artış	 olmuştur.	 İhlallerin	 bir	 kısmı	 yetkililerin	 uygulamalarından	
kaynaklanmakla	birlikte,	ihlallerin	büyük	bir	kısmı	mevzuattan	kaynaklanmaktadır.		Bu	
nedenle,	öncellikle	insan	onuruna	yaraşır	ve	uluslar	arası	standartlara	uygun	bir	mülteci	
mevzuatının	 oluşturulması	 gerekmektedir.	 Türkiye	 gibi	 yoğun	 göçlerin	 yaşandığı	 bir	
ülkede	buna	 ilişkin	 yasal	 düzenlemelerin	 yapılmamış	 olması,	 faaliyetlerin	 genelge	 ve	
yönetmeliklerle	yürütülmeye	çalışılması	büyük	bir	eksikliktir.	Yasal	mevzuattan	yoksun-
luk,	keyfiliği	ve	beraberinde	bir	çok	insan	hakkı	ihlalinin	de	önünü	açmaktadır.

	 Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	Kararları	ve
	 Türkiye
 Türkiye’de	gerçekleşen	“İnsan	Hakları	İhlalleri”	ile	ilgili	değerlendirmede	bulun-
mak	bakımından,	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	(AİHM)	tarafından	verilmiş	kararların	
üzerinde	durulması	büyük	önem	taşımaktadır.	Öyle	ki	Türkiye,	hak	ihlali	konusunda	AİHM	
tarafından	en	fazla	mahkum	edilen	ülkedir.	2010	yılına	ilişkin	veriler	açıklanmadığı	için	
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2009	verileri	itibarıyla	değerlendirecek	olursak	Türkiye,	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	
başkanı	Jean	Paul	Costa’nın	açıklamalarına	göre	341	davada	insan	haklarını	ihlal	etmiştir.	
Bu	veriyi,	elbette	Türkiye’nin	AİHM’in	yargı	yetkisini	tanıyan	ülkeler	içerisinde	en	fazla	
nüfusa	sahip	ülkelerden	biri	olması	bilgisiyle	birlikte	değerlendirmek	gerekmektedir.	Yine	
Türkiye,	AİHM’e	en	fazla	şikayet	edilen	ülkeler	arasında	beşincidir.	Türkiye’nin	AİHM	
nezdindeki	bu	kırıklarla	dolu	karnesi	maalesef	yıllara	göre	bir	iyileşme	göstermemekte-
dir.

	 Türkiye’nin	 AİHM	 nezdinde	mahkum	 olmasına	 sebep	 olan	 ihlaller	 yine	 geçmiş	
yıllarda	yaşandığı	gibi	soruşturma	veya	yargılama	safahatında	gerçekleşmektedir.	Örneğin	
2004	yılında	İstanbul’un	en	merkezi	ilçesi	Eminönü’nden	bir	parti	tarafından	belediye	
başkan	 adayı	 gösterilen	 Kiraz	 Biçici’nin,	 2003	 yılında	 gözaltındayken,	 kötü	muamele	
gördüğü	 iddiasıyla	 yaptığı	 başvuru	 Türkiye’nin	 mahkumiyetiyle	 neticelenmiştir.	 Kolluk	
küvvetlerinin	yakalama	esnasında	orantısız	güç	kullanmasından	kaynaklı	başvurular	da	
AİHM’in	verdiği	mahkumiyet	kararları	içinde	önemli	yer	tutmaktadır.	

	 Bunun	ötesinde;	gerçekleşen	ağır	suçlarla	ilgili	devletin	üzerine	düşen	titizlikte	
soruşturma	yapmıyor	olması	da	çok	önemli	ihlal	kararlarının	verilmesine	sebep	olmuştur.	
Hrant	Dink’in	korunamamış	olunması	ve	Süikastın	gereği	gibi	soruşturulamaması	nedeni-
yle,	ailenin	açtığı	dava	neticesinde	AİHM;	türkiye’yi	suçlu	bulmuş.	Mahkeme	gerekçeli	
kararının	 yaşama	hakkının	 ihlali	 hükmüyle	 ilgili	 bölümünde,	 Türkiye’deki	 Dink	 davası	
sürecinde	gerçek	sorumluların	ortaya	çıkarılması	için	yeterli	soruşturma	yapılmadığı	ve	
devletin	Hrant	Dink’in	yaşamını	koruma	yükümlülüğünü	yerine	getirmediğini	belirtmiştir.	
Yine	AİHM,	kararında;	“Hrant	Dink’in	korunma	talebi	başvurusunu	beklemeksizin,	kend-
isinin	yaşamını	korumak,	cinayet	planlarından	haberdar	olan	resmi	makamların	ödeviydi”	
ifadelerini	 kullanmıştır.	 AİHM,	 İçişleri	 Bakanlığı’nın	 bazı	 güvenlik	memurları	 hakkında	
soruşturma	izni	vermemesini	de	açıkça	eleştirmiştir.		

	 AİHM	 tarafından	 belki	 de	 yıl	 içerisinde	 verilmiş	 en	 önemli	 karar	 olan	 Dink	
kararının	bir	başka	yönüyle	de	değerlendirilmesi	gerekmektedir.	Mahkeme	Dink’in	mah-
kum	edildiği	Türklüğe	hakaret	suçunu	ihtiva	eden	301.	maddeden	verilen	mahkumiyetini	
de	demokratik	 bir	 hukuk	devletinde	 gereksiz	 bir	 ceza	olarak	 görmüştür.	AİHM,	Türk	
hükümetinin,	Hrant	Dink’in	yargılanmasına	neden	olan	makalelerde	kullandığı	ifadeleri	
“kin	dolu	ve	Türklüğü	aşağılayıcı	söylem”	olarak	tanımlayan	savunmasını	tatmin	edici	
bulmamış	ve	söz	konusu	 ifadelerin	Türklüğü	aşağılayıcı	ve	kine	teşvik	edici	olmadığı	
sonucuna	varmıştır.	“Soykırım”	tartışmasına	girmeyen	ve	kararında	“1915	olayları”	ter-
imini	kullanan	AİHM,	“demokratik	bir	toplumda	tarihsel	olaylar	özgürce	tartışılmalıdır”	
tavsiyesinde	de	bulunmuştur.

	 Son	olarak,	Türkiye	bağlamında	verilen	AİHM	kararlarıyla	ilgili	söylenmesi	gereken	
şey,	uzun	süreli	tutukluluklar	gibi	sorunlar	sebebiyle	verilen	ihlal	kararlarının	önemli	bir	
yekun	tuttuğudur.	Masumiyet	karinesini	rafa	kaldırarak	mahkemelerce	sürdürülen	tutuklu	
yargılamaların	yılları	bulması	çok	ciddi	mağduriyetlere	ve	AİHM	nezdinde	de	ciddi	mah-
kumiyetlere	yol	açmaktadır.	Bu	bağlamda	adil	yargılanma	hakkının	ihlalinden	kaynaklı	

mahkumiyetler	üzerinde	ciddiyetle	durulmalıdır. 
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Yıl İçinde Yaşanan
Hak İhlalleri
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Ocak Ayı Hak İhlalleri

Gazeteciye Uygulanan Kaba Kuvvet
Taksim	 Meydanı’ndaki	 yılbaşı	 kutlamalarını	
izlerken	 yapılan	 kimlik	 kontrolünün	
ardından	 gözaltına	 alınan	 Birgün	 Gazetesi	
muhabiri	 Zeynep	 Kuray,	 çevik	 kuvvet	 eki-
binin,	 kendisini	 insanların	 göremediği	 çe-
vik	kuvvet	araçlarının	arasına	sokarak	zorla	
kelepçelediğini	ve	kendisine	tekme	atıldığını	
söyledi.	(Birgün	-	3	Ocak)

Cezaevlerinde Mahkûmlara Kötü
Muamele
Tekirdağ	 1	 Nolu	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	 ka-
lan	 Yılmaz	 Aslan’ın	 İnsan	 Hakları	 Derneği	
(İHD)	Genel	Merkezi’ne	gönderdiği,	iletişim	
haklarının	 engellendiği,	 mektuplarına	 el	
konduğunu	 anlattığı	 mektubuna,	 cezaevi	
yönetiminin	 “kurumumuz	 hakkında	 yanlış	
kamuoyu	 oluşturuluyor”	 gerekçesiyle	 el	
koyduğu	4	Ocak	2010’da	öğrenildi.	(Evren-
sel	-	4	Ocak)

“Kürtler ve Kürdistan”  İsimli
Kitap Sakıncalı Bulundu, Cezaevine 
Sokulmadı
Kocaeli	 F	 Tipi	 Cezaevi	 Yönetimi’nin,	 R.	
P.	 Giuseppe	 Campanile’nin	 Kürdistan	 Tar-
ihi	 adlı	 kitabı	 hakkında	 1977’de	 alınan	
toplatma	 kararına	 dayanarak;	 2001’de	
toplatılan	ancak	2003’te	Kültür	 ve	Turizm	
Bakanlığı’nın	izniyle	yeniden	basılan	Abdur-
rahman	 Qasımlo’nun	 Kürtler	 ve	 Kürdistan	
adlı	 kitabıyla	 M.	 S.	 Lazarev’in	 Kürdistan	
Tarihi	adlı	kitabını	“sakıncalı”	bularak	ce-
zaevine	almadığı	4	Ocak	2009’da	öğrenildi.	
(Günlük	-	4	Ocak)

Manisa’da Irkçı Saldırı
Manisa’nın	Selendi	İlçesi’nde	24	Aralık
2009’da	 Burhan	Uçkun	 (32)	 adlı	 Roman’ın	
gittiği	 kahvehaneden	 Roman	 olduğu	 için	
kovulmasının	ardından	başlayan	tartışmalar	

ırkçı	saldırılara	dönüştü.	Olayı	öğrenen	Bur-
han	Uçkun’un	yakınları	kahvehaneyi	tahrip	
etti.	Bunun	üzerine	kahvehanede	toplanan	iki	
bin	kişilik	grup	Romanların	evlerini	taşlayıp	
otomobillerini	ateşe	verdi.	5	Ocak	2010’da	
kahvehanenin	tekrar	tahrip	edildiği	söylen-
tilerinin	 yayılmasının	 ardından	 Romanların	
yaşadığı	 mahalleler	 ırkçı	 grup	 tarafından	
“Romanları	 istemiyoruz”	 şeklindeki	 slogan-
larla	tekrar	basıldı.	Polis	ekiplerinin	olayları	
önlemede	 yetersiz	 kalması	 üzerine	 ilçeye	
jandarma	 ekipleri	 geldi.	 Çıkan	 olayları	
yatıştırmak	 için	 Selendi’ye	 gelen	 Mani-
sa	 Valisi	 Celalettin	 Güvenç	 ve	 İl	 Emniyet	
Müdürü	 Adem	 Aydemir	 ile	 Jandarma	 Alay	
Komutanı	Kıdemli	Albay	Mürsel	 Şahin,	Ro-
manlarla	 görüşerek	 ilçeyi	 terk	 etmelerini	
istedi.	 Manisa	 Valisi	 Celalettin	 Güvenç’in	
“buradan	 kendi	 isteğimizle	 ayrılıyoruz”	
yazılı	 kâğıtları	 Romanlara	 imzalatmasının	
ardından	 Selendi’den	 çıkarılan	 15’i	 çocuk	
74	 kişi	 Kula,	 Salihli	 ve	 Gördes	 İlçelerine	
yerleştirildi.	(ntvmsnbc.com,	Star,		bianet.
org,	ANF,	Radikal	-	6	Ocak)

Vicdani Retçilere Polis Müdahalesi ve 
Gözaltı
Ankara’da,	 askerlik	 yapmak	 istemeyen	
vicdani	 retçiler	 olduklarını	 ifade	 eden	 bir	
grup,	 basın	 açıklaması	 sonrası	 Mithatpaşa	
postanesine	gitmek	istedi.	Polis	gruba	izin	
vermedi.	 Polis	 ekipleri	 kendi	 kimliklerini	
göstererek	 eylemcilerden	 kimliklerini	 iste-
di.	 Kimlik	 vermemekte	 direnen	 eylemciler	
gözaltına	 alındı.	 Gözaltı	 sırasında	 eylem-
cilerin	 polise	 direnmesi	 sebebiyle	 arbede	
yaşandı.	 Yere	 yatırılan	 eylemcilere	 daha	
sonra	 plastik	 kelepçe	 takıldı.	 Gözaltına	
alınan	 15	 kişi	 polis	 araçlarına	 bindirildi.	
Yüksel	Caddesi	üzerinden	Atatürk	Bulvarı’na	
kadar	yürütülen	eylemciler,	polis	araçlarıyla	
Emniyet’e	götürüldü.	(Star	-	6	Ocak)
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Cezaevindeki Çocuklara İşkence
Kamuoyunda	“TMK	mağduru	çocuklar”	olar-
ak	bilinen	ve	haklarında	yüzlerce	yıl	hapis	
cezası	 istenen	 çocuklara	 yönelik	 adalet	
arayışı	 sürerken,	 ‘Taş	 attıkları’	 iddiasıyla	
tutuklanan	 ve	 Adana	 Pozantı	 M	 Tipi	
Cezaevi’ne	 konulan	 32	 çocuğun	 korkunç	
işkencelere	maruz	kaldığı	iddia	edildi.	Ai-
leleri	aracılığı	kamuoyuna	duyarlılık	çağrısı	
yapan	çocuklar,	Cezaevi	Müdürü	ve	gardiya-
nlar	tarafından	üzerlerine	soğuk	su	dökülüp	
sonrasında	plastik	su	borusu	ile	dövüldük-
lerini	ve	daha	sonra	da	vücutlarında	açılan	
yaralara	tuz	basılarak	işkence	edildiklerini	
ileri	sürdü.	(Günlük		-	6	Ocak)

Haksız Tutuklamanın Bedeli 14 TL 80 
Kuruş 
Adapazarı’nda	 hırsızlık	 ve	 gasp	 iddiasıyla	
tutuklanıp	49	gün	cezaevinde	tutulan	İlyas	
Türk,	6	yıllık	dava	sonunda	beraat	etmesi-
nin	ardından	açtığı	davada,	mahkeme	olay	
tarihinde	 işsiz	olmasını	dikkate	alarak	en	
alt	 sınırdan	 tazminata	 hükmetti.	 Türk’e	
suçsuz	 yere	 tutuklu	 kaldığı	 her	 gün	 için	
14	 TL	 80	 kuruştan,	 toplam	 725	 lira	 20	
kuruş	tazminat	alacak.	Sakarya	Ağır	Ceza	
Mahkemesi’nde	görülen	dava	ile	ilgili	olay,	
2004	yılında	Adapazarı’nda	meydana	geldi.	
(Cnnturk	-	6	Ocak	)

Orhan Yılmazkaya Haberine Hapis Cezası 
Bostancı’da	polis	tarafından	öldürülen	Orhan	
Yılmazkaya’yla	ilgi	haber	nedeniyle	Atılım	
Gazetesinin	 Sorumlu	 Yazı	 işleri	 Müdürü	
Şenol	 Sağaltıcı’ya	 “Örgüt	 propagandası	
yapıldığı”	ve	“Suç	ve	 suçlunun	övülmesi”	
iddiasıyla	2	yıl	3	ay	15	gün	hapis	cezası	
verildi.	(ANF	–	7	Ocak)
 
Polis Silahıyla İntihar İddiasına
Takipsizlik
İzmir’in	 Gümüşpala	 Semti’nde	 21	 Tem-
muz	 2009’da	 gözaltına	 alındıktan	 sonra	
Gümüşpala	Polis	Karakolu’nun	nezarethanes-
inde	bir	polis	memurunun	tabancasını	ele	

geçirip	 intihar	 ettiği	 öne	 sürülen	 Abdur-
rahman	Sözen’in	(24)	ölümüyle	ilgili	olar-
ak	polis	memuru	C.K.	hakkında	başlatılan	
soruşturmayı,	 7	 Ocak	 2010’da	 tamamlay-
an	cumhuriyet	savcısı,	Polis	Memuru	C.K.	
hakkında	 kovuşturmaya	 gerek	 olmadığına	
karar	verdi.		(AA,	ANF	-	7	Ocak)

YTÜ’de Öğretim Elemanlarına Soruşturma
Yıldız	Teknik	Üniversitesi,	televizyonda	Kürt	
sorununu	 tartıştığı	 için	 kadroya	 almadığı	
Sevgi	 Göral’ı	 savunan	 öğretim	 üyes-
ine	 soruşturma	 açtı.	 Sözleşmeli	 öğretim	
görevlisiyken	 bir	 televizyon	 programında	
Kürt	 sorununu	 tartıştığı	 için	Sevgi	Göral’ı	
hak	 ettiği	 kadroya	 atamayan	 Yıldız	 Te-
knik	Üniversitesi,	bu	kez	de	bir	gazetede	
Göral’ı	 ve	 akademik	 özgürlükleri	 destek-
leyen	 yazı	 yazdığı	 için	 İktisadi	 ve	 İdari	
Bilimler	Fakültesi	Öğretim	Üyesi	Yrd.	Doç.	
Dr.	 Ergun	 Aydınoğlu	 hakkında	 soruşturma	
başlattı.	 Aydınoğlu	 kademe	 durdurma	
cezasını	 öngören	 bilimsel	 tartışma	 ve	
açıklamalar	dışında,	yetkili	olmadığı	halde	
basına,	haber	ajanslarına,	radyo-televizyon	
kurumlarına	resmi	konularda	bilgi	veya	de-
meç	vermekle	suçlanıyor.	(Radikal,	Bianet	
–	8	Ocak)

İsrail Büyükelçisini Protesto Edenlere 
İkinci Dava
İsrail’in	 Ankara	 Büyükleçisi	 Gaby	 Levy’i	
Karadeniz	 Teknik	 Üniversitesi	 (KTÜ)	 zi-
yareti	 sırasında	 protesto	 ettikleri	 için	
haklarında,	Toplantı	ve	Gösteri	Yürüyüşleri	
Yasası’na	muhalefet	suçundan	dava	açılan	
31	öğrenci	için	,	‘güvenlik	güçlerine	görevi	
yaptırmamak	 için	 direnme’	 suçlamasıyla	
sekiz	aydan	dört	yıla	kadar	hapis	istemiyle	
ikinci	 bir	 dava	 açıldı.	 Yargılama	 Trabzon	
2’nci	Asliye	Ceza	Mahkemesi’nde	yapılacak.	
(Radikal	–	9	Ocak)

Mültecilerin Dramı 
İstanbul	 Kumkapı’daki	 barınakta	 tutu-
lan	mültecilerin	 durumu	 sık	 sık	 kamuoyu	
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gündemine	 geliyor.	 Kumkapı	 dışında	 ise	
özellikle	 ilçe	 emniyet	 müdürlüklerindeki	
hücrelerde	 de	 sayısız	 mülteci	 tutuluyor.	
Türkiye’nin	 tarafı	 olduğu,	 başta	 Birleşmiş	
Milletler	 Mültecilerin	 Hukuki	 Statüsüne	
İlişkin	 Sözleşme	 olmak	 üzere	 ilgili	 tüm	
anlaşmalarına	 rağmen	 mülteciler,	 bütün	
hukuki	haklarından,	 temizlik	ve	beslenme	
olanaklarından	 yararlanamayacak	 şekilde	
tutuluyor.	 İstanbul’da	 çalıştıklarını	 ve	 ar-
ama	 sırasında	 vizeleri	 bittiği	 gerekçesiyle	
gözaltına	 alındıklarını	 belirten	 3	 mülteci	
20	 gündür	 burada	 tutulduklarını,	 kendi-
lerine	 sadece	 kuru	 ekmek	 verildiğini	 ve	
hiçbir	 şekilde	 temizlik	 imkânlarından	
yararlanamadıklarını	belirtti.	(Günlük	–	10	
Ocak)

İşçi Eylemine Gece Baskını 
İstanbul	 Büyükşehir	 Belediyesi’nin	
iştiraklerinden	BİMTAŞ’a	bağlı	çalışırken	to-
plu	iş	sözleşmesi	yapmaya	hak	kazandıkları	
süreçte	taşeron	şirkete	geçmeleri	istendiği	
için	 Saraçhane	 Parkı’nda	 “Demokrasi	
Çadırı”	 kuran	 itfaiye	 çalışanlarına	 gece	
yarısı	baskını	yapıldı.	Sivil	ve	resmî	giyimli	
zabıta	 memurlarının	 düzenlediği	 baskında	
işçilerin	 kurduğu	 çadır	 yıkılırken	 çadırda	
bulunan	 11	 işçiye	 de	 biber	 gazı	 sıkıldığı	
ve	işçilerin	dövüldüğü	ileri	sürüldü.	İtfaiye	
çalışanları	dört	kişinin	yaralandığı	baskınla	
ilgili	suç	duyurusunda	bulundu.	(Radikal	-	
10	Ocak)

Gözleri Kör Eden Ameliyat Skandalı
Antalya’da	 bulunan	 Manavgat	 Devlet	
Hastanesi’nde	 aynı	 gün	 katarak	 ameliyatı	
olan	 3	 hastada	 görme	 kaybı	 meydana	
geldi.	 Hastalar	 ameliyattan	 birkaç	 gün	
sonra	 gözlerinde	 yanma	 ve	 acı	 hissetme-
leri	 şikâyetiyle	 Akdeniz	 Üniversitesi	 Tıp	
Fakültesi	 Hastanesi’ne	 başvurdu.	 Mahmut	
Kılıç’ın	 enfeksiyondan	 kör	 olan	 sağ	 gözü	
alındı.	Ameliyat	sonrası	hastaların	enfeksiy-
on	kaptığı	ortaya	çıktı.	(Cnnturk	–	11	Ocak)

Gıda Yardımı Yapan Derneğin Faaliyetleri 
Durduruldu
Diyarbakır’da	 46	 STK’nın	 kurduğu	 ve	 15	
bin	 kişiye	 gıda	 yardımı	 yapan	 Sarmaşık	
Derneği’nin	faaliyetleri	mahkeme	kararıyla	
durduruldu.	 Gerekçe	 olarak	 ise	 derneğin	
‘kamu	yararına’	çalışan	dernek	statüsünde	
olmaması	gösterildi.	(Star	–	12	Ocak)

Nusaybin’de Mayın Patlaması
Mardin’in	 Nusaybin	 İlçesi’nde	 12	 Ocak	
2010’da,	 hayvanlarını	 otlatan	 Adil	 Gör-
sel	 (14),	 önceden	 yerleştirilmiş	 mayının	
patlaması	sonucu	yaralandı.	Hayati	tehlike-
si	bulunmayan	Adil	Görsel’in	Dicle	Üniver-
sitesi	(Diyarbakır)	Tıp	Fakültesi’nde	tedavi	
altına	alındı.	(Sabah	-	12	Ocak)

Bursa’daki Yargısız İnfaz Olayında İdarî 
Cezasızlık
Bursa’nın	Nilüfer	İlçesi’nde	“dur”	ihtarına	
uymadığı	 iddiasıyla,	 ateş	 edip	 Gökhan	
Ergün’ün	 (21)	 ölümüne	 neden	 olan	 polis	
memuru	 M.A.	 (33)	 hakkında	 “zor	 kullan-
ma	yetkisine	ilişkin	sınırın	aşılması	sureti-
yle	kasten	yaralama	sonucunda	ölüme	se-
bebiyet	 verme”	 suçundan	 açılan	 davada	
Bursa	5.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	 tarafından	
5	 yıl	 hapis	 cezasına	 hükmedilmişti.	 M.A.	
hakkında	başlatılan	idari	soruşturmada	ise	
Bursa	 İl	 Polis	 Disiplin	 Kurulu’nun	 “kasten	
adam	 öldürmek”	 suçu	 kesinleşmediğinden	
“ceza	 tayinine	 gerek	 olmadığına”	 karar	
verdiği	 öğrenildi.	 (Radikal,	 Birgün	 -	 12	
Ocak)

Kürtçe Konuşma Yapan Belediye Başkanına 
Suçlama
Diyarbakır	 Büyükşehir	 Belediye	 Başkanı	
Osman	 Baydemir’in,	 29	 Mart	 2009	 Yer-
el	 Seçimleri	 öncesinde	 13	 Ocak	 2009’da	
Gün	 TV’de	 yaptığı	 Kürtçe	 konuşma	
nedeniyle	 yargılanmasına	 Diyarbakır	
2.	 Sulh	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 başlandı.	
Duruşmada	ifadesi	alınan	Osman	Baydemir,	
Diyarbakır’da	 halkın	 büyük	 çoğunluğunun	
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Kürtçe	 konuştuğunu	 belirterek	 “yargılama	
günün	 ihtiyaçlarına	cevap	vermiyor.	Böyle	
bir	 kentte	 ve	 yerel	 seçimler	 öncesinde,	
yurttaşlara	 Kürtçe	 hitap	 etmekten	 daha	
doğal	 ne	 olabilir.	 Seçim	mitinglerinde	 de	
yurttaşlara	 Kürtçe	 hitap	 ettiğim	 herkes	
tarafından	bilinir.	Kürtçe	konuşmamın	suç	
teşkil	 ettiğine	 inanmıyorum.	 Sorgulanması	
gereken	bu	mevzuattır.	Ülkeye	bu	yasa,	bu	
yasak	yakışmamaktadır”	dedi.	(Zaman	-	14	
Ocak)

Hastanede ‘Bir Şeyi Yok’ Denilen
Tersane İşçisi 63 Gün Sonra Öldü 
Edinilen	 bilgiye	 göre	 Güngör	 Karaman,	
çalıştığı	 tersanede	 10	 metre	 yüksek-
likten	 düştü.	 Yaralı	 olarak	 Ereğli	 Dev-
let	 Hastanesi’ne	 kaldırılan	 Karaman	
yapılan	 tetkikler	 sonrasında	 bir	 sorunla	
karşılaşılmadığı	belirtilerek	taburcu	edildi.	
Alaplı’daki	evine	getirilen	Karaman,	3	gün	
sonra	ailesine	burnuna	kan	kokusu	geldiğini	
ve	kendisini	iyi	hissetmediğini	söyledi.	Bu-
nun	üzerine	Ereğli’de	ki	özel	bir	hastaneye	
kaldırıldı.	Burada	yapılan	tahlil	ve	tetkik-
ler	sonrasında	Karaman’ın	kafatasında	kırık	
ve	 beyninde	 ödem	 oluştuğu	 ortaya	 çıktı.	
Hemen	 hastaneye	 yatırılan	 Güngör	 Kara-
man	yoğun	bakıma	alındı.	63	gün	boyunca	
yoğun	 bakımda	 kalan	 Karaman	 hayatını	
kaybetti.	 Aile	 olaydan	 Ereğli	 Devlet	 Has-
tanesi	görevlilerini	sorumlu	tuttu.	Hastane	
Başhekimi	 Muharrem	 Erdem	 ise	 hastanın	
tüm	tahlil	ve	tetkiklerinin	yapıldığını	hiçbir	
bulguya	rastlanmadığını	iddia	etti.	(Zaman	
–	15	Ocak)

Gece Eğitiminde Şüpheli Asker Ölümü 
Bilecik	2’nci	Jandarma	Er	Eğitim	Tugayı’nda	
bölük	arkadaşlarıyla	birlikte	komutanlarının	
gözetiminde	 gece	 eğitimi	 yürüyüşüne	
katılan	 jandarma	 er	 Ergün	 Önen,	 henüz	
kimin	 silahından	 çıktığı	 belirlenemeyen	
G-3	 mermisinin	 vücuduna	 isabet	 etmesi	
sonucu	 yaralandı.	 Önen,	 Bilecik	 Devlet	
Hastanesi’ne	 kaldırılırken	 acil	 servisteki	

doktorların	çabasına	rağmen	kurtarılamadı.	
Batmanlı	Ergün	Önen’in	cesedi	otopsi	için	
askeri	ambulansla	Bursa	Adli	Tıp	Kurumu’na	
götürüldü.	(ANF	–	16	Ocak)

Alevi Öğrenciye Öğretmen Yumruğu 
Sivas	 Atatürk	 Lisesi’nde	 tarih	 öğretmeni	
olan	 Orhan	 Paşazade	 ders	 esnasında	 Eda	
K.’nın	yanından	geçerken	birden	durarak,	
“Sen	 namaz	 kılmıyor	 musun?”	 diye	 sor-
du.	 Öğretmen,	 öğrencinin	 tırnaklarındaki	
parlatıcıyı	göstererek,	“Bunlarla	aldığın	ab-
dest	de	kabul	edilmez.	Zaten	sen	abdest	
de	almazsın”	dedi.	Bunun	üzerine	öğrenci,	
“Öğretmenim,	ben	daha	küçüğüm,	namaz	
kılmayı	da,	abdest	almayı	da	bilmiyorum”	
dedi.	“Alevi	misin?”	diye	soran	öğretmen,	
“Evet”	 yanıtı	 alınca	 sınıftan	 çıkıp	 gitti.		
Eda	K.,	olayın	devamını	şöyle	anlattı:	“Bir	
arkadaşımla	 birlikte	 tuvalete	 gittim.	 Tu-
valetin	 kapısından	 çıkınca	 öğretmenimizi	
gördüm.	 Bana,	 ‘Burada	 ne	 arıyorsunuz?’	
diye	 bağırdı	 ve	 birden	 yumruk	 attı.”Eda	
K.’nın	babaannesi	Kibar	K.,	hemen	öğrenciyi	
doktora	 götürerek	 rapor	 aldıklarını	 anla-
tarak,	Milli	Eğitim	Müdürlüğü’ne	de	şikâyet	
dilekçesi	verdiklerini	söyledi.	Okul	Müdürü	
Fatih	 Sancılı	 ise	 sorularını	 yanıtlamak	
istemediğini	belirterek,	“Okulda	müfettişler	
var.	 İdari	 soruşturma	başladı”	dedi.	Alevi	
örgütleri	de	olaya	tepki	gösterdi.	(Radikal	
-	16	Ocak)

Özgür-Der’e Bir Dava Daha
Özgür-Der’in,	 başörtüsü	 eyleminde	 atılan	
sloganlardan	ötürü	Grup	Yürüyüş	solisti	ve	
Haksöz-Haber	 editörlerinden	 Mehmet	 Ali	
Aslan	hakkında	TCK	301	ve	53.	maddeler-
den	dava	açıldı.	Özgür-Der’in	her	Ramazan	
ayında	gerçekleştirdiği	başörtüsü	eylemler-
inden	6	Eylül	2008	tarihli	eylemde	atılan	
“Cübbeli	Darbe	Düzenine	Son!”	ve	“Ergene-
kon	 Çetesi	 TSK’nın	 Kendisi!”	 sloganları,	
Fatih	Cumhuriyet	Savcılığı	tarafından	ifade	
özgürlüğünün	ve	eleştiri	sınırlarının	aşılması	
şeklinde	değerlendirildi.	(Vakit	–	17	Ocak)
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Diyarbakır’da Engellilerin Eğitim Hakkı 
İhlali
Diyarbakır	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	bünyes-
inde	eğitim	gören	 işitme	engellilerin,	okul	
ve	öğretmen	olmaması	nedeniyle	normal	bir	
okulda	 eğitim	 gördükleri	 ortaya	 çıktı.	 40	
işitme	 engelli	 öğrenci,	 normal	 bir	 okulda	
kendilerine	ayrılan	iki	sınıfta	ders	görüyor.	
Öğrencilere,	 uzman	 olmayan	 öğretmenler	
tarafından	eğitim	veriliyor.	İşaret	dili	bilmey-
en	öğretmenler,	engelli	öğrencilerle	diyalog	
sorunu	 yaşıyor.	 Lise	 birinci	 sınıf	 öğrencisi	
Suat	 Çiçek,	 öğretmenin	 tahtaya	 yazı	 ya-
zarak	 deftere	 geçirme	 yöntemiyle	 eğitim	
vermeye	çalıştığını	belirterek,	‘Öğretmen	iç	
organları	ya	da	tarihi	anlatırken	hiçbir	şey	
anlamıyoruz.	 Çünkü	 işaret	 dilini	 bilmiyor,	
onun	suçu	değil,	sadece	dilimizden	anlayan	
ve	 eğitim	 gören	 bir	 eğitmene	 ihtiyacımız	
var’	diye	konuştu.	(Günlük	–	17	Ocak)

Kolluk Kuvvetlerinin Söyleşi Çıkışı
Yazara Güç Kullanımı
İstanbul	 Sultanahmet	 Meydanı’nda	 bulunan	
Kültür	Merkezi’nde	17	Ocak	2010’da	Türki-
ye	Yazarlar	Birliği’nin	düzenlediği	etkinliğe	
katılan	 Yazar	 Sadık	 Albayrak,	 toplantı	
çıkışında	tartıştığı	polis	memurları	tarafından	
darp	 edildi.	 Yayalar	 için	 yeşil	 ışık	 yandığı	
sırada	 bir	 aracın	 geçişine	 tepki	 gösterdiği	
için	 polis	 ekiplerinin	 Sadık	 Albayrak’tan	
kimlik	istemeleri	üzerine	çıkan	tartışma	so-
nucu	darp	edilen	Sadık	Albayrak’ın	kolunun	
kırıldığı	öğrenildi.	(Taraf	-	19	Ocak)

İletişim Fakültesi Öğrencilerine Etkinlik 
Engeli
İşten	 çıkarmalara	 ve	 özelleştirme	
politikalarına	karşı	Ankara’da	açlık	grevi	ya-
pan	Tekel	işçilerine	destek	olmak	amacıyla	
Marmara	 Üniversitesi	 (İstanbul)	 İletişim	
Fakültesi	 öğrencilerinin	 hazırladığı	 fotoğraf	
sergisine	iletişim	Fakültesi	Dekanı	Ahmet	L.	
Orkan’ın	“serginin	siyasî	olduğu”	gerekçesi-
yle	 izin	vermediği	öğrenildi.	 (Milliyet	 -	20	
Ocak)

Üniformayı Giymeyi Kabul Etmediği İçin 
Mahkemeye Getirilmedi
Boğaziçi	Üniversitesi’nde	(İstanbul)	24	Aralık	
2009’da	gerçekleştirilen	“Barış	 için	Vicdanî	
Retçiler	 Kurultayı”na	 giderken	 Kabataş	
Vapur	İskelesi’nde	gözaltına	alınan	ardından	
tutuklanarak	 Maltepe	 Askerî	 Cezaevi’ne	
gönderilen	 vicdanî	 retçi	 Enver	 Aydemir’in	
yargılanmasına	 21	 Ocak	 2010’da	 Eskişehir	
Askerî	Mahkemesi’nde	devam	edildi.	Tutuklu	
sanık	 Enver	 Aydemir’in	 askerî	 üniformayı	
giymeyi	 kabul	 etmediği	 için	 mahkemeye	
getirilmediği	belirtildi.	(Zaman	-	21	Ocak)

F Tipi Cezaevinde Şüpheli Ölüm
Bolu	F	Tipi	Cezaevi’nde	hükümlü	olarak	ka-
lan	Sezer	Karnal’ın	(25)	hücresindeki	ranza-
ya	bağladığı	ayakkabı	bağcıklarıyla	15	Ocak	
2010’da	intihar	ettiği	ileri	sürüldü.	Tutuklu	
ve	 Hükümlü	 Aileleri	 Yardımlaşma	 Derneği	
(TAYAD)	yaptığı	 açıklamada	Sezer	Karnal’ın	
“süngerli	 oda”	 cezasına	 çarptırıldığı	 ve	
burada	 gardiyanlar	 tarafından	 dövülmesi	
üzerine	 şüpheli	 bir	 şekilde	 intihar	 ettiği	
ifade	edildi.	(Birgün	-	24	Ocak)

‘Kürtlerin Ölmesini İstemek’ Suç Değil
İstanbul	 Barosu,	 ‘Kürtlerin	 ölmesini	 is-
temek	 suç	 mu?”	 diyen	 avukat	 Metin	
Çetinbaş	 hakkında	 disiplin	 cezası	 verm-
eye	yer	olmadığına	karar	verdi.	Diyarbakır	
Barosu’nun	şikâyeti	üzerine	Çetinbaş’ın	sö-
zlerini	incelemeye	alan	İstanbul	Barosu,	bu	
ifadeleri	 ‘savunma	 özgürlüğü’	 kapsamında	
değerlendirdi.	(Star	–	25	Ocak)

Kürtçe İsim Koymak Yasak 
Torununa	 ‘Gülseren	 Şewin’	 ismini	 koymak	
isteyen	Gülseren	Koşti’nin	talebi,	‘W’	harfi	
Türkçe	alfabede	olmadığı	gerekçesi	ile	red-
dedildi.	Müdürlük	çözüm	olarak	‘W’	yerine	
2	 ‘V’	 kullanarak,	 çocuğun	 ismini	 ‘Gülser-
en	 Şevvin’	 şeklinde	 yazdı.	 Suruç	 Nüfus	
Müdürlüğü’nün	 torununun	 ismini	 ‘Şevvin’	
olarak	kaydettiğini	belirten	Gülseren	Koşti,	8	

37



aylık	bir	torunu	daha	olduğunu	söyleyerek,	
“Onun	adını	da	‘Newa’	olarak	koyduk.	An-
cak	ona	da	izin	vermediler.	Onu	da	‘Neva’	
olarak	 kaydettiler.	 Newa’nın	 anlamı	 ‘me-
lodi,	ezgi’,	Şewin’in	ise	‘cuma	akşamı’dır.	
Hiçbir	siyasi	anlamları	yoktur.	Buna	rağmen	
izin	verilmiyor.	Bir	de	açılımdan	bahsediy-
orlar.	İsimlerimizi	koymamıza	dahi	müsaade	
etmiyorlar.	 Bir	 gün	 Kürt	 sorununa	 gerçek	
çözüm	 bulunursa	 iki	 torunumun	 da	 adını	
istediğim	 gibi	 değiştireceğim”	 şeklinde	
konuştu.	(Evrensel	-	25	Ocak	)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
Adana’da	10	Ocak	2010’da	Barış	ve	Demokra-
si	 Partisi’ne	 (BDP)	 yönelik	 operasyonları	
protesto	 gösterisine	 katıldığı	 gerekçesiyle	
11	 Ocak	 2010’da	 tutuklanarak	 Kürkçüler	
F	Tipi	Cezaevi’ne	gönderilen	 sara	hastası	
Ozan	Edeman’ın	12	gün	boyunca	kelepçe-
leri	 çıkarılmayarak	 işkence	 ve	 kötü	mua-
meleye	tabi	tutulduğu	öğrenildi.	(Gündem	
-	27	Ocak)

Son 5 Yılda 354 Hasta Doktor Hatasıyla 
Öldü
	 Sağlık	 Bakanı	 Recep	 Akdağ,	 son	 beş	 yıl	
içinde	 hizmet	 kusuru	 iddiasıyla	 bakanlığa	
intikal	eden	olay	 sayısının	1755	olduğunu	
açıkladı.	Akdağ	bu	başvurulardan	531’inin	
tazminat	 talepli	 başvuru	 olduğunu	 kayd-
ederken	 1224’ünün	 de	 tam	 yargı	 davası	
olduğunu	 ifade	 etti.	 Akdağ,	 tıp	 hataları	
nedeniyle	yine	son	beş	yılda	354	vakanın	
ölümle	 sonuçlandığını	 belirtirken	 Yüksek	
Sağlık	 Şurası’na	2009	yılında	 intikal	 eden	
dosya	sayısını	175	olarak	açıkladı.	(Milliyet	
–	27	Ocak)

Su Dolu Hücrede Saatlerce Bekletildi 
Duruşma	 için	 getirildiği	 Diyarbakır	
Adliyesi’nde,	 yağmur	 sularıyla	 do-
lan	 bodrum	 katındaki	 hücrede	 saatlerce	
tutulduğu	 belirtilen	 2	 yıldır	 tutuklu	 bu-
lunan	 Fırat	 Dağıtım	 çalışanı	 Yüksel	 Azak,	
mahkeme	sonrası	götürüldüğü	Bingöl	M	Tipi	

Cezaevi’nde	 fenalaştı.	 Yakınları	 dizlerine	
kadar	ıslanmış	şekilde	ayakkabılarından	su	
damlarken	duruşmaya	getirilen	Azak’ın	ay-
akta	durmakta	güçlük	çektiğini	belirttiler.	
Duruşmadan	bir	gün	sonra	Azak’la	görüşen	
yakını,	Azak’ın	Bingöl	M	Tipi	Cezaevi’ndeki	
koğuşunda	 hasta	 bir	 şekilde	 yattığını	 ve	
tedavi	edilmediğini	söyledi.	Azak’ın	yakını,	
2	yıldır	yargılaması	süren	Azak’ın	sağlık	du-
rumundan	endişe	ettiğini	belirtti.	(Evrensel	
-	28	Ocak)

Taş Atan Çocuğa 7.5 Yıl Hapse Yargıtay 
Onayı 
Diyarbakır’da	2	yıl	önce	izinsiz	gösterilere	
katılarak,	polise	taş	attığı	gerekçesiyle	7.5	
yıl	hapse	mahkum	edilen	18	yaşındaki	Fer-
it	Gülcü’nün	cezası	Yargıtay	tarafından	da	
onandı.	İHD’de	basın	toplantısı	düzenleyen	
Ferit	 Gülcü’nün	 anne	 ve	 babası,	 karara	
tepki	gösterdi.	(Cnnturk	-	28	Ocak)

İnsan Hakları Savunucuları Yargılanıyor
12	 Mayıs	 2009’da	 Ankara’da	 gözaltına	
alındıktan	sonra	serbest	bırakılan	fakat	27	
Mayıs	2009’da	 savcının	 itirazı	üzerine	 tu-
tuklanan	İnsan	Hakları	Derneği	(İHD)	Merkez	
Yürütme	 Kurulu	 (MYK)	 üyesi	 Avukat	 Filiz	
Kalaycı’yla	birlikte	tutuksuz	yargılanan	İHD	
Genel	 Sekreter	 Yardımcısı	 Avukat	 Hasan	
Anlar,	 İHD	 eski	 MYK	 üyesi	 Halil	 İbrahim	
Vargün,	 insan	 hakları	 savunucusu	 Avukat	
Murat	Vargün	 ve	Tutuklu	 ve	Hükümlü	Ai-
leleri	 ile	Yardımlaşma	Derneği	(THAY-DER)	
eski	 Başkanı	 Nedim	 Taş’ın	 yargılanmasına	
28	 Ocak	 2010’da	 Ankara	 11.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 devam	 edildi.	 Yapılan	
yargılamanın	ardından,	karar	için	ara	veren	
mahkeme	başkanı,	tutuklu	sanıklardan	Avu-
kat	Filiz	Kalaycı’nın	tahliye	edilmesine	ve	
Nedim	Taş’ın	tutukluluk	halinin	devam	et-
mesine	karar	vererek	duruşmayı	10	Haziran	
2010’a	erteledi.	Mahkeme	heyeti	ayrıca	Fi-
liz	Kalaycı’ya	yurtdışına	çıkma	yasağı	koy-
du.	(ANF,	28	Ocak;	TİHV	-	29	Ocak)
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Başörtüsünden Dolayı On Yıldır Diplomasını 
Alamıyor 
Marmara	 Üniversitesi’nin	 başörtüsü	
uygulamasından	zarar	görenlerden	biri	de	
Tülay	Çınar	Aktaş.	2000	yılında	üniversiten-
in	Sosyal	Bilimler	Meslek	Yüksekokulu’ndan	
mezun	 olan	 Aktaş,	 başörtüsü	 olduğu	
gerekçesiyle	 tam	 10	 yıldır	 diplomasını	
alamıyor.	 Mezun	 olduğunda	 kendisine	
çıkış	 verilen	 Aktaş,	 	 gittikleri	 ünivers-
itede	 yaşananlardan	 dolayı	 çocuklarının	
yanında	 rencide	 olduğunu	 ifade	 etti.	
Uygulamayı	 kınadığını	 vurgulayan	 Aktaş,	
artık	Türkiye’nin	bu	ilkel	ve	çağdışı	uygu-
lamadan	 kurtulması	 gerektiğini	 vurguladı.	
(Zaman	–	31	Ocak)
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Şubat Ayı Hak İhlalleri

‘İbrahim Kaypakkaya’yı Seviyorum’ Dedik-
leri İçin Haklarında Soruşturma Açıldı
29	 Mart	 2009	 Yerel	 Seçimleri	 önces-
inde	 belediye	 başkan	 adayı	 Murat	 Kur’a	
destek	olmak	için	Tunceli	Demokratik	Halk	
Dayanışması	tarafından	düzenlenen	mitinge	
katılan	 sanatçılardan	 Mehmet	 Özcan	 ve	
Pınar	Sağ	hakkında	“İbrahim	Kaypakkaya’yı	
seviyorum”	dedikleri	gerekçesiyle	Türk	Ceza	
Kanunu’nun	 (TCK)	 215.	 maddesi	 uyarınca	
“suçu	 ve	 suçluyu	 övdükleri”	 iddiasıyla	
Tunceli	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı	 tarafından	
soruşturma	 başlatıldığı	 öğrenildi.	 (dersim-
news.com	-	1	Şubat)

Cezaevlerinde Baskılar
Bakırköy	 (İstanbul)	 Kadın	 Cezaevi’nde	 bu-
lunan	 Gazeteci	 Suzan	 Zengin,	 5	 Ocak	
2010’da	 Umut	 Yayıncılık’a	 gönderdiği	 me-
ktupta	geçirdiği	bir	ameliyata	bağlı	olarak	
kemik	erimesi	ve	ülser	sorunu	bulunmasına	
rağmen	tedavisinin	geciktirildiğini	yazmıştı.	
Suzan	 Zengin	 sağlık	 sorunları	 nedeniyle	
götürüldüğü	 hastanede,	 kelepçeli	 olarak	
jandarma	 erlerinin	 yanında	 tedavi	 olmayı	
reddedince	 tedavisi	 yapılmadan	 cezaevine	
getirildiği	 ve	 Suzan	 Zengin’in	 de	 erler	 ve	
doktor	hakkında	suç	duyurusunda	bulunduğu	
öğrenildi.	(ANF-	1	Şubat)

Başörtülüye Misafirhane de Yasak!
Ankara’da	 ikamet	 eden	 Cemil	 Çınar,	 ai-
lesiyle	 geçen	 hafta	 yeğeninin	 düğünü	 için	
İstanbul’a	 gitti.	 Çınar’ın	 oğlu,	 ailesi	 için	
mezun	olduğu	Marmara	Üniversitesi’nin	
Göztepe	 Kampüsü’ndeki	 misafirhanesin-
den	 rezervasyon	 yaptırıp	 parasını	 ödedi.	
Çınar	 ailesi,	 misafirhaneye	 geldiklerinde	
beklemedikleri	 bir	 uygulama	 ile	 karşılaştı.	
Cemil	 Çınar’a,	 eşinin	 ve	 kızının	 başörtülü	
olmasından	 dolayı	 burada	 kalamayacakları	
söylendi.	Resepsiyon	görevlisi,	misafirhan

eye	 alması	 durumunda	 işinden	 olacağını	
ifade	etti.	(haksozhaber.net-	1	Şubat)

Kürtçe Müzik Ceza Gerekçesi
Diyarbakır	 4.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	
Mardin’in	Nusaybin	İlçesine	bağlı	Akçatarla	
(Dala)	Köyü’nde	yapılan	bir	düğünde,	yeşil	
sarı	 kırmızı	 flamalar	 açtıkları	 ve	 Kürtçe	
müzik	 çaldıkları	 gerekçesiyle	 5	 kişiye,	
‘örgüt	propagandası	yapmak’	 suçundan	bi-
rer	yıl	hapis	cezası	verdi.	Mahkeme	heyeti,	
ayrıca	 5	 kişiye	 1	 yıl	 süre	 ile	 Mardin	 ili	
sınırları	dâhilinde	yapılan	 toplantı	 ve	gös-
teri	 yürüyüşlerine	 katılmaktan	men	 cezası	
verdi.	(DİHA	-	1	Şubat)

Gaziantep’te Protesto Eylemine Müdahale
Gaziantep’te	 şehir	 merkezindeki	 ahırların	
şehir	 dışına	 taşınması	 için	 yapılan	 yeni	
ahırların	tamamının	hazır	olmamasına	tepki	
göstererek	 Gaziantep	 Büyükşehir	 Belediye	
Başkanlığı	 binasına	 yürüyen	 ve	 yetkilil-
erle	görüşmek	 için	binaya	girmeye	çalışan	
küçükbaş	 hayvan	 üreticilerinin	 eylemine	
kolluk	güçleri	biber	gazı	ve	copla	müdahale	
etti.	(Radikal	-	1	Şubat)

Askeri Lise Öğrencilerine ‘İnsanlık Dışı’ 
İşkence
Askeri	 liselerden	 Kara	 Harp	 Okulu	 (KHO)	
ve	 Hava	 Harp	 Okulu	 (HHO)	 kamplarında	
karşılaştıkları	‘insanlık	dışı’	uygulamalardan	
dolayı	okullarından	ayrılmak	zorunda	kalan	
çok	 sayıda	 öğrenci	 haklarını	 aramak	 için	
İnsan	 Hakları	 Derneği’ne	 (İHD)	 başvurdu.	
Kamplarda	kendilerine	yapılan	kötü	muame-
lelerden	 kurtulmak	 için	 ayrılan	 öğrenciler	
askeri	 liselerde	 işkence	 gördüklerini,	
insanlık	dışı	muamelelere	maruz	kaldıklarını	
anlattılar.	(DİHA	-	2	Şubat)
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Kuvvet Komutanı Fırtına: Başlarını Açsal-
ar Bile Askerî Tesislere Kesinlikle Almayın
Eski	Hava	Kuvvetleri	Komutanı	emekli	Or-
general	 İbrahim	 Fırtına’nın,	 görevdeyken,	
“Hastane	 ve	 sosyal	 tesislere,	 evlatlarını	
ziyarete	gelen	siviller,	başörtülerini	açsal-
ar	 bile	 içeri	 alınmayacaklar.”	 diye	 emir	
verdiği	ortaya	çıktı.	(Zaman	-	2	Şubat)	

İHD, “Kadın Mahkûmlar Soyularak 
Aranıyor”
Cezaevleri	 koşulları	 hakkında	 basın	
açıklaması	 yapan	 İHD	 Adana	 Şubesi,	 bazı	
cezaevlerinde	özellikle	kadın	mahkûmların	
giriş	 çıkışlarda,	 soyularak	 namahrem	 yer-
lerine	 varana	 kadar	 arandıklarını	 bildirdi.	
(İlkehaber	–	3	Şubat)

Koli Taşımaya 1 Yıl 8 Ay Ceza
Şırnak’ın	Silopi	ilçesinde	Ömer	Kabul,	DTP	
tarafından	 düzenlenen	 mitinge	 katılarak,	
halay	 çektiği,	 çalınan	 marşlara	 tempo	
tuttuğu	 ve	 ‘Sayın	 Öcalan’	 dilekçelerinin	
olduğu	koliyi	taşıdığı	gerekçesiyle	1	yıl	8	
ay	 hapis	 cezasına	 çarptırıldı.	 (Birgün	 -	 3	
Şubat)

Metro Bileti Protestosuna Altı Ay Hapis
Bursa’da	70	kuruşluk	metro	bileti	ücretini	
vermeyerek	 ‘protesto	 amacıyla’	 turnike-
lerin	üzerinden	atlayan	iki	öğrenciye,	altı	
aya	kadar	hapis	istemiyle	dava	açıldı.	İki	
öğrenci	Türk	Ceza	Kanunu’nun	 (TCK)	163	
üncü	maddesini	ihlalle	suçlandı.	Düzenleme	
‘otomatlarda	 sunulan	 ve	 bedeli	 ödendiği	
takdirde	 yararlanılabilen	 bir	 hizmetten	
ödeme	 yapmadan	 yararlanma’	 suçunu	
düzenliyor.	‘Ulaşım	Eylemcilerine’		bir	kötü	
haber	 de	 İstanbul’dan	 geldi.	 İstanbul’da	
metrobüs	zammını	protesto	için	turnikeler-
den	 atlayan	 45	 kişi	 hakkında	 Cumhuriyet	
Savcılığı	 TCK’nın	 163.	 maddesi	 uyarınca	
soruşturma	başlattı.	(Radikal	-	3	Şubat)

GATA’da Akıl Almaz Fişleme Defteri
GATA	 Haydarpaşa	 Hastanesi’nde	 başörtülü	

hasta	 ve	 hasta	 yakınlarına	 başörtüsünün	
altına	takılan	bone	için	yasak	uygulanıyor.	
Yasak	 kapsamında	 GATA’nın	 nizamiyes-
inde	 “Bone	 Teslim	 Defteri’	 tutuluyor.	
Hasta,	hasta	 ve	personel	 yakınları	 girişte	
başörtülerindeki	 iğneleri	 ve	 bonelerini	
çıkarmaya	 zorlanıyor.	 Başörtülerindeki	
iğneleri	 ve	 bonelerini	 çıkarmaya	 zorlanan	
hasta,	 hasta	 ve	 personel	 yakınları	 aksi	
halde	 hastaneye	 alınmıyor.	 Bu	 yasağın	
mağdurlarından	biri	de	Başbakan’ın	eşi	Em-
ine	Erdoğan	olmuştu.	(Timeturk	-	3	Şubat)

Çobanı Taradılar Sonra Patlattılar
Hakkâri’nin	 Yüksekova	 ilçesinde	 1995’te	
çobanlık	 yaparken	 kaybolan	 oğlu	 Nezir	
Tekçi’nin	 izini	 süren	 baba	Halit	 Tekçi’nin	
karşısına	 Yüksekova	 Tabur	 Komutanlığı	
çıktı.	Acılı	babanın	ısrarlı	aramalar	sonucu	
ulaştığı	 ve	 15	 yıl	 önce	 Yüksekova	 Tabur	
Komutanlığı’nda	er	olarak	görev	yapan	Yu-
nus	 Şahin,	 tanık	 olarak	 savcılığa	 verdiği	
ifadede	 Nezir	 Tekçi’nin	 bölgede	 bulunan	
Bolu	 Dağ	 ve	 Komando	 Tugayı	 tarafından	
gözaltına	alındığını	ve	öldürüldüğünü	iddia	
etti.	(Taraf	-	3	Şubat)

Basına Müdahale 
İstanbul	 Emniyet	 Müdürlüğü	 Yabancılar	
Şubesi’nde	29	Aralık	2009’da	çekim	yapark-
en	 polis	 memurlarınca	 tartaklanan	 İnsanı	
Müdafaa	ve	Kardeşlik	Derneği	(İMKANDER)	
Başkanı	Nuray	Canan	Bezirgan	ve	Erol	Bez-
irgan	hakkında	İstanbul	Cumhuriyet	Savcılığı	
hazırladığı	 iddianamede	“kamu	görevlisine	
direndikleri	 ve	 görevli	 polis	 memurunu	
yaraladıkları’’	iddiasıyla	hapis	cezası	talep	
etti.	(ntvmsnbc.com	-	3	Şubat)

Kürtçe Eğitim Talebine Mahkûmiyet
Van’da	22	Eylül	2008’de	Kürtçenin	eğitim	
dili	olması	talebiyle	Kürtçe	hazırlanan	basın	
metnini	okuyan	Levent	Ürün	hakkında	“halkı	
kin	 ve	 düşmanlığa	 alenen	 tahrik	 ettiği”	
suçlamasıyla	 açılan	 dava	 sonuçlandı.	 Van	
Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 Levent	 Ürün	
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Türk	 Ceza	 Kanunu’nun	 (TCK)	 216.	 mad-
desi	uyarınca	10	ay	hapis	cezasına	mahkûm	
oldu.	(ANF	-	3	Şubat)

Cezalandırabilmek İçin Yaş Büyütüldü
İstanbul’daki	 TMK	 mağduru	 çocuklardan	
15	 yaşındaki	 W.B.’nin	 yaşının,	 polis	 ve	
doktorların	işbirliğiyle	21’e	çıkarıldığı	iddia	
edildi.	 Çocuklar	 İçin	 Adalet	 Çağrıcıları’na	
mektup	 yazan	 W.B.’nin	 babası,	 çocuğuna	
cezaevinde	 kötü	 muamele	 ve	 işkence	
yapıldığını	 kamuoyuna	 duyurduğu	 için	
polislerce	 defalarca	 tehdit	 edildiğini,	 bu	
nedenle	ailesiyle	birlikte	yurtdışına	kaçtığını	
söyledi.	(Birgün	-	3	Şubat)	

“Viyan Kürdistan” İsmine Önce Onay Son-
ra Suç Duyurusu
Muğla’nın	Milas	ilçesinde,	inşaat	işçisi	Me-
hmet	Çelik,	 (29)	 1	ay	önce	dünyaya	 ge-
len	kızına	‘Viyan	Kürdistan’	ismini	vermek	
için	 ilçe	 nüfus	 müdürlüğüne	 gitti.	 Nüfus	
memurlar	 Çelik’e	 ‘Viyan	 Kürdistan’	 is-
minin	 sorun	 yaratacağını	 belirterek	 İlçe	
Kaymakamı	 ile	 görüşmesini	 istedi.	 Bunun	
üzerine	İlçe	Kaymakamı	ile	görüşen	Çelik,	
Kaymakam’dan	 onay	 aldıktan	 sonra	 yeni-
den	nüfus	memurluğuna	gelerek	kızı	olarak	
işletip	cüzdanı	aldı	ama	Nüfus	Müdürlüğü	
Çelik	 hakkında	 savcılığa	 suç	 duyurusunda	
bulundu.	(ANF	-	4	Şubat)

Gazeteci Ergündoğan’a Hapis Cezası
Gazeteci	 Yalçın	 Ergündoğan’ın	 26	 Nisan	
2005’te	 Birgün	 gazetesinde	 yayınlanan	
“Müritleri	Haydar	Baş’a	baş	kaldırdı”	yazısı	
nedeniyle	 Bağımsız	 Türkiye	 Partisi	 Genel	
Başkanı	 Haydar	 Baş’ın	 şikâyeti	 üzerine	
hakkında	 açılan	 3	 yıl	 hapis	 istemli	 ceza	
davası	Beyoğlu	2.Asliye	Ceza	Mahkemesi’nde	
karara	 bağlandı.	 Mahkeme	 Ergündoğan’ın	
TCK’nın	125/2	maddesi	uyarınca	105	gün	
hapisle	cezalandırılmasına	hükmetti.	 (dor-
duncukuvvetmedya.com	–	4	Şubat)

Hizbullah Mahkûmlarına Tokat Sürgünü
Adana	F	Tipi	Kapalı	Cezaevinde	Hizbullah	
davasından	 hükümlü	 bulunan	 10	 mahkûm	
hiçbir	 gerekçe	 gösterilmeksizin	 Tokat	 Ce-
zaevine	sevk	edildi.	(İlkehaber	–	4	Şubat)

Adana’da Hizb-ut Tahrir İddiasından 
Gözaltı
Adana	Emniyet	Müdürlüğü	Terörle	Mücadele	
Şube	Müdürlüğü	ekipleri,	M.G.	ve	F.C.	adlı	2	
kişiyi,	Hizb-ut	Tahrir’in	“Beyan”	adı	verilen	
bildiri	ve	CD’lerini	dağıttıkları	gerekçesiyle	
gözaltına	aldı.	(İlkehaber	-	5	Şubat)

GATA’da ‘İnce Ayrımcılık’
Askeri	 tesislere	 başörtüyle	 girmek	 yasak,	
ancak	Anadolu	stili	olarak	adlandırılan	çene	
altından	 bağlanan	 başörtülerine	 izin	 var.	
Aynı	 zamanda	 eğer	 yabancı	 bir	 ülkeden	
ziyaretçi	varsa	giyim	ile	ilgili	kurallarda	es-
nek	olunabiliyor	ve	bunun	birçok	örneğini	
ise	 görmek	 mümkün.	 Ama	 buna	 rağmen	
T.C	vatandaşı	olan	biri	ise	her	ne	konumda	
olursa	olsun	bu	esneklikten	yararlanamıyor.	
Askeri	 tesislerdeki	 kıyafet	 yasağı	 sadece	
başörtüsüyle	 sınırlı	 değil.	 Erkekler	 için	
ideolojik	 ya	 da	 dini	 çağrışım	 yapacak	
şekilde	 bırakılmış	 sakal,	 cüppe	 ve	 sarık	
gibi	kıyafetler	de	aynı	yasak	kapsamında.	
(Timeturk	-	4	Şubat)

“Polisler Yüzümü Puşi İle Kapattılar!”
Polise	 taş	 atmaktan	 cezaevinde	 olan	 15	
yaşındaki	 Berivan	 S,	 açık	 görüşte	 annes-
ine	 şu	 notu	 iletti:	 Polisler	 yüzümü	 puşi	
ile	 kapatıp	 fotoğrafımı	 çekti.	 Beni	 tehdit	
ettiler.	Korkudan	her	şeyi	kabul	etmek	zo-
runda	kaldım.	(haksözhaber.net	-	5	Şubat)

Golf Tesislerinde Namaz Yasağı
Namaz	 kılan	 7	 personelin	 hedef	 haline	
getirildiği	Antalya	Sirene	Golf	Otel’de,	önce	
ibadetlerini	 yerine	 getirmeye	 çalışanlar	
taciz	 edildi.	 Ardından	 namaz	 kılmamaları	
istendi.	Personel	namaz	kılmaya	devam	ed-
ince	iş	yükü	artırıldı	ve	ahlak	dışı	ifadelerin	
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yazılı	olduğu	tişörtleri	giymeleri	için	baskı	
yapıldı.	 Kiler	 ve	 soğuk	 hava	 depolarında	
bile	 namaz	 kılmaları	 yasaklandı.	 Namaz	
kılmaları	için	yer	isteyen	personele	hakaret	
edildi.	Baskıya,	tacize	ve	iş	yüküne	dayan-
amayan	personelin	bir	kısmı	kendiliğinden	
işi	bırakmak	zorunda	kalırken,	birçoğunun	
da	işine	son	verildi.	(Timeturk	-	5	Şubat)

BDP’ye Yönelik Operasyonlar
Koma	 Ciwaken	 Kurdistan	 -	 Kürdistan	 To-
pluluklar	 Birliği/Türkiye	 Meclisi	 (KCK/TM)	
adlı	yapılanmaya	üye	oldukları	suçlamasıyla	
3	 Şubat	 2010’da	 Gaziantep’te	 Barış	 ve	
Demokrasi	 Partisi	 (BDP)	 üye	 ve	 yönetici-
lerine	 yönelik	 düzenlenen	 operasyonda	
gözaltına	alınan	16	kişiden	Ferdun	Karcan	
5	Şubat	2010’da	tutuklanarak	Gaziantep	H	
Tipi	Kapalı	Cezaevi’ne	gönderildi.	(ANF	-	5	
Şubat)

Polis Gaz Bombasından 3 Aylık Bebek Ze-
hirlendi
Hakkâri’de	 9	 Ekim	 tarihinde,	 gençler	
tarafından	 yapılan	 protesto	 gösterilerine	
müdahale	eden	polisin	attığı	gaz	bombası,	
Sümbül	 Mahallesi	 Teksen	 Konutları’ndaki	
Baran	 ailesinin	 dördüncü	 katta	 bulunan	
evine	isabet	etti.	Evde	bulunan	Halit	Baran	
(35),	Leyla	Baran	(27)	ve	olay	tarihinde	3	
aylık	olan	bebekleri	Ali	Deniz	gazdan	ze-
hirlendi.	(Birgün	-	5	Şubat)	

Tutuklulara Çöp Yediriliyor
Erzurum	H	Tipi	Kapalı	Cezaevi’nde	bulunan	
siyasi	tutuklular,	cezaevinde	fiziki	 işkence	
uygulamalarının	had	safhaya	ulaştığını,	ağır	
hastaların	doktora	götürülmediğini,	yemek-
lerde	tarihi	geçmiş	gıdaların	kullanıldığını,	
verilen	 yemeklerde	de	çöp	ve	 tırnakların	
çıktığını	ileri	sürdü.	Cezaevi	yetkilileri	ise,	
savcıdan	izin	alınmadan	bilgi	vermeyecek-
lerini	belirtti.	(Günlük		-	6	Şubat)	

İfade Biçimine Mahkûmiyet
Şırnak’ın	 Cizre	 İlçesi’nde	 “Sayın	 Öcalan”	
yazılı	 ifadelerin	 yer	 aldığı	 3000	 dile-
kçeyi	19	Şubat	2008’de	Şırnak	Cumhuriyet	
Başsavcılığı’na	göndererek	kendilerini	ihbar	
eden	 kişilerden	 kapatılan	 Demokratik	 To-
plum	 Partisi’nin	 (DTP)	 Cizre	 İlçe	 Başkanı	
Yakup	Budak	ile	İbrahim	Erkul	ve	Mustafa	
Ertaş	beraat	ettikleri	davada,	savcının	itiraz	
etmesi	üzerine	5	Şubat	2010’da	Diyarbakır	
5.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülen	tekrar	
duruşmasında	“yasadışı	örgüt	propagandası	
yaptıkları”	 iddiasıyla	 Terörle	 Mücadele	
Yasası’nın	 (TMY)	 7/2.	 maddesi	 uyarınca	
10’ar	ay	hapis	cezasına	mahkûm	edildiler.		
(Günlük	-	6	Şubat)

Adana’da Gösteriye Müdahale
Adana’da	 Abdullah	 Öcalan’ın	 15	 Şubat	
1999’da	 Türkiye’ye	 teslim	 edilmesini	
protesto	etmek	amacıyla	7	Şubat	2010’da	
düzenlenen	gösteriye	gaz	bombası	ve	plas-
tik	mermiyle	müdahale	eden	kolluk	güçler-
inin	silah	kullanması	sonucu	13	yaşlarındaki	
bir	 çocuğun	 kolundan	 yaralandığı	 ileri	
sürüldü.	(ANF	-	7	Şubat)

Öğrenci Derneği Hakkında Açılan Kapat-
ma Davası
Harran	Üniversitesi	(Şanlıurfa)	öğrencilerinin	
kurduğu	 Harran	 Üniversitesi	 Öğrenci	
Derneği	 (HÖDER)	 hakkında,	 derneğin	 11	
Mart	 2009’da	 düzenlenen	 açılışı	 nedeni-
yle	 düzenlenen	 konserde	 atılan	 sloganlar	
nedeniyle	Şanlıurfa	Cumhuriyet	Savcılığı’nın	
HÖDER	 hakkında	 Şanlıurfa	 Asliye	 Hukuk	
Mahkemesi’nde	 kapatma	 davası	 açtığı	
öğrenildi.	 Davanın	 ilk	 duruşması	 19	 Mart	
2010’da	görülecek.	(Gündem	-	6	Şubat)

Bir Slogana 57 Hapis İstemi
Batman’ın	 Beşiri	 ilçesinde	 savcılık,	
kapatılan	DTP	İlçe	Başkanlığı’nın	12	Mart’ta	
düzenlendiği	 etkinliğe	 ilişkin	 başlattığı	
soruşturmayı	 tamamladı.	 Hazırlanan	 iddi-
anamede,	etkinlikte	‘Katil	Erdoğan’	sloganı	
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atıldığı	 gerekçesiyle	 aralarında	 kapatılan	
DEP	 eski	 Milletvekili	 Hatip	 Dicle	 ve	 KCK	
operasyonu	 kapsamında	 tutuklu	 bulunan	
Batman	Belediye	Başkanı	Nejdet	Atalay’ın	
da	bulunduğu	57	kişi	hakkında	dava	açıldı.	
İddianamede	sanıklar	hakkında	‘Başbakan’a	
hakaret’ten	 üç	 ay	 ile	 iki	 yıl	 arasında	
değişen	hapis	 cezaları	 istendi.	 Erdoğan’ın	
mahkemeye	mağdur	sıfatıyla	talimatla	ifade	
vermesi	bekleniyor.	(Radikal	-	7	Şubat)

Çocuklara Kalorifer İşkencesi
Pozantı	M	 Tipi	 Çocuk	 Cezaevinde	 tutuklu	
bulunan	Ç.B.’nin	(15)	annesi	Şemsiye	B.	ve	
M.K.’nin	(14)	annesi	Durri	K.,	çocuklarının	
bulunduğu	 koğuşlarda	 kaloriferlerin	
yanmadığını,	yiyeceklerin	çok	yağlı	ve	az	
verildiğini	 ileri	 sürerek,	 hukuki	 yardım	
talebiyle	 İHD	 Adana	 Şubesi’ne	 başvurdu.	
(Günlük	-	7	Şubat)

İki Satır Kürtçe’ye Bile İzin Verilmiyor
Edirne	 F	 Tipi	 Kapalı	 Cezaevi’nde	 bulu-
nan	 Kamuran	 Nuyan	 adlı	 hükümlü,	 an-
nesine	 gönderdiği	 iki	 sayfalık	 mektuba,	
sadece	küçük	bir	paragrafında	Kürtçe	hal	
hatır	 sorduğu	 için	 el	 konulduğunu	 kayd-
ederek,	çeşitli	bahanelerle	sürekli	disiplin	
soruşturmalarına	maruz	kaldıklarını	kaydet-
ti.	 Nuyan,	 disiplin	 soruşturmalarından	
dolayı,	 cezaevinde	 bulunduğu	 iki	 buçuk	
sene	 boyunca	 açık	 görüşe	 çıkarılmadığını	
bildirdi.	(Günlük	-	7	Şubat)	

Bir Slogana 57 Hapis İstemi
DEP	 eski	 Milletvekili	 Hatip	 Dicle	 ve	 KCK	
operasyonu	 kapsamında	 tutuklu	 bulunan	
Batman	Belediye	Başkanı	Nejdet	Atalay’ın	
da	bulunduğu	57	kişi	hakkında	dava	açıldı.	
İddianamede	sanıklar	hakkında	‘Başbakan’a	
hakaret’ten	 üç	 ay	 ile	 iki	 yıl	 arasında	
değişen	hapis	 cezaları	 istendi.	 Erdoğan’ın	
mahkemeye	mağdur	sıfatıyla	talimatla	ifade	
vermesi	bekleniyor.	(Radikal-	7	Şubat)

20 Çocuğa 120 Yıl Hapis İsteniyor
İHD	 Mardin	 Şubesi,	 Mardin	 M	 Tipi	
Cezaevi’nde	politik	nedenlerden	dolayı	ha-
len	20	çocuğun	tutuklu	bulunduğuna	dikkat	
çekerek,	 R.O.’ya	 (16)	 3	 ayrı	 davadan	 6	
yıl	 2	 ay	hapis	 cezası	 verildiğini,	 E.A.’nın	
(16)	ise	4	yıl	2	ay	hapis	cezasının	Yargıtay	
tarafından	 onaylandığın	 bildirdi.	 Mardin	
Cezaevi’nde	politik	nedenlerden	dolayı	ha-
len	20	çocuğun	tutuklu	ve	hükümlü	olar-
ak	 tutulduğunun	 hatırlatıldığı	 açıklamada,	
çocukların	 hakkında	 120	 yıla	 varan	 hapis	
cezalarının	istendiğine	vurgu	yapıldı.	(Gün-
lük	-	8	Şubat)

Şırnak’ta Yargısız İnfaz
Şırnak’ın	 Uludere	 İlçesi’ne	 bağlı	 Rûbozgê	
(Ortasu)	Köyü’nden	Kiror	(Ortabağ)	Köyü’ne	
giderken	“dur”	ihtarına	uymadığı	gerekçesi-
yle	jandarma	ekibi	tarafından	taranan	min-
ibüsün	sürücüsü	Hecer	Uslu	(23)	yaşamını	
yitirdi.	 Hecer	 Uslu’nun	 babası	 Salih	 Uslu	
ise,	oğlunun	daha	önce	askerler	tarafından	
Demokratik	 Toplum	 Partisi	 konvoylarına	
katıldığı	 gerekçesiyle	 tehdit	 edildiği	 ve	
bir	daha	katılmaması	yönünde	uyarıldığını	
ifade	etti.	(ANF;	Radikal	-	8	Şubat)

Kürtçe Kur’an Bölücü!
Yerel	seçimlere	on	gün	kala	‘Kürtçe	Kur’an	
gerçek	 oluyor’	 sloganıyla	 duyurulan	 ve	
‘açılım’	politikasının	duyurusu	yapıldığında	
kısa	 dönem	 atılacak	 adımlar	 arasında	
yer	 alan	 ‘Kürtçe	 Kur’an	 Meali’	 çalışması	
başlamadan	 bitti.	 Projenin	 iptal	 edilmes-
inde	Kürtçe	Kuran	mealinin	‘milli	birlik	ve	
bütünlüğe	bu	süreçte	yeteri	kadar	hizmet	
etmeyeceği’	görüşünün	ağırlık	kazanmasının	
neden	olduğu	belirtildi.	(islahhaber.com	-	9	
Şubat)	

BDP’li Başkanın Koruması Olmak Suç
Batman	 Belediyesi’nde	 belediye	 başkanı	
korumalığı	 görevinde	 bulunan	 Halil	 Çağıl	
hakkında	10	yıllık	görev	süresi	içinde	bel-
ediye	 başkanları	 ile	 birlikte	 gittiği	 basın	
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açıklamaları	nedeniyle	tam	7	dava	açıldı.	
Korudukları	 kişilerin	katıldıkları	etkinlikler	
nedeniyle	 korumalara	 da	 dava	 açıldığına	
bugüne	 kadar	 tanık	 olunmadığı	 belirtildi.	
(Evrensel	-	9	Şubat)
Konya’da Asker İntiharı
Konya’da	 askerlik	 yapan	 bir	 asker,	 nöbet	
tutarken,	başına	ateş	ederek	intihar	etmek	
istedi.	Ağır	yaralı	olarak	hastaneye	kaldırılan	
asker,	hayatını	kaybetti.	İntihar	ettiği	iddia	
edilen	Piyade	Çavuş	Mesut	Yücel’in	babası,	
Adana	Cumhuriyet	Savcılığı’na	başvurarak,	
oğlunun	 ölümünün	 araştırılmasını	 istedi.	
(Zaman	-		9	Şubat)

Tedavi Edilmeden Cezaevine Götürüldü
Adana	Kürkçüler	F	Tipi	Cezaevi’nde	hüküm-
lü	bulunan	kalp	hastası	Mehmet	Kutli,	te-
davi	 edilmek	 amacıyla	 götürüldüğü	 Çuku-
rova	 Üniversitesi	 Balcalı	 Hastanesi’nde	
doktorların	 ameliyatta	 olduğu	 gerekçesi-
yle	tedavi	edilmeden	geri	gönderildi.	Oğlu	
ile	 yaptığı	 telefon	 görüşmesinde	 oğlunun	
tedavi	 edilmediğini	 öğrendiğini	 söyleyen	
baba	Hüseyin	 Kutli,	 İHD	 Adana	 Şubesi’ne	
başvuruda	bulundu.	(Günlük	-	10	Şubat

Türkü Söyleyen Mahkumlara Ceza
Tekirdağ	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	 kalan	 beş	
mahkûmun	“gereksiz	 yere	 türkü	 söyledik-
leri”	gerekçesiyle	“bir	ay	iletişimden	men	
cezası”	aldığı	öğrenildi.	(Radika	-	10	Şubat)	

Sanatçı Rojda Şarkı Nedeniyle Gözaltına 
Alındı
MKM	 sanatçılarından	 Rojda,	 Diyarbakır	
Cumhuriyet	 Savcılığı	 tarafından	 hakkında	
başlatılan	 bir	 soruşturma	 kapsamında,	
İstanbul	 Gaziosmanpaşa	 Karayolları	
Mahallesi’nde	 bulunan	 evinden	 gözaltına	
alındı.	Vatan	Caddesi’ndeki	İstanbul	Emni-
yet	Müdürlüğü	Terörle	Mücadele	Şubesi’ne	
götürülen	Rojda’nın,	Diyarbakır	Büyükşehir	
Belediyesi	tarafından	2009	yılında	düzenlen	
festivalde	 söylediği	 ‘Heval	 Kamuran’	 adlı	
şarkı	nedeniyle	‘örgüt	propagandası	yaptığı	

gerekçesiyle	 gözaltına	 alındığı	 belirtildi.	
(DİHA	-	10	Şubat)

İşçilere Destek Eylemine Müdahale
Ankara’da	 işten	 çıkarmalara	 ve	
özelleştirmelere	karşı	eylem	yapan	TEKEL	
işçilerine	 destek	 vermek	 için	 İzmir’de	
Adalet	ve	Kalkınma	Partisi	(AKP)	Buca	ilçe	
binasını	işgal	eden	Sosyalist	Gençlik	Derneği	
(SGD)	 üyesi	 kişilerin	 yaptığı	 eyleme	polis	
ekipleri	müdahale	ederek	6	kişiyi	darp	ed-
erek	gözaltına	aldı.		(atilim.org	-	9	Şubat)	

Nükleer Enerji Karşıtı Eyleme
Müdahale
Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 9	 Şubat	
2010’da	 Adalet	 ve	 Kalkınma	 Partisi’nin	
(AKP)	grup	toplantısında	konuşurken	Green-
peace	üyesi	iki	kişi	pankart	açtı.	Başbakan	
protestocuların	 görevlilerce	 dışarıya	
atılmasını	 isterken	 protestocuların	 açtığı	
“Mersin,	 Sinop	 Nükleer	 İstemiyor”	 yazılı	
pankartı	 da	 “paçavra”	 diye	 nitelendirdi.	
Protestoculardan	 Bahadır	 Çam,	 görevliler-
in	kendisini	dışarı	çıkarırken	darp	ettiğini	
ifade	etti.	(ntvmsnbc.com	-	9	Şubat)

Polise Taş Atan Çocuğa 10 Yıl 1 Ay Hapis 
Şırnak’ın	Cizre	ilçesindeki	izinsiz	gösteriler-
de	polise	taş	attığı	gerekçesiyle	yargılanan	
14	yaşındaki	C.E,	10	yıl	1	ay	hapis	cezasına	
çarptırıldı.	 Ceza,	 sanığın	 yaşının	 küçük	
olması	 nedeniyle	 yarı	 oranında	 indirildi.	
(Haber	7	-	10	Şubat)

Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi’nde Çocuk-
lara İşkence 
Tutuklu	çocukların	aileleri,	Ceyhan	M	Tipi	
Kapalı	Cezaevi’nde	infaz	koruma	memurları	
tarafından	 çocuklarına	 işkence	 ve	 kötü	
muamele	 yapıldığı	 iddiasıyla	 İHD	 Adana	
Şubesi’ne	 başvuruda	 bulundu.	 Başvuru	
üzerine	 cezaevinde	 çocuklarla	 görüşme	
gerçekleştirildi.	Yapılan	görüşme	sırasında,	
infaz	 koruma	 memurlarının	 dayak	 ve	
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işkencesinin	 izlerine	 rastlanıldı.	 (Evrensel	
-	10	Şubat)

BDP’ye Yönelik Operasyonlar
Koma	 Ciwaken	 Kurdistan-Kürdistan	 Toplu-
luklar	Birliği/Türkiye	Meclisi	(KCK/TM)	adlı	
yapılanmaya	 üye	 oldukları	 suçlamasıyla	
Barış	 ve	 Demokrasi	 Partisi	 (BDP)	 üye	 ve	
yöneticilerine	 yönelik	 düzenlenen	 opera-
syonlarda	 Hakkâri’de	 15,	 Şemdinli’de	 11,	
Yüksekova’da	7,	Ömerli’de	bir,	Batman’da	
bir	kişinin	gözaltına	alındığı	belirtildi.	(Za-
man	-	10	Şubat)

Tutukluya Sürgün Cezası!
Erzurum	H	 Tipi	 Kapalı	 Cezaevi’nde	 bulu-
nan	 siyasi	 tutuklu	 Metin	 Atmış’ın,	 zorla	
Gümüşhane	Kapalı	 Cezaevi’ne	 götürülerek	
adli	 tutukluların	kaldığı	koşuğa	konulduğu	
belirtildi.	Edinilen	bilgilere	göre,	müebbet	
hapis	cezası	alan	PKK	üyesi	tutuklu	Metin	
Atmış	kaldığı	Erzurum	H	Tipi	Cezaevi’nde	
3	arkadaşıyla	birlikte	isteği	dışında	sürgün	
edildi.	 Sürgün	 edilen	 diğer	 2	 tutuklunun	
nereye	 götürüldüğü	 öğrenilmezken,	 Metin	
Atmış’ın	 babası	 Fahrettin	 Atmış,	 oğlunun	
adli	 tutukların	 içine	 atıldığı	 ve	 can	
güvenliğinin	olmadığını	belirterek,	 İHD	 ile	
Van	TUYAD-DER’e	başvurdu.	Oğlunun	başına	
bir	şey	gelmesi	durumunda	yetkililerin	so-
rumlu	 olacağını	 da	 belirten	 Baba	 Atmış,	
duyarlılık	çağrısında	bulundu.	(Günlük	-	11	
Şubat)

Zafer İşareti Yapan Çocuğa 6 Yıl Hapis 
Cezası
Mardin’de	 PKK	 lideri	 Abdullah	 Öcalan’ın	
Türkiye’ye	 getirilişinin	 yıldönümü	 nedeni-
yle	katıldığı	gösteride	gözaltına	alınan	16	
yaşındaki	Rıdvan	O.’ya	10	yıl	hapis	cezası	
verildi.	 Mahkeme	 heyeti	 Rıdvan	 O.’yu	
yapılan	 gösteriye,	 bilerek	 ve	 isteyerek	
katıldığı	ve	‘örgüt	adına	suç	işlemekten	7	yıl	
6	ay,	‘toplantı	ve	gösteri	yürüyüşleri	kanu-
nuna	muhalefet’ten	1	yıl	6	ay,	zafer	işareti	
yaptığı	 için	 de	 ‘örgüt	 propagandasından	

1	 yıl	 olmak	 üzere,	 toplam	 10	 yıl	 hapis	
cezasına	 çarptırdı.	 Rıdvan	 O.’nun	 cezası	
yaş	küçüklüğünden	6	yıla	 indirildi.	 (islah-
haber.com	-	11	Şubat)

Halk Otobüsü Protestosu Karakolda Bitti  
Ankara’da	 halk	 otobüsünün	 geç	 gelmesini	
protesto	 ederek,	 biletsiz	 binmeye	 çalışan	
yaklaşık	30	vatandaş	polis	ekipleri	tarafından	
gözaltına	alındı.	(Star	-	11	Şubat)

Gözaltında Dayak
Hakkâri’de	polis	ekiplerinin	kardeşi	Serhat	
Kaya’nın	 gözaltına	 alındığı	 ev	 baskınında	
Sinan	Kaya,	evine	gelen	yüzü	maskeli	ve	
silahlı	 Özel	 Hareket	 Şubesi’ne	 bağlı	 po-
lis	 ekipleri	 tarafından	 dövüldüğünü	 söyl-
edi.	Vücudunun	çeşitli	yerlerinde	morluklar	
bulunan	 Sinan	Kaya,	 “2	gün	 iş	 göremez”	
raporu	 aldığını	 belirterek	polis	memurları	
hakkında	savcılığa	suç	duyurusunda	bulun-
du.	(ANF	-	11	Şubat)
Askerlerin Darp Ettiği Kişiler
Muğla’nın	 Fethiye	 İlçesi’nde	 11	 Şubat	
2010’da	 nişanlısı	 A.Ö.’nün	 çalıştığı	 der-
shaneden	 parasını	 alamadığını	 iddia	 eden	
Üsteğmen	S.Ç.	ile	Astsubay	M.Ö.,	“Jandar-
ma	İstihbarat	ve	Terörle	Mücadele	(JİTEM)	
mensubuyuz”	 diyerek	 geldikleri	 der-
shanede,	dershane	sahibi	Abdullah	Koyuncu	
ile	Veli	Volkan	Çıkrıkçıoğlu,	Şerif	Katlı	ve	
Cihan	Yıldız’ı	darp	etti.	Abdullah	Koyuncu,	
S.Ç.’nin	kendisini	ölümle	de	tehdit	ettiğini	
söyledi.	 Olay	 yerine	 gelen	 askerî	 ekipler	
iki	askeri	gözaltına	alırken,	darp	edildiğini	
iddia	 eden	 dershane	 yetkilileri	 darp	 ed-
ildiklerine	 dair	 doktor	 raporunu	 aldıktan	
sonra	suç	duyurusunda	bulundu.	(Zaman	-	
11	Şubat)

Ahmet İnan ‘Konuştuğu’ İçin Üniversit-
eden Atıldı
Dicle	 Üniversitesi	 (DÜ)	 İlahiyat	 Fakültesi	
Öğretim	 Görevlisi	 Doç.	 Dr.	 Ahmet	 İnan,	
Gün	 TV’de	 yaptığı	 bir	 konuşma	 gerekçe	
gösterilerek	 Üniversite	 Disiplin	 Kurulu	
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tarafından	görevden	alındı.	(islahhaber.com	
-	12	Şubat)

İşkenceye ‘Tanıtım’ Kılıfı
İzmir	Kırıklar	F	Tipi	Cezaevi	idaresi,	yerel	
basın	 aracılığıyla	 ‘tanıtım’	 atağına	 geçti.	
Tanıtımın	cezaevindeki	hak	 ihlallerinin	gi-
derek	 arttığı	 bir	 döneme	 denk	 gelmesi	
dikkat	çekerken,	İHD’nin	Kırıklar	F	Tipi	Ce-
zaevi	raporu	ise	cezaevindeki	gelişmelerin	
endişe	 verici	 olduğunu	 ortaya	 koydu.	
Kırıklar	 1	 No’lu	 F	 Tipi	 Cezaevi’nin	 adı,	
Sincan	F	Tipi	Cezaevi	eski	Müdürü	Ayhan	
Çapacı’nın	gelmesiyle	birlikte	daha	sık	hak	
ihlalleriyle	birlikte	anılır	oldu.	(Günlük	-	12	
Şubat)
Başbakanı Protesto Eden 6 Kişi Tutuklandı
İstanbul’da	 bir	 hastane	 açılışına	 katılan	
Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ı	protesto	
ettikleri	gerekçesi	ile	gözaltına	alınan	2’si	
çocuk	 8	 kişiden	 6’sı	 ‘terör	 örgütü	 üyesi	
olmak’	 suçundan	 tutuklandı.	 (Birgün	 -	13	
Şubat)

Bir Slogana 128 Yıl Hapis İstendi
Bursa’da	kapatılan	DTP’nin	etkinliği	sırasında	
Öcalan	lehine	slogan	attıkları	gerekçesiyle	
haklarında	 soruşturma	 başlatılan	 4’ü	 tu-
tuklu	8	kişi	hakkında	toplam	128	yıl	hapis	
cezası	talebiyle	dava	açıldı.	(Günlük	-	13	
Şubat)

TSK Sakallı Diye Kimlik Kartı Vermiyor!
Hüseyin	 Odabaşı	 Merzifon`ndaki	 5.	 Jet	
Üssü’nden	 emekli	 oldu.	 Emekliliğinin	
ardından	 sakal	 bırakan	 Hüseyin	 Odabaşı,	
sakalı	yüzünden	ilk	sıkıntısını	silah	ruhsatını	
yenilemek	isteyince	yaşadı.	Sakallı	fotoğraf	
verdiği	için	Hava	Kuvvetleri	Komutanlığı`nca	
silah	ruhsatı	yenilenmeyen	Hüseyin	Odabaşı,	
Hava	Kuvvetleri’ne	yazdığı	yazıda	kendisinin	
hacı	 olduğunu	 ve	 sakalını	 kesemeyeceğini	
söyledi.	 Odabaşı,	 ikinci	 sorunu	 ise	 askeri	
kimlik	kartını	yenilemek	için	gittiği	Bursa	
Nilüfer	Askerlik	Şubesi’nde	yaşadı.	Sakallı	
olduğu	için	son	halini	gösteren	fotoğrafını	

ibraz	ederek	kimliğini	yenilenmesini	istey-
en	 Odabaşı’nın	 başvurusu	 Bursa	 Askerlik	
Şubesi’nden	 döndü.	 (Özgün	 Duruş	 -	 13	
Şubat)

Okula Başörtülü Alınmayan Kızlara Para 
Cezası
Şanlıurfa’da	 inançları	 gereği	 kızlarını	
başörtüsüz	 okula	 göndermek	 istemey-
en	 ailelere	 680-	 TL	 para	 cezası	 kesildi.	
(İlkehaber	–	14	Şubat)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
Diyarbakır’ın	 Bismil	 İlçesi’ne	 bağlı	 Cadê	
Köyü’ne	(Orak)	jandarma	ekipleri	tarafından	
düzenlenen	operasyonda	gözaltına	alınan	ve	
çıkarıldığı	 Bismil	 Asliye	Hukuk	Mahkemesi	
tarafından	 “devlet	memuruna	mukavemet	
ettiği”	 iddiasıyla	 tutuklanan	 Ubeydul-
lah	 Karaer’in	 gözaltında	 işkence	 ve	 kötü	
muameleye	 maruz	 kaldığı	 iddia	 edildi.	
Ubeydullah	 Karaer’in	 ağabeyi	 Ali	 Karaer,	
Diyarbakır	 Devlet	 Hastanesi’nde	 vücudun-
da	darp	izleri	olmasına	rağmen	kardeşine	
rapor	verilmediğini	ifade	etti	(Günlük	-	14	
Şubat).

Hakkında Toplatma Kararı Verilen Gazete
İstanbul	12.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	haftalık	
yayımlanan	Yorum	Gazetesi’nin	13–19	Şubat	
2010	tarihli	ikinci		sayısının	toplatılmasına,	
dağıtımı	ve	satışının	yasaklanmasına	karar	
verdi	(Gündem-	14	Şubat).

Çöplükte Buldukları Askeri Mühimmat 
Patladı
Gaziantep	Yenimahalle’de,	İslâhiye	Beledi-
yesi	 ile	 106.	 Topçu	 Alay	 Komutanlığı’nın	
çöp	döktüğü	alanda,	hurda	toplayan	Has-
an	Söylemez	(16),	Halil	Yağcıoğlu	(19)	ve	
Ökkeş	Kaya	(16)	buldukları	bir	mühimmatı	
incelemeye	 başladı.	 Mühimmata	 sert	 bir	
cisimle	 vurulması	 üzerine	meydana	 gelen	
patlamada,	Hasan	Söylemez	ağır	yaralandı.	
(Birgün	-	15	Şubat)
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15 Şubat Bilançosu
PKK	 Lideri	 Abdullah	 Öcalan’ın	 Türkiye’ye	
getiriliş	 yıldönümü	 nedeniyle	 birçok	
kentte	 çıkan	 gerginliklerin	 bilançosu	 ağır	
oldu.	 Olaylar	 sırasında	 4’ü	 ağır	 25	 kişi	
yaralanırken,	17	si	çocuk	21	kişi	tutuklandı.	
Gösteriler	 sırasında	 İstanbul,	 Diyarbakır,	
Batman,	İstanbul,	Hakkâri,	Çukurca,	Yükse-
kova,	Mersin	ve	daha	birçok	kentte	düzen-
lenen	 gösterilere	 katıldıkları	 gerekçesiyle	
ise	35’i	çocuk	toplam	110’un	üstünde	kişi	
gözaltın	alındı.	(islahhaber.com	-	16	Şubat)

Avukata Soruşturma: Valilik Aleyhine Ka-
muoyu Oluşturdun!
Antalya’da	Vali	Yardımcısı	Mehmet	Seyman,	
Çağdaş	 Gemik’i	 öldüren	 ve	 16	 yıl	 sekiz	
ay	hapse	çarptırılan	polis	memuru	Mehmet	
Ergin’le	 ilgili	 savcılığa	 “İkaz	 amaçlı	 hava	
ateş	edilmiş,	Gemik	boynundan	yaralanarak	
ölmüştür”	diye	‘bilgi	notu’	göndermişti.	Bu	
yazının	 ‘yargıyı	 etkileme’	 amaçlı	 olduğu	
iddiasıyla	 Seyman’dan	 şikâyetçi	 olan	
Gemik	 ailesinin	 avukatı	 Munip	 Ermiş’e,	
valiliğin	polisi	aklamaya	çalıştığı	hususunda	
açıklamalar	 yaparak,	 valilik	 aleyhine	 ka-
muoyu	 oluşturmaktan	 soruşturma	 açıldı.	
(Radikal	-	14	Şubat)

Gösterilerde 33 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’da	Abdullah	Öcalan’ın	yakalanış	yıl	
dönümü	nedeniyle	yapılan	basın	açıklaması	
öncesi	ve	sonrasındaki	önlemlerde	şüpheli	
oldukları	 gerekçesiyle	 33	 kişi	 gözaltına	
alındı.	(Zaman	–	14	Şubat)

Slogan Atan 2 Kişi Tutuklandı  
Şanlıurfa’nın	Viranşehir	ilçesinde,	BDP’li	bir	
grubun	yaptığı	basın	açıklaması	sonrasında,	
‘’yasa	 dışı	 slogan’’	 attıkları	 iddiasıyla	
gözaltına	alınan	5	kişiden	2’si	tutuklandı.	
(Zaman	-	15	Şubat)

Çöplükte Buldukları Askeri Mühimmat 
Patladı
Gaziantep	Yenimahalle’de,	İslâhiye	Beledi-

yesi	 ile	 106.	 Topçu	 Alay	 Komutanlığı’nın	
çöp	döktüğü	alanda,	hurda	toplayan	Has-
an	Söylemez	(16),	Halil	Yağcıoğlu	(19)	ve	
Ökkeş	Kaya	(16)	buldukları	bir	mühimmatı	
incelemeye	 başladı.	 Mühimmata	 sert	 bir	
cisimle	 vurulması	 üzerine	meydana	 gelen	
patlamada,	Hasan	Söylemez	ağır	yaralandı.	
(Birgün	-	15	Şubat)

Cezaevlerinde Baskılar   
Halkın	 Hukuk	 Bürosu	 yaptığı	 basın	
toplantısında,	 Kandıra	 (Kocaeli)	 F	 Tipi	
Cezaevi’nde	 kalan	 müvekkilleri	 Sadık	
Kan,	Özcan	Bayram	ve	Erhan	Karaağaç’ın	
uğradığı	hak	ihlallerini	açıkladı.	Açıklamada	
cezaevinde	yapılan	genel	arama	sonrasında	
gardiyanlarla	tartışan	Sadık	Kan	ile	Özcan	
Bayram’a	 “süngerli	 oda”	 cezası	 verildiği,	
verilen	 cezaya	 tepki	 gösteren	 Erhan	
Karağaç’ın	 da	 darp	 edildiği	 ifade	 edildi.	
(halkinsesi.tv	-	15	Şubat)

Viranşehir de Slogan Tutuklamaları
Şanlıurfa’nın	 Viranşehir	 İlçesi’nde	 düzen-
lenen	basın	açıklamasında	“yasadışı	slogan	
attıkları”	 iddiasıyla	 gözaltına	 alınan	 beş	
kişiden	 ikisi	 “yasadışı	 örgüt	 propagandası	
yaptıkları”	 suçlamasıyla	 tutuklandı.	 (Milli-
yet	-	15	Şubat)

Kanser Hastası Mahkûm Morgda Bekletildi  
Ameliyat	olmak	üzere	Gaziantep	Tıp	Fakül-
tesi	 Hastanesi’ne	 götürülen	 ve	 TTB’nin	
ağır	hastalığı	bulunan	mahkûmlar	listesinde	
yer	 aldığı	 belirtilen,	 kanser	 hastası	mah-
kum	Taylan	Çintay’ın,	önceden	belirlenmiş	
olan	ameliyat	saatinde	ameliyata	alınmayıp	
3	 saat	 morgda	 bekletildiği,	 ancak	 insan	
hakları	örgütlerinin	tepkisi	üzerine	morgdan	
çıkartıldığı	 ifade	 edildi.	 (Evrensel	 -	 15	
Şubat)

Vicdani Ret Kararının Getirdiği İşkence ve 
Kötü Muamele
Necip	 Fazıl	 Kocaoğlu,	 2002	 yılında	
gittiği	 askerde	 İslami	 kimliğine	 ve	
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değerlerine	 yapılan	 hakaretler,	 işkence	
ve	 şahsiyetsizleştirme	 çabaları	 karşısında	
vicdani	 retçi	 oldu.	 Bu	 karar	 neticesinde	
tekrar	işkence	ve	kötü	muameleye	maruz	
kaldı.	(haksözhaber.net	-	16	Şubat)

Radikal Muhabirine, Emine Ayna 
Ropörtajından Dava 
BDP	 Mardin	 Milletvekili	 Emine	 Ayna’nın	
Radikal	gazetesinde	yayımlanan	röportajında	
‘’terör	örgütünün	propagandasının	yapıldığı’’	
iddiasıyla,	 gazetenin	 sorumlu	 yazı	 işleri	
müdürü	Hasan	Çakkalkurt	ve	röportajı	ya-
pan	muhabir	Rıfat	Başaran	hakkında	2	yıla	
kadar	 hapis	 cezası	 istemiyle	 dava	 açıldı.	
(Zaman	-	16	Şubat)

Polise Taş Atmaya 56 Yıl 3 Ay Hapis
Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	
Diyarbakır	 ziyareti	 sırasında	 yapılan	 gös-
terilere	katıldıkları	 ve	polise	 taş	attıkları	
gerekçesiyle	yargılanan	2’si	tutuklu	5	sanığa	
toplam	 56	 yıl	 3	 ay	 hapis	 cezası	 verildi.	
(İlkehaber	-	16	Şubat)

Diyarbakır’da Polise Taş Atan 5 Kişiye 
11’er Yıl Hapis  
Başbakan	Tayyib	Erdoğan’ın	18	Ekim	2008	
tarihindeki	 Diyarbakır	 gezisi	 sırasında	
yapılan	gösterilere	katıldıkları	ve	polise	taş	
attıkları	 gerekçesiyle	 yargılanan	 5	 sanık,	
11’er	yıl	hapis	cezasına	çarptırıldı.	(Zaman	
-	16	Şubat)

“Barış Grubu”na “PKK Propagandası” 
Davası Açıldı
Mahmur	 ve	 Kandil’den	 gelen	 gruptan	 17	
kişi	 hakkında	 Diyarbakır	 Savcılığı	 “PKK	
propagandası”	 suçlamasıyla	 dava	 açtı.	
Ayrıca	 basın	 açıklamaları	 nedeniyle	 yedi	
buçuk	yıla	kadar	hapis	cezası	 istedi.	 (bi-
anet.org	–	17	Şubat)

HSYK’dan İkinci Ferhat Sarıkaya Opera-
syonu
Cumhuriyet	 Başsavcısı	 İlhan	 Cihaner’in	

gözaltına	 alınmasından	 sonra	 işlemleri	
yürüten	Erzurum	Özel	Yetkili	Savcısı	Osman	
Şanal’ın	 CMK	 250.	 madde	 kapsamındaki	
özel	 yetkileri	 HSYK	 tarafından	 kaldırdı.	
(haksozhaber.net	–	17	Şubat)

Bakanlık, Çocuğu Ölüme Terk Etti
Sağlık	Bakanlığı,	tedavi	edilmediği	takdirde	
ölüme	mahkûm	 olacak	 küçük	 Mustafa’nın	
tedavi	 masraflarını	 karşılamayı	 reddedi-
yor.	 Çanakkale’de	 yaşayan	 Gülnur,	 Halil	
Aydoğan	çiftinin,	13	yaşındaki	kas	hastası	
çocukları	 Mustafa’yı	 yaşatma	 umutları,	
Sağlık	Bakanlığı’ndan	gelen	olumsuz	ceva-
pla	tükendi.	Tüm	çabalarına	rağmen	küçük	
Mustafa’yı	 Türkiye’de	 tedavi	 ettiremeyen	
Aydoğan	 çifti,	 ya	 çocuklarının	 ölümünü	
ya	 da	 Sağlık	 Bakanlığı’nın	 durumu	 tekrar	
değerlendirip,	tedaviyi	kabul	etmesini	bek-
leyecek.	(Birgün	-	17	Şubat)

İşçilere Destek Eylemine Müdahale
Ankara’da	 işten	 çıkarmalara	 ve	
özelleştirmelere	karşı	66	gündür	eylem	ya-
pan	 TEKEL	 işçilerine	 destek	 vermek	 için	
İstanbul’da	bulunan	İspanyol	Kültür	Merkezi	
Cervantes	 Enstitüsü’nü	 işgal	 eden	 Sosyal-
ist	 Demokrasi	 Partisi	 (SDP)	 ve	 Toplumsal	
Özgürlük	Platformu	üyesi	34	kişi	polis	eki-
plerinin	 müdahalesi	 ile	 gözaltına	 alındı.	
(ntvmsnbc.com	-	17	Şubat)

Musa Anter’in Torununa Kürtçe İsim 
Yasağı
Batman	 Nüfus	 Müdürlüğü,	 Musa	 Anter’in	
oğlu	 Dicle	 Anter’in	 kızına	 vermiş	 olduğu	
Kürtçe	‘Asiwa’	ismindeki	‘w’	harfini	gerekçe	
göstererek	izin	vermedi.	(ANF	-	18	Şubat)

İşçilere Destek Eylemine Müdahale
Ankara’da	 işten	 çıkarmalara	 ve	
özelleştirmelere	 karşı	 eylem	 yapan	
TEKEL	işçilerine	destek	vermek	için	 İzmir	
Büyükşehir	 Belediyesi	 tarafından	 düzen-
lenen	 İzmir	 İktisat	 Sempozyumu’nda	
protesto	gösterisi	düzenlemek	isteyen	Sos	
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yalist	Demokrasi	Partisi	(SDP)	ve	Toplumsal	
Özgürlük	Platformu	üyesi	28	kişi	polis	ekip-
lerinin	müdahalesi	sonucu	gözaltına	alındı.	
(Cumhuriyet	-	18	Şubat)

Taş Atan Çocuklara 14 Yıl Hapis
Şırnak’ın	Beytüşşebap	İlçesi’nde,	geçen	yıl	
polise	taş	attıkları	gerekçesiyle	tutuklanan	
17	 yaşındaki	 N.C.	 ve	 Y.B.	 adlı	 iki	 çocuk	
yargılandıkları	 Diyarbakır	 5.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde,	 6’şar	 yıl	 11’er	 ay	 hapis	
cezasına	çarptırıldı.	(İlkehaber	-	19	Şubat)

Eylem ve Etkinliklere Sınırlama
Siirt	Valiliği	yayınladığı	bildiri	ile	Hükümet	
Konağı	ve	Adliye	binası	yakınında	yapılan	
oturma	 eylemleri	 ve	 basın	 açıklamalarına	
sınırlama	getirdi.	(İlkehaber	–	19	Şubat)

Cezaevlerinde Baskılar
Altı	aydır	Okmeydanı	Eğitim	ve	Araştırma	
Hastanesi’nin	 mahkûm	 koğuşunda	 tedavi	
gören	 lösemi	 hastası	 tutuklu	 A.A.’yı	 (17)	
ziyaret	 eden	 İnsan	 Hakları	 Derneği	 (İHD)	
İstanbul	 Şubesi	 Başkanı	 Gülseren	 Yol-
eri,	 Maltepe	 Çocuk	 Cezaevi’nde	 “gasp”	
suçlamasıyla	tutuklu	bulunan	A.A.’nın	sağlık	
durumunun	kötüye	gittiğini	belirterek	ser-
best	 bırakılmasını	 istedi.	 A.A.’nın	 tedavi	
gördüğü	fizikî	şartlar	nedeniyle	yapılan	te-
davilere	yanıt	vermediğini	belirten	Gülser-
en	Yoleri,	A.A.’nın	tedavisini	 ise	mahkûm	
koğuşuna	 en	 yakın	 bölüm	 olan	 Ortopedi	
Servisi’nin	yaptığını	ifade	etti.	(TİHV	-	19	
Şubat)

İki Kişi Tutuklandı
Hakkâri’de	 olaylı	 eylemlere	 katıldıkları	
iddiası	 ile	 gözaltına	 alınan	 Mahir	 K.	 ve	
Veysi	K.	adlı	2	kişi	tutuklanarak	cezaevine	
gönderildi.	(İlkehaber	–	20	Şubat)

Polis, Hem ‘Suçlu’ Hem ‘Güçlü’
İzmir’de	 27	 Kasım	 2007	 tarihinde	 poli-
sin	 açtığı	 ateş	 sonucu	 yaşamını	 yitiren	
Baran	 Tursun’un	 ailesi,	 olayın	 ardından	

çocuklarının	 katillerinin	 cezalandırılması	
için	 adalet	 mücadelesi	 başlattı.	 	 Adalet	
arayışını,	çeşitli	basın	açıklamaları	ve	suç	
duyuruları	ile	sürdüren	aile,		sürekli	polis	
baskısı	ile	karşı	karşıya	kaldı.	Polis,	Tursun	
ailesi	 hakkında,	 çeşitli	 iddialarla	 defalar-
ca	suç	duyurusunda	bulundu.	(Birgün	-	21	
Şubat)

Cezaevinde Ölüm
Uşak’ın	Eşme	İlçesi’nde	19	Şubat	2010’da	
tutuklanarak	Eşme	Kapalı	Cezaevi’ne	gön-
derilen	 M.K.’nin	 (42),	 üzerindeki	 gömleği	
tuvaletin	 tavanına	 bağlayıp	 intihar	 ettiği	
iddia	 edildi.	 M.K.’nin	 ölümüyle	 ilgili	
savcılığın	 soruşturma	 başlattığı	 öğrenildi.	
(Zaman	-	21	Şubat)

Polis, İlkokula Gaz Bombası Attı
Hakkâri’de	Abdullah	Öcalan’ın	yakalanarak	
Türkiye’ye	getirilişinin	yıldönümü	nedeniyle	
gösteri	 yapan	 gruba	 polis	müdahale	 etti.	
Göstericilerin	 üzerine	 gaz	 bombası	 atan	
polis	bir	gaz	bombası	da	okul	bahçesinde	
teneffüste	 olan	 öğrencilerin	 arasına	 attı.	
(Birgün	-	21	Şubat)

70 Sokağa Kürtçe İsim Verilmesine 
Soruşturma
Mardin’in	 Nusaybin	 ilçesinde	 70	 sokağa	
Kürtçe	 isim	 verilmesiyle	 ilgili	 Diyarbakır	
Cumhuriyet	Başsavcılığı	 inceleme	başlattı.	
(islahhaber.com	-	21	Şubat)

Helin Kürdistan’ın Babasına 5 Yıl Hapis 
İstemi
Kızına	 verdiği	 ‘Hêlîn	 Kurdistan’	 is-
minin	 basında	 çıkması	 üzerine	 hakkında	
soruşturma	 açılan	 ve	 daha	 sonra	 ‘Çocuk-
lara	para	vererek	korsan	eylem	yaptırmak’	
iddiasıyla	tutuklanan	Ahmet	Atış	hakkında	
hazırlanan	 iddianame	 tamamlandı.	 5	 yıl	
hapis	cezası	istenen	iddianamede,	‘Kürdis-
tan	 isminin	 PKK	 tarafından	 propaganda	
amacı	 ve	 bölücülük	 kastıyla	 kullanıldığı,	
şüpheli	kızının	 isminin	nüfusta	tescilinden	
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20	ay	sonra,	yerel	ve	ulusal	basına	konuyu	
haber	vererek,	kızının	nüfus	cüzdanını	da	
gazetecilere	 göstererek	 PKK	 propagandası	
ve	bölücülük	yapmıştır’	denildi.	(DİHA	-	22	
Şubat)

Engin Çeberi’in İşkencecilerine Ceza Yok
Engin	 Çeber’in	 işkence	 sonucu	 ölümüyle	
ilgili	 idari	 soruşturma	 açan	 İl	 Emni-
yet	 Müdürlüğü,	 aralarında	 Çeber	 ve	
arkadaşlarına	‘işkence’	yaptığı	suçlamasıyla	
hakkında	‘ağırlaştırılmış	müebbet’	hapis	is-
tenen	Abdulmuttalip	B.’nin	de	bulunduğu	13	
polisle	ilgili	‘ceza	tayinine	mahal	olmadığı’	
kararına	vardı.	(Özgün	Duruş	-	22	Şubat)

Tutuklular Ölüme Mahkûm
İHD	 Diyarbakır	 Şubesi	 Cezaevi	 Komisyonu	
Üyesi	Meral	Atasoy,	2008	yılından	beri	52	
tutuklunun	yaşamını	yitirdiğini	ve	hala	43	
siyasi	tutuklunun	ise	kanser	gibi	hastalıklar	
nedeniyle	 ölümle	 pençeleştiğini	 belirtti.	
(yüksekovahaber.com	-	22	Şubat)	

4 Saat Yatak Bekledi!
Şanlıurfa’nın	 Siverek	 ilçesinde	 trafik	
kazasında	 yaralanan	 genç,	 çevredeki	 has-
tanelerde	yer	olmayınca	4	saat	acil	serv-
iste	bekledikten	sonra	tedavi	altına	alındı.	
(Diyarbakır	Söz	-	22	Şubat)

TEKEL Eylemi Destekçilerine Müdahale
Pir	 Sultan	 Abdal	 Kültür	 Derneği	 Genel	
Başkanı	Fevzi	Gümüş,	Ankara’da	70	gündür	
eylem	yapan	TEKEL	işçilerine	destek	vermek	
için	 İstanbul’dan	 Ankara’ya	 gelen	 dernek	
yöneticilerinin	 ve	 üyelerinin,	 21	 Şubat	
2010’da	 dönüş	 yolundayken	 Kocaeli’nin	
Gebze	 İlçesi’nde	 polis	 ekibinin	 saldırısına	
uğradığını	açıkladı.	Durdurulan	otobüste	bu-
lunan	yolcuların	TEKEL	işçileriyle	dayanışma	
eyleminden	geldiğini	öğrenen	polis	ekibinin	
sekiz	kişiyi	darp	ederek	gözaltına	aldığını	
belirten	Fevzi	Gümüş,	daha	sonra	serbest	
bırakılan	üyelerinin	vücutlarında	ağır	darp	
nedeniyle	yaralanmalar	olduğunu	kaydetti.	
(TİHV	-	22	Şubat)

Hakkâri Çukurca’da Biri Çocuk 6 Kişi 
Tutuklandı
Hakkâri’nin	Çukurca	İlçesi’nde	önceki	gün	
KCK	yapılanması	iddiası	ile	gözaltına	alınan	
zanlılardan	 biri	 çocuk	 6	 kişi	 çıkarıldıkları	
mahkeme	tarafından	tutuklandı.	(İlkehaber	
-	23	Şubat)

Parti Binasına Baskın
Şanlıurfa’nın	 Viranşehir	 İlçesi’nde	 bu-
lunan	 BDP	 İlçe	 Başkanlığı	 polis	 ekipleri	
tarafından	 basıldı.	 Viranşehir	 Sulh	 Ceza	
Mahkemesi’nden	alınan	arama	kararıyla	ilçe	
başkanlığında	 “yasadışı	 yayın	 bulunduğu”	
gerekçesiyle	 arama	 yapan	 polis	 ekipleri	
binada	 bulunan	 belgelere	 el	 koydu.	 (Mil-
liyet	-	23	Şubat)

Gözaltında İşkence, Kötü Muamele ve Te-
hdit
Şanlıurfa’nın	Viranşehir	İlçesi’nde	21	Şubat	
2010’da	 düzenlenen	 protesto	 gösterisine	
katıldığı	 iddiasıyla	 gözaltına	 alınan	 C.D.	
(17),	 gözaltındayken	 sürekli	 dövüldüğünü	
ve	 çevresinde	 olan	 olaylar	 hakkında	 bil-
gi	 vermesi	 halinde	 serbest	 bırakılacağı	
yönünde	 tehdit	 edildiğini	 söyledi.	 C.D.	
sağlık	 kontrolünde	 ise	 kendisini	 muayene	
eden	 doktorun	 polis	 memurlarının	 isteği	
doğrultusunda	 kendisine	 sağlam	 raporu	
verdiğini	ifade	etti.	(Gündem	-	23	Şubat)

Tunceli’de Yeni Güvenlik Bölgesi
Genelkurmay	Başkanlığı	 23	Şubat	2010’da	
resmî	 internet	 sitesinden	 yaptığı	 duyuru-
da,	Tunceli’deki	5	bölgeyi	“geçici	güvenlik	
bölgesi”	 ilan	 ederek	 bu	 bölgelere	 sivill-
erin	girişini	25	Şubat	2010–25	Mayıs	2010	
tarihleri	arasında	yasakladı.	(Milliyet	-	23	
Şubat)

Mahkumlara Gönderilen Mektuplara 
Elkonuldu 
Aydın	E	Tipi	Kapalı	Cezaevi’nde	bulunan	17	
tutuklu	 ve	hükümlünün	ailelerine	 gönder-
dikleri	 mektuplara	 cezaevi	 idaresinin	 el	
koyduğu	öğrenildi.	(ANF	-	23	Şubat)
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Lisede Müdür Yardımcısından Şiddet
Antalya	Lisesi	öğrencisi	Damla	Altuniş	(17),	
22	Şubat	2010’da	arkadaşıyla	tartıştığı	için	
Müdür	 Yardımcısı	 R.P.’nin	 kendisine	 kori-
dorda	 yumruk	 ve	 tokat	 attığını,	 kafasını	
duvara	çarptığını	ileri	sürerek	R.P.	hakkında	
şikâyetçi	oldu.	(Milliyet	-	24	Şubat)

Kürtçe Konuşan Hasta Muayene Edilmedi
İzmir	 Atatürk	 Eğitim	 ve	 Araştırma	
Hastanesi’ne	“göz	muayenesi”	için	17	Şubat	
2010’da	 gelen	 Nafize	 Gül	 (59),	 Kürtçe	
konuştuğu	 için	 Doktor	 Renin	 Berhan	 Öz-
can	tarafından	muayene	edilmedi.	Olayı	24	
Şubat	2010’da	İnsan	Hakları	Derneği	(İHD)	
İstanbul	Şubesi’nde	anlatan	Nafize	Gül,	dok-
torun	“burası	Türkiye	herkes	Türkçe	bilmek	
zorundadır.	Bu	memlekete	bir	sürü	okul	var.	
Türkiye’de	yaşıyorsanız	öğreneceksiniz”	di-
yerek	muayeden	vazgeçtiğini	Güllüşah	Gül	
aracılığıyla	anlattı.	(ANF	-	24	Şubat)

İşçilere Destek Eylemine Müdahale 
Ankara’da	 işten	 çıkarmalara	 ve	
özelleştirmelere	karşı	74	gündür	eylem	ya-
pan	 TEKEL	 işçilerine	 destek	 vermek	 için	
24	 Şubat	 2010’da	 İstanbul’un	 Kadıköy	
İlçesi’nde	 protesto	 gösterisi	 düzenlemek	
isteyen	 Ezilenlerin	 Sosyalist	 Partisi	 (ESP)	
üyesi	 yedi	 kişi	 polis	 ekiplerinin	 müda-
halesi	 sonucu	 gözaltına	 alındı.	 Gözaltına	
alınan	 yedi	 göstericiden	 altısı	 serbest	
bırakılırken	Hızır	Uzunbağ	hakkında	“arama	
kararı”	olduğu	gerekçesiyle	İstanbul	Emni-
yet	Müdürlüğü	Terörle	Mücadele	Şubesi’ne	
götürüldü.	(atilim.org	-	24	Şubat)

Çaldığı Şarkı Nedeniyle Mahkûmiyet
Siirt’in	 Kurtalan	 İlçesi’nde	 2008	 yılında	
düzenlenen	mitingde	çaldığı	şarkı	nedeniyle	
hakkında	 dava	 açılan	 kapatılan	 Demokra-
tik	 Toplum	 Partisi’nin	 (DTP)	 eski	 ilçe	
örgütü	sekreteri	Hüseyin	Karakaş,	“yasadışı	
örgüt	 propagandası	 yaptığı”	 suçlamasıyla	
yargılandığı	davanın	Diyarbakır	5.	Ağır	Ceza	
Mahkemesin	 Terörle	 Mücadele	 Yasası’nın	

(TMY)	7/2.	maddesi	uyarınca	10	ay	hapis	
cezasına	 mahkûm	 oldu.	 (baransav	 -	 25	
Şubat)

Repertuarın Fazla Dini, İzin Vermeyiz!
Halk	Müziği	sanatçısı	Recep	Ergül,	Sarıkamış	
konserlerine	ordunun	çok	ilgi	gösterdiğini,	
ancak	 ağıtlardaki	 dini	 unsurları	 ‘fazla’	
bularak	 organizasyonların	 iptal	 edildiğini	
anlattı.	 Rize	 Güneysu’dan	 giden	 asker-
lerin	 ardından	 söylenen	 ‘Başımız	 bağlıdır	
aziz	 Kuran’a’	 isimli	 ağıt	 ile	 Kayseri’den	
bir	Avşar	ağıtı	olan	‘Kara	Çekelim	beyaza,	
Hakka	duralım	niyaz’a’	adlı	eserlerde	“Dini	
unsurların	ön	planda	olması”	gerekçesi	ile	
konserlerim,	“Komutanlardan	izin	çıkmadı”,	
“Onaylanmadı”,	 “Sakıncalı	 bulundu”,	
“Biz	 de	 çok	 istemiştik	 ama	 albümde	 En-
ver	Paşa’yı	eleştirmeniz	hoş	karşılanmadı”	
gerekçelerle	iptal	edildi.	(Özgün	Duruş	-	25	
Şubat)

Karakola Çağrılan Dernek Üyesi Muhbirliğe 
Zorlandı
Gaziantep’te	 bir	 dernek	 üyesi	 olan	 M.G,	
şikâyet	 bahanesi	 ile	 çağırıldığı	 karakolda	
şantaj	 ve	 tehditle	 üyesi	 olduğu	 dernek	
ve	 üyeleri	 aleyhine	 muhbirlik	 yapmaya	
zorlandı.	(İlkehaber	-	26	Şubat)

Ece Nurlar Çoğalıyor
Diyarbakır	Hamravat	 İlköğretim	Okulu’nda	
başörtüsü	taktığı	gerekçesiyle	küçük	yaşta	
ikna	odalarına	alınan	ve	sürgün	edilen	12	
yaşındaki	 Ecenur	 Özel’in	 mağduriyeti	 de-
vam	ederken,	başörtülü	okula	gitmek	istey-
en	iki	kız	öğrenci	daha	yasakçı	zihniyetin	
baskılarına	 maruz	 kaldı.	 Şair	 Sırrı	 Hanım	
İlköğretim	Okulu	8’inci	sınıf	öğrencisi	Büşra	
Ayata	ile	Yenişehir	İlköğretim	Okulu	8’inci	
sınıf	öğrencisi	 Sebiha	Alaş	adlı	öğrenciler	
okula	 başörtüsüyle	 gitmek	 isteyince	 okul	
yönetimleri	 tarafından	 önce	 başlarını	
açmaları	için	ikna	yolu	denendi,	öğrenciler	
başlarını	 açmayınca	 okul	 yönetimleri	 bu	
kez	 tecrit	 ve	 sürgün	 etme	 yoluna	 gitti.	
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(islahhaber.com	-	26	Şubat)

Cezaevlerinde Baskılar
Kırıkkale	F	Tipi	Cezaevi’nde	kalan	hüküm-
lü	Ali	Gülmez’in	yazı	yazmak	için	istediği	
daktiloya	 cezaevi	 yönetiminin	 başvurusu	
üzerine	Kırıkkale	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nin	
izin	 vermediği	 öğrenildi.	 Mahkeme	
kararında,	 daktilonun	 cezaevine	 girme-
si	 durumunda	 cezaevi	 güvenliğinin	 riske	
girebileceği;	 daktilonun	 çıkardığı	 sesten	
faydalanan	tutuklu	ve	hükümlülerin	kaçmak	
için	tünel	kazabileceği;	tek	kişilik	hücrede	
kalan	Ali	Gülmez’in	mektuplarını	yazarken	
kullanacağı	daktilo	 sesinden	diğer	 tutuklu	
ve	 hükümlülerin	 rahatsız	 olabileceği	 be-
lirtildi.	(ANF	-	26	Şubat)

Adana’da 7 Çocuk Gözaltına Alındı
Adana’nın	 Şakirpaşa	 Mahallesi’nde	 7’si	
çocuk	8	kişi	gözaltına	alındı.	15	Şubat’ta	
bedenini	ateşe	veren	Ebu	Müslüm	Doğan’ı	
anmak	 için	 yapılan	 yürüyüşün	 ardından	
H.B.,	S.E.,	D.B,	G.İ.	adlı	çocuklar	ile	Yu-
suf	Şendur	(20)	ve	isimleri	öğrenilemeyen	
3	 çocuğun	 polisler	 tarafından	 gözaltına	
alındığı	 belirtildi.	 (islahhaber.com	 -	 28	
Şubat)
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Mart Ayı Hak İhlalleri

45 Liralık Fatura İçin Engelli Dedeye Hapis
Ankara’nın	Yenidoğan	semtinde	oturan	felçli	
ve	kör	olan	61	yaşındaki	Dursun	Erselligil’e	
45-	TL’lik	su	faturası	geldi.	Okuma	yazması	
olmayan	ve	faturadan	haberi	olmayan	Dur-
sun	 Erselligil’in	 su	 sayacı	 ASKİ	 tarafından	
söküldü	 ve	 6	 ay	 hapis	 ve	 990	 TL	 para	
cezasına	 çarptırıldı.	 Tekerlekli	 sandalyeye	
mahkum	 olan	 Dursun	 Erselligil,	 herkes-
in	 şaşkın	 bakışları	 arasında	 Sincan	 L	 Tipi	
Cezaevi’ne	 gönderildi.	 (islahhaber.com	 -	1	
Mart)

Taş Atan Çocuğa 7 Yıl Hapis
Şırnak’ın	 Cizre	 ilçesinde	 polise	 taş	 attığı	
iddiasıyla	yargılanan	17	yaşındaki	 İdris	K.,	
hâkim	karşısına	çıktığı	ilk	duruşmada	7	yıl	
5	ay	hapis	cezasına	çarptırıldı.	(Timeturk	-	
2	Mart)

Ellerin Tozlu, Terlisin, Taş Attın!  
Bingöl’ün	Genç	ilçesinde	2	ay	önce	Öcalan’ın	
cezaevi	 koşullarını	 protesto	 etmek	 için	
gerçekleştirilen	yasadışı	gösteriye	katıldıkları	
gerekçesiyle	3’ü	tutuklu	6	çocuk	hakkında	
iddianame	 tamamlandı.	 Çocuklar	 hakkında	
“örgüt	adına	suç	işlemekten”	10	yıl,	“gös-
teri	 ve	 yürüyüş	 kanununa	 muhalefet”ten	
5	yıl,	“örgüt	propagandası	yapmak”tan	da	
5	yıl	olmak	üzere	toplam	20’şer	yıl	hapis	
cezası	 istemiyle	 dava	 açıldı.	 6	 çocuğa	 is-
tenen	cezaların	toplamı	120	yılı	buldu.	(is-
lahhaber.com	-	2	Mart)

Doktorlar Sisteme Girmeyince Hastalar 
Mağdur Oldu 
	 SGK’nın	 yıllık	 15	milyar	 doları	 aşan	 ilaç	
harcamalarını	 frenlemek	 için	 başlattığı	
bütün	doktorları	hastane	ve	branşına	göre	
‘kayıt	altına	alma’	projesi	kapsamında,	hek-
imler	son	tarih	olan	1	Mart’a	kadar	diploma	
numaralarıyla	sisteme	kayıt	işlemi	

yapmadıkları	için	yazılan	reçeteler	eczanel-
er	 tarafından	 kabul	 edilmiyor	 ve	 hastalar	
geri	gönderiliyor.	(Zaman	-	2	Mart)

‘Dövüldüm, Elektrik Yedim’
Midyat’ta	askerliğini	yapan	Yunus	Tekin	Di-
cle,	hırsızlık	suçlaması	ile	gözaltına	alındığı	
sırada	 Midyat	 Emniyet	 Müdürlüğü’nde	
işkence	gördüğünü	söyledi.	Yunus	Tekin	Di-
cle,	Emniyet	Müdürlüğü’nde	önce	6-7	polis	
tarafından	başına	poşet	geçirildiğini,	serçe	
parmağı	 ve	 cinsel	 organına	 bağlanan	 kab-
lolar	ile	vücuduna	elektrik	verildiğini	iddia	
etti.	(Birgün	-	2	Mart)

Anadilde Eğitim İstemine 9 Yıl Hapis
Diyarbakır’da	 Ekim	 2008’de	 ‘’Anadilde	
eğitim’’	 için	 izinsiz	 gösteri	 düzenledik-
leri	 gerekçesiyle	 yargılanan	 üniversite	
öğrencileri	Hasan	Yağız,	Özgür	Güven,	Kadir	
Demir	 ve	Nurettin	 Salhon	10	ay	 ile	 9	 yıl	
arasında	değişen	oranlarda	hapis	cezalarına	
çarptırıldı.	(Timeturk	-	2	Mart)

‘Tutukluya Daktilo Verilmiyor’
Kırıkkale	1	No’lu	F	Tipi	Cezaevi’nde	tutuklu	
bulunan	 Ali	 Gülmez’e	 ailesinin	 gönderdiği	
daktilonun	verilmediği	belirtildi.	(DİHA	-	2	
Mart)

Mardin Sokaklarına Verilmesi Planlanan 
Kürtçe İsimler Reddedildi
Mardin’in	Nusaybin	ilçesinde	yeni	oluşan	70	
sokağa	verilmesi	planlanan	Kürtçe	 isimler-
den	64’ü	kaymakamlık	tarafından	kabul	ed-
ilmedi.	(Zaman	-	2	Mart)

Filistinliler İçin Kılınan Gıyabi Cenaze 
Namazına Ceza
Kızıltepe	 2.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi,	 10	
Ocak	2009	yılında	İsrail’in	Gazze’de	yaptığı	
katliamın	ardından	hayatını	kaybedenler	için	
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düzenlenen	gıyabi	cenaze	namazı	ve	basın	
açıklamasında	 izin	 almadıkları	 gerekçesi-
yle,	 İrfan-Der	 Başkanı	 ile	 birlikte	 toplam	
8	kişiye	1	yıl	3’er	ay	hapis	cezası	verdi.	
(İlkehaber	–	2	Mart)

İşçi Eylemine Müdahale
İstanbul’un	 Arnavutköy	 İlçesi’nde	 bulu-
nan	 Cano	 Tekstil’de	 çalışan	 ve	 üç	 aydır	
ücretleri	 ödenmediği	 için	 bir	 hafta	 önce	
fabrika	 önünde	 eylem	 başlatan	 işçilere,	
işverenin	 şikâyetiyle	müdahale	eden	polis	
ekipleri	 10	 işçiyi	 gözaltına	 aldı.	 (atilim.
org	-	2	Mart)

Gözaltına Alınan Çocuğa Hırsızlık Teklifi 
Ve İşkence
Diyarbakır’ın	 merkez	 Kayapınar	 İlçesi’nde	
polisler	 tarafından	 gözaltına	 alınarak	
işkenceye	 maruz	 kaldığını	 iddia	 eden	 16	
yaşındaki	 R.E.,	 İHD	 Diyarbakır	 Şubesine	
başvurdu.	Yüzünde	morluklar	bulunan	R.E.	
polislerin	 kendisinden	 hırsızlık	 yapmasını	
istediklerini	ileri	sürerek,	kendisine	yapılan	
teklifi	 kabul	 etmediğini	 ve	 bu	 nedenle	 3	
saat	 boyunca	 işkenceye	 maruz	 kaldığını	
söyledi.	(DİHA	-	3	Mart)

Diyarbakır’da Toplatma Kararı Alınan
Pankart
Diyarbakır’da,	 kadın	 örgütlerinin	 8	 Mart	
Dünya	 Emekçi	 Kadınlar	 Günü	 dolayısıyla	
astırdığı	pankartlar	hakkında	Diyarbakır	6.	
Ağır	Ceza	Mahkemesi	toplatma	kararı	aldı.	
Tarihsel	rolleri	olan	kadınların	fotoğraflarının	
bulunduğu	 ve	 Kürtçe-Türkçe	 “8	 Mart’ın	
100.	yılında	biz	kadınlar	ortak	bir	mücade-
leyle	özgür	bir	dünya	yaratacağız”	yazısının	
yer	aldığı	pankartların	toplatılma	gerekçesi	
açıklanmadı.	(ANF	–	3	Mart)

“Kadın Mahkûmlar Soyularak Aranıyor”
Cezaevleri	 koşulları	 hakkında	 basın	
açıklaması	 yapan	 İHD	 Adana	 Şubesi,	 bazı	
cezaevlerinde	özellikle	kadın	mahkûmların	
giriş	 çıkışlarda,	 soyularak	 ve	 namahrem	

yerlerine	varana	kadar	arandıklarını	bildir-
di.	(İlkehaber	–	3	Mart)	

BDP’li Başkana Kürtçe Şarkı Soruşturması
BDP	 Karlıova	 İlçe	 kongresinde	 söylenen	
Kürtçe	parça	nedeniyle	savcılığa	ifade	ver-
en	BDP	İlçe	Başkanı	Şemsettin	Özer,	ifade	
işleminin	ardından	savcılık	talimatıyla	polis	
tarafından	fotoğrafçıya	götürülüp	fotoğrafı	
çektirildikten	sonra	serbest	bırakıldı.	(DİHA	
-	3	Mart)

İlköğretimdeki Keyfi Başörtüsü Yasakları 
Sürüyor
Diyarbakır	Hamravat	 İlköğretim	Okulu’nda	
başörtüsü	 taktığı	 gerekçesiyle	 okulunda	
türlü	 sıkıntılar	 yaşatıldıktan	 sonra	 evinde	
uzakta	bir	okula	sürgün	edilen	12	yaşındaki	
Ece	Nur	Özel	adlı	öğrencinin	mağduriyeti	
devam	 ederken,	 	 son	 gelişmeler	 Ece	
Nur’la	birlikte	benzer	haksızlıklara	uğrayan	
başka	 öğrencilerin	 bulunduğunu	 gösteri-
yor.	 Diyarbakır	 Yenişehir	 İlköğretim	 Oku-
lu	 8′inci	 sınıf	 öğrencisi	 Sebiha	 Alaş	 ve	
Şair	 Sırrı	 Hanım	 İlköğretim	 Okulu	 8′inci	
sınıf	 öğrencisi	 Büşra	 Ayata	 da	 başörtülü	
okuma	 talebi	 nedeniyle	 okul	 yönetimleri	
tarafından	ayrımcı	ve	baskıcı	uygulamalara	
maruz	kalıyorlar.	(Islahhaber	–	3	Mart)

‘Tutuklamaların Amacı Gözdağı Vermek’
MLKP’ye	 üyelik	 iddasıyla	 tutuklanan	 Eylül	
Hapishane	Kültür	Sanat	Dergisi	Genel	Yayın	
Yönetmeni	Erdal	Süsem’in	eşi	Eylem	Süsem,	
devlet	denetiminde	‘görülmüştür’		damgalı	
olan	mektupların	bile	suç	sayıldığına	dikkat	
çekerek,	 tutuklamaların	 amacının	 gözdağı	
vermek	 olduğunu	 söyledi.’’Eylül’’	 dergisi	
çalışanları,	 İnsan	 Hakları	 Derneği	 (İHD)	
İstanbul	 Şubesi’nde	 bir	 basın	 açıklaması	
yaparak,	 Erdal	 Süsem	 ve	 Özgür	 Çelik’in	
serbest	 bırakılmasını	 istediler.	 Süsem’in	
eşi	ve	aynı	zamanda	Eylül	dergisi	çalışanı	
olan	Eylem	Süsem,	Süsem	ve	Çelik’in	keyfi	
bir	 şekilde	 tutuklandıklarına	dikkat	 çekti.	
(Birgün	-	3	Mart)
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Bayrak İndirmekle Suçlanan Çocuğa 7 Yıl 
5 Ay Hapis Cezası
Diyarbakır	 5.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde		
‘yasadışı’	gösteriye	katıldığı	ve	Diyarbakır	
Ana	Okulu’na	asılı	Türk	bayrağını	indirdiği	
iddiasıyla	yargılanan	R.Ö.	‘Örgüte	üye	ol-
mamakla	birlikte	örgüt	adına	suç	işlemek’,	
‘2911	sayılı	toplantı	ve	gösteri	yürüyüşleri	
kanununa	 muhalefet	 etmek’	 ve	 ‘Türk	
bayrağını	alenen	aşağılamak’	suçlamasıyla	7	
yıl	5	ay	hapis	cezasına	çarptırıldı.	Mahkeme	
heyeti	daha	sonra,	suç	tarihinde	sanığın	18	
yaşından	küçük	olduğu	gerekçesiyle	 tahli-
yesine	karar	verdi.	(DİHA	-	4	Mart)

15 Yaşındaki Çocuğa Müebbet
Adana’nın	Seyhan	ilçesinde	PKK	örgütünün	
kuruluş	 yıldönümü	 olan	 15	 Ağustos’ta	
gerçekleştirilen	 eylemlere	 katıldığı	
gerekçesiyle	 hakkında	 dava	 açılan	 15	
yaşındaki	 S.B	 için	 Adana	 8.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 başlanan	 yargılamada,	
Adana	 Adli	 Tıp	 Kurulu’nun	 S.B	 hakkında	
hazırladığı	 “19–21	 yaşlarında	 olabilir”	
şeklindeki	 raporda	yer	alırken,	bu	rapora	
dayanarak	iddianamesini	hazırlayan	savcılık	
makamı	da	S.B	için	ağırlaştırılmış	müebbet	
hapis	cezası	verilmesini	istedi.	(Yüksekova	
Haber	-	4	Mart)

Greve Katılanara Adıyaman’a Özel 
Soruşturma Furyası 
25	Kasım	Kamu	Emekçileri	grevinden	sonra	
Adıyaman’da	gerçekleştirilen	hemen	hemen	
bütün	 eylem	 ve	 etkinliklere	 katılanlara	
2911	 sayılı	 Toplantı,	 Gösteri	 ve	 Yürüyüş	
Kanunu’na	 muhalefetten	 soruşturma	
açılıyor.	En	son	25	Kasım	grevinden	dolayı	
11	 Eğitim-Sen	 yönetici	 ve	 üyesine	 açılan	
soruşturmanın	 ardından,	 4	 Şubat	 TEKEL	
işçileri	için	yapılan	genel	iş	bırakma	eylem-
inde	yapılan	yürüyüşte	‘2911	Sayılı	yasanın	
ihlal	edildiği’	gerekçesiyle	25	kişiye	açılan	
soruşturma	 ile	 ilgili	 kişiler	 henüz	 ifade	
bile	vermemişken,	25	Şubat’ta	yine	TEKEL	
işçilerine	 destek	 amaçlı	 yapılan	 meşaleli	

yürüyüşe	 katıldıklarından	 dolayı	 hemen	
hemen	 aynı	 kişilerden	 oluşan	 25	 kişilik	
gruba	aynı	gerekçelerle	soruşturma	açıldı.	
Daha	önce	benzer	eylemlere	katıldıklarını	
fakat	şimdiye	kadar	soruşturmalara	maruz	
kalmadıklarını	 belirten	 sendikacı	 ve	 siya-
si	 parti	 üyeleri	 Türkiye’nin	 her	 tarafında	
aynı	eylemlerin	yapılmasına	rağmen	diğer	
illerde	 hiçbir	 soruşturmanın	 açılmadığını	
söylediler.	(Evrensel	-	4	Mart)

Önce Cezaevinde Ardından Hastanede 
İşkence
Van	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	 bulunan	 ve	 daha	
önce	cezaevinde	gördüğü	işkence	ve	kötü	
muamele	sonucu	vücudunun	sağ	tarafı	felç	
olan	M.	Emin	Akdağ’ın	sağlığının	bozulması	
üzerine	kaldırıldığı	Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi	
(YYÜ)	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi’nde	iki	
doktorun	kötü	muamelesine	maruz	kaldığı	
ileri	sürüldü.	Cezaevinden	gönderilen	mek-
tupta	yer	alan	ifadeye	göre	sağlık	durumu-
nun	 tespiti	 için	M.	Emin	Akdağ’a	yapılan	
tetkiklerde	 ısı	 cihazıyla	 yapılan	 uygulama	
sonucu	M.	Emin	Akdağ’ın	topuğunda	yanık	
oluştuğu	belirtildi.	(baransav.com	-	4	Mart)

Zihinsel Engelliye Gözaltı
Diyarbakır’ın	Kocaköy	ilçesinde	PKK	Lideri	
Abdullah	Öcalan’ın	Türkiye’ye	 getirilmesi-
nin	11.	yıldönümü	nedeniyle	yapılan	basın	
açıklamasına	katıldığı	gerekçesiyle	zihinsel	
engelli	 Veysi	 Yıldız	 (20)	 gözaltına	 alındı.	
(Günlük	-	4	Mart)

Yanık Vakasına Yanlış Müdahale Sakat 
Bırakıyordu
Şanlıurfa’nın	 Siverek	 İlçesinde	 yaşanan	
yanık	olaylarında,	Siverek	Devlet	Hastanesi	
Acil	 Bölümü	 tarafından	 yerinde	müdahale	
edilmediğini	iddia	eden	Ramazan	Kürkçü	ve	
Celal	Öztürk	adlı	iki	vatandaş,	yanlış	mü-
dahale	 sonucu	 kötüleşen	 hastalarını	 Dicle	
Üniversitesi	Araştırma	Hastanesi	götürdük-
lerini	iddia	ettiler.	(İlkha	–	5	Mart)
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Kelepçeli Tedaviyi Ret Eden Tutukluya 
Görüş Yasağı
Adana	Kürkçüler	F	Tipi	Cezaevi’nde	kalan	
İdris	Erdal	adlı	tutukluya,	tedavi	olmak	için	
götürüldüğü	 hastanede	 kelepçeli	 şekilde	
tedavi	 olmayı	 reddettiği	 gerekçesiyle	 bir	
ay	 görüş	 yasağı	 cezası	 verildiği	 belirtildi.	
(DİHA	-	5	Mart)

3 Çocuğa Cezaevinde İşkence 
Meclis	 İnsan	 Haklarını	 İnceleme	 Komisy-
onu	 çocuklara	 işkenceyle	 gündeme	 ge-
len	 Pozantı,	 Bergama	 ve	 İncesu	 çocuk	
cezaevlerinin	 “çocukların	 kalmasına	 uy-
gun	 olmadığı”	 için	 kapatılmasını	 istedi.	
Komisyon	hazırladığı	raporda	cezaevlerind-
eki	çocukların,	“cinsel	ve	fiziksel	saldırıya	
uğradıklarına	 dikkat	 çekti.	 “Koğuş	 sis-
teminde	 güçlü	 çocuklar	 güçsüz	 olanları	
eziyor”	 görüşüne	 yer	 veren	 raporda,	
böylece	yetişkinlerin	koğuşlarındaki	“koğuş	
ağası”	benzeri	yapılanmanın	buralarda	da	
bulunduğuna	 işaret	 etmiş	 oldu.	 (ANF	 -	 5	
Mart)	

Cezaevinde Yine Baskı
Kalkandere	(Rize)	L	Tipi	Kapalı	Cezaevi’nde	
kalan	 tutuklu	 ve	 hükümlüler	 aileleri	
aracılığıyla	 yaptıkları	 açıklamada,	 istek-
leri	 dışında	nakillerinin	 gerçekleştirildiğini	
ve	arama	maksatlı	soyunmayı	reddettikleri	
için	haklarında	soruşturma	açıldığını	ifade	
ettiler.	(baransav.com	-	5	Mart)

İntihara Teşvik Ettiği iddasıyla yargılanan 
Komiser
Mersin	1.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	tarafından	
kabul	 edilen	 iddianameye	 göre	 olay	 şu	
şekilde	meydana	geldi:	“Olayla	ilgili	ifade-
si	alınan	Ferhan	Uzun,	evlerinin	yakınında	
H.K.	 tarafından	 kelepçelenip	 karakola	
götürüldü.	 Komiser	 Ferhat	 Uzun’u	 neza-
rethaneye	götürdü,	orada,	‘Sen	neden	be-
nim	memurlarımı	şikayet	ediyorsun?’	diyen	
H.K.,	 polis	 memurlarına	 ‘Bunun	 hanımını	
getirin.’	 talimatını	 verdi.	 Bunun	 üzerine	

Ferhat	 Uzun,	 ‘Benim	 namusum,	 şerefim	
var,	 hanımımı	 buraya	 getirirsen	 kendi-
mi	 yakarım’	 dedi.	 Komiser	 de,	 üzerind-
eki	 çakmağı	 çıkarıp	 Ferhat	Uzun’a	 verdi,	
üzerine	 de	 spreyle	 gaz	 sıkıp,	 ‘Sana	 iyi-
lik	yapıyorum.	Namuslu,	şerefli	isen	yem-
ini	 yerine	 getir,	 kendini	 yak.’	 dedi.	 Bu-
nun	üzerine	Ferhat	Uzun	çakmakla	kendini	
yaktı.”	(baransav.com	-	5	Mart)

Soruşturmakolik Üniversite
Akdeniz	Üniversitesi	Rektörlüğü	tarafından	
80	 öğrenciye	 TEKEL	 işçilerine	 destek	
amacıyla	 bildiri	 dağıtmak	 gerekçesiyle	
soruşturma	 açıldı.	 Üniversite,	 öğrencilere	
açılan	 ilginç	 soruşturmalarla	 ünlü.	 Daha	
önce	 de	 Diyarbakır’da	 polis	 tarafından	
öldürülen	Aydın	Erdem	ile	ilgili	müzik	din-
letisi	 yaptıkları	 gerekçesiyle	 80	öğrenciye	
soruşturma	açılmıştı.	(Evrensel	-	5	Mart)

Tahmin Üzerine Uzaklaştırma Cezası 
Antalya’da	Akdeniz	Öğrenci	Yurdu’nda	ka-
lan	 öğrencilerin	 sorunlarını	 dile	 getirme-
leri	ve	çözüm	için	eylem	yapmaları	yurt-
tan	uzaklaştırmayla	sonuçlandı.	Öğrenciler,	
geçtiğimiz	yılın	sonunda	yemeklerin	sağlıksız	
ve	 yetersiz	 çıkması,	 ikinci	 öğrenimlere	
sıcak	yemek	çıkmaması,	güvenlik	sıkıntıları	
ve	 misafir	 öğrencilerin	 sağlıksız	 yaşam	
koşullarının	düzeltilmesi	için	bir	araya	ge-
lerek	sorunlarını	dile	getirmişleri.	9	kişilik	
komite	kurarak	yurt	yönetimine	taleplerini	
bildiren	öğrenciler,	daha	sonra	yurt	yöneti-
mi	tarafından	sindirilmeye	çalışıldı.	Yurtta	
kalan	öğrenci	boykotunun	gazetede	haber	
olmasından	 sonra	 da	 iki	 öğrenciye	 “tah-
min”	üzerine	soruşturma	açıldı.	Soruşturma	
sonucu	 iki	 öğrenci	 yurttan	 uzaklaştırma	
cezası	aldı.	(Evrensel	-	5	Mart)

Öğrenciye Dayak İddiası
Ağrı’nın	Patnos	ilçesinde	öğrenciyi	dövdüğü	
öne	 sürülen	 okul	müdürü	 hakkında	 ‘’kas-
ten	basit	yaralama’’	iddiasıyla	dava	açıldı.	
(Haber	7	-	5	Mart)
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Kandıra F Tipi Cezaevi’nde Battaniye 
Üzerine Oturmak Yasak!
Kocaeli	Kandıra	2	No’lu	F	Tipi	Cezaevinde	
tutuklu	bulunan	Sertaç	Açık,	battaniyeler-
inin	üzerine	oturdukları	için	geri	alındığını	
belirtti.	(DİHA	-	6	Mart)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
İstanbul’un	Kartal	İlçesi’nde	Ezilenlerin	So-
syalist	Partisi	(ESP)	üyesi	Eren	Erocağı	ve	
Deniz	 Öner’in	 yapılan	 kimlik	 kontrolünün	
ardından	 gözaltına	 alınırken	 darp	 edildiği	
ve	 Yakacık	 Polis	 Karakolu’na	 götürülerek	
dövüldüğü	ileri	sürüldü.	(baransav.com	-	6	
Mart)

Mağdura Soruşturma 
Çorlu	 İlçe	 Emniyet	 Müdürlüğü,	 işten	
çıkarılan	 işçilere	destek	amacıyla	yürüyüş	
düzenleyen	 DİSK’e	 bağlı	 Birleşik	 Metal-
İş	 Sendikası	 Çorlu	 Şube	 üyeleri	 hakkında	
“2911	 Sayılı	 Toplantı,	Gösteri	 ve	Yürüyüş	
Kanunu’na	muhalefet”	 iddiasıyla	Cumhuri-
yet	Başsavcılığına	suç	duyurusunda	bulundu.	
İşçiler	patronun	yasaları	hiçe	saydığı	halde	
kendilerinin	suçlu	muamelesi	gördüğünü	il-
eri	sürdü.	(Evrensel	-	6	Mart)

Arama İzninin Sorulmasına Dayak
İnsan	 Hakları	 Derneği	 İzmir	 Şubesi’nde	
yaptığı	açıklamada	arkadaşıyla	eve	giderk-
en	polis	ekibi	 tarafından	durdurulduğunu,	
araçla	birlikte	aranmak	 istendiklerini	 ileri	
süren	Aliyar	Nihan,	polis	ekibine	arama	izin-
leri	olup	olmadığını	sorması	üzerine,	kend-
isinin	ve	arkadaşının	dövüldüğünü,	ardından	
Şirinyer	 Polis	 Karakolu’na	 götürülerek	
burada	20	saat	gözaltında	kaldıklarını	be-
lirtti.	(baransav.com	-	6	Mart)

Roj TV Baskınını Protesto Gösterisine
Müdahale
Belçika’da	 4	 Mart	 2010’da	 22	 kişinin	
gözaltına	alındığı	ve	sekiz	kişinin	tutuklandığı	
Roj	TV’ye	yönelik	baskını	protesto	etmek	

amacıyla	Hakkâri’nin	Yüksekova	 İlçesi’nde	
düzenlenen	gösteriye	polis	ekiplerinin	bib-
er	gazı	ve	tazyikli	suyla	müdahale	etmesi	
sonucu	 biri	 ağır	 yaralı	 olmak	 üzere	 dört	
kişi	yaralandı.	(Sabah	-	7	Mart)

Yarım Limon’a 9 Yıl 9 Ay Ceza
Adana’da,	 15	 Şubat	 2009’da	 düzenlenen	
eyleme	 katıldığı	 iddia	 edilenler	 hakkında	
açılan	davadan	ağır	kararlar	çıktı.	9	yıl	9	
ay	 ceza	 verilen	 sanıklardan	 Murat	 Baran	
(21)	aleyhindeki	tek	delilin	“yarım	limon”	
olduğu	anlaşıldı.	Mahkeme,	üzerinde	yarım	
limon	bulunduğundan	yola	çıkarak,	Baran’a	
memura	 mukavemet,	 örgüt	 propagandası	
yapmak	 ve	 örgüt	 adına	 suç	 işlemek	
suçlarından	ceza	verdi.	(islahhaber.com	-	7	
Mart)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
Diyarbakır’ın	 Kayapınar	 İlçesi’nde	 28	
Şubat	 2010’da	 gerekçe	 gösterilmeden	
üç	 arkadaşıyla	 birlikte	 sivil	 polis	 ekibi	
tarafından	 gözaltına	 alınan	 R.E.	 (16),	
Şehitlik	Polis	Karakolu’nda	polis	memurları	
tarafından	darp	edildiğini	ileri	sürdü.	(Gün-
dem	-	8	Mart)

‘İntihar’a Yolaçan Dayakçı Komutana 
Komik Ceza
Erbaa	 Jandarma	 Karakolu’nda	 bir	 askerin	
intiharına	 sebebiyet	 vermekle	 suçlanan	
astsubaya	 50	 gün	 hapis	 cezası	 veril-
di.	 Tokat’ın	 Erbaa	 İlçesi’ndeki	 Jandarma	
Karakolu’nda	 beş	 yıl	 önce	 “intihar	 etti”	
denilerek	cesedi	ailesine	teslim	edilen	er	
Ferit	 Şahinkuşu’nun	 davasında	 suçlanan	
Astsubay	 Mehmet	 Ali	 Demiryol’a	 komik	
bir	 ceza	 verildi.	 Yargılamayı	 yapan	 3.	
Kolordu	Komutanlığı	Askeri	Mahkemesi,	er	
Şahikuşu’yu	 intihar	 etmeden	 önce	 döven	
Astsubay	Mehmet	Ali	Demiryol’u	‘assa	karşı	
müessir	fiil’	suçundan	50	gün	hapis	cezası	
verdi.	(	Taraf	–	8	Mart)
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Tekel İşçilerine Destek Veren Aynur 
Çamalan İşten Atıldı
Ankara’da	Tez-Koop-İş	Sendikası’nın	örgütlü	
olduğu	 Tübitak’ta	 Tekel	 işçilerine	 destek	
vermek	amacıyla	düzenlenen	işe	gitmeme	
eylemine	 katılan	 Aynur	 Çamalan’ın	 işine	
mazaretsiz	olarak	bir	gün	işe	gelmemekten	
dolayı	son	verildi.	(ANF	-	8	Mart)

Kürt Öğrenciler Okuldan Zorla 
Uzaklaştırıldı
Malatya’da	 ülkücü	 gruplar	 tarafında	
bir	 parkta	 linç	 edilmek	 istenen	 Malatya	
Doğanşehir	Meslek	Eğitim	Lisesi’nde	okuyan	
10	Kürt	öğrenci	aileleri	okula	çağırıldı.	Okul	
idaresi	velilere	“Çocuğumu	ailevi	sorunları	
nedeniyle	okuldan	alıyorum’	yazılı	dilekçe	
imzalattı.	(ANF	-	8	Mart)

8 Aydır Mahkemeye Çıkarılmadılar
Türkiye	genelinde	Hizbu’t-Tahrir	Örgütüne	
yönelik	 gerçekleştirilen	 operasyonlar	
çerçevesinde	 Adana’da	 gözaltına	 alınarak	
tutuklanan	 11	 kişinin,	 aradan	 sekiz	
ay	 geçmesine	 rağmen	 mahkemeye	 hiç	
çıkarılmadıkları	 öğrenildi.	 (İlkehaber	 -	 8	
Mart)

İşkence Gözünü Kör Etti
İstanbul	Kadıköy’de	polisin	işkencesi	sonucu	
Şerafettin	Kayabaş	adlı	bir	kişi	sol	gözüne	
aldığı	 darbe	 sonucu	 kör	 oldu.	 Suç	 duyu-
rusu	 yapacağını	 söyleyen	Kayabaş,	 polisin	
parasına	da	el	koyduğunu	söyledi.	Polis	ise	
Kayabaş’ın	mağazanın	camına	kafasını	çar-
parak	 yaralandığını	 iddia	 etti.	 (ANF	 -	 9	
Mart)

Eski DTP’lilere Slogan Atmaktan 18 Yıl 
Hapis
Siirt’te	 29	 Mart	 yerel	 seçimleri	 öncesi	
düzenlenen	 mitingde,	 “yasadışı	 slogan”	
attıkları	 iddiasıyla	 haklarında	 dava	 açılan	
18	eski	DTP’liye	1’er	yıl	hapis	cezası	ver-
ildi.	(ANF	-	9	Mart)

Pankart Taşıyan Vesile’ye 7 Yıl Hapis 
Cezası
Siirt’te	okuma	yazması	olmayan	49	yaşındaki	
Vesile	Tadik’e,	pankart	 taşıdığı	 için	örgüt	
üyeliğinden	7	yıl	hapis	cezası	verildi.	(ANF	
-	9	Mart)

Cezaevlerinde İşkence Sürüyor
İBDA-C	 Örgütü	 Lideri	 olduğu	 iddiasıyla	
hakkında	 müebbet	 hapis	 cezasına	 hük-
medilen	Salih	Mirzabeyoğlu’nun	avukatı	Ali	
Rıza	Yaman,	müvekkilinin	yıllardır	işkenceye	
maruz	bırakıldığını	iddia	etti.	(Özgün	Duruş	
-	9	Mart)

Basın Özgürlüğüne Bir Darbe Daha
Birgün	 gazetesinde	 yer	 alan	 ‘Biz	 yoksak	
konferans	 ulusal	 olmaz’	 haberi	 nedeniyle	
gazetenin	 imtiyaz	 sahibi	 Bülent	 Yılmaz	
ve	 Sorumlu	Müdür’ü	 İbrahim	 Çeşmecioğlu	
hakkında	 açılan	 dava	 sonuçlandı.	
Yılmaz’a	 yirmi	 bin	 TL	 para	 cezası	 veri-
lirken,	Çeşmecioğlu	bir	yıl	hapis	cezasına	
çarptırıldı.	(Birgün	-	9	Mart)

Yargılanan Gazeteci
Yazılarında	vicdanî	reddi	savunan	ve	Uğur	
Kaymaz’ın	 öldürülmesinde	 sorumluluğu	
olanları	 eleştiren	 emekdefteri.com	 adlı	
internet	 sitesinin	 editörü	 Ali	 Barış	 Kurt	
hakkında	 “halkı	 askerlikten	 soğuttuğu”	
iddiasıyla	TCK’nin	318.	madde	uyarınca	An-
kara	17.	Asliye	Ceza	Mahkemesi’nce	dava	
açıldı.	(atilim.org	-	10	Mart)

Kürtçe Gazetedeki 12 Habere 21 Yıl Hapis
Kürtçe	 Azadiya	 Welat	 gazetesinin	 eski	
Yazıişleri	 Müdürü,	 gazetedeki	 12	 hab-
er	 nedeniyle	 21	 yıl	 3	 ay	 hapis	 cezasına	
çarptırıldı.	 Gazetenin	 imtiyaz	 sahibi,	
açılımdan	sonra	baskının	arttığını	 söyledi.	
(Haksözhaber	-	11	Mart)	

Altıncı Ece Nur Vakası Osmaniye’de 
Yaşandı
Ece	 Nur	 Özel’in	 okula	 başörtülü	 gitmesi-
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yle	başlayan	süreç	Osmaniye’ye	de	ulaştı.	
7.	 sınıf	 öğrencisi	 Zeynep	 Sak,	 başını	 aç-
maya	ikna	edilemeyince	önce	resmi	çekil-
erek	polise	verilmekle	tehdit	edildi,	sonra	
hakaret	 edilerek	 okuldan	 kovuldu.	 (Islah-
haber	-	11	Mart)

Bitlis Cezaevinde Hak İhlalleri Ard Arda
Bitlis	E	Tipi	Cezaevi’nden	tahliye	olan	ve	
adının	 açıklanmasını	 istemeyen	 bir	 kişi	
yaptığı	açıklamada,	tutuklu	ve	hükümlülerin	
tedavilerinin	 geciktirildiğini,	 kış	 aylarında	
kaloriferlerin	yakılmadığını	ve	keyfi	disiplin	
cezaları	 verildiğini	 belirtti.	 (baransav.com	
-	11	Mart)

İzinsiz Afişe Hapis Cezası
Ezilenlerin	Sosyalist	Partisi	(ESP)	üyesi	Hüs-
niye	Mavi,	Tunceli’de	2006	yılında	“izinsiz	
afiş	astığı”	gerekçesiyle	hakkında	açılan	bir	
davada	verilen	3.300-	TL	adli	para	cezasının	
karşılığı	olan	33	günlük	hapis	cezası	nedeni-
yle	tutuklanarak	Tunceli	Kapalı	Cezaevi’ne	
gönderildi.	(atilim.org	-	11	Mart)

Taş Atan Çocuğa İlk Duruşmada 11 Yıl 
Hapis
Şırnak’ta	 gösteriye	 katıldığı	 ve	polise	 taş	
attığı	 iddiasıyla	 yargılanan	 A.E.	 isimli	
çocuğa,	 üç	 ayrı	 suçlamadan	 11	 yıl	 hapis	
cezası	 verildi.	 Mahkeme	 heyeti,	 A.E.’nin	
“Örgüt	propagandası	yapmak”	suçundan	1	
yıl,	“2911	Gösteri	ve	Toplantı	Yürüyüşleri	
Kanunu’na	 Muhalefet	 Etmek”	 ve	 “Örgüte	
üye	 olmamakla	 birlikte	 örgüt	 adına	 suç	
işlemek”	 suçlarından	 da	 10	 yıl	 hapis	
cezası	 aldı.	 Toplam	 11	 yıl	 ceza	 alan	
A.E.’nin	yaşının	küçük	olması	ve	yargılama	
sırasındaki	 davranışları	 göz	 önüne	 alan	
mahkeme	 heyeti	 cezayı	 7	 buçuk	 yıla	 in-
dirdi.	(ANF	-		12	Mart)

Okuluna Giderken Hapis Cezası Aldı
Adana’da	 geçen	 yıl	 aralık	 ayında	 düzen-
lenen	gösterilerde	yakalanan	14	yaşındaki	
çocuk,	 İl	 Emniyet	 Müdürü	 Mehmet	 Sa-

lih	Kesmez’in	talimatıyla	yeniden	okuluna	
döndüğü	sırada	hakkında	açılan	davada	to-
plam	 4	 yıl	 8	 ay	 20	 gün	 hapis	 cezasına	
çarptırıldı.	(Islahhaber	-	12	Mart)

‘Hûn Bi Xêr Hatin Bajarê Me’ (Memle-
ketimize hoş geldiniz) Pankartına Rekor 
Ceza
Anayasa	 Mahkemesi	 tarafından	 kapatılan	
DTP’nin	Eşbaşkanı	Emine	Ayna’nın	Bitlis’in	
Ahlat	 İlçesi’ne	 yaptığı	 ziyaret	 sırasında	
açılan	‘Hûn	bi	xêr	hatine	bajarê	me’	yazılı	
pankart	nedeniyle	5	kişiye	16	bin	400	TL	
para	cezası	verildi.	(ANF	-	13	Mart)

Kadın Sanatçıya 54 Yıl Hapis İstemi
Batmanlı	kadınların	intiharlarını	konu	alan	
‘Havar’	isimli	filmde	başrol	oynayan	Çiçek	
Tekdemir,	 ‘örgüt	 propagandası’	 yaptığı	
iddiasıyla	yargılanıyor.	(	ANF	-	13	Mart)

Def Çalmayı Suç Saydılar!
Batman’da	 çeşitli	 eylem	 ve	 etkinliklere	
katıldığı	gerekçesiyle	üç	aydır	tutuklu	bulu-
nan	Batman	Bahar	Kültür	ve	Sanat	Merkezi	
(BKSM)	 çalışanı	 Çiçek	 Tekdemir,	 etkinlik-
lerde	 def	 çaldığı	 için	 ‘örgüt	 içerisindeki	
hiyerarşik	yapıya	dâhil	olmamakla	birlikte	
örgüt	adına	suç	işlemek’le	suçlanıyor.	(Ev-
rensel	–	13	Mart)	

F Tipinde Süngerli Oda İşkencesi! 
Kocaeli	1	Nolu	F	Tipi	Cezaevi’nde	duvardaki	
özel	fotoğraflarının	alınmasına	itiraz	eden	
iki	 mahkûm,	 dövülüp	 akıl	 hastalarına	
özgü	‘süngerli	oda’ya	atıldıklarını	söyledi.	
(Radikal	-	14	Mart)			

Şırnak’ta Gözaltında Tutulan 17 Kişi 
Avukatlarıyla Görüştürülmüyor
Şırnak	ve	ilçelerinde	düzenlenen	eş	zamanlı	
ev	 baskınlarında,	 ‘Nevruz’da	 suç	 işleme	
ihtimali	yüksek	olduğu”	iddiasıyla	gözaltına	
alınanların	sayısı	17’ye	çıkarken,	gözaltına	
alınanların	 avukatlarıyla	 görüşmesine	 izin	
verilmediği	bildirildi.	(DİHA	-	14	Mart)
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Kolundaki Saçmaları Parasızlıktan 
Çıkarttıramıyor  
Bir	 kaza	 sonucu	 üç	 yıldır	 kolundaki	 saç-
malarla	 yaşayan	 Ramazan	 Kabaçam,	 yeşil	
kartlı	 olduğu	 halde	 bazı	 doktorların	 yük-
sek	 meblağda	 para	 istemesi	 yüzünden	
çıkarttıramadığını	 belirtiyor.	 (Zaman	 –	 15	
Mart)

Hasta Mahkûm, ‘CD Çalışmadı’ Bahanesi-
yle Tedavi Edilmedi
Adalet	 Bakanlığı,	 tutuklu	 ve	 hükümlüler-
in	 sağlık	 sorunlarını	 görmezden	 gelmeye	
devam	 ediyor.	 Siyasi	 hükümlü	 Ümit	 İlter,	
tutulduğu	 Bolu	 F	 Tipi	 Hapishanesi’nde	
yaşam	 mücadelesi	 veriyor.	 İki	 yıldır	
akciğerlerinde	 ağrı	 ve	 solunum	 güçlüğü	
yaşayan	İlter,	teşhis	için	sevk	edildiği	An-
kara	Göğüs	Hastalıkları	Hastanesi’nden	to-
mografi	CD’sinin	 açılamadığı	 gerekçesi	 ile	
ring	aracından	indirilmeden	geri	gönderildi.	
İlter’in	tüberküloz	riski	ve	kanser	şüphesi	
taşıdığı	belirtiliyor.	(Birgün	-	15	Mart)

Engellenen Newroz Etkinliği
Bitlis’in	Tatvan	İlçesi’nde	20	Mart	2010’da	
yapılması	planlanan	Newroz	Kutlaması	için	
Tatvan	 Kaymakamlığı’na	 yapılan	 başvuru	
“w”	harfi	gerekçe	gösterilerek	kabul	edil-
medi.	(Islahhaber	-	15	Mart)

Polislerin Yargılanmasını İstediler, Şimdi 
Cezaevindeler
Mahsum	 Karaoğlan	 ve	 Aydın	 Erdem	
Diyarbakır	 Dicle	 Üniversitesi’nde	 Matem-
atik	 bölümünde	 okuyordu.	 	 Her	 ikisi	 de	
katıldıkları	 eylemlerde	 polisin	 açtığı	 ateş	
sonucu	 geçen	 yıl	 yaşamını	 yitirdi.	 İki	 ay	
arayla	 arkadaşları	 öldürülen	 üniversitenin	
öğrencileri	ise	yaşananlara	sessiz	kalamadı.	
Öğrenciler,	 aynı	 sıraları	 paylaştıkları	
arkadaşlarının	 öldürülmesine	 tepki	 göster-
erek,	 polislerin	 yargı	 önüne	 çıkması	 için	
mücadele	 başlattılar.	 Ancak	 mücadeleler-
inin	 bedeli	 ağır	 oldu.	 	 Gerçekleştirilen	
bir	 operasyonla	 40	 öğrenci,	 ‘örgüt	 üyesi	

oldukları’	iddiasıyla	tutuklanarak	cezaevine	
gönderildi.	(Birgün	-	15	Mart)

Tutukluların Mektuplarına Kota
Tekirdağ	2	Nolu	F	Tipi	Cezaevi’nde	kalan	
tutuklu	 ve	 hükümlülerin	 milletvekillerine	
gönderdiği	 mektupların	 da	 cezaevi	 mek-
tup	okuma	komisyonuna	getirildiği	ve	kimi	
mektupların	milletvekillerine	gönderilmediği	
öğrenildi.	 Ceza	 ve	 Güvenlik	 Tedbirleri	
İnfazı	 Hakkında	 Kanunu’na	 göre,	 tutuklu	
ve	 hükümlülerin	 resmî	 makamlara	 veya	
savunması	 için	avukatına	gönderdiği	mek-
tup	veya	evrak	denetime	tâbi	tutulamıyor.	
(baransav.com	-	15	Mart)

İlköğretim Okulunda Şiddet
Konya’nın	Selçuklu	İlçesi’ne	bağlı	Tepeköy	
Beldesi’nde	 Tepeköy	 İlköğretim	 Okulu	 2.	
sınıf	 öğrencisi	 F.O.’nun	 (7)	 öğretmeni	
H.A.,	ders	kitabını	getirmediği	gerekçesiyle	
sınıfta	bulunan	28	öğrencinin	F.O.’ya	tokat	
atmasını	 sağladığı	 iddia	edildi.	 (Milliyet	 -	
16	Mart)

Tutuklulara ‘Tekmil’ Dayatması
İzmir	Kırıklar	1	No’lu	F	Tipi	Cezaevi’nde	tu-
tuklular,	telefon	hakkını	‘tekmil’	dayatması	
nedeniyle	ile	kullanamıyor.	Cezaevinde	so-
hbet	hakkı	süresi	6	saate	indirildi	ve	görüş	
mekânı	 da	 değiştirildi.	 Bir	 grup	 tutuklu,	
uygulamayı	protesto	için	sohbete	çıkmama	
kararı	aldı.	(ANF	-	16	Mart)

Hem Eşek Eti Hem Ceza Yediler  
Adana’da	 düzenlenen	 operasyonlarda	
yemekhanesinde	 tek	 tırnaklı	 hayvan	 eti	
kullanıldığı	belirlenen	Yüksek	Öğrenim	Kre-
di	 ve	 Yurtlar	 Kurumuna	 bağlı	 Fevzi	 Çak-
mak	Öğrenci	Yurdu’nda	düzenlenen	protes-
to	 gösterilerine	 katıldıkları	 belirlenen	 18	
öğrenci	 hakkında	 disiplin	 işlemi	 yapıldı.	
(Star	-	16	Mart)

Renault da Başörtüsü Yasağına Geçti
Bursa’daki	 Renault	 fabrikasının	 yönetimi,	
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çalışanların	 alışveriş	 yaptığı	 kooperatife	
başörtülülerin	 girmesini	 yasakladı.	 Yasağa	
gerekçe	sunamayan	Oyak	Renault	yönetimi,	
‘tüzel	kişilik’	dediği	kooperatifi	adres	gös-
teriyor.	(Islahhaber	-	17	Mart)

‘Aracında Newroz Afişi Var!’ Gerekçesiyle 
Gözaltı
Silopi’den	Beytüşşebap	İlçesi’ne	aracıyla	gi-
den	Beytüşşebap	Belediye	Meclis	Üyesi	Ab-
bas	Yiğit,	aracında	Newroz	afişleri	olduğu	
gerekçesiyle	gözaltına	alındı.	(Gündem	-	17	
Mart)

Slogan Attı, Alkışladı Ve Siyah Elbise Giy-
di, 9 Yıl Hapis Cezası Aldı
Diyarbakır’da	 farklı	 tarihlerde	 4	 ayrı	
yürüyüşe	 katıldığı	 gerekçesiyle	 yargılanan	
Rihan	 Yıldız	 (57)	 adlı	 kadın,	 9	 yıl	 7	 ay	
hapis	 cezasına	 çarptırıldı.	 (Zaman	 –	 17	
Mart)	

‘Çürük Yumurtaları Ayıklayın’ Cümlesine 
Para Cezası
Ergani	 Söz	 Gazetesi	 Yazarı	 Ekrem	 Senvar	
kaleme	aldığı,	‘Polis	eşine	reva	mı’	başlıklı	
yazıda	‘Çürük	yumurtaları	ayıklayın’	ibaresi-
yle	İlçe	Emniyet	Müdürü	İsa	Şen’e	hakaret	
ettiği	iddiasıyla	2	bin	175	TL	para	cezasına	
çarptırıldı.	(DİHA	-	17	Mart)

Maaşını Söylemeyen Vatandaşa 708 TL 
Para Cezası
Türkiye	 istatistik	 kurumu,	 iş	 gücü	 an-
keti	 kapsamında	 İzmir	 Selçuk’taki	 evler-
in	 kapısını	üst	üste	üç	kez	çalarak,	aynı	
soruları	yöneltti.	Dördüncü	kez	ankete	ge-
lenlere	yanıt	vermek	istemeyen	vatandaşa	
TÜİK	 yasası	 uyarınca	 tam	 708	 TL	 para	
cezası	kesildi.	(ANF	-	17	Mart)

Sedyeyi Kirletmediler 300 Metre Sürükl-
ediler  
İstanbul	 Sirkeci	 Garı’nda	 kullanılmayan	
vagonda	 barınan	 yabancı	 uyruklu	 şahıs,	
elektrik	akımına	kapıldı.	Vücudunda	ciddi	

yanıklar	 oluşan	 genç,	 yaklaşık	 300	metre	
yürütülerek	 ambulansa	 bindirildi.	 Sağlık	
ekiplerinin	 sedyeyle	 taşımak	 yerine	 şahsı	
polisin	getirmesini	beklemesi	dikkat	çekti.	
(Star	-	17	Mart)

TEKEL’e Destek Veren 24 Liseliye Tas-
dikname
Mehmetçik	 Lisesi’nde	 TEKEL	 işçilerine	
destek	 için	 teneffüste	oturma	eylemi	ya-
pan	24	liseli	öğrenci	okuldan	atıldı.	(Mil-
liyet	-	17	Mart)

‘Parasız Eğitim’ Pankartına İki Tutuklama
Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	
katılımıyla	 gerçekleştirilen	 Roman	
Buluşması’nda	 ‘parasız	 eğitim	 istiyoruz	
alacağız’	 yazan	 pankart	 açan	 üç	 eylem-
ciden	ikisi	tutuklandı.	(Radikal	-	17	Mart)

Gözaltında Kayıp İddiası
Bir	 süredir	 emniyet	 birimlerince	 tehdit	
edildiği	 iddia	 edilen	 İşçi	 Köylü	 Gazetesi	
okuru	Ali	 Yetgin’in	 8	Mart	 2010’dan	 beri	
kayıp	 olduğunun	 duyurulmasının	 ardından	
insan	 hakları	 savunucularının	 başlattığı	
girişimler	 sonucunda	 16	Mart	 2010’da	 ai-
lesini	arayan	yetkililerden	Ali	Yetgin’in	Me-
tris	T	Tipi	Cezaevi’nde	tutuklu	bulunduğunu	
yanıtı	 geldi.	 İHD	 İstanbul	 Şubesi,	 “Ali	
Yetgin’in	 gözaltına	 alınmış	 olmasına	
rağmen	 sekiz	 gün	 boyunca	 bu	 durumun	
kabul	 edilmemesi,	 gözaltı	 işlemi	 ile	 ilgili	
kayıt	 tutulmaması,	 tutuldu	 ise	 Cumhuri-
yet	savcılığı,	Emniyet	ve	İçişleri	Bakanlığı	
başta	 olmak	 üzere	 resmî	 makamlara	 ve	
Ali	 Yetgin’i	 arayan	 ailesine	 bilgi	 verilme-
mesi	gibi	hukuka	ve	yasalara	açık	aykırılık	
oluşturan	 durumlar	 endişelere	 kaynaklık	
etmiştir”	 dedi.	 Öte	 yandan	 Ali	 Yetgin’in	
bulunamamasına	 dikkat	 çekmek	 amacıyla	
İstanbul’da	 Boğaziçi	 Köprüsü’nde	 pan-
kart	 açan	Tutuklu	Aileleriyle	Yardımlaşma	
Derneği	(TAYAD)	üyesi	10	kişi	ile	Adalet	ve	
Kalkınma	Partisi	(AKP)	il	binasına	pankartla	
girmeye	çalışan	TAYAD	üyesi	dört	kişi	polis	
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ekipleri	tarafından	gözaltına	alındı.	(Zaman	
-	17	Mart)

Ulaşım Zammını Protesto Eylemine Mü-
dahale
Ankara’da	 ulaşım	 ücretlerine	 mahkeme	
kararıyla	 uygulanan	 indirimin	 yine	
mahkeme	kararıyla	iptal	edilmesini	protes-
to	etmek	amacıyla	17	Mart	2010’da	Hacet-
tepe	 Üniversitesi’nde	 ve	 Ortadoğu	 Teknik	
Üniversitesi’nde	(ODTÜ)	otobüslere	parasız	
binme	eylemi	 yapıldı.	Otobüs	 şoförlerinin	
araçları	 çalıştırmaması	 üzerine	 otobüsler-
den	inerek	yürüyüşe	geçen	öğrencileri	polis	
ekipleri	gözaltına	aldı.	(baransav.com	-	17	
Mart)

Polisin Saldırısında 13 Yaşındaki Çocuk 
Gözünü Kaybetti
Adana’nın	 merkez	 Seyhan	 İlçesi’ne	 bağlı	
Dağlıoğlu	 Mahallesi’nde	 yapılan	 Newroz	
kutlamasına,	 polisin	 saldırısında	 sırasında	
sol	gözünden	yaralanan	13	yaşındaki	R.A.	
adlı	çocuk	gözünü	kaybetti.	(ANF	-	18	Mart)

‘Solcu Ve Kürt Öğrenci Barındırmayacağım’ 
Tehdidi
İstanbul’da	TEKEL	eylemine,	okul	bahçes-
inde	 etkinlik	 düzenleyerek	 destek	 veren	
24	 lise	 öğrencisinin	 okuldan	 atılmasına	
ardından	 okula	 çağırılan	 ailelere	 ‘’Burası	
Sarıgazi	 hasas	 bölge.	 Bu	 okulda	 solcu	 ve	
Kürt	öğrenci	barındırmayacağız’’	tehditleri	
yapıldı.	(ANF	-	18	Mart)

Defter Almaya Gitti 7,5 Yıl Hapis Yedi
3	 Aralık	 2009	 günü	 defter	 almak	 için	
gittiği	 kırtasiyeden	 dönerken	 gösterinin	
ortasında	 kalan	 Umut	 K.(16)	 kırtasiyeye	
gittiği	 güvenlik	 kamerası	 görüntülerinden	
sabit	 olmasına	 rağmen,	 iki	 polisin	 “olay-
larda	 vardı”	 ifadesiyle	 örgüt	 adına	 suç	
işlemekten	 7,5	 yıl	 hapse	mahkûm	 edildi.	
(Zaman	–	18	Mart)

Gazete Dağıttığı İçin Bir 1 Yıl Hapis 
Cezasına Çarptırıldı
Mardin’in	 Derik	 İlçesinde	 21	 Mart	 2009	
tarihinde	 yapılan	 Newroz	 kutlamasında	
Ayrıntı	 gazetesini	 dağıttığı	 için	 hakkında	
dava	 açılan	 Fırat	 Dağıtım	 Şirketi	 Çalışanı	
Nizamettin	Yılmaz’a	1	yıl	hapis	cezası	ver-
ildi.	(DİHA	-	18	Mart)

Asteğmen Öğretmenden Şiddet
Van’ın	 Saray	 İlçesi’ne	 bağlı	 Örenburç	
Köyü’ndeki	ilköğretim	okulunda	öğretmenlik	
yapan	asteğmen	M.T.’nin	17	Mart	2010’da,	
sırada	 konuşan	 öğrencisi	 Ö.Y.’yi	 (13)	
döverek	 burnunu	 kırdığı	 ileri	 sürüldü.	
Özalp	 Devlet	 Hastanesi’nde	 yapılan	 teda-
vinin	 ardından	 “iş	 göremez”	 raporu	 aldı.
(Radikal	-	20	Mart)

Kot işçileri Hastanelerden Ücretsiz 
Yararlanamıyor
Hükümetin	 duyurduğu	 uygulama	 hayata	
geçmedi,	 slikozis	 hastaları	 hastaneler-
den	ücretsiz	yararlanamıyor.		Tekstil	 sek-
töründe	 kot	 kumlama	 işinde	 çalışan	 ama	
bu	iş	sonunda	ölümcül	slikozis	hastalığına	
yakalanan	işçiler	için	hükümet	ocak	ayında	
bir	adım	atmıştı.	Hastalığa	yakalanan	kot	
kumlama	 işçileri,	 sosyal	 güvenceleri	 ol-
masa	bile	sağlık	ve	tedavi	hizmetlerinden	
ücretsiz	yararlanabileceklerdi	ancak	durum	
böyle	olmadı.	(Birgün	-		20	Mart)

Bir Şüpheli Asker Ölümü Daha
Yüksekova’da	 askerliğini	 yapan	 Harun	
Taşdemir’in	 ölümü	 konusundaki	 çelişkili	
açıklamalara	ailesi	isyan	etti.	Gelen	faksta	
‘sınır	boyunda	intikal	sırasında	öldüğü’	ya-
zarken,	bölük	astsubayının	‘yatağında	öldü’	
dediği	belirtildi.	(ANF	-	20	Mart)

Cezaevinde Ölüm
Metris	 (İstanbul)	 T	 Tipi	 Cezaevi’de	 kalan	
Canip	Taner	adlı	adli	hükümlünün	kendini	
yakarak	 intihar	 ettiği	 iddia	 edildi.	 Canip	
Taner’in	 eşi	 Nebahat	 Taner,	 “ilk	 hastane	
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raporlarına	göre,	boynunda	ip	izi	çıkmış”	di-
yerek	eşinin	intihar	ettiğine	inanmadıklarını	
belirterek	eşinin	daha	önce	de	gardiyanlar	
tarafından	dövüldüğünü	söyledi.	(baransav.
com	-	20	Mart)

Tekel İşçisine Destek Verene 143 Lira 
Ceza
Tekel	işçilerine	destek	vermek	için	Adana’da	
yürüyüş	 yapan	 50’den	 fazla	 kişiye	 Kaba-
hatler	Kanunu’na	göre	143	lira	ceza	kes-
ildi.	(Radikal	–	22	Mart)			

90 Kişiye ‘Neden Yolda Yürüdün’ 
Soruşturması
Tekel	işçilerine	destek	amacıyla	geçen	ay	
İzmir’in	 Tire	 ilçesinde	 meşaleli	 yürüyüş	
gerçekleştiren	 90	 kişi	 ilçe	 emniyet	
müdürlüğü	tarafından	sorgulandığı	öğrenildi.	
Aralarında	ev	kadınları,	emekliler,	memur-
lar	ve	öğrencilerin	de	olduğu	göstericilere,	
‘Hükümete	karşı	mısınız?	Neden	kaldırımda	
değil	 de	 yolda	 yürüdünüz?’	 gibi	 sorular	
yöneltildi.	(ANF	-	22	Mart)

Dövmek İçin Kamera Yok Diye Mutfağı 
Seçtiler  
İstanbul’un	 Beyoğlu	 İlçesi’nde	 sivil	 po-
lis	 memurlarına	 kimlik	 göstermedikleri	
gerekçesiyle	 gözaltına	 alınan,	 Öğretmen	
Yasin	Çubukçu	(30)	ile	Hasan	Çubukçu	(28),	
Muharrem	Çubukçu	(29)	ve	Cemal	Çubukçu	
(24)	Beyoğlu	Emniyet	Müdürlüğü’nde	darp	
edildiklerini	ileri	sürdü.	Gözü	moraran	ve	
kulağına	aldığı	darbeler	sonucu	duyma	so-
runu	yaşayan	Yasin	Çubukçu,	“bizi	kamera	
olmadığı	 için	 mutfağa	 alıp	 sabaha	 kadar	
dövdüler”	dedi.	(baransav.com	-	22	Mart)

TSK’nın Skandal Belgesi
TSK’nın	Anayasa’ya	rağmen	yurt	genelinde	
yayımlayarak	Sayıştay	denetçilerini	kışlaya	
sokmayan	 belgeye	 ulaşıldı.	 Kurmay	 Pilot	
Albay	 Cemalettin	 Özcan	 imzalı	 emirde,	
denetçilere	 bilgi	 ve	 belge	 verilmemesi	
tebliğ	ediliyor.	(Islahhaber	-	22	Mart)

Kendisini G-3 İle Sırtından Vurmuş
Gaziantep	 Hayrat	 Jandarma	 Karakolu’nda	
görev	 yaparken	 babasına	 “kazara	
göğsünden	 vuruldu”,	 dedesine	 de	 “inti-
har	 ettiği”	 söylenen	 er	 Serhat	 Yıldız’ın	
sırtından	vurulduğu	ortaya	çıktı.	Taraf	’ın	
ulaştığı	Şehit	Kamil	Devlet	Hastanesi	rapo-
runa	 göre	 Yıldız’a	 isabet	 eden	 G-3	mer-
misi	sırtından	girip,	göğsünden	çıkmış.	İşte	
askerî	 yetkililer	 tarafından	 aileye	 ‘kaza’	
ve	 ‘intihar’	 şeklinde	 çelişkili	 açıklamalar	
yapılan	 olayın	 tüm	 ayrıntıları.	 Er	 Serhat	
Yıldız,	 İstanbul	 Maltepe’den	 Gaziantep’in	
Hayrat	Jandarma	Karakolu’na	vatani	göre-
vini	 yapmak	 üzere	 altı	 ay	 önce	 gitmişti.	
Henüz	hayatının	baharında	21	yaşındaydı.	
19	Şubat	2010	tarihinde	bir	uzman	çavuş	
ve	 üç	 erle	 birlikte	 sigara	 kaçakçılarını	
mahkemeye	 götürdükten	 sonra	 jandarma	
aracıyla	görev	yaptığı	karakola	dönüyordu.	
Karakola	 altı	 kilometre	 kala,	 saat	 18:00	
sularında	 araç	 içinde	 silah	 sesi	 duyuldu.	
Er	 Yıldız,	 vurulmuştu.	 Acilen	 Şehit	 Kamil	
Devlet	Hastanesi’ne	kaldırıldı.(Sabah,	Taraf	
–	23	Mart	)

İşçi Eylemine Müdahale
Gaziantep’te	 bulunan	 Çemen	 Tekstil	
Fabrikası’nda	 71	 gündür	 grevde	 olan	
işçilere	polis	ekipleri	müdahale	etti.	Biber	
gazı,	 cop	 ve	 basınçlı	 suyla	 yapılan	 mü-
dahale	 sonrasında	 bir	 işçiyle	 üç	 çocuğun	
yaralandığı	 öğrenildi.	 (baransav.com	 -	 23	
Mart)

Urfa Cezaevi’nde 6 Kişilik Odada 20 Kişi 
Kalıyor
Urfa	 E	 Tipi	 Kapalı	 Cezaevi’nde	 6	 kişilik	
oda	 20	 kişinin	 kaldığı	 belirtilirken,	 hasta	
tutuklu	ve	hükümlülerin	tedavi	edilmediği	
ileri	sürüldü.	(DİHA	-	23	Mart)

Tutuklunun Gazeteciye Mektup Yazması 
Yasak!
Tutuklu	 ve	 hükümlülerin	 gazeteci	 ve	 ya-
zarlara	 göndermek	 için	 yazdıkları	 mektu-
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plara,	Kocaeli	1	No’lu	F	Tipi	Hapishanesi	
idaresi	 tarafından	 ‘sakıncalı’	 bulunarak	
el	 konulduğu	 ortaya	 çıktı.	 Hapishanede	
yaşanılan	 hak	 ihlalleri	 ve	 kötü	muamele-
lerin	 anlatıldığı	 mektupların	 gazetecilere	
ulaştırılması	engellendi.(Birgün	-	23	Mart)

Başörtülü Hasta Yakınına Hakaret İddiası 
İstanbul	Üniversitesi	Cerrahpaşa	Tıp	Fakül-
tesi	 Hastanesi’nde	 bir	 hekimin,	 bir	 has-
ta	 yakınına	 başörtülü	 olduğu	 gerekçesiyle	
hakaret	 ettiği	 yönündeki	 haberlerle	 ilgili	
olarak	soruşturma	başlatıldı.(Star	-	24	Mart)

Kolu Bükülene 30 Yıl, Bükene Takipsizlik
Hakkâri’de	2008	yılı	Newroz’unda	yaşanan	
olaylar	 sırasında	 polislerin	 kameralar	
önünde	kolunu	bükerek	işkence	yaptığı	C.E.	
(17)	 hakkında	 açılan	 4	 ayrı	 davada,	 to-
plam	30	yıl	hapis	cezası	istenirken,	polisler	
hakkında	yapılan	suç	duyurusu	takipsizlikle	
sonuçlandı.	(Evrensel	–	24	Mart)

Kendisini G-3 İle Sırtından Vurmuş!
İntihar	 ettiği	 söylenen	er	 Serhat	Yıldız’la	
ilgili	rapor,	askerî	yetkilileri	yalanladı:	G-3	
tüfeğinin	kurşunu	sırtından	girip	göğsünden	
çıkmış.	 Gaziantep	 Hayrat	 Jandarma	
Karakolu’nda	görev	yaparken	babasına	“ka-
zara	göğsünden	vuruldu”,	dedesine	de	“in-
tihar	 ettiği”	 söylenen	 er	 Serhat	 Yıldız’ın	
sırtından	vurulduğu	ortaya	çıktı.	(Islahhab-
er	-	24	Mart)

Aynı Pankarta İki Farklı Ceza
Siirt’in	 Eruh	 ilçesinde	 bir	 gösteride	 aynı	
pankartın	farklı	uçlarından	tutan	Hayrettin	
Teğin	 ve	 Selehattin	 Erden	 adlı	 kişilerden	
biri	 beraat	 etti,	 diğeri	 6	 yıl	 3	 ay	 hapis	
cezasına	çarptırıldı.	(Islahhaber	-	24	Mart)

Yüzde 97 Raporla Özürlü Maaşı Alamıyor
Ağrı	 Başkent	 Köyü’nde	 oturan	 Ayhan	
Babayiğit(19)	 yüzde	 97	 yatalak	 ve	 özürlü	
raporu	 almasına	 rağmen	 özürlü	 maaşını	
alamıyor.	(İlkehaber	-	24	Mart)		

64 Yaşındaki Kadına 1 Yıl Hapis Cezası 
Verildi
Şırnak’ta	 2008	 yılında	 “Anneler	 Günü”	
nedeniyle	 düzenlenen	 etkinlikte	 yaptığı	
konuşmada,	 “Ele	 ele	 verelim	 bu	 savaşı	
durduralım,	yeter	artık	askerlerin	tabutları,	
gerillaların	tabutları	her	gün	evimize	gelm-
esin”	diyen	64	yaşındaki	Bedriye	Ertak’a,	
“Örgüt	 propagandası”	 iddiasıyla	 bir	 yıl	
hapis	cezası	verildi.	(ANF	-		25	Mart)

Atatürk’e ‘Ajan’ Diyen Çocuklara, 7,5 Yıl 
Hapis
Diyarbakır’da	DTP’nin	kapatılmasını	protes-
to	etmek	amacıyla	yapılan	gösteride	‘ajan	
Atatürk’	diyen	H.Ç.,	 ile	F.D.,	adlı	çocuk-
lar	ve	Abdurrahim	Taraman,	7,5	yıl	hapis	
cezasına	çarptırıldı.	(Islahhaber	-	25	Mart)

Kürtçe Şarkıya Yirmi Ay Hapis
Diyarbakır	 4.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 fes-
tivalde	 söylediği	 Kürtçe	 şarkı	 ile	 PKK	
propagandası	 yaptığı	 iddiasıyla	 şarkıcı	
Rojda’yı	yirmi	ay	hapse	mahkûm	etti.	(Is-
lahhaber	-	25	Mart)

Kürtçe Selama Ceza
2007	 seçimlerinde	 Kürtçe	 propaganda	
yaptığı	gerekçesiyle	Batman	İl	Genel	Mec-
lis	Başkanı	Salih	Aktan”a	üç	bin	TL	para	
cezası	verildi.	(Islahhaber	-	25	Mart)

Başörtülü Anneler İçeri Alınmadı!
Ankara’da	 Yenimahalle	 Yunus	 Emre	
İlköğretim	 Okulu	 ana	 sınıfı	 öğrencileri,	
eğitim	fakültesi	binası	içinde	yer	alan	Oyun-
cak	Müzesi’ni	gezmek	istedi.	Ancak	müzenin	
müdür	yardımcısı	Yrd.	Doç.	Dr.	Müge	Artar,	
yerleşke	 dâhilinde	 oldukları	 için	 üniver-
sitenin	 koyduğu	 kuralları	 yerine	 getirdik-
lerini,	 başörtülü	 velileri	 alamayacaklarını	
söyleyerek	başörtülü	anneleri	içeri	almadı.	
(Islahhaber	-	26	Mart)
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Nazım’ın Şiirini Okudu 10 Ay Hapis Cezası 
Aldı
Adana’da,	Dünya	Kadınlar	Günü	kutlamasında	
Nâzım	 Hikmet’in,	 “Akın	 var	 güneşe	 akın	
/	 güneşi	 zapt	 edeceğiz	 /	 güneşin	 zaptı	
yakın”	dizelerini	okuyan	Mehmet	Pekinoğlu	
hakkında,	 “Örgüt	 propagandası	 yapmak”	
suçlamasıyla	 Özel	 Yetkili	 Adana	 7.	 Ağır	
Ceza	 Mahkemesi’nde	 görülen	 davada	 10	
ay	hapis	cezasına	mahkûm	edildi.	(Özgün	
Duruş	-	26	Mart)

Başörtülü Anneler Yemin Törenine 
Alınmadı!
Amasya	 15.	 Piyade	 Er	 Eğitim	 Tugayı’nda	
dün	 sabah	 saatlerinde	 başlayan	 yemin	
törenine	katılmak	için	Türkiye’nin	dört	bir	
tarafından	gelen	vatandaşlar,	nizamiyeden	
içeri	alınırken,	kimlik	kontrolünden	geçiril-
di.	Yapılan	kimlik	kontrolü	sırasında	çarşaflı	
ve	başörtülü	bayanlar	sırf	inançları	gereği	
tesettürlü	olduklarından	dolayı	nizamiyeye	
alınmadı.	(Islahhaber	-	27	Mart)

Başörtülü Doktorlar Toplantıya Alınmadı
Edirne	 Trakya	 Üniversitesi	 Balkan	 Kongre	
Merkezi’nde	dün	düzenlenen	“Yoğun	Bakım	
ve	 Beslenme”	 konulu	 programa	 katılmak	
isteyen	 10	 doktor,	 başörtülü	 oldukları	
gerekçesiyle	 içeri	 alınmadı.	 Üniversiten-
in	 güvenlik	 görevlileri,	 dekanlığın	 emrini	
uyguladıklarını	 ileri	 sürdü.	 Trakya	Üniver-
sitesi	 yetkilileri	 ise,	 başörtüsü	 yasağının	
öğrenciler	 dışında	 sivil	 vatandaşlara	 da	
uygulandığını	 açıkladı.	 (Islahhaber	 -	 28	
Mart)

Emine Ayna’ya Çay İkramı Davalık Oldu
BDP	 il	 teşkilatı	 bitişiğinde	 kahveci	 Hay-
retin	 Tapkan,	 geçen	 yıl	 Batman’a	 gelen	
BDP	 Mardin	 Milletvekili	 Emine	 Ayna’yı	
karşılama	 törenine	 katılarak	 çay	 ikram	
ettiği	 gerekçesiyle	 hakkında	 dava	 açıldı.	
(DİHA	-	28	Mart)

Lise Öğrencisine Polis Aracında Dayak
Şanlıurfa’da	lise	öğrencileri	arasında	çıkan	

kavgaya	 müdahale	 eden	 polis	 ekibi	 dört	
öğrenciyi	 gözaltına	 aldı.	 Bir	 öğrencinin	
cep	 telefonuyla	 kaydettiği	 görüntülerde	
gözaltında	alınan	öğrencilerden	birinin	po-
lis	 aracının	 içinde	 dövüldüğü	 kaydedildi.	
(Radikal	-	27	Mart)

Polisin Attığı Gaz Bombası Nedeniyle 2 
Aylık Bebek Komaya Girdi
İstanbul	 Okmeydanı’nda	 yürüyüş	 yapan	
gençlere	 polis	 gaz	 bombaları	 ve	 panzer-
lerle	 müdahale	 etti.	 Müdahale	 sırasında	
polisin	evlere	rastgele	gaz	bombası	atması	
sonucu	2	aylık	bir	bebek	ağır	yaralanarak	
hastaneye	kaldırıldı.	(DİHA	-	28	Mart)

Diyarbakır Adliyesi’nde 2 Avukata Polis 
Dayağı
Diyarbakır	 Adliyesi’nde	 geçen	 hafta	 iki	
avukatın	 polisler	 tarafından	 dövülmesi	
üzerine	 Baro	 suç	 duyurusunda	 bulundu.	
Baro	 Başkanı	 M.	 Emin	 Aktar,	 iki	 avukat	
arkadaşlarının	 sözlü	 ve	 fiziki	 saldırıya	
uğradıklarını	ve	Devlet	Hastanesi’nden	rap-
or	aldıklarını	söyledi.	(DİHA	-	29	Mart)

İndirimli Kart İsteyen Başını Açsın!
İzmir	 Büyükşehir	 Belediyesi	 tarafından	
başlatılan	 indirimli	 elektronik	 ulaşım	
kartları,	 başörtülü	 vesikalık	 fotoğraf	
çektiren	öğrencilere	verilmiyor.	Bu	durum-
dan	mağdur	olan	öğrenciler,	CHP’nin	halkın	
partisi	zihniyetinin	dışına	çıktığını	ve	kend-
ilerine	 çifte	 standart	 uygulandığını	 ifade	
ediyor.	 İzmir	 Büyükşehir	 Belediye	 Başkanı	
Aziz	 Kocaoğlu	 da,	 öğrencilerin	 başlarını	
açması	durumunda	problemin	çözüleceğini	
ve	 toplu	 taşıma	 indirim	 kartlarını	 alabi-
leceklerini	belirtti.	(Islahhaber	-	29	Mart)

Kanserli Tutsağa Sevk İşkencesi
Ankara	 2	nolu	 F	Tipi	Cezaevinde	 tutulan	
kanser	hastası	Hayati	Kaytan’a	bir	cezae-
vinden	diğerine	sevk	edilerek	adeta	işkence	
ediliyor.	(DİHA	-	29	Mart)
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HSYK, Askere Dokunanı Yakıyor!
Hakimler	 ve	 Savcılar	 Yüksek	 Kurulu’nun	
(HSYK)	ucu	askerlere	dokunan	soruşturmaları	
yürüten	 savcılara	 alerjisi	 dikkat	 çeki-
yor.	 HSYK	 içinde	 muvazzaf	 askerlerin	
de	 bulunduğu	 Küre,	 Sauna	 ve	 Atabeyler	
soruşturmalarını	yürüten	Ankara	Özel	Yetki-
li	Cumhuriyet	Savcıları’ndan	Mustafa	Kelkit	
ve	Dilaver	Kahveci’nin	de	özel	yetkilerini	
ellerinden	aldığı	 tespit	edildi.	 (Islahhaber	
-	30	Mart)

Kürtçe Hikayelere Soruşturma
Mardin	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 ana	
sınıflarında	 Kürtçe	 hikâyelerin	 okutulup	
okutulmadığının	 tespit	 edilmesi	 amacıyla	
Milli	Eğitim	müdürlüklerinden	resmi	yazıyla	
bilgi	istedi.	(Islahhaber	-	30	Mart)

İfade Vermeye Giden Vatandaşlara Tehdit
Geçtiğimiz	 yıl	 Siirt’in	 Eruh	 İlçesi’nde	
düzenlenen	 ‘1.	 Eruh	 Çırav	 Kültür	 Sanat	
ve	Doğa	Festivali’ne	Şırnak’ın	Beytüşşebap	
İlçesi’nden	katılan	ve	aralarında	çocukların	
da	bulunduğu	çok	sayıda	kişiye	soruşturma	
açıldı.	 Haklarında	 soruşturma	 açılan	
vatandaşlar,	 Beytüşşebap	 Cumhuriyet	
Başsavcılığı’nın	 talimatı	 ile	 İlçe	 Emniyet	
Müdürlüğü’ne	 ifade	 verdi.	 İfade	 veren	
vatandaşlar,	ifade	işlemleri	sırasında	tehdit	
edildiklerini	iddia	etti.	(DİHA	-	30	Mart)

İşkenceye ‘Sokak Kavgası’ Raporu!
Aydın’da	 kavgaya	 karışan	 15	 yaşındaki	
kardeşi	 Agit	 İvdil’in	 gözaltına	 alındığını	
duyan	 Ferman	 İvdil	 (19),	 kardeşinin	 du-
rumunu	öğrenmek	 için	 gittiği	 Efeler	Polis	
Karakolu’nda	 kendisine	 işkence	 yapıldığını	
iddia	 etti.	 İşkenceden	 sonra	 sağlık	 kon-
trolünden	geçirilen	İvdil’e	doktor	‘kavgada	
darp	edildiği’	şeklinde	rapor	verdi.	(Gün-
dem	-	31	Mart)

‘BDP’ye Giderseniz Öldürürüz
Antalya’da	Newroz	kutlamasından	bir	gün	
önce	polis,	BDP	il	yöneticisi	Erhan	Eser’in	

evine	 sabahın	 erken	 saatlerinde	 baskın	
düzenleyerek	Erhan	Eser	ve	kardeşi	Kudret	
Eser’in	 kafasına	 silah	 dayayıp	 ‘Bir	 daha	
BDP’nin	 kapısını	 açarsanız,	 sizi	 vururuz’	
şeklinde	 tehdit	 ettiği	 iddia	 edildi.	 (Gün-
dem	-	31	Mart)

Polis Karakolunda İşkence
Aydın’da	bir	kavgaya	karışan	kardeşini	sor-
mak	 için	 gittiği	 Efeler	 Polis	 Karakolu’nda	
kendisine	 işkence	 yapıldığını	 ileri	 süren	
Ferman	 İvdil,	 bir	 yandan	 darp	 edilerek	
saatlerce	 gözaltında	 tutulduğunu	 diğer	
yandan	 da	 ‘polise	 mukavemet	 etmek’	
suçlamasıyla	 mahkemede	 yargılandığını	
söyledi.	(DİHA	-	31	Mart)

Vicdani Redde 10 Ay Hapis
Enver	 Aydemir	 inançları	 gereği	 askerlik	
yapmayı	reddedince	tutuklanarak	Eskişehir	
Askeri	C	ezaevi’ne	gönderildi.	(Gündem	-		
31	Mart)

Okulda Dayak Kol Kırdı İddiası
Isparta’nın	 Gelendost	 İlçesi’nde	 Şehit	 Er-
han	 Çakmak	 İlköğretim	 Okulu’nun	 kadın	
müdürü	 E.Ç.’nin	 8’inci	 sınıf	 öğrencisi	 14	
yaşındaki	S.K.’yi	sopayla	döverek	ameliyatlı	
olan	 köprücük	 kemiğini	 ve	 kolunu	 kırdığı	
iddia	edildi.	(Radikal	-	31	Mart)

Sınırda 1 Çocuk Öldürüldü
Van’ın	 Çaldıran	 ilçesine	 bağlı	 Hange-
dik	 (Xecixatun)	 Köyü’nde	 Mehmet	 Nuri	
Tamçoban	 (14),	 İran	 sınırında	 mazot	
kaçakçılığı	 yaptığı	 gerekçesiyle	 askerler	
tarafından	 açılan	 ateş	 sonucu	 öldürüldü.	
(Islahhaber	-	31	Mart)

Nazlı Ilıcak’a 11 ay hapis cezası
Gazeteci	Nazlı	Ilıcak’ın	25	Mayıs	2009	tari-
hinde	 yayınlanan	 ve	 Sincan	 1.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi	Başkanı	Osman	Kaçmaz’ın	kayıp	
trilyon	 davasında	 “Cumhurbaşkanı	 Gül	
yargılansın”	kararını	eleştiren	yazısı	nedeni-
yle	 yürütülen	 davada	 İstanbul	 2.	 Asliye	
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Ceza	Mahkemesi	 karar	 verdi.	 Nazlı	 Ilıcak	
hakkında	“basın	yolu	 ile	alenen	hakaret”	
suçundan	11	ay	20	gün	hapis	cezasına	hük-
medildi.	(Hürriyet	-	31	Mart)
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Nisan Ayı Hak İhlalleri

Okulda Dayak İddiası
Erzincan	 İmam	 Hatip	 Lisesi	 1’inci	 sınıf	
öğrencisi	16	yaşındaki	D.K.,	tarih	öğretmeni	
S.U.’nun	kendisini	dövdüğünü	 ileri	 sürerek	
polise	 gidip	 şikayetçi	 oldu.	 (Haber	 7	 -	 1	
Nisan)

Vicdani Retçilere Dava
Vicdanî	Retçi	Enver	Aydemir	ile	Dayanışma	
İnisiyatifi	üyelerinin	6	Ocak	2010’da	Ankara’da	
bulunan	 Yüksel	 Caddesi’nde	 yaptığı	 basın	
açıklamasıyla	“halkı	askerlikten	soğuttukları”	
suçlamasıyla	 Türk	 Ceza	 Kanunu’nun	 (TCK)	
318.	maddesi	uyarınca	yargılanan	19	kişinin	
duruşması	1	Nisan	2010’da	Ankara	10.	Asli-
ye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görüldü.	 (atilim.
org	-	1	Nisan).

Mahkûm Olan Yazar
Kapanan	Gündem	Gazetesi’nde	2007	yılında	
yayımlanan	“Terör	mü?	Savaş	mı?”	başlıklı	
yazısında	 “yasadışı	 örgüt	 propagandası	
yaptığı”	gerekçesiyle,	hakkında	TMY’nin	7/2.	
maddesi	uyarınca	dava	açılan,	Günlük	Gaze-
tesi	Yazarı	Veysi	Sarısözen,	1	Nisan	2010’da	
İstanbul	 10.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	
görülen	 karar	 duruşmasında	 bir	 yıl	 üç	 ay	
hapis	cezasına	mahkûm	edildi.	(Gündem	-	1	
Nisan)

‘Öğretmen Ameliyatlı Öğrenciyi Dövdü’  
Eskişehir’de	 bir	 lisenin	 tarih	 öğretmeninin	
ameliyatlı	kız	öğrenci	ile	arkadaşına	tekme	
attığı	iddia	edildi.	(Haber	7	-	1	Nisan)

Eylem Yapan İşçiye 7 Yıl Hapis   
PKK	 gizli	 şehir	 yapılanması	 Kürdistan	 To-
pluluklar	 Birliği	 Türkiye	 Meclisi	 (KCK/TM)	
operasyonunda	 tutuklanan	 Şanlıurfa’nın	
Viranşehir	İlçesi’nin	BDP’li	Belediye	Başkanı	
Leyla	Güven	için	düzenlenen	gösteride	terör	
örgütü	 lehine	 slogan	 atmaktan	 yargılanan	

ve	

savunmasında,	“Ekmek	parası	için	gösteriye	
katıldım	 ve	 slogan	 attım”	 diyen	 belediye	
işçisi	Kemal	A.,	7	yıl	1	ay	hapis	cezasına	
çarptırıldı.	(Hürriyet	-	1	Nisan)

16 Yaşındaki Çocuk Örgüt Üyeliğinden 6 
Yıl Ceza Aldı
Adana’da	 27	 Aralık	 2009’da	 düzenlenen	
bir	 protesto	 gösterisinde	 “kolluk	 kuvvet-
lerine	 taş	 attığı”	 gerekçesiyle	 hakkında	
dava	açılan	Ç.B.	(16),	Adana	7.	Ağır	Ceza	
Mahkemesi’nde	tutuklu	yargılandığı	davanın	
1	Nisan	2010’da	görülen	karar	duruşmasında	
“yasadışı	 örgüt	 üyesi	 olmamakla	 bir-
likte	 yasadışı	 örgüt	 adına	 eylem	 yaptığı”,	
“2911	sayılı	Toplantı	ve	Gösteri	Yürüyüşleri	
Kanunu’na	 muhalefet	 ettiği”	 ve	 “yasadışı	
örgüt	 propagandası	 yaptığı”	 suçlamalarıyla	
6	yıl	3	ay	11	gün	hapis	cezasına	mahkûm	
edildi.	(Hürriyet	-	2	Nisan)

Öğretmen Öğrencileri Tekmeledi İddiası   
ESKİŞEHİR’de	 Lise	 3’üncü	 sınıfta	 okuyan	
17	 yaşındaki	 S.A.B.	 ile	 sınıf	 arkadaşı	 16	
yaşındaki	N.F.,	Doğu	illerindeki	öğrencilere	
kitap	 toplamak	 için	 girdikleri	 sınıftan	
çıkarken	kapının	hızlı	kapanması	nedeniyle,	
tarih	 öğretmeni	 Bahattin	 Ç.’ın	 kendiler-
ine	tekme	ile	vurduğunu	öne	sürerek	polis	
merkezine	gidip	şikayetçi	oldu.	(Hürriyet	-	
2	Nisan)

Jandarma Doğruladı: 15 Yaşındaki Mehmet’i 
Asker Öldürdü 
Van’ın	 Çaldıran	 İlçesi’nin	 Hangedik	 Köyü	
kırsalında	akaryakıt	kaçakçılığı	için	yasadışı	
yollardan	sabaha	karşı	İran’dan	yurda	girm-
eye	 çalışan	 15	 yaşındaki	 Mehmet	 Nuri	
Tançoban’ın	 ölümüyle	 ilgili	 İl	 Jandarma	
Komutanlığı	 yazılı	 açıklama	 yaptı.	 Valiliğe	
gönderilen	yazıda,	asker	ile	atlı	kaçakçılar	
arasında	meydana	gelen	boğuşma	sırısında	
bir	 erin	 silahının	 ateş	 alması	 sonucu	
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Tançoban’ın	 hayatını	 kaybettiği	 ve	 olayla	
ilgili	 adli	 işlemlere	 başlandığı	 açıklandı.	
(Radikal	-	2	Nisan)

Cezaevlerinde Bu Defa Ses İşkencesi
Tekirdağ	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	 tutuklu	 ve	
hükümlülere	 ses	 ve	 gürültü	 işkencesi	
yapıldığı	 belirtilirken,	 Kandıra	 F	 Tipi	
Cezaevi’nde	 ise,	 yetkililerin	 tutuklu	 ve	
hükümlüleri	sessizliğe	mahkum	ettiği	kayd-
edildi.	(Gündem	-	4	Nisan)

İHD Yöneticisi Polis Tarafından Darp Edildi
İzmir’in	Bornova	İlçesi’nde	2	Nisan	2010’da	
eve	dönmeyen	arkadaşlarını	merak	ederek	
dışarı	çıkan,	İnsan	Hakları	Derneği	(İHD)	İzmir	
Şubesi	Yönetim	Kurulu	üyesi	Mesut	Tufan,	
sokakta	 bulunan	 sivil	 polis	 memurlarınca	
darp	edilerek	gözaltına	alındı.	İHD	yöneti-
cisi	olduğunu	söyleyen	Mesut	Tufan,	bunun	
üzerine	daha	çok	dövüldüğünü,	saçlarından	
tutularak	 kafasının	 demire	 vurulduğunu	
ifade	etti.		(Birgün	-	4	Nisan)

Yaptığı Basın Açıklaması Nedeniyle Hapis 
Cezası Verildi
Barış	 ve	 Demokrasi	 Partisi	 (BDP)	 İzmir	 İl	
Örgütü	 Eşbaşkanı	 Mukaddes	 Kubilay’ın,	
Doğubayazıt	 Belediye	 Başkanı	 olduğu	
dönemde	20	Ekim	2008’de	düzenlenen	basın	
açıklamasına	katılarak	“2911	sayılı	Toplantı	
ve	Gösteri	Yürüyüşleri	Kanunu’namuhalefet	
ettiği”	 gerekçesiyle	 hakkında	 açılan	
davanın,	28	Ocak	2010’da	Doğubayazıt	2.	
Asliye	 Ceza	Mahkemesi’nde	 görülen	 karar	
duruşmasında,	bir	yıl	üç	ay	hapis	cezasına	
mahkûm	edildiği,	5	Nisan	2010’da	öğrenildi.	
(Gündem	-	5	Nisan)

Yürüyüş Dergisinin Yayını Durduruldu
Emperyalizme	ve	Oligarşiye	Karşı	 Yürüyüş	
Dergisi’nin	 4	 Nisan	 2010	 tarihli	 22.	
sayısında	 yer	 alan	 haberlerde	 “yasadışı	
örgüt	 propagandası	 yapıldığı”	 gerekçesi-
yle	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	 5	
Nisan	 2010’da	 derginin	 yayınının	 bir	 ay	

süreyle	durdurulmasına	ve	22.	sayısına	el	
konulmasına	karar	verdi.	(halkinsesi.tv	-	5	
Nisan)

Gardiyan Görüşmeye Müdahale Etti
Kırıkkale	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	 bulunan	 Ali	
Gülmez’in,	 21	 Mart	 2010’da	 gönderdiği	
fakat	5	Nisan	2010’da	basına	ulaşan	bilg-
ilendirme	 faksına	 göre	 Ali	 Gülmez’in	 18	
Mart	 2010’da	 teyzesi	 ve	 İnsan	 Hakları	
Derneği	(İHD)	Ankara	Şubesi	yöneticisi	Se-
vim	Kalman’la	yaptığı	kapalı	görüş	sırasında,	
gardiyanların	iki	kez	kabine	girerek	“hızlı	
konuşmayın,	anlaşılmıyor”	dediği	öğrenildi.	
(ANF	-	6	Nisan)
 
Pankart Açan Öğrenciler Tutuklandı
Ege	Üniversitesi	 (EÜ)	 kampüsünde	 düzen-
lenen	nevruz	 kutlamaları	 sırasında	korsan	
gösteri	yaparak	terör	örgütü	lehine	slogan	
atıp	pankart	açtığı	 iddia	edilen	6	üniver-
site	öğrencisi	tutuklandı.	(Star	-	6	Nisan)

Üniversite Giriş Sınavını Protesto Eden 
Öğrencilere Polis Müdahalesi 
Adana’da	 üniversite	 giriş	 sınavını	 protes-
to	 etmek	 isteyen	 gençlere	 polis	 saldırdı.	
Adana’da	üniversite	giriş	sınavını	protesto	
etmek	isteyen	gençlere	polis	yine	saldırıldı.	
5	 Ocak	 Meydanı’nda	 bir	 araya	 gelen	
öğrenciler,	Uğur	Mumcu	Meydanı’na	kadar	
yürüyüp	basın	açıklaması	yapacaklardı.	Po-
lis	 ise	Uğur	Mumcu	Meydanı	yerine	İnönü	
Parkı’nda	basın	açıklaması	yapılmasını	iste-
di.	Öğrenciler	bunu	kabul	etmeyince,	polis	
cop	ve	biber	gazıyla	öğrencilere	 saldırdı.	
(Evrensel	-	6	Nisan)

Gözaltında Polis İşkencesi
Şanlıurfa’nın	 Birecik	 ilçesinde	 2	 aile	
arasında	 çıkan	 kavga	 nedeniyle	 gözaltına	
alınan	 İbrahim	 Demir’in	 kafasında	 çatlak	
oluştu.	Demir	karakolda	işkence	gördüğünü	
söyledi.	(Evrensel	-	6	Nisan)
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Karakolda Dövüp ‘seni Roman sandık’ 
dediler!  
Öğretmen	eşi	ve	çocuğuyla	gittiği	pazarda	
hırsız	 sanılarak	 karakola	 götürülen	 ve	
dövülen	 Deniz	 E.	 “Seni	 Roman’a	 benzet-
tik”	diyen	5	polisi	şikâyet	etti.(	Sabah	-	8	
Nisan)

İlköğretim Okulunda Şiddet
Bursa’nın	 İnegöl	 İlçesi’nde	 Kocateğe	
İlköğretim	 Okulu	 öğrencisi	 O.D.’nin	 (11),	
7	 Nisan	 2010’da	 sınıfta	 gürültü	 yaptığı	
için	öğretmeni	N.A.	(35)	tarafından	metal	
sandalye	 ayağıyla	 dövdüğü	 ileri	 sürüldü.	
(Radikal	-	8	Nisan)

Polisten Dayak
Mersin’de	18	Mart	2010’da	gözaltına	alınan	
A.O.	 (17),	 kendisini	 gözaltına	 alan	 siv-
il	 polis	 ekibinin	 Emniyet	 Müdürlüğü’nde	
ajanlık	teklif	ederek	adı	verilen	bazı	kişiler	
hakkında	 ifade	 vermeye	 zorlandığını	 ileri	
sürdü.	 A.O.,	 teklifi	 reddetmesi	 üzerine	
polis	 memurlarının	 kendisini	 dövdüğünü	
ifade	etti.	A.O.	konuyla	ilgili	olarak	İnsan	
Hakları	 Derneği	 (İHD)	 Mersin	 Şubesi’ne	
başvuracağını	belirtti.	(Gündem	-	7	Nisan)
 
Tekirdağ’da Şüpheli Asker Ölümü
Tekirdağ’ın	 Çerkezköy	 İlçesi’nde	 askerlik	
yapan	Doğubayazıtlı	Erdi	Alkan,	koğuşunda	
ölü	bulundu.	Askeri	yetkililer	aileye,	önce,	
‘kalbi	durdu’	ardından	‘dili	boğazına	kaçtı’	
son	 olarak	 ise	 ‘zehirlendiği’	 gibi	 çelişkili	
cevaplar	 verirken,	 yakınları	 Alkan’ın	
öldürüldüğünü	 söyledi.(gundem-online.net	
–	8	Nisan)

Öğretmene Yargısız Ceza 
Katıldığı	 basın	 açıklamaları	 nedeniyle	
hakkında	soruşturma	açılan	ve	dersteyken	
öğrencilerinin	 gözü	 önünde	 götürülerek	
ifadesi	alınan	Suruç	Endüstri	Meslek	Lisesi	
Fizik	Öğretmeni	Aydın	Göktaş’ın,	hakkında	
açılan	soruşturma	ve	davalar	sonuçlanmadan	
Suruç	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 tarafından	

işine	son	verildi.	(Evrensel	-	9	Nisan)

Mahkûm Olan Çocuklar
Diyarbakır	 Özel	 Yetkili	 4.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi,	 2	 çocuğa,	 Şırnak’ta	 gösteri-
ye	 katılarak	 “Örgüte	 üye	 olmamakla	 bir-
likte	 örgüt	 adına	 suç	 işlemek”,	 “Örgüt	
propagandası	 yapmak”	 ve	 “2911	 sayılı	
Toplantı	ve	Gösteri	Yürüyüşleri	Kanunu’na	
muhalefet	etmek”	iddiasıyla	toplam	12	yıl	
hapis	cezası	verdi.	(Zaman	-	9	Nisan)

Yeni Bir Engin Çeber Vakası Daha  
Buca’daki	 Kırıklar	 F	 tipi	 Cezaevi’ndeki	
mahkûm	 Mehmet	 Kılınç	 beyin	 kanaması	
nedeniyle	 bir	 hafta	 önce	 kaldırıldığı	 has-
tanede	 öldü.	 Cezaevi	 idaresi	 ‘intihar’	
açıklaması	yaparken	ailesi	Kılınç’ın	gardiya-
nlarca	öldürüldüğünü	öne	sürüyor.	(Radikal	
-	11	Nisan)

Başörtülü Öğrenci Ygs’ye Perukla Da 
Giremedi  
Kadıköy	Leman	Kaya	İlköğretim	Okulu’nda	
perukla	sınava	girmek	isteyen	öğrenciye	izin	
verilmedi.	 Başındaki	 peruğun	 çıkartılarak	
yere	 atıldığını	 belirten	 Köse,	 suç	 duyu-
rusunda	 bulunacağını	 söyledi.	 (Star	 -	 11	
Nisan)

Cezaevlerinde Baskılar
Ordu	 E	 Tipi	 Cezaevi’nde	 bulunan	 altı	
hükümlünün	 her	 gece	 cezaevinden	
alınarak	 bilinmeyen	 bir	 yere	 götürülerek	
sorgulandıkları	12	Nisan	2010’da	öğrenildi.	
Aileleri	 aracılığıyla	 İnsan	 Hakları	 Derneği	
(İHD)	Van	Şubesi’ne	başvuran	altı	hükümlü	
hukukî	 yardım	 talebinde	 bulundu.	 (yen-
iozgurpolitika.com	-	12	Nisan)

Gazeteci 11 Ay 20 Gün Hapis Cezasına 
Mahkûm Edildi
‘Simav’ın	 Sesi’	 adlı	 yerel	 gazetenin	 Yazı	
İşleri	 Müdürü	 ve	 köşe	 yazarı	 Mustafa	
Arıgümüş,	28	Aralık	2009	tarihindeki	köşe	
yazısında	 bir	 fıkra	 yazdı.	 Bunun	 üzerine	

71



hakkında	Simav	Asliye	Ceza	Mahkemesi’nde,	
29	Aralık	2009	tarihinde	‘Başbakan	Recep	
Tayyip	 Erdoğan’a	 hakaret’	 suçundan	 dava	
açıldı.	 Mahkeme	 heyeti	 son	 duruşmada	
Arıgümüş’e,	 ‘Alenen	 kamu	 görevlisine	
hakaret’	suçunu	işlediği	sabit	görülerek	1	
yıl	2	ay	hapis	cezası	verildi.	(medyafaresi.
com	-	12	Nisan)

Almanya’daYaptığı Konuşma Nedeniyle 
Tutuklandı
Kapatılan	 DTP’nin	 eski	 lideri	 Nuret-
tin	 Demirtaş,	 Almanya’da	 yaptığı	 bir	
konuşma	 nedeniyle	 yargılandığı	 davada,	
‘’terör	örgütünün	propagandasını	yapmak’’	
suçundan	10	ay	hapis	cezasına	çarptırıldı.	
(Haber	7	-	13	Nisan)

Siirt Belediye Başkanı Sadak’a 10 Ay 
Hapis
Bağımsız	 Belediye	 Başkanı	 Selim	 Sadak	
hakkında,	 belediye	 tarafından	 Kürtçe,	
Türkçe	 ve	 Arapça	 dillerinde	 bastırılan	
2010	takviminde	yer	verilen	bir	fotoğrafta,	
PKK	 örgütünü	 simgeleyen	 flamanın	 yer	
alması	üzerine,	‘terör	örgütü	propagandası	
yaptığı’	gerekçesiyle	dava	açıldı.	(Milliyet	
-	13	Nisan)

Yasaklanan Tiyatro Oyunu
Ayla	Çınaroğlu’nun	“Miğfer”	adlı	çocuk	oy-
ununun	Merhaba	Sanat	Tiyatrosu	tarafından	
sahnelenmek	istenmesi,	Antakya’nın	Dörtyol	
İlçesi	Kaymakamı	Hayri	Sandıkçı	tarafından	
“uygun	bulunmadığı”	gerekçesiyle	izin	ver-
ilmedi.	(Hürriyet	-	13	Nisan)

Kolejde dayak iddiası
Maltepe	 Coşkun	 Koleji	 Yaşar	 Cimilli	
İlköğretim	5.	Sınıf	öğrencisi	E.D.’nin	anne	
ile	 babası	 çocukları	 ile	 6	 arkadaşının	
öğretmeleri	 tarafından	bir	sınıfa	kapatılıp	
dövüldüğü	iddia	edildi.	(Radikal	-	13	Nisan)

Hidroelektrik Protestosuna Müdahale 
İstanbul’da	Beşitaş-Trabzonspor	arasında	10	

Nisan	2010’da	oynanan	futbol	maçını	izle-
mek	ve	Trabzonspor’un	Uzungöl’e	hidroele-
ktrik	santrali	yapmasını	protesto	etmek	için	
İnönü	Stadı’na	gelen	Yazar	Emrah	Serbes,	
arkadaşlarıyla	birlikte	pankart	açmalarının	
ardından	polis	ekiplerinin	kendilerine	mü-
dahale	ettiğini;	yerde	sürüklenerek	başının	
tekmelendiğini;	 yazar	 olduğunu	 söylemesi	
üzerine	polis	aracının	içinde	baş	parmağının	
kırılmaya	çalışıldığını	açıkladı.	 (TİHV	-	13	
Nisan)

Cop Darbesiyle Çenesi Kırıldı
	 ‘Sivil	 Demokratik	 Anayasa	 Platformu’	
tarafından	Kadıköy’de	düzenlenen	mitinge	
polis	müdahalesinde	aldığı	 cop	darbesiyle	
çenesi	kırılan	Tüm	Bel	Sen	Üyesi	Ali	 Işık	
hâlâ	yoğun	bakımda	tutuluyor.	(Evrensel	-	
13	Nisan)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
İstanbul’un	 Beyoğlu	 İlçesi’nde	 11	 Nisan	
2010’da	bir	kafede	çıkan	kavgaya	karıştığı	
gerekçesiyle	 sivil	 polis	 ekibi	 tarafından	
gözaltına	alınan	S.A.’nın	 (16)	götürüldüğü	
Beyoğlu	Polis	Merkezi’nde,	10	polis	memu-
ru	tarafından	15	dakika	boyunca	dövüldüğü	
daha	 sonra	 da	 “yanlışlıkla	 gözaltına	
alındığı”	iddiasıyla	S.A.’nın	akrabasına	tes-
lim	edildiği	öğrenildi.	(ANF	-	13	Nisan)

Ağrı’da Basın Açıklaması Yapmak Zor 
Zanaat! 
KESK’e	 bağlı	 Eğitim	 ve	 Bilim	 Emekçileri	
Sendikası	 (Eğitim-Sen)	 Ağrı	 Şube	 Başkanı	
Cezmi	 Gündüz,	 “Valilik	 kentin	 büyük	 bir	
bölümünü	 yasak	 kapmasına	 aldı.	 Biz	 de	
bundan	böyle	basın	açıklaması	yapmak	için	
ovaya	 gitmek	 zorunda	 kalacağız”	 dedi.	
Eğitim-	 Sen	 Şube	Başkanı	 Cezmi	Gündüz,	
yaptıkları	basın	açıklamaları	 sırasında	po-
lis	engeli	ile	karşılaşmaları	üzerine	Valiliğe	
başvurarak	‘Nerede	basın	açıklaması	yapa-
biliriz?’	diye	sordu.	(Radikal	-	14	Nisan)
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Sivil Polis Yol Ortasında Şüphelinin Alnına 
Sıktı
Aydın’ın	 Kuşadası	 ilçesinde,	 şizofreni	
hastası	olduğu	öğrenilen	ve	hakkında	Cum-
huriyet	 Savcılığınca,	 yakalanarak	 Adli	 Tıp	
Kurumuna	 sevk	 edilmesi	 kararı	 bulunan	
kişi,	 kendisini	emniyete	götürmek	 isteyen	
polisle	girdiği	boğuşma	sırasında	başına	isa-
bet	eden	kurşunla	ağır	yaralandı.	(Milliyet	
–	15	Nisan)
 
Gazeteci Şamil Tayyar’a 15 Ay Hapis 
Cezası 
Star	 Gazetesi	 Ankara	 Temsilcisi	 Şamil	
Tayyar’a	Bakırköy	2.	Asliye	Ceza	Mahkeme-
si	 tarafından	 15	 ay	 hapis	 cezası	 verildi.	
Ceza	 Tayyar’ın	 İrticayla	 Mücadele	 Eylem	
Planı’nın	 altında	 imzası	 bulunan	 Albay	
Dursun	 Çiçek’le	 yaptığı	 haber	 nedeniyle	
verildi.	 Haberde	 Şamil	 Tayyar,	 Çiçek’in	
21	ayrı	belgeye	attığı	 imzaları	yayınlamış	
ve	 Çiçek’in,	 Plan	 ortaya	 çıktıktan	 sonra	
imzasını	değiştirdiğini	ispatlamıştı.	Tayyar’a	
daha	önce	de	15	ay	ve	20	ay	olmak	üzere	
iki	ayrı	hapis	cezası	verilmişti.	Son	cezanın	
da	 eklenmesiyle	 ceza	 miktarı	 toplamda	
50	 aya	 ulaştı.	 (samanyoluhaber.com	 –	 15	
Nisan)

Kandil’den Gelen Lütfü Taş’a 10 Ay Hapis
Diyarbakır	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Öcalan’a	
‘Sayın’	dediği	için	mahkum	etti.	Abdullah	
Öcalan’ın	çağrısı	üzerine	Kandil’den	gelen	
grup	içerisinde	bulunan	57	yaşındaki	Lütfü	
Taş,	Öcalan	için	‘Sayın’	ifadesini	kullandığı	
için	 terör	 örgütü	 propagandası	 yapmak	
suçundan	10	ay	hapis	cezasına	çarptırıldı.	
(Milliyet	–	16	Nisan)

İ.Ü’de Özel Güvenlik Görevlileri 
Öğrencileri Darp Etti
İstanbul	 Üniversitesi’nde	 1	 Mayıs	 İşçi	
Bayramı’na	ilişkin	15	Nisan	2010’da	bildiri	
dağıtan	Öğrenci	Kolektifleri	üyesi	beş	kişiye	
üniversitenin	 özel	 güvenlik	 görevlilerinin	
müdahale	 etmesi	 sonucu,	 darp	 edilen	 iki	

kişinin	yaralandığı	öğrenildi.	(Radikal	-	16	
Nisan)	

Öğretmen Dayağı Öğrenciyi Sağır Etti  
Konya’da	 bir	 okulda	 öğrencisi	 Hasan	
Çolak’ın,	“notumu	neden	kırdınız’	sorusuna	
sinirlenen	matematik	öğretmeninden	dayak	
yediği	ve	kulak	zarının	patladığı	iddia	ed-
ildi.	(Haber	7	–	16	Nisan)

Lisede Psikopat Öğretmen Dehşeti 
Lisedeki	Beden	Eğitimi	öğretmeni,	voleybol	
topuna	ayağıyla	vuran	öğrencisinin	yüzüne	
önce	 sıcak	 çay	 döktü,	 sonra	 da	 aynı	
bardağı	 yüzünde	 kırdı.	 Doktorlar,	 7	 dikiş	
atılan	öğrencinin	yüzünde	iz	kalabileceğini	
belirtiyor.	(Star	–	16	Nisan)

İlk Öğretim Öğrencisine Dayak
Kars’taki	 Mehmet	 Akif	 Ersoy	 İlköğretim	
Okulu’nda	İngilizce	öğretmeni	olarak	görev	
yapan	Y.G.,	iddiaya	göre,	derste	konuştuğu	
gerekçesiyle	 8’inci	 sınıf	 öğrencisi	 14	
yaşındaki	 Özgür	 Bartik’in	 yüzüne	 yumruk	
attı.	(Radikal	–	16	Nisan)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
İstanbul’un	 Sancaktepe	 İlçesi’ne	 bağlı	
Sarıgazi	Beldesi’nde	12	Nisan	2010’da	Ah-
met	Türk’e	düzenlenen	yumruklu	saldırının	
protesto	 edildiği	 protesto	 gösterisinin	
ardından,	 polis	 ekiplerinin	 bir	 internet	
kafeye	 düzenlediği	 baskında	 gözaltına	
alınan	M.C.’nin	götürüldüğü	Yenidoğan	Po-
lis	Karakolu’na	varana	kadar	polis	aracının	
içinde	copla	dövüldüğü	ve	yumruklandığı	il-
eri	sürüldü.	M.C.’nin	daha	sonra	götürüldüğü	
Sarıgazi	Emniyet	Müdürlüğü’nde	ise	ajanlık	
yapmaya	zorlandığı	 iddia	edildi.	 (Gündem	
-	16	Nisan)

Lisede Şiddet
Kahramanmaraş’ta	 Fatih	 Çok	 Programlı	
Lisesi’nde	 Öğretmen	 İ.B.’nin,	 öğrencisi	
M.A.’nın	(18),	Beden	Eğitimi	Dersi’nde	vo-
leybol	topuna	ayağıyla	vurduğu	gerekçesi-
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yle	 yüzüne	 sıcak	 çay	 attığı;	 sonra	 da	
aynı	 bardağı	 öğrencinin	 yüzünde	 kırdığı	
öğrenildi.	(ntvmsnbc.com	-	16	Nisan)

Kürtçe Konuşmanın Cezası “ 1 Lira ve 
Dayak” 
Hükümetin	tüm	‘Kürtçe	konuşmanın	önünde	
bir	 engel	 yok’,	 ‘Özgürlükleri	 arttırdık’	
yönlü	 propagandasına	 rağmen	 Kürtçe’ye	
baskılar	sürüyor.	İddiaya	göre	Ağrı’nın	Pat-
nos	İlçesi’nde	4.	Sınıf	Öğrencisi	Onur	Tekin	
sınıfta	 Kürtçe	 konuştuğu	 için	 öğretmeni	
tarafından	 önce	 1	 liralık	 para	 cezasına	
çarptırıldı,	 parayı	 ödemeyince	 de	 dayağa	
maruz	kaldı.	(Evrensel	-	17	Nisan)

İlköğretim Okulunda Şiddet
Diyarbakır’da	Eczacılar	İlköğretim	Okulu’nda	
Öğretmen	A.D.’nin,	öğrencisi	H.B.’nin,	Din	
Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	Dersi’nde	Hıristiyan	
olduğu	için	dediklerini	yapmadığı	gerekçesi-
yle,	H.B.’yi	dövdüğü	öğrenildi.	(Atilim.org	
-	17	Nisan)

‘Parası Yok’ Diye Hastaneye Almadılar 
Celal	Bayar	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi,	mo-
tosikletiyle	kaza	geçiren	İbrahim	Karaca’yı	
sosyal	 güvencesi	 ve	 tedavi	 giderlerini	
ödeyecek	 ekonomik	 gücü	 olmadığı	 için	
kapıdan	çevrildi.	(Radikal	-	17	Nisan)

İzmir Belediyesi’nin Keyfi Başörtüsü 
Yasağı
İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	tarafından	hiçbir	
yasal	dayanağı	olmadan	uyugulamaya	konu-
lan	ve	kız	öğrencileri	zor	duruma	düşüren	
Paso	 uygulaması	 zulme	 dönüştü.	 İzmir	
Büyükşehir	 Belediyesi	 tarafından	 kanuni	
bir	gerekçeye	dayanmadan	kız	öğrenclere	
uygulanan	 öğrenci	 pasosu	 yasağı	 protesto	
edilmeye	 devam	 ediliyor.	 (Timetürk	 -	 17	
Nisan)

İngilizce Öğretmeninden, Öğrencisine 
Yumruk İddiası
Muğla’nın	 Yatağan	 İlçesi’nde,	 6’ncı	 sınıf	

öğrencisi	 12	 yaşındaki	 Özcan	 Cesur.’nin,	
tenefüs	 saatinde	 İngilizce	 öğretmeni	 A.B.	
tarafından	 okul	 bahçesinde	 darp	 edildiği	
iddia	edildi.	(Milliyet	–	18	Nisan)

Ana Sınıfında Şiddet Uyguladığı İddiası  
Hatay’da	bir	okulun	ana	sınıfı	öğretmeninin	
öğrencisine	 şiddet	 uyguladığı	 iddia	 ed-
ildi.	 Olayın	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğüne	
bildirildiği,	okula	müfettişlerin	gönderildiği	
öğretmen	hakkında	soruşturma	başlatıldığı	
öğrenildi.	(Haber	7	–	19	Nisan)

Cezaevinde Gardiyan Dayağı
Tekirdağ	F	Tipi	Cezaevi’nde	tutuklu	bulu-
nan	Ferhat	Tüzer’in	16	Nisan	2010’da	tek	
başına	tutulduğu	hücresine	sayım	için	ge-
len	gardiyanlarla	tartışma	yaşaması	nedeni-
yle	 hücreye	 giren	 gardiyanlar	 tarafından	
dövüldüğü	 öğrenildi.Ferhat	 Tüzer’in	 aldığı	
darbeler	nedeniyle	 sağ	bacağında	ağrı	ve	
aksama	 olduğu,	 sol	 gözünün	 altında	 ise	
çizikler	 ve	morluklar	olduğu	 ifade	edildi.	
(Halkinsesi.tv	-	19	Nisan)

İlköğretim Okulunda Taciz Skandalı  
Aydın	Nazilli’de	daha	önce	taciz	suçlaması	
nedeniyle	görev	yeri	değiştirilen	ilköğretim	
okulu	 öğretmeni,	mahkeme	 kararıyla	 geri	
döndüğü	okulda	tekrar	aynı	suçtan	dolayı	
gözaltına	alındı.	(Hürriyet	-	20	Nisan)

Mahkeme Mustazaf-Der’i kapattı  
Diyarbakır’da,	Kutlu	Doğum	Haftası	etkinliği	
kapsamında	 düzenlediği	 kalabalık	 mitin-
glerle	 adını	 duyuran	 Mustazaf-Der,	 ‘Terör	
örgütü	 Hizbullah’ın	 amacı	 doğrultusunda	
faaliyetlerde	 bulunduğu’	 gerekçesiyle	
mahkeme	tarafından	kapatıldı.	(Hürriyet	-	
20	Nisan)

Kağıt Toplayan Çocuğa Polis Dayağı 
Mersin’de	çöplerden	kağıt	 toplayarak	aile	
bütçesine	 katkı	 sunan	 14	 yaşındaki	 D.Ü.,	
kimliği	 üzerinde	 olmadığı	 gerekçesiyle	
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polisler	tarafından	dövülerek	darp	edildiğini	
ileri	sürdü.	(Evrensel	–	20	Nisan)

Müdür Dayağı Öğrenciyi Bayılttı İddiası
Erzurum’daki	 70’inci	 Yıl	 İlköğretim	 Okulu	
Müdürü	 Muammer	 Karagöz’ün,	 arkadaşları	
ile	 kavga	 eden	 8’inci	 sınıf	 öğrencisi	
Oğuzhan	 Onay’ı	 döverek	 bayılttığı	 id-
dia	 edildi.	 Oğuzhan	 Onay’ın	 ailesi	 Müdür	
Karagöz’ü	 Cumhuriyet	 Savcılığı	 ve	 Milli	
Eğitim	Müdürlüğüne	 şikayet	 etti.	 (Milliyet	
–	21	Nisan)

Karnında Unutulan Gazlı Bez Ölümüne 
Neden Oldu       
Uşak’ta	 dört	 ay	 önce	 sezaryenle	 doğum	
yapan	23	yaşındaki	Meral	Karataş’ın,	karın	
boşluğunda	 unutulan	 gazlı	 bez	 nedeniyle	
öldüğü	iddia	edildi.	(Hürriyet	–	21	Nisan)

Hakkâri’de Geçici Güvenlik Bölgesi
Genelkurmay	 Başkanlığı	 21	 Nisan	 2010’da	
resmî	 internet	 sitesinden	 yaptığı	 duyuru-
da,	Hakkâri’deki	4	bölgeyi	“geçici	güvenlik	
bölgesi”	ilan	ederek	bu	bölgelere	sivillerin	
girişini	24	Nisan	2010-14	Mayıs	2010	tarih-
leri	arasında	yasakladı.	(Milliyet	-	21	Nisan)

Saldırıyı Protestoya Soruşturma 
Kızıltepe’de	kapatılan	DTP’nin	siyasi	yasaklı	
Eş	Başkanı	Ahmet	Türk’e	Samsun’da	yapılan	
saldırıya	ve	Roj	TV’ye	yapılan	baskına	tepki	
gösteren	21	kişi	hakkında	ayrı	ayrı	‘örgüt	
propagandası	 yapmak’	 ve	 ‘yasadışı	 slogan	
atmak’	iddiasıyla	soruşturma	açıldı.	(Evren-
sel	–	22	Nisan)

Şanlıurfa’da Yargısız İnfaz
Şanlıurfa’nın	Akçakale	İlçesi’ne	bağlı	Kepe-
zli	Köyü’nde	22	Nisan	2010’da	Suriye’den	
Türkiye’ye	“kaçakçılık	yaptıkları”	iddia	ed-
ilen	İbrahim	Bitkin	(27)	ve	Taha	Özdemir’e	
(22)	“dur”	ihtarına	uymadıkları	gerekçesi-
yle	sınırda	devriye	görevi	yapan	askerlerin	
ateş	açması	sonucu	Taha	Özdemir	yaşamını	
yitirdi.	(Hürriyet	-	22	Nisan)

Cezaevi Değil ‘İşkence’ Evi
İHD	 Urfa	 Şubesi	 ve	 Urfa	 Barosu	 Cezaevi	
İzleme	Komisyonu	tarafından	gündeme	ge-
tirilen	Urfa	E	Tipi	Cezaevi’nde	hak	ihlalleri	
devam	ediyor.	Tutukluların	gönderdiği	mek-
tuplar	ile	cezaevindeki	barınma,	beslenme	
ve	sosyal	aktivitelerde	yaşanan	sorunların	
hâlâ	devam	ettiği	öğrenildi.	(Gündem	-	23	
Nisan)	

F Tipinde Tutukluya Diş Çekme İşkencesi
Kocaeli	2	No’lu	F	Tipi’nde	Hanefi	Kuzu’nun	
‘yanlış	teşhis’	sonucu	10	dişi	çekildi.	Dişlerini	
yaptırmak	 için	 Kocaeli	 Üniversitesi’ne	
götürüldü.	 Kuzu’ya,	 ‘Hem	 devlete	 karşı	
çıkın	hem	de	devlet	dişlerinizi	yapsın’	diy-
erek	gerekli	raporu	vermedi.	(Gündem	-	23	
Nisan)

Sen Misin İbrahim Şahin’in İfadesi 
Yayınlayan
Gazetemiz	 muhabiri	 İsmail	 Saymaz,	 “Er-
genekon”	 davası	 sanığı	 İbrahim	 Şahin’in	
sorgusuyla	 ilgili	 haberler	 nedeniyle	 29	
Nisan’da	 mahkemeye	 çıkacak.	 Saymaz,	
“gizliliği	ihlal	etmek”	ve	“yargılamayı	et-
kilemeye	teşebbüs”	ile	suçlanıyor.	(Radikal	
-	24	Nisan)

Yasaklanan Tiyatro Oyunu
Şırnak’ın	Cizre	İlçesi’nde	ve	İdil	İlçesi’nde	
oynanması	 düşünülen	 Laz	 Marks	 adlı	
oyuna	 İdil	 Kaymakamlığı’nın	 ve	 Cizre	
Kaymakamlığı’nın	 oyunun	 “politik	 olduğu”	
gerekçesiyle	izin	vermediği	öğrenildi.	(ANF	
-	25	Nisan)

Üniversite Şenliğine Müdahale
Dicle	 Üniversitesi	 tarafından	 26	 Nisan	
2010’da	 düzenlenen	 öğrenci	 şenliğine	
katılmak	isteyen	Dicle	Üniversitesi	Öğrenci	
Derneği	 (DÜO-DER)	 üyesi	 öğrencilere	 po-
lis	ekiplerinin	müdahale	etmesi	sonucu	98	
öğrenci	gözaltına	alındı.	(ANF	-	26	Nisan)
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İlköğretim Okulunda Şiddet
Gaziantep’in	 Şahinbey	 İlçesi’nde	 bir	
ilköğretim	 okulunda	 sözleşmeli	 olarak	
çalışan	 Öğretmen	 M.A.Ç.’nin	 (30),	 22	
Nisan	 2010’da	 sözlü	 sınavda	 sorduğu	 so-
runun	 yanıtını	 bilemeyen	 B.K.’nin	 (8)	
kalçasına	 yorgan	 iğnesi	 batırarak	 B.K.’yi	
cezalandırdığı	ileri	sürüldü.	(ntvmsnbc.com	
-	27	Nisan)

İzin Verilmeyen İşçi Bayramı Kutlaması
Bitlis’te	 1	 Mayıs	 2010’da	 İşçi	 Bayramı’nı	
Eski	 Mutki	 Durağı’nda	 veya	 Cumhuriyet	
Meydanı’nda	kutlamak	 isteyenlerin	yaptığı	
başvuruyu	Bitlis	Valiliği’nin	kabul	etmediği	
ve	 kutlamaların	 il	 dışında	 yapılmasını	
istediği	öğrenildi.	(Gündem	-	27	Nisan)

Süt İçmeyen Bebeği Hastanelik Ettiler
Bolu’da	süt	içmediği	gerekçesiyle	hastaneye	
getirilen	 25	 günlük	 bebeğin	 darbedildiği	
öne	 sürüldü.		Hastanenin	Acil	 Servisi’nde	
doktorların	 yaptığı	 müdahale	 sırasında,	
bebeğin	 yüzünde	 ve	 sırtında	 darp	 izleri	
olduğu,	 kafatasında	 da	 çatlak	 bulunduğu	
belirlendi.	(Radikal	-28	Nisan)

Şırnak’ta Geçici Güvenlik Bölgesi
Genelkurmay	 Başkanlığı	 28	 Nisan	 2010’da	
resmî	 internet	 sitesinden	 yaptığı	 duyuru-
da,	Şırnak’taki	8	bölgeyi	“geçici	güvenlik	
bölgesi”	ilan	ederek	bu	bölgelere	sivillerin	
girişini	1	Mayıs	2010-15	Mayıs	2010	tarihleri	
arasında	yasakladı.	(tsk.tr	-	28	Nisan)

Cezaevlerinde Hak İhlalleri Sürüyor 
Rize	 Kırıkkale	 ve	 Mersin	 cezaevlerinde	
yaşananlar	Türkiye’de	cezaevi	gerçeğini	bir	
kez	daha	gözler	önüne	seriyor.		Mersin’de	
4	ay	önce	KCK	operasyonunda	tutuklanan	
DTP	Toroslar	il	Saymanı	Osman	Yiğit	hayatını	
kaybetti.	 Rize’de	 Kürt	 mahkum	 Mehmet	
Demirsoy,	 cezaevi	 gardiyanları	 tarafından	
adli	tutuklulara	dövdürüldüğü	ileri	sürüldü.	
(Evrensel	-	28	Nisan)

‘Kabahat’i Kürtçe Müzik Dinlemek
Kars’ta	İdris	Ağbaba	adlı	esnafa	işyerinde	
yüksek	 sesle	 Kürtçe	müzik	 dinlediği	 için,	
“Kabahatler	Kanunu”	uyarınca	ceza	kesildi.	
(Evrensel	-	28	Nisan)

Hatip Dicle 2 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı  
Diyarbakır’da	 düzenlenen	 Demokratik	 To-
plum	Kongresi’nin	sonuç	bildirgesini	okuy-
an,	kapatılan	DEP’in	eski	milletvekili	Hatip	
Dicle,	 terör	 örgütünün	 propagandasını	
yaptığı	 gerekçesiyle	 2	 yıl	 hapis	 cezasına	
çarptırıldı.	(Timetürk	-	29	Nisan)

15 Çocuk Daha Tutuklandı 
Mersin’de	 19	 Şubat	 2009	 tarihinde,	 Ab-
dullah	 Öcalan’ın	 yakalanarak	 Türkiye’ye	
getirilişinin	 yıl	 dönümünde	 yapılan	 gös-
teriye	 katıldıkları	 iddiasıyla	 yargılanan	 15	
çocuk,	3	yıl	6	ay	ile	5	yıl	4	ay	arasında	
değişen	hapis	cezasına	çarptırıldı.	(Evren-
sel	-	29	Nisan)

Gazeteci Nedim Şener’e 3 Yıl Hapis İstemi
Gazeteci	Nedim	Şener’in,	“Hrant	Dink	Ci-
nayeti	ve	İstihbarat	Yalanları”	adlı	kitabında,	
“Terörle	 mücadelede	 görev	 almış	 kişileri	
hedef	gösterdiği”	gerekçesiyle,	1	ile	3	yıl	
arasında	 değişen	 hapisle	 cezalandırılması,	
“Yasaklanan	 bilgileri	 temin	 etmek	 ve	
açıklamak”	iddialarından	ise	beraatı	talep	
edildi.	 İstanbul	 11.	Ağır	Ceza	Mahkemes-
indeki	 duruşmaya,	 sanık	 Nedim	 Şener	 ile	
müştekilerden	 emniyet	 görevlisi	 Muhittin	
Zenit	ve	taraf	avukatları	katıldı.	(Yenişafak	
–	29	Nisan)
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Mayıs Ayı Hak İhlalleri

On Yaşındaki Çocuk Karakola Götürüldü  
Maltepe’de	 10	 yaşındaki	 bir	 çocuk,	 mala	
zarar	verdiği	iddiasıyla	geç	saatlerde	kimlik	
tespiti	için	karakola	götürüldü.	Kimlik	tes-
piti	yapılan	çocuğa	yakalama	ve	gözaltına	
alma	tutanağı	imzalattırıldı.	Çocuğun	ailesi	
ise	yaşananlara	tepki	göstererek	sorumlular	
hakkında	suç	duyurusunda	bulundu.	(Star	-	
2	Mayıs)

Çocuklara Hücre Cezası 
Bitlis	E	Tipi	Cezaevi’nde	tutuklu	çocuklara,	
kapatılan	DTP’nin	Eş	Başkanı	Ahmet	Türk’e	
yapılan	saldırıyı	protesto	ettikleri	gerekçesi-
yle	hücre	cezası	verildi.	(Evrensel	-	2	Mayıs)

Gazeteci Ahmet Karahasanoğlu’na Hapis 
Cezası
Vakit	 Gazetesi	 Sorumlu	 Yazı	 İşleri	 Müdürü	
Ahmet	 Karahasanoğlu,	 Vakit	 Gazetesi’nde	
yayınlanan	Ergenekon	davası	ile	ilgili	haber-
ler	nedeniyle	2	yıl	6	ay	hapisle	cezalandırıldı.	
Yine	aynı	dava	hakkındaki	haberleri	nedeni-
yle	Vakit	Gazetesi’ne	açılan	dava	sayısı	da	
181′e	ulaştı.	(medyaderneği.org	–	2	Mayıs)

Kız Öğrencilerin İntihar Girişiminde Taciz 
İddiası     
Tekirdağ’da	 ilköğretim	 okulu	 öğrencisi	 13	
yaşındaki	 2	 kız,	 öğretmenleri	 tarafından	
taciz	 edildiği	 iddiasıyla	 intihara	 teşebbüs	
etti.	 Edinilen	 bilgiye	 göre,	 Tekirdağ’daki	
bir	 ilköğretim	 okulunun	 7.	 sınıf	 öğrencisi	
Ö.A.	ve	H.K,	TOKİ	konuklarındaki	evlerinde	
çok	 sayıda	 hap	 içerek	 intihara	 teşebbüs	
etti.	 Ö.A.	 ve	 H.K’nin,	 hastane	 polisine,	
okuldaki	ismi	açıklanmayan	bir	öğretmenleri	
tarafından	 taciz	 edildiklerini	 söyledikleri	
öğrenildi.	(Hürriyet	-	3	Mayıs)

Cezaevinde Darp
Tekirdağ	F	Tipi	Cezaevi’nde	28	Nisan	ve	30	

Nisan	2010’da	“arama	yapılacağı”	gerekçesi-
yle	tutuklu	ve	hükümlülerin	hücresine	giren	
gardiyanların,	 tutuklu	ve	hükümlüleri	darp	
ettiği	 öğrenildi.	 Çıkan	 olaylar	 sonrasında	
Ender	 Bulhaz	 Aktürk,	 Çağdaş	 Küçükbattal	
ve	Tuncay	Mat	adlı	tutukluların	yaralandığı	
ileri	sürüldü.	(ozgurradyo.com	-	3	Mayıs)

Türk’e ‘Çözüm Projesi’ kitapçığından dava 
Kapatılan	 DTP’nin	 Eş	 Başkanı	 Ahmet	 Türk	
hakkında,	Meclis’te	dağıtılan	“DTP’nin	Kürt	
Sorununa	 İlişkin	 Demokratik	 Çözüm	 Proje-
si”	 nedeniyle	 dava	 açıldı.	 Ankara	 Emni-
yet	 Müdürlüğü	 Güvenlik	 Şube	 Müdürlüğü	
tarafından	 sunulan	 bilgiler	 çerçevesinde	
Ankara	 Cumhuriyet	 Savcılığı	 tarafından	
yürütülen	soruşturma	kapsamında	açılan	da-
vada,	Türk,	“halkı	kin	ve	düşmanlığa	tahrik”	
ve	“Siyasi	Partiler	Yasası’na	muhalefet”	et-
mekle	suçlanıyor.	(Evrensel	-	4	Mayıs)

Polis Öğrencileri Sınıfta Kelepçeledi
Mardin’de	 liseli	öğrencilerle	polis	arasında	
yaşanan	kavga	Mobese	kamerasına	yansıdı.	
Milli	Piyango	Lisesi	son	sınıf	öğrencileri	ile	
polislerin	kavgasında	joplar,	tekmeler,	yum-
ruklar	havada	uçuştu.	Geri	çekildikten	sonra	
çevik	kuvvetin	desteği	ile	okula	giren	polis,	
sınıfları	tek	tek	dolaşarak	liseli	öğrencileri	
kelepçeledi.	 Polis	 kavgayı	 ayırmak	 isteyen	
Fecdi	 Kalkan	 adlı	 öğretmen,	 öğrencileri	
kışkırttığı	gerekçesiyle	gözaltına	alındı.	(Mil-
liyet	-	4	Mayıs)

Batman’daki Gösterilerde Yargılanan 
Sanığa 8 Yıl     
Batman’da	 izinsiz	 gösteriye	 katılıp	 slogan	
attığı	gerekçesiyle	yargılanan	sanık	K.K,	8	
yıl	4	ay	hapis	cezasına	çarptırıldı.	(Hürriyet	
-	4	Mayıs)

77



Öğretmen Öğrencisini Darp Etti İddiası  
Zonguldak’ın	Devrek	ilçesinde,	lise	1.	sınıf	
öğrencisini	 darp	 ettiği	 iddia	 edilen	 Din	
Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	öğretmeni	hakkında	
disiplin	 soruşturması	 başlatıldı.	 İddiaya	
göre,	bir	lisenin	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilg-
isi	Öğretmeni	M.Ö’nün	sınıfta	dile	getirdiği	
bazı	 görüşlere	 öğrencilerden	 U.O.Ç.	 (15)	
karşı	 çıktı.	 Bunun	 üzerine	 sinirlenen	
öğretmen,	öğrencisine	tokat	attı.	U.O.Ç’nin	
durumu	anlattığı	ailesinin	okul	yönetimine	
konuyu	aktarması	üzerine	İlçe	Milli	Eğitim	
Müdürlüğünce	 öğretmen	 hakkında	 disiplin	
soruşturması	açıldı.		(Haber	7	-	5	Mayıs)

Samsun-Bafra Cezaevinde Baskı 
Samsun-Bafra	 T	 Tipi	 Cezaevi’nde	 birçok	
siyasi	 tutuklunun	 baskı	 ve	 kötü	 koşullara	
maruz	kaldığı	iddia	edildi.	Cezaevi	yönetimi	
tarafından	 ajanlık	 baskısı	 gördüğünü	 ileri	
süren	tutukluların,	bu	teklifi	kabul	etmediği	
için	ailesiyle	görüştürülmediği,	sosyal	faali-
yetlerle	uğraşmasına	izin	verilmediği	iddia	
ediliyor.	(Evrensel	-	5	Mayıs)	

Okulda Polis Terörü 
Mardin	 Milli	 Piyango	 Lisesi’ne	 giren	 po-
lis,	 öğrencileri	 copladı	 ve	 kelepçeley-
erek	 gözaltına	 aldı.	 Mardin	 Milli	 Piya-
ngo	 Lisesi’nde	 daha	 önce	 yaşanan	 bir	
kavga	 üzerine	 okula	 gelen	 polisin,	 bazı	
öğrencileri	 gözaltına	 almak	 istemesi	
üzerine	 arbede	 yaşandı.	 Arbede	 sırasında	
polisin	 öğrencileri	 coplaması,	 okulun	
güvenlik	 kameraları	 tarafından	 kaydedil-
di.	 Görüntülerde	 polislerden	 birinin,	 okul	
bahçesinde	havaya	ateş	açtığı	da	görülüy-
or.	 Olaya	 karıştığı,	 polise	 direndiği	 iddia	
edilen	ve	arkadaşlarının	gözü	önünde	kel-
epçelenen	son	sınıf	öğrencisi	16	yaşındaki	
N.Ş.,	 polis	 aracına	 bindirilmek	 istenirken	
bazı	polisler	 tarafından	yumruklandı.	 (Ev-
rensel	-	5	Mayıs)

Cezaevinde Ölüm
Mersin’de	 “uyuşturucu	 madde	 kullandığı”	

gerekçesiyle	30	Nisan	2010’da	tutuklanarak	
Mersin	 E	 Tipi	 Kapalı	 Cezaevi’ne	 konulan	
Murat	Yüksel	(33),	koğuşunda	ölü	bulundu.	
Oğlunun	tedavi	için	Adana’ya	götürülmesini	
beklediklerini	 ifade	 eden	 Murat	 Yüksel’in	
babası	Şükrü	Yüksel,	oğlunun	nasıl	öldüğüne	
dair	 cezaevi	 yetkililerinin	 herhangi	 bir	
açıklama	yapmadığını	ifade	etti.	(Gündem	
-	5	Mayıs)

Yargılanan Yazar
Roni	Margulies’in	 16	Aralık	 2009’da	Taraf	
Gazetesi’nde	 yayımlanan	 “Kim	 kimin	
düşmanı?”	 başlıklı	 yazısında	 “yasadışı	
örgüt	 propagandası	 yaptığı”	 iddiasıyla	
Terörle	 Mücadele	 Yasası’nın	 (TMY)	 7/2.	
maddesi	 uyarınca	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 yargılanmasına	 başlandı.	
(sesonline.net	-	5	Mayıs)

Vicdani Retçi Yine Tutuklandı
Boğaziçi	Üniversitesi’nde	24	Aralık	2009’da	
gerçekleştirilen	“Barış	 için	Vicdanî	Retçil-
er	 Kurultayı”na	 giderken	 Kabataş	 Vapur	
İskelesi’nde	 gözaltına	 alınan	 ve	 tutuk-
lanan	vicdanî	retçi	Enver	Aydemir,	29	Mart	
2010’da	 Eskişehir	 Askerî	 Mahkemesi’nde	
yargılandığı	 davada	 10	 ay	 hapis	 cezasına	
mahkûm	edilmiş	ve	tutuklu	kaldığı	süre	göz	
önünde	 bulundurularak	 tahliye	 edilmişti.	
Tahliye	 edildikten	 sonra	 Bilecik’teki	 ask-
erî	 birliğe	 teslim	 edilen	 Enver	 Aydemir,	
“askerî	 kıyafeti	 giymemekte	 ısrar	 ettiği”	
gerekçesiyle	 1	 Nisan	 2010’da	 tekrar	
tutuklanmıştı.	 Avukatlarının	 Gölcük	 Askerî	
Ceza	Mahkemesi’ne	yaptıkları	 itiraz	sonu-
cunda	 tutuklama	 kararı	 kaldırılan	 Enver	
Aydemir’in	“emre	itaatsizlikte	ısrar	ettiği”	
gerekçesiyle	 tekrar	 tutuklandığı	 öğrenildi.	
(atilim.org	-	5	Mayıs)

Vakit Gazetesi’ne Ceza Gibi Tazminat
Vakit	Gazetesi	Yazarı	Asım	Yenihaber’in	2003	
yılında	 yazdığı	 “Onbaşı	 olamayacakların	
general	olduğu	ülke”	başlıklı	 yazıya	karşı	
generallerin	açtığı	ve	kamuoyunda	312	gen-
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eral	davası	olarak	bilinen	dava	gazetenin	
aleyhine	 sonuçlandı.	 Vakit	 Gazetesi,	 312	
generale	faiziyle	birlikte	1,5	milyon	TL	taz-
minat	ödeyecek.	Ankara	20.	Asliye	Hukuk	
Mahkemesi’nce	 hükmedilen	 tazminatın	
Türkiye	ve	dünyada	bir	ilki	teşkil	ettiği	id-
dia	edildi	(	Yenişafak	–	6	Mayıs)

Şırnak’ta Yargısız İnfaz
Şırnak’ın	 Balveren	 Beldesi’nde	 “kaçakçı	
oldukları”	 ileri	 sürülen	 beş	 kişiye	 “dur”	
ihtarına	 uymadıkları	 gerekçesiyle,	 Mil-
lî	 Jandarma	 Karakolu’na	 bağlı	 askerler	
tarafından	 ateş	 açılması	 sonucu,	 Hüseyin	
Artuç	(19)	yaşamını	yitirdi,	Mehmet	Cevat	
Ayaz	(38)	ise	yaralandı.	Grupta	yer	aldığı	
belirtilen	 üç	 kişiden	 haber	 alınamadığı	
bildirildi.	(Vatan	-	6	Mayıs)

YİBO Müdüründen Kızlara Taciz İddiası
Çorum	 Merkez	 Yatılı	 İlköğretim	 Bölge	
Okulu’nda	 (YİBO)	 Müdür	 Baş	 Yardımcısı	
olarak	 görev	 yapan	 53	 yaşındaki	 B.Ş.	
hakkında,	öğrencilerini	taciz	ettiği	iddiasıyla	
soruşturma	 başlatıldı.	 Olay	 geçen	 hafta	
ortaya	 çıktı.	 Mimar	 Sinan	 Mahallesi’ndeki	
YİBO’da	Müdür	Baş	Yardımcısı	olarak	görev	
yapan	B.Ş.	hakkında	ikisi	geçen	yıl	mezun	
olan	15-	16	yaşındaki	üç	kız	çocuğunun	ve-
lileri,	çocuklarının	tacize	uğradığı	yönünde	
10	 gün	 önce	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü’ne	
şikâyette	 bulundu.	 Şikâyetler	 üzerine	
harekete	 geçen	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü,	
soruşturma	başlattı.	(Milliyet	-	6	Mayıs)

İmam-Hatip Lisesi Öğrencileri Kışlaya 
Sokuldu
Adana	Seyhan’da	tamamı	kız	öğrencilerden	
oluşan	 Tebepağ	 İmam-Hatip	 Lisesi’nde	
10′uncu	sınıflara	milli	güvenlik	dersi	veren	
6.	 Kolordu	 Komutanlığı’nda	 görevli	 Albay	
Rahmi	 Özay’ın,	 kız	 öğrencileri	 6.	 Kolor-
du	 Komutanlığı’na	 geziye	 götürmek	 iste-
mesi	 velilerin	 tepkisini	 çekti.	 Kışla	 gezi-
sine	 giden	 öğrencilerin,	 kışlaya	 girmeden	
kapıda	başını	açtıkları,	kışlayı	başı	açık	bir	

şekilde	gezdikleri,	kışladan	çıktıktan	sonra	
tekrar	başlarını	örterek	okula	geri	döndük-
leri	 öğrenildi.	 Öte	 yandan,	 Albay	 Rahmi	
Özay’ın	 haricinde	 okulda	 görev	 yapan	 3	
branş	öğretmeninin	de	geziye	katıldığı	be-
lirlendi.	Gezinin	amacının	ise	dün	yapılması	
planlanan	 milli	 güvenlik	 dersi	 kurtarma	
yazılı	sınavının	önüne	geçmek	olduğu	iddia	
edildi.	(Timetürk	-	6	Mayıs)

Güler ZERE öldü
Geçen	 yıl	 yakalandığı	 kanser	 hastalığı	
nedeniyle	 uzun	 süre	 Çukurova	 Üniversi-
tesi	 Balcalı	 Hastanesi	mahkum	 koğuşunda	
kalan	 Zere,	 burada	 4	 ay	 süreyle	 tedavi	
görmüştü.	 Yakınlarının	 ve	 çeşitli	 sivil	 to-
plum	kuruluşları	ile	örgütler,	“Güler	Zere’ye	
özgürlük”	adıyla	kampanyalar	düzenlemiş,	
hastane	önünde	4	ay	 süreyle	oturma	ey-
lemi	yapılmıştı.	Zere,	6	Kasım	2009’da	affe	
dildikten	sonra	bir	süre	Çapa	Tıp	Fakültesi	
Hastanesi’nde	tedavi	görmüştü.	(6	Mayıs)

Çocuk Koğuşundaki Tecavüz İddiasına 
Soruşturma
Antalya’nın	 Kemer	 ilçesinde	 2	 Ağustos	
2009’da	 hırsızlık	 suçlamasıyla	 tutuklanan	
ve	Antalya	L	Tipi	Kapalı	Cezaevi’ne	sevk	
edilen	 17	 yaşındaki	 gencin,	 cezaevinin	
çocuk	 koğuşunda	 15	 çocuk	 tutuklunun	
tecavüzüne	 ve	 cinsel	 istismarına	 maruz	
kaldığı	iddiasıyla	ilgili	soruşturmayı	Antalya	
Cumhuriyet	Savcısılığı’na	cezaevi	yönetimi	
hakkında	 Adalet	 Bakanlığının	 soruşturma	
başlatması	 talebiyle	 suç	 duyurusunda	 bu-
lunuldu.	(Milliyet	-	7	Mayıs)

Kadın Evine Kürtçe İsim Vermek Yasak
Mardin’in	 Derik	 Belediyesi	 tarafından	
yapılan	 kadın	 evine	 verilen	 ve	 “yaşam	
yaprağı”	 anlamına	 gelen	 “Peljin”	 ismi,	
Derik	 Kaymakamlığı	 ve	 Mardin	 Valiliği	
tarafından,	“Türk	Dil	Kurumu’nda	böyle	bir	
sözcük	bulunmadığı”	gerekçesiyle	reddedil-
di.	(Evrensel	-	8	Mayıs)
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Şırnak’ta Mayın Patlaması
Şırnak’ın	 Uludere	 İlçesi’ne	 bağlı	 Ortaköy	
Köyü	yakınlarında	karayolu	üzerinde	devri-
ye	 görevi	 yapan	 er	 Emin	 Şener,	 bastığı	
mayının	patlaması	sonucu	yaşamını	yitirdi.	
(Radikal	-	8	Mayıs)

Deniz Gezmiş’i Anma Töreni Engellendi
İzmir’in	 Torbalı	 İlçesi’nde,	 Deniz	 Gezmiş,	
Yusuf	 Aslan	 ve	 Hüseyin	 İnan’ın	 idam	
edilişlerinin	 38.	 ölüm	 yıldönümünde	
anma	 töreni	 düzenlemek	 isteyen	 gruba,	
Torbalı	Kaymakamlığı	 tarafından	etkinliğin	
yapılması	 halinde	 “suçun	 ve	 suçlunun	
övüleceği”	 gerekçesiyle	 izin	 verilmediği	
öğrenildi.	(Sabah	-	9	Mayıs)

Gazeteciye 700 Yıl Hapis Cezası Talebi
Star	 gazetesi	 Sorumlu	 Yazı	 İşleri	 Müdürü	
İbrahim	 Sarp	 hakkında	 “gizliliği	 ihlal”	
gerekçesiyle	 206	 ayrı	 dava	 açıldı.	 Sarp	
için	 toplam	 700	 yıl	 hapis	 cezası	 isteniy-
or.	 Sarp’ın	 ayrıca	 kesinleşen	 9	 yıl	 8	 ay	
cezası	 bulunuyor.	 Bu	 cezaların	 tamamına	
yakınını	 da	 ek	 klasörlerine	 kadar	 ka-
muoyuyla	 paylaşılan	 Ergenekon	 ve	 Balyoz	
soruşturmasına	ilişkin	haberlerde	“gizliliğin	
ihlali”	gerekçesi	oluşturuyor.	(medyaradar.
com	-	10	Mayıs)

Eylemde Vuruldular Haklarında 16’şar Yıl 
Hapisleri İsteniyor
Demokratik	 Toplum	 Partisi	 (DTP)	 üyeleri	
Nurettin	 Doğan	 ve	 Şevket	 Aslan,	 geçen	
aralık	 ayında	 partilerinin	 kapatılmasını	
protesto	için	Beyoğlu’ndaki	il	örgütü	önünde	
yapılan	 eyleme	 katıldı.	 Dolapdere’de	 bir	
grubun	salıdırısına	uğrayan	ve	vurulan	As-
lan	ile	onu	hastaneye	götüren	Doğan	has-
tanede	 gözaltına	 alındı.	 Altı	 ay	 tutuklu	
kalmalarının	 ardından	 sadece	 yarım	 sayfa	
olan	 iddianame	 ile	 16	 yıl	 hapis	 cezasına	
çarptırılmaları	istendi.	(Radikal	-	10	Mayıs)		

30 Tutuklu Çocuğa Sosyal Haklardan Men 
Cezası

Gösterilerde	 kolluk	 kuvvetlerine	 “taş	
attıkları”	 iddiasıyla	 Diyarbakır	 E	 Tipi	
Cezaevi’nde	 tutuklu	 bulunan	 30	 çocuğa	
“koğuşa	 yasadışı	 poster	 astıkları”	
ve	 “koğuşlarda	 düzenlenen	 Newroz	
kutlamasında	 devlet	 malına	 zarar	 verdik-
leri”	 gerekçesiyle	 beş	 hafta	 boyunca	 so-
syal	haklardan	men	edilme	cezası	verildiği	
öğrenildi.	(ANF	-	11	Mayıs)
 
‘Dayakçı Öğretmen’ 
İhsan	 Dikmen	 İlköğretim	 Okulu’na	 giden	
4-C	sınıfı	öğrencilerinden	bazılarının	evde	
agresif	 davranışlarda	 bulunması	 öğretmen	
dayağı	 gerçeğini	 ortaya	 çıkardı.	 Bazı	
öğrencilerin	vücutlarında	doktor	raporu	ile	
dayak	 izlerinin	 belirlenmesi	 üzerine	 sınıf	
öğretmeni	 40	 yaşındaki	 Fatma	 Taş	 açığa	
alınarak,	 hakkında	 soruşturma	 başlatıldı.	
(Radikal	-	12	Mayıs)

YÖK’te Yönetim Değişti Ama Kurallar 
Aynı Kaldı
ÖSYM’nin	KPSS	Kılavuzu’nda	beş	ayrı	yerde	
‘başı	 açık’	 fotoğraf	 uyarısı	 yapılırken,	
başörtüsüyle	 sınava	 gelenlerin	 salona	
alınmayacağı,	 giren	 olursa	 da	 sınavının	
geçersiz	 olacağı	 duyuruldu.	 (Milli	 Gazete	
-	12	Mayıs)

Gazeteciye “Terör Örgütü Propagandası” 
Yapmaktan 178 Yıl Hapis  
Kürtçe	 yayın	 yapan	 Azadiya	 Welat	
Gazetesi’nin	 eski	 yazı	 işleri	 müdürü	 ve	
imtiyaz	sahibi	Vedat	Kurşun,	terör	örgütü	
propagandası	 yapmak	 suçundan	 178	 yıl	
hapis	 cezasına	 çarptırıldı.	 (Zaman	 -	 13	
Mayıs)	

Pkk Lehine Slogana 10 Ay Hapis  
Aydın’da,	 2008	 şubat	 ayında	 düzenlenen	
açık	hava	 toplantısında,		PKK	 lehine	 slo-
gan	 atttıkları	 ve	 polise	 taşla	 saldırdıkları	
iddiasıyla	 açılan	 davada	 yargılanan	 10	
kişiye,	10’ar	ay	hapis	cezası	verildi.	(Haber	
7	-	13	Mayıs)
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Kimlik Kontrolünde Polis Dayağı İddiası
İstanbul’un	Güngören	İlçesi’nde	bir	kahve-
hane	önünde	sigara	içen	Zülküf	Lokman	ile	
Nevzat	Lokman,	yunus	polis	ekibinin	kim-
lik	 kontrolünün	 ardından	 “Kürt	 oldukları”	
gerekçesiyle	 kendilerini	 dövdüğünü	 il-
eri	 sürdüler.	 Polis	 ekibinin	 biber	 gazı	
sıktığı	Zülküf	Lokman	ile	Nevzat	Lokman’ı	
gözaltına	aldığı	ve	götürüldükleri	karakolda	
da	dövdükleri	iddia	edildi.	(Evrensel	-	14	
Mayıs)

Şüpheli Asker Ölümü
Ağrı’da,	 vatani	 görevini	 yaparken	
geçen	 yıl	 Eylül	 ayında	 intihar	 ettiği	 be-
lirtilen	 askerin	 ailesi,	 oğullarının	 intihar	
etmiş	 olamayacağını,	 otopsi	 sonucunun	
soruşturma	gizli	yürütüldüğü	için	kendiler-
ine	verilmediğini	iddia	etti.	Baba	Kamalak,	
oğlunun	ölümünün	ardından	hukuk	mücade-
lesi	 başlatarak	 otopsi	 raporunu	 istediğini,	
ancak,	 8,5	 ay	 sonra	 hazırlanan	 raporun,	
soruşturma	gizli	yürütüldüğü	için	kendiler-
ine	verilmediğini	ileri	sürdü.		(Haber	7	-	16	
Mayıs)

Tecavüze Dur Yürüyüşüne Polis
Müdahalesi
Hakkâri’de	Demokratik	Özgür	Kadın	Hareketi	
(DÖKH)	 tarafından	 düzenlenen	 “Tecavüz	
kültürüne	 dur	 diyelim”	 yürüyüşüne	 polis	
ekibinin	 müdahalesi	 sonucu	 sağ	 gözüne	
plastik	 mermi	 isabet	 eden	 C.E.’nin	 (8)	
görme	yetisini	kaybettiği	öğrenildi.	(ANF	-	
17	Mayıs)

7 Yaşındaki Çocuğa Polis Kurşunu  
Hakkari’de	 önceki	 gece	Yeni	Mahalle’deki	
bir	 yakınının	 düğününe	 gittikten	 sonra	
evine	 dönen	 Sermaye	 Piyasası	 İlköğretim	
Okulu	7’nci	 sınıf	 öğrencisi	Remzi	Duman,	
karnına	 isabet	 eden	 kurşunla	 yaralandı.	
Yakınları	 tarafından	 hastaneye	 kaldırılan	
Remzi,	 7	 saat	 süren	 ameliyatın	 ardından	
yoğun	bakıma	alındı.	Duman,	resmi	elbiseli	

bir	polisin	kendisine	ateş	açtığını	iddiasında	
bulundu.	(Star	-	17	Mayıs)

Mardin E Tipi’nde Değişen Bir Şey Yok
Mardin	 E	 Tipi	 Kapalı	 Cezaevi’nde	 bu-
lunan	 300	 siyasi	 tutuklu	 ve	 hükümlünün	
yediği	yemeklerden	dolayı	zehirlenmesinin	
üzerinden	beş	ay	geçmesine	rağmen,	yeme-
klerde	hâlâ	bir	değişiklik	olmadığı	belirtidi.	
Yapılan	 açıklamada,	 zehirlenme	 olayından	
sonra	 yapılan	 başvurulara	 hâlâ	 bir	 cevap	
verilmediği	 ve	 yaşanan	 sorunların	 devam	
ettiği	kaydedildi.	(Evrensel	-	17	Mayıs)
Korucular Darp Etti 
Mardin’in	 Derik	 ilçesinde	 hayvancılık	 ya-
pan	Cihan	Demir,	korucular	tarafından	darp	
edildiğini	 iddia	 ederek,	 hastaneden	 aldığı	
raporla,	korucular	hakkında	suç	duyurusunda	
bulundu.		Askere	haber	vermesine	rağmen	
bir	 şey	yapılmadığını	 söyleyen	Demir,	bu-
nun	 üzerine	 Derik	 Devlet	 Hastanesi’nden	
aldığı	bir	haftalık	“iş	göremez”	raporu	ile	
Derik	Cumhuriyet	Savcılığı’na	suç	duyuru-
sunda	bulunduğunu	söyledi.	(Evrensel	-	18	
Mayıs)

BDP’nin Şırnak’ta Yapacağı Eyleme İzin 
Verilmedi  
BDP’nin	 bölgede	 süren	 operasyonların	
durması	 için	 başlattığı	 bir	 aylık	 eylem	
programına	 Şırnak’ta	 izin	 verilmedi.	 BDP	
Eş	 Başkan	 Yardımcısı	 Meral	 Danış	 Beştaş,	
Parti	 Meclis	 Üyesi	 Cihan	 Sincar	 ile	 mil-
letvekilleri,	belediye	başkanları,	Şırnak’tan	
Maden	Karakolu’na	giderken	yol	jandarma	
tarafından	kesildi,	geçişlerine	izin	verilme-
di.	(Zaman	-	19	Mayıs)

Ferhat Tunç’a Konuşması Nedeniyle 15 
Yıl Hapis İstemi 
Siirt’in	 Eruh	 Belediyesince	 düzenlenen	
‘’1.	 Eruh-Çirav	 Doğa	 ve	 Kültür	 Sanat	
Festivali’’nde	 yaptığı	 konuşma	 nedeniyle	
türkücü	Ferhat	Tunç	hakkında	15	yıla	kadar	
hapis	istemiyle	dava	açıldı.	(Haber	X	-	20	
Mayıs)
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BDP’lilerin Karakol Ziyareti, Jandarma 
Barikatına Takıldı 
BDP’nin,	 bölgede	 süren	 operasyonların	
durması	için	‘Savaşa	giden	yolları	tıkayalım,	
barışa	 giden	 yolları	 açalım’	 sloganıyla	
başlattığı	bir	aylık	canlı	kalkan	eylemler-
inin	ikincisi	de	jandarma	barikatına	takıldı.	
(Radikal	-	20	Mayıs)	

Engelli Öğrenciye Dayak İddiası  
Muğla’nın	 Ortaca	 ilçesinde	 özel	 bir	 re-
habilitasyon	 merkezinde	 eğitim	 alan	 12	
yaşındaki	Tuğcan	Ç.	isimli	otistik	öğrencinin,	
öğretmeni	 Mustafa	 Ş.	 tarafından	 derste	
dövülerek	hastanelik	 edildiği	 iddia	 edildi.	
(Star	-	21	Mayıs)

Hatay’da DİHA Muhabirine Jandarma Te-
hdidi 
Yemek	 boykotu	 yapan	 Mustafa	 Kemal	
Üniversitesi	 öğrencilerinin	 eylemini	 izle-
mek	için	üniversite	kampüsüne	giren	DİHA	
Muhabiri	 Murat	 Altunöz,	 önce	 güvenlik	
görevlileri	 tarafından	 tartaklandı,	 kampüs	
dışında	 ise	 kendilerini	 “jandarma”	 olarak	
tanıtan	kişiler	tarafından	tehdit	edildi.	(Ev-
rensel	-	21	Mayıs)

Öğretmene ‘Polis Dayağı’ İddiası   
Ankara	Balgat’ta	Ömer	Seyfettin	İlköğretim	
Okulu’nda	görevli	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	
öğretmeni	 İhsan	Akyıldız	 (30),	 İstanbul’da	
uygulama	 yapan	 polisler	 tarafından	 darp	
edildiği	iddiasıyla	savcılığa	suç	duyurusun-
da	 bulundu.	 Vücudundaki	 morlukları	 gös-
teren	Akyıldız,	şikâyetini	geri	almayacağını	
söyledi.	(Zaman	-	23	Mayıs)	

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
İzmir’in	 Gümüldür	 İlçesi’nde	 15	 Mayıs	
2010’da	 “Kürt	 oldukları”	 gerekçesiyle	
kendilerine	 saldıran	 aşırı	 sağcı	 bir	 grupla	
kavga	eden	beş	 kişinin	 16	Mayıs	 2010’da	
gözaltına	alınarak	götürüldükleri	Jandarma	
Karakolu’nda	 dövüldükleri	 ve	 karakolun	

komutanı	 tarafından	 Gümüldür’ü	 terk	 et-
meleri	 yönünde	 tehdit	 edildikleri	 ileri	
sürüldü.	(Gündem	-	23	Mayıs)

Askere Gitme Korkusu İntihar Ettirdi
Eskişehir’de	askere	gitmek	istemeyen	Uğur	
Yiğit,	 evlerinin	 bodrum	 katında	 kalorifer	
borusuna	 iple	kendini	asarak	 intihar	etti.	
Odunpazarı	İlçesi	Atatürk	Bulvarı’ndaki	ev-
lerinde	ailesi	ile	birlikte	oturan	Uğur	Yiğit	
(23),	 geceleyin	 evlerinin	 bodrum	 katına	
indi.	 Ailesi	 bir	 süre	 kendisinden	 haber	
alamayınca,	 çocuklarını	 aramaya	 başladı.	
Ailesi	bir	süre	sonra	evin	bodrum	katında,	
oğulları	Yiğit’in	kalorifer	borusuna	asılı	ce-
sedi	 ile	 karşılaştı.	 Yiğit’in	 cesedi	 otopsi	
yapılmak	üzere	Osmangazi	Üniversitesi	Tıp	
Fakültesi	 Hastanesi’ne	 kaldırıldı.	 Yiğit’in	
intihar	 etmeden	 önce	 arkadaşlarına	 ve	
çevresine	üniversite	sınavını	kazanamadığı	
için	askere	gitmek	zorunda	olması	nedeni-
yle	bunalımda	olduğunu	söylediği	öğrenildi.	
Olayla	ilgili	soruşturma	sürüyor.(Cihan,	Za-
man	-	24	Mayıs)
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Haziran Ayı Hak İhlalleri

Golan’a Giden Konvoya Saldırı
İsrail’i	kuşatmak	ve	Gazze	filosuna	destek	
vermek	 için	 yola	 çıkan,	 20’nin	 üzerinde	
Sivil	 Toplum	 Örgütü	 tarafından	 organize	
edilen	 konvoyda	 300	 araç	 bulunuyordu.	
Konvoy	 Kilis’te	 Emniyet	 güçleri	 tarafından	
engellendi.	 Konvoydaki	 2000	 kişi	 ile	 polis	
arasında	kavganın	meydana	geldiği	ve	Em-
niyet	güçlerinin	gönüllülere	saldırdığı	bildir-
ildi.	(Timetürk	-	2	Haziran)

Vicdani Redçi Enver Aydemir Emre 
İtaatsizlikten Tutuklandı
İslami	inançları	gerekçesiyle	askerlik	yapmayı	
kabul	 etmeyen	 ve	 4	 ayrı	 emre	 itaatsizlik	
suçundan	askeri	mahkemede	yargılanan	33	
yaşındaki	 vicdani	 retçi	 er	 Enver	 Aydemir	
tutuklanarak	Eskişehir	Askeri	cezaevine	gön-
derildi.	 Daha	 sonra	 Aydemir’in	 psikolojik	
durumunun	belirlenmesi	için	Gülhane	Askeri	
Tıp	Akademisi’ne	(GATA)	sevkine	karar	ver-
ildi.	(Milliyet	-	3	Haziran)

İki Gazeteci Daha Ceza Tehdidiyle Karşı 
Karşıya
İstanbul	 11.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	 Savcısı,	
Express	 Dergisi’nde	 yayımlanan	 “Bölgede	
ve	 Kandil’de	 Hava	 durumu/Mücadele	 Ol-
mazsa	Çözüm	Olmaz”	başlıklı	yazısı	nedeni-
yle	 gazeteci	 İrfan	 Aktan	 ve	 dergi	 sorum-
lusu	 Merve	 Erol’un	 cezalandırılmalarını	
istedi.	 Suça	 gerekçe	 yapılan	 yazıda,	 bir	
PKK/KONGRA-GEL	 üyesinin	 sözleri	 ile	
Özgür	 Halk	 dergisinden	 yapılan	 tek	 cüm-
lelik	bir	alıntı,	Terörle	Mücadele	Yasası’nın	
(TMY)	 “Terör	 örgütü	 propagandası	 yap-
mak”	 iddiasına	 karşılık	 gelen	 7.	maddesi-
nin	ihlali	olarak	değerlendiriliyor.	Suçlamayı	
reddeden	 gazeteciler,	 savunmalarında,	
yazının	 tümünün	bir	 gazetecilik	 faaliyetini	
yansıttığını,	ne	kendilerinin	ne	de	Express	
Dergisi’nin	bugüne	dek	herhangi	bir	örgütün	

propagandasını	 yapmasının	 söz	 konusu	
olmadığını	belirttiler.	(Radikal	-	3	Haziran)

Polis Gözetiminde Linç Girişimi
İSTANBUL’un	 Arnavutköy	 ilçesinde	 ikamet	
eden	Beşir	ve	Kutbettin	Kızıltaş’ın	evi	ask-
er	uğurlayan	40	kişilik	bir	grup	tarafından	
taşlı	saldırıya	uğradı.	Durumu	öğrenmek	için	
kapısının	önüne	çıkın	Kızıltaş	kardeşler,	bu	
defa	 da	 linç	 girişimine	 maruz	 kaldı.	 Taş	
ve	sopalarla	saldırıya	uğrayarak,	yaralanan	
iki	 kardeş,	 çareyi	 evlerinin	 yakınında	 bu-
lunan	 karakola	 gitmekte	 buldu.	 Olaylara	
seyirci	 kalan	 polislere	 ‘Bu	 grubu	 buradan	
uzaklaştırın”	diyen	Kızıltaş	kardeşlere	polis	
ise	 “Üzerimize	 gelmeyin”	 cevabını	 verdi.	
(Evrensel	-	3	Haziran)

Mehmet Baransu’ya 10 Yıl Hapis, Karargah 
Kitabı Hakkında Soruşturma  
Hakkari’nin	 Şemdinli	 ilçesindeki	 Ak-
tütün	 Jandarma	 Sınır	 Karakolu’na	 3	 Ekim	
2008’de	yapılan	ve	17	askerin	şehit	olduğu	
baskının	 ardından	 “Aktütün	 Sırları”	 ve	
“Genelkurmay’da	dakika	dakika	yaşananlar”	
başlıklı	haberlerden	dolayı	yargılanan	Taraf	
Gazetesi	Muhabiri	Mehmet	Baransu	hakkında	
Cumhuriyet	Savcısı,	“Devletin	güvenliği	veya	
iç	 veya	 dış	 siyasal	 yararları	 bakımından	
niteliği	itibarıyla	gizli	kalması	gereken	bilg-
ileri	açıklamak”	suçundan	5	yıldan	10	yıla	
kadar	hapisle	cezalandırılmasını	istedi.	(Za-
man	-	4	Haziran)

Tutuklu ve Mahkûmlar Hastaneye 
Götürülmemiş
Mardin	 E	 Tipi	 Kapalı	 Cezaevi’nde	 kalan	
sekiz	tutuklu	ve	hükümlünün	cezaevi	yem-
ekhanesinden	 çıkan	 yemekten	 zehirlendiği	
ve	 hastaneye	 götürülmediği	 öğrenildi.	
(baransav	-	4	Haziran)
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Hacettepe’de ‘Öğrenci-Yönetim’ Gerginliği
Hacettepe	Üniversitesi,	afiş	astıkları,	stant	
açtıkları	ve	el	ilanı	dağıttıkları	gerekçesi-
yle	 96	 öğrenci	 hakkında	 soruşturma	 açtı.	
Soruşturma	sonucunda	bir	öğrencinin	okuldan	
atıldığı,	 10	 öğrencinin	 de	 uzaklaştırma	
cezası	aldığı	kaydedildi.	(Radikal	-	4	Haz-
iran)

Tekirdağ’da Polislerden Darp İddiası
Tekirdağ	 Karadenizliler	 Dayanışma	 Plat-
formu	 Başkanı	 Muharrem	 Akyüz,	 Y.C.	 ve	
M.K.C	 isimli	 şahısların,	 30	 Mayıs	 tari-
hinde,	 Hükümet	 Caddesi’nde	 araçlarıyla	
ilerlerken,	 kendilerini	 sollayan	 başka	 bir	
otomobildeki	 kişilerle	 küçük	 bir	 tartışma	
yaşadıklarını,	 daha	 sonra	 evlerine	 gelen	
polis	ekibi	tarafından	karakola	götürüldük-
lerini	ve	burada	Y.C.	ve	M.K.C’nin,	polisler	
tarafından	 darp	 edildiğini	 öne	 sürdü.	
Akyüz,	kendi	imkânlarıyla	hastaneye	giden	
bu	kişilerin	darp	raporları	olduğunu,	olaya	
ilişkin	 suç	 duyurusunda	 da	 bulunduklarını	
belirtti.	(Milliyet	-	5	Haziran)

Gazeteci İrfan Aktan’a 1 yıl 3 ay hapis 
İstanbul	 11.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesindeki	
duruşmaya,	 tutuksuz	 yargılanan	 Express	
dergisi	muhabiri	İrfan	Aktan	ve	Yazı	İşleri	
Müdürü	 Merve	 Erol	 katıldı.	 Davayı	 ka-
rara	 bağlayan	 mahkeme	 heyeti,	 derginin	
15	 Ekim-16	 Kasım	 2009	 tarihli	 sayısında	
yayınlanan	 ‘’Mücadele	 olmazsa	 çözüm	
olmaz’’	 başlıklı	 yazıda	 topluma	 haber	
verme	 amacı	 ve	 kastının	 aşıldığını,	 örgüt	
propagandası	yapıldığını	 ifade	etti.	Merve	
Erol’un,	yazı	işleri	müdürü	olmasını	da	göz	
önüne	 alarak	 Terörle	 Mücadele	 Kanunu-
nun	(TMK)	7/2.	maddesi	gereğince	16	bin	
660	TL	adli	para	cezasına	mahkûm	edilm-
esine	hükmeden	heyet,	 İrfan	Aktan’ın	 ise	
aynı	madde	kapsamında	1	yıl	3	ay	hapisle	
cezalandırılmasını	kararlaştırdı.	(ntvmsnbc.
com	-	5	Haziran)

AİHM’den Tarkan Mahkûmiyeti  
“Tarkan	 –	 yıldız	 olgusu”	 isimli	 dokto-
ra	 tezinden	 yola	 çıkılarak	 2001	 yılında	
basılan	kitabın	ilk	bölümünde	Tarkan’ın	bir	
yıldız	 olarak	 ortaya	 çıkışı,	 ikinci	 bölüm-
deyse	 şarkıcının	 hayatı	 anlatılıyor.	 Ki-
tapta,	 basında	 çıkmış	 Tarkan’la	 ilgili	 31	
fotoğrafa	 yer	 veriliyor.	 Tarkan’ın	 “imajını	
zedelediği	 ve	 kişilik	 haklarına	 aykırı	
olduğu”	gerekçesiyle	yaptığı	şikâyet	üzerine	
görülen	 davada,	 17	 Eylül	 2001	 tarihinde	
kitabın	toplatılmasına	karar	verilmişti.	Bu-
nun	üzerine	kitabı	basan	yayınevinin	sahibi	
Özcan	Sapan’ın	başvurusunu	değerlendiren	
AİHM,	 ‘’Türkiye’nin,	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	
Sözleşmesi’nin	ifade	ve	düşünce	özgürlüğüyle	
ilgili	10.	maddesini	ihlal	ettiğine’’	hükmet-
ti.	(Zaman	-		8	Haziran)

Açlık Grevindeki Tutukluya Tehdit
Tutuklu	bulunduğu	Kandıra	2	No’lu	F	Tipi	
Cezaevi’nden	 Kırklareli	 Cezaevi’ne	 isteği	
dışında	 sevk	 edilen	 ve	 zorla	 itirafçıların	
kaldığı	 koğuşa	 yerleştirilen	 astım	 hastası	
Behçet	Adanmış,	‘Burada	ciddi	olumsuz	uy-
gulamalara	 tabi	 tutulmaktayım	 ve	 tehdit	
edilmekteyim.	Açlık	grevini	sonlandırıp	ta-
leplerimden	vazgeçmem	için	bu	uygulama-
lara	maruz	kalıyorum’	dedi.	(Gündem	-	8	
Haziran)

Yaşlı Kadın, Örgüt Üyeliğinden Tutuklandı
İzmir’de	 2006,	 2007	 ve	 2008	 yıllarında	
düzenlenen	bazı	basın	açıklamaları	ve	mit-
inglere	katılarak	terör	örgütü	lehine	slogan	
attırıp	konuşma	yaptığı	iddia	edilen	Sultani	
Acıbuca	 (61),	 terör	 örgütü	 üyesi	 olmak-
tan	6	yıl	3	ay	hapis	cezasına	çarptırıldı.	
Acıbuca’nın	 avukatı,	 “Müvekkilim	 61	
yaşında,	 sekiz	 çocuklu,	 okuma	 yazma	 ve	
Türkçe	bilmeyen	bir	kadındır.	Yapılan	çe-
viriler	 de	 hatalıdır.	 Kürtçe	 bilmeyen	 bir	
polis	tarafından	çevrilmiştir.’’	dedi.	(Haber	
7	-	9	Haziran)
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Rektör, Polis El Ele!
Ağrı	Valiliği’nin,	İbrahim	Çeçen	Üniversitesi	
Rektörlüğü’ne	gönderdiği	yazıyla,	Rektörlük	
ve	 İl	 Emniyet	 Müdürlüğü	 ortak	 çalışarak	
Ahmet	 Türk’e	 yönelik	 saldırı	 ile	 Şerzan	
Kurt’un	öldürülmesini	protesto	ettikleri	için	
150	 öğrenciye	 soruşturma	 açıldığı	 ortaya	
çıktı.	(Evrensel	-	9	Haziran)

Türk’e Kürtçe Konuşmadan Dava
Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 24	 Şubat	
2009	tarihinde	‘21	Şubat	Dünya	Dil	Bayramı	
ve	 halklar	 kendi	 dilleri	 ile	 kendi	 duygu	
ve	fikirlerini	dile	getirmeleri	gerekir’	diy-
erek	 meclisteki	 grup	 konuşmasını	 Kürtçe	
sürdüren	Ahmet	Türk	hakkında	‘2820	sayılı	
Siyasi	 Partiler	 Kanunu’nun	 81.	maddesine	
aykırı’	gerekçesi	ile	dava	açtı.	(Gündem	-	
9	Haziran)

Cezaevinde Tutuklu Çocuklara Baskı
İstanbul’un	Ataşehir	İlçesi’nde	2009	yılının	
Aralık	ayında	düzenlenen	protesto	gösteri-
sine	 katıldıkları	 gerekçesiyle	 tutuklanarak	
Maltepe	 Çocuk	 Cezaevi’ne	 gönderilen	 10	
çocuğun,	 koğuş	 değiştirmek	 istediği	 için	
gardiyanlar	 tarafından	 dövüldüğü	 iddia	
edldi.	Söz	konusu	bilgiye	çocuklardan	bir-
inin	ailesine	gönderdiği	mektuptan	ulaşıldı.	
(Baransav	-	10	Haziran)
                                                                      
Eli Kesildi, Ameliyat İçin 9 Hastane Gezdi
Sultanbeyli’de,	 elektrikli	 testere	 ile	 odun	
kesmek	 isterken	 elini	 kesen	 Selami	 Canlı	
(36),	gittiği	9’ncu	hastanede	11	saat	sonra	
ameliyata	alındı.	Selami	Canlı,	,	ilk	olar-
ak	 ağabeyi	 Dilaver	 Canlı	 tarafından	 Sul-
tanbeyli	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi’ne	
kaldırıldı.	 Burada,	 kesilen	 damarı	 dike-
bilecek	 yeterli	 sağlık	 ekibi	 bulunmadığı	
gerekçesiyle	tedavi	edilmedi.	Selami	Canlı	
yakınları	tarafından	kendi	aracıyla	bu	kez	
Dr.	Lütfi	Kırdar	Kartal	Eğitim	ve	Araştırma	
Hastanesi’ne	 götürüldü.	 Eline	 pansuman	
yapılan	Selami	Canlı,	burada	da	doktorun,	
“10	saat	sürecek	bir	ameliyata	gireceğim.	

Vakit	 kaybetmiş	 olursun.	 Başka	 yere	 gi-
din”	 demesinden	 sonra	 sırayla	 Göztepe	
Eğitim	ve	Araştırma,	Haydarpaşa	Numune,	
Şişli	 Etfal,	 İstanbul	 Eğitim	 ve	 Araştırma	
ile	İstanbul	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	has-
tanelerine	 gitti.	 Bu	 hastanelerde	 gerekli	
ekipmanın	bulunmaması	nedeniyle	ameliyat	
edilemeyeceği	 kendisine	 söylenen	 Selami	
Canlı,	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	Hastanesi’ne	
başvurdu.	 Ancak	 burada	 da	 doktorun	 1	
saat	sonra	geleceğinin	söylenmesi	üzerine	
son	çare	olarak	gidilen	Okmeydanı	Eğitim	
ve	 Araştırma	 Hastanesi’nde	 Selami	 Canlı	
ameliyata	alındı.	(Radikal	-	14	Haziran)
                                                      
Bot Bağcıkları İle Kendini Astığı İddia Ed-
ildi
Askeri	birliğine	iki	hafta	önce	teslim	olan	
Mardin	nüfusuna	kayıtlı	jandarma	er	Ham-
za	Deniz’in	mescit	tuvaletinde	kendini	bot	
bağcıkları	 ile	 astığı	 iddia	 edildi.	 Ailesine	
Deniz’in	önce	kaybolduğunu	söyleyen	askeri	
yetkililer,	 ailenin	 ısrarlı	 takibi	 sonucunda	
önce	‘mescide	gittiğini	söylemişti’	cevabını	
verdiler,	 tam	 7	 saat	 sonra	 da,	 kendisini	
asarak	 intihar	 ettiğini	 söylediler.(gundem-
online.net	-14	Haziran	)

Havale Geçirdi Denilen Çocuk Pencere-
den İtilmiş
Gaziantep’in	 Nizip	 İlçesi’ndeki	 rehabilita-
syon	merkezinde	havale	geçirdiği	iddiasıyla	
hastaneye	götürülen	ve	öldüğü	tespit	ed-
ilen	 zihinsel	 engelli	 4	 yaşındaki	 Mehmet	
Ayyılmazer’in,	zihinsel	engelli	14	yaşındaki	
R.Ç.	 tarafından	 pencereden	 itildiği	 öne	
sürüldü.	(Milliyet	-	17	Haziran)
 
Gözaltında Bacağı Kırıldı
İstanbul’un	Arnavutköy	 İlçesi’nde	19	Haz-
iran	 2010’da	 BDP’nin	 düzenlediği	 basın	
açıklamasına	 katıldıktan	 sonra	 gözaltına	
alınan	 Farız	 Özmen’in	 Arnavutköy	 Emni-
yet	Müdürlüğü’nde	darp	edilmesi	nedeniyle	
bacağı	kırıldı.	Farız	Özmen	Haseki	Eğitim	
ve	 Araştırma	 Hastanesi’nde	 ameliyata	
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alındı.	(Baransav	-	19	Haziran)				
                                                                 
Yanlış İğneden Sakat Kaldı  
Bursa’da,	 bel	 ağrısı	 şikâyeti	 için	 verilen	
iğneyi	Sağlık	Ocağı’ndaki	hemşirenin	yanlış	
yere	yapması	sonucu	53	yaşındaki	Hikmet	
Demirci’nin	 sol	 bacağında	 yüzde	 yetmiş	
oranında	işlev	kaybı	meydana	geldi.	(Star	
-	20	Haziran)

Paran Varsa Karne de Var!                                                              
Ülke	 genelinde	 öğrenciler	 karne	 heyecanı	
yaşarken	 Rize’de	 Ali	 Metin	 Kazancı	
Lisesi’nde	öğrenciler	karne	şoku	yaşadı!	80	
lirayı	 veren	 öğrenciler	 karnelerini	 alırken	
parayı	veremeyenler	evlerine	eli	boş	döndü.	
(Evrensel	-	21	Haziran)

Sevk İçin 3 Saat Bekletildi ve Öldü
Kütahya’nın	Gediz	 ilçesinde,	nefes	darlığı	
ve	göğüs	ağrısı	şikâyeti	başlayan	Münevver	
Akkuş	 (49)	 eşi	 tarafından	 Gediz	 Devlet	
Hastanesine	 getirildi.	 Acil	 Serviste	 nö-
betçi	 pratisyen	 doktor	 İ.D.	 tarafından	
muayene	 edildikten	 sonra	 ilk	 müdahalesi	
yapılan	 Münevver	 Akkuş’un	 durumunun	
ağır	 olduğu	 anlaşıldı.	 Nöbetçi	 pratisyen	
doktor	 İ.D,	 dahiliye	 uzmanı	 Dr.	 Ü.A.T’yi	
telefonla	 arayarak	 Akkuş’un	 durumunun	
ağırlaştığını	 ve	 Kütahya	 Devlet	 Hastane-
sine	 sevk	 işlemi	 yapılması	 için	 gelme-
si	 gerektiğini	 bildirdi,	 ancak	 Ü.A.T.	 has-
taneye	 gelmedi.	 Ü.A.T,	 ilk	 kez	 telefonla	
çağrıldıktan	3	saat	sonra	hastaneye	gelerek	
sevk	 işlemini	 yaptı	 ve	 ambulansa	 alınan	
kadın,	 Kütahya’ya	 sevk	 edilirken	 yolda	
yaşamını	 yitirdi.	 (Milliyet	 -	 22	 Haziran)																																																																																																																																									
                                         
İki Kişi Polis Tarafından Darp Edildi
Bursa’da	alkollü	oldukları	ileri	sürülen	S.Ö.	
(32)	ve	M.A.Y.’nin	(17)	gece	gittikleri	ben-
zin	istasyonunda	taşkınlık	yapmasına	polis	
ekiplerinin	müdahale	etmesi	sonucu	çıkan	
arbedede	iki	kişinin	polis	ekibi	tarafından	
dövüldüğü	kameralar	tarafından	kaydedildi.	
Kamera	 kayıtlarına	 yansıyan	 görüntülerde	

iki	kişinin,	polis	ekibine	satırla	saldırmaya	
çalıştığı	 ve	biber	gazıyla	etkisiz	hale	ge-
tirilen	 iki	 kişinin	 beş	 kişilik	 polis	 ekibi	
tarafından	copla	darp	edildiği	görüldü.	Darp	
edilen	 iki	 kişi	 “polis	 ekibine	 mukavemet	
ettikleri”	 gerekçesiyle	 tutuklanırken	 po-
lis	 memurları	 hakkında	 da	 soruşturma	
başlatıldığı	öğrenildi.	(Baransav	-	26	Haz-
iran)

Anne-Babaya Evlat Acısından Sonra Hapis 
Cezası
Balıkesir’de	 maç	 izlemeye	 giderken	
öldürülen	oğullarının	katilinin	aldığı	cezayı	
az	bularak	‘Satılmış	mahkeme.	Sizin	mahke-
menizi	tanımıyoruz.	Savcı	sanık	avukatları	
gibi	davranıyor.’	diye	tepki	gösteren	anne	
ve	 babaya	 15	 ay	 hapis	 cezası	 verildi.	
(Radikal	-	27	Haziran)

Hassa’da 2 Köylü Yanlış Ateş Sonucu Öldü                                                             
Hatay’ın	Hassa	ilçesinde	güvenlik	güçlerinin,	
köylüleri	 terörist	 zannederek	 ateş	 açması	
sonucu	 2	 köylü	 öldü,	 1	 köylü	 yaralandı.	
(Zaman	-	28	Haziran)
                                                                                                                     
Şube Kongresine Katıldılar, İşten Atıldılar
Mersin	 Taşucu’ndaki	 Medmar	 Mermer	
İşletmesi’nin	 34	 işçisi,	 üyesi	 oldukları	
Türkiye	 Maden	 İşçileri	 Sendikası’nın	 şube	
genel	kuruluna	katıldıkları	için	işten	atıldı.	
(Evrensel	-	30	Haziran)
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Temmuz Ayı Hak İhlalleri

Saldırganlara Yaptırım Yok
Bartın	Üniversitesi’nde	eğitim	gören	öğrenciler	
Ferhat	Demir	ve	Ahmet	Güven	önceki	gün	
evlerine	giderken	ülkücü	olduğunu	belirten	
bir	grubun	saldırısına	uğradı.	Olaydan	sonra	
hastaneye	kaldırılan	Kürt	öğrencilerden	Fer-
hat	 Demir’in	 burnunun	 kırıldığı	 öğrenildi.	
Öte	yandan	öğrencileri	hastanelik	eden	ve	
ülkücü	oldukları	belirtilen	saldırganlarla	il-
gili	herhangi	bir	işlem	yapılmadığı	öğrenildi.	
(Evrensel	-	1	Temmuz)

Lice’de Askerlerin Taradığı 2 Köylü Kan 
Kaybından Öldü
Diyarbakır’ın	Lice	İlçesi’ne	bağlı	Goma	Ah-
met	Mezrası’nda	askerlerin	taraması	sonucu	
yaşamını	 yitiren	 Ferhat	 Taruk	 ve	 Çekdar	
Kanay’ın	cenazeleri	Lice	Halis	Toprak	Vakfı	
Hastanesi’ne	 getirildi.	 Taruk	 ve	 Kanay’ın	
abluka	 altına	 alınan	 mezraya	 uzun	 süre	
ambulansın	 gitmesine	 izin	 verilmediği	 için	
kan	kaybından	dolayı	yaşamlarını	yitirdikleri	
bildirildi.	 İHD	 ve	 MAZLUMDER	 ise	 bölgeye	
heyet	gönderdi.	(Birgün	-	3	Temmuz)

Gözaltında Garip ‘İntihar’
İstanbul	 Güneşli’de	 polisler	 tarafından	
gözaltına	 alınan	 Resul	 Gür	 adındaki	
vatandaşın	 cenazesi,	 “Yüksekten	 atlayarak	
intihar	etti.”	denilerek	ailesine	teslim	edil-
di.	35	yaşındaki	Resul	Gür	isimli	vatandaşın,	
gözaltında	 darp	 edilerek	 öldürüldüğü	 id-
dia	 edildi.	 Konuyla	 ilgili	 olarak	 Savcılık	
tarafından	 inceleme	 başlatatıldı.	 Gür’ün	
cenazesi	Iğdır’da	düzenlenen	törenle	defn-
edildi.	(Birgün	-	4	Temmuz)

Cezaevlerinde Baskılar
Edirne	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	 görüşe	 giden	
tutuklu	 ve	 hükümlü	 yakınları,	 cezaevi	
yönetiminin,	görüşmelere	tek	tip	elbiselerle	
girilmesi	yönünde	baskı	yaptığını	ve	

uygulamayı	kabul	etmeyen	ailelerin	görüşe	
alınmadığı	iddia	etti.	(ETHA	-	6	Temmuz)

Siirt Cezaevi’ndeki Çocuklardan Çağrı
Siirt	 E	 Tipi	 Cezaevi’nde	 kalan	 çocuk-
lar,	 cezaevlerinde	 yaşadıkları	 hak	 ihlaller-
ine	 dikkat	 çekerek,	 kamuoyunun	 seslerini	
duymasını	 istedi.	Çocuklar	adına	A.Ö.	adlı	
çocuk	tarafından	yapılan	yazılı	açıklamada,	
çocuk	 tutukluların	 cezaevinde	 yoğun	 hak	
ihlalleriyle	 karşı	 karşıya	 kaldıkları	 belirtil-
di.	 Koğuşlarda	 hem	 sıcak	 hem	 de	 soğuk	
su	 sıkıntısı	 yaşadıklarını	 belirten	 A.Ö,	
sıcak	 su	 olmadığı	 günlerde	 banyo	 yap-
makta	 zorlandıklarını	 ve	 soğuk	 suyla	 ban-
yo	 yaptıklarını	 söyledi.	 Yemeklerinden	 kıl,	
böcek,	 tüy,	 kavrulmuş	 kelebek,	 kavrulmuş	
çekirge	 çıktığını	 belirten	 A.Ö,	 çoğu	 za-
man	 aç	 kaldıklarını	 kaydetti.	 Cezaevinde	
gardiyanların	baskılarına	maruz	kaldıklarını	
ifade	eden	A.Ö,	mahkemeye	veya	hastaneye	
götürülürken	18	yaş	altı	olmalarına	rağmen	
kelepçelendiklerini	 anlattı.	 (Evrensel	 -	 7	
Temmuz)
 
“Ada’ya Pikniğe Gittik, Karakolda İşkence 
Gördük” 
İddiaya	 göre,	 30	 kişilik	 aile	 grubu	 4	
Temmuz’da	piknikten	dönmek	için	akşamüstü	
vapur	 iskelesine	gitti.	 İki	aile	üyesi	yanlış	
turnikeden	geçince	İstanbul	Deniz	Otobüsleri	
(İDO)	 işletmesinin	özel	güvenlik	 görevlileri	
kaba	 bir	 şekilde	müdahale	 etti.	 O	 sırada	
olay	 yerinde	 bulunan	 ve	 daha	 sonra	 po-
lis	 oldukları	 anlaşılan	 iki	 sivilin	de	müda-
halesiyle	 arbede	 büyüdü.	 Aile	mensupları,	
tartışmanın	 ardından	 götürüldükleri	 polis	
merkezinde	hakaret,	fiziksel	 şiddet	ve	te-
hditlerle	 karşılaştıklarını	 iddia	 etti.	 İnsan	
Hakları	Derneği	konunun	takipçisi	olacağını	
açıkladı.	(bianet.org	-	7	Temmuz)
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Diyarbakır’da Cezaevini Protesto Eden 
Çocuklara Ceza ve Sürgün
Diyarbakır	 E	 Tipi	 Cezaevi’nde	 hasta	
arkadaşları	hastaneye	sevk	edilmediği	için	
eylem	 yapan,	 Terörle	 Mücadele	 Kanunu	
kapsamında	tutuklu	ve	hükümlü	çocukların	
hepsi	 cezaevi	 yönetimince	 cezalandırıldı.	
Özgürlüğünden	Yoksun	Gençlerle	Dayanışma	
Derneği,	Adalet	Bakanlığı	Ceza	Tevkif	Ev-
leri	 Genel	 Müdürlüğü’ne	 eyleme	 katılan	
çocukların	durumu	ile	ilgili	yazdığı	yazıya	
cevap	 şu	 şekildedir:	 ”Diyarbakır	 Cezaevi	
koşullarını	protesto	eden	tutuklu	çocuklar	
odaya	kapatıldı;	haklarında	adli	soruşturma	
açıldı.”	(bianet.org	-	7	Temmuz)

Üç Çocuğa Hapis, Dokuz Çocuğa Gözaltı 
Terörle	 Mücadele	 Kanunu	 kapsamında	
yargılanan	çocuklarla	ilgili	düzenleme	Mec-
lis	Genel	Kurulu’nda	görüşülmeyi	beklerken,	
Erzurum	Özel	Yetkili	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	
polise	taş	attıkları	iddiasıyla	üç	çocuğa	bi-
rer	yıl	hapis	cezası	verdi;	Adana’da	dokuz	
çocuk	 aynı	 iddiayla	 gözaltına	 alındı.	 (bi-
anet.org	-	8	Temmuz)

Kolluk Kuvvetlerinin Aşırı Güç Kullanımı 
Sonucu Meydana Gelen İhlaller
Iğdır’da	20	Haziran	2010’da	bir	kafeteryaya	
giren	 12	 çevik	 kuvvet	 polis	 memurunun	
içeride	bulunanlara	“burayı	boşaltın	ulan”	
diye	 bağırması	 üzerine	 çıkan	 tartışmanın	
ardından,	 polis	 ekibinin	 kafeteryaya	 gaz	
bombası	attığı	ve	Orkun	Ataman’ı	(34)	darp	
ederek	 gözaltına	 aldığı	 öğrenildi.	 Orkun	
Ataman,	 götürüldüğü	 karakolda	 ve	 tedavi	
olmak	için	gittiği	hastanede	dövüldüğünü	il-
eri	sürerek	Iğdır	Cumhuriyet	Başsavcılığı’na	
başvurdu.	Olayın	meydana	geldiği	bölgede	
bulunan	 güvenlik	 kameralarının	 görüntü-
lerini	inceleyen	savcılık,	Orkun	Ataman’ın,	
görgü	tanıklarının	ve	12	polis	memurunun	
ifadesine	 başvurduktan	 sonra	 olayla	 ilgili	
soruşturma	başlattı.	(Günlük	-	8	Temmuz)

Ücretlerini Istediler Gözaltına Alındılar
Toplu	Konut	İdaresi	(TOKİ)	Adıyaman	Besni	
İnşaatları’nda	çalışan	ve	9	aydır	ücretleri	
ödenmeyen	işçiler,	TOKİ	Başkanlığı	önünde	
oturma	eylemi	yaptı.	Polis	eyleme	müda-
hale	ederken,	işçiler	gözaltına	alındı.	(Ev-
rensel	-	8	Temmuz)

Üç Öğrenci Hala Tutuklu
11	 Eylül	 2007	 günü	 Ankara	 Sıhhiye	 Çok	
Katlı	Otoparkı’ndan	sahte	plakalı	Mercedes	
Vito	 marka	 otomobilde	 bulunan	 300	 kilo	
TNT’den	dolayı	gözaltına	alınıp	tutuklanan	
Kürt	öğrencilerin	mağduriyeti	2.5	yıldır	de-
vam	 ediyor.	 Ergenekon	 davasının	 tutuklu	
sanıklarından	 Muzaffer	 Tekin’in,	 ‘Gözdağı	
vermek	 için	 Sıhhiye’de	 çok	 katlı	 otopar-
ka	patlayıcı	yüklü	araç	bıraktık’	ifadesine	
rağmen	mahkeme,	 İdris	 Nakçi,	 Ali	 Sayan	
ve	Alparslan	Özkan	isimli	3	Kürt	öğrenciyi	
2.5	yıldır	tutuklu	olarak	yargılanmaktadır.	
(Evrensel	-	9	Temmuz)

Evde Gaz Bombası Karakolda Tehdit
MERSİN’de	önceki	gün	düzenlenen	göster-
iye	polisin	müdahalesi	sırasında	evine	gaz	
bombası	 atılan	 Baki	 Oral	 adlı	 vatandaş,	
Siteler	 Polis	 Karakolu’na	 giderek	 olayı	
anlattığını,	 fakat	 karakolda	 polisin	 kendi-
sine,	 “Ne	 saçmalıyorsunuz.	 Burada	 sizi	
döveceğiz	de	öldüreceğiz	de.”	diyerek	teh-
dit	ettiğini	iddia	etti.	(Evrensel	-	10	Tem-
muz)

Mendil ve Tarak Suç Unsuru
Rize	 L	 Tipi	 Kapalı	 Cezaevi’nde	 kalan	
Selman	 Çiçek,	 cezaevinde	 yaşanan	 hak	
ihlallerine	 ilişkin,	 ailesi	 aracılığıyla	 Tu-
tuklu	Aileleri	Hukuk	Dayanışma	Dernekleri	
Federasyonu’na	 (TUHAD-FED)	 başvurdu.	
Söz	konusu	mektupta;	cezaevinde	mendil,	
tarak,	 mektubun	 da	 suç	 unsuru	 sayıldığı	
ve	 bu	 nedenle	 hücre	 cezaları	 verildiği;	
hasta	 tutukluların	hastaneye	gitme	 talep-
lerinin	 idarece	“Aracımız	 yok,	 götüremiy-
oruz”	diyerek	reddedildiği,	haftada	10	saat	
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olan	 diğer	 tutuklularla	 sohbet	 haklarının	
çoğu	 zaman	 2-3	 saate	 indirildiği,	 bazen	
de	hiç	uygulanmadığı,	 cezaevindeki	 siyasi	
tutukluların	bütün	bloklarda	dağınık	olarak	
tutulduğunu	ve	bu	şekilde	de	aralarındaki	
dayanışma	 ve	 yardımlaşmanın	 engellen-
mek	istendiği	vurgulandı.	Çiçek,	aramalar	
sırasında	 bütün	 eşyalarının	 dağıtıldığını,	
kırıldığını	 ve	 çoğu	 zaman	 da	 “örgüt	
propagandası”	 yaptıkları	 iddiasıyla	 el	
konulduğunu	belirtti.	Cezaevinde	bulunan	7	
tutuklunun	da	uygulamaları	protesto	etmek	
amacıyla	12	gündür	açlık	grevinde	olduğu	
bildirildi.	(Evrensel	-	12	Temmuz)

Yine Askeri Mühimmat, Yine Ağır Yaralı 
Bir Çocuk
Şırnak’ın	İdil	ilçesine	bağlı	Sulak	köyünde	
jandarma	 karakoluna	 bağlı	 askerlerin	 bir	
gün	önce	arazi	taramasında	konakladıkları	
yerde	bulduğu	askeri	mühimmatla	oynarken	
yaşanan	patlama	sonucu	ağır	yaralanan	11	
yaşındaki	 Harun	 Suna’nın	 hayati	 tehlikesi	
sürüyor.	(Evrensel	-	12	Temmuz)

Vali Yardımcısı sanliurfa.com Sitesini 
Erişime Kapattırdı
Şanlıurfa	1.	Asliye	Hukuk	Mahkemesi,	Vali	
yardımcısı	Yıldıray	Malğaç	ile	ilgili	eleştirel	
haber	ve	yorumlar	yaptığı	nedeniyle	4721	
Sayılı	 Medeni	 Yasa’nın	 kişilik	 haklarına	
saldırıyı	 düzenleyen	 24.	 maddesine	 day-
anak	 göstererek	 “Sanliurfa.com”	 internet	
sitesi	 ile	 ilgili	 ihtiyati	 tedbir	 kararı	 aldı.	
(bianet.org	-	14	Temmuz)

Canım Acıyor Anne
Batman’da	gösteriye	katıldığı	gerekçesiyle	
tutuklanan	 ve	 9	 aydır	 Diyarbakır	 E	 Tipi	
Cezaevi’nde	 tek	 kişilik	 koğuşta	 kalan	 15	
yaşındaki	Berivan	S.	tüm	uyarılara	rağmen	
başka	koğuşa	verilmeyince	travma	geçirdi.	
Berivan,	 artık	 ilaçla	 uyutuluyor,	 ilaç	 ver-
ilmeyince	de	kendine	zarar	veriyor.	(Evren-
sel-	15	Temmuz)

Dört Hastane Dolaştırılan 7 Yaşındaki Ji-
yan Öldü
Diyarbakır’da	Orman	İşletme	Müdürlüğü’nde	
memur	olarak	çalışan	babası	45	yaşındaki	
Zeki	Çakan	tarafından	karın	ağrısı	şikâyetiyle	
özel	 hastaneye	 götürülen	 7	 yaşındaki	 Ji-
yan,	 faranjit	 teşhisi	 konulup	 ilaç	 verilip	
evine	 gönderildi.	 Ağrıları	 devam	 edince	
yine	 hastaneye	 götürülen	 Jiyan,	 en	 son	
götürüldüğü	Dicle	Üniversiesi	Tıp	Fakülte-
si	 Hastanesi’nde	 yaşamını	 yitirdi.	 Yapılan	
otopside	Jiyan’ın	bağırsağında	delik	olduğu	
ölümün	de	bu	yüzden	gerçekleştiği	belirlen-
di.	Bu	gelişmeler	üzerine	Zeki	Çakan,	kızını	
götürdüğü	 hastaneler	 hakkında	 savcılığa	
suç	 duyurusunda	 bulundu.	 (Radikal	 -	 16	
Temmuz)

Kışlada Şüpheli Bir Ölüm Daha
Yozgat’ta	 askerlik	 yapan	 ve	 terhisine	 2	
ay	 kalan	 Muş’un	 Bulanık	 ilçesi	 nüfusuna	
kayıtlı	 Ercan	 Yeşilkaya’nın	 intihar	 ettiği	
öne	sürüldü.	Ailesi	tarafından	askeri	tören	
yapılmasına	 izin	 verilmeyen	 Yeşilkaya’nın	
cenazesi	İstanbul’a	gönderildi.	(Evrensel	-	
16	Temmuz)

Hastane Koridorunda Parasızlıktan Öldü!
Bitlis’in	Hizan	ilçesinde	kalp	krizi	nedeniyle	
hastaneye	 kaldırılan	 65	 yaşındaki	 Süphan	
Çetin	isimli	kadının,	yeşil	kart	vizesi	bittiği	
için	iki	saat	bekletildiği	hastane	koridorun-
da	yaşamını	yitirdiği	iddia	edildi.	(Evrensel	
-	16	Temmuz)

Görme Engelli Vatandaşa Karakolda Dayak 
Iddiası
Seyyar	satıcılık	yapan	50	yaşındaki	Mehmet	
Elveren	 iddiaya	göre	geçtiğimiz	Perşembe	
günü	 Çengelköy’de	 kaçak	 sigara	 satışı	
yaptığı	sırada	polisler	tarafından	o	sırada	
yanında	bulunan	kardeşi	Ahmet	Elveren	ile	
birlikte	de	Çengelköy	Sabancı	Polis	Merkezi	
Amirliğine	götürüldü.	Burada	çıkan	arbed-
ede	doğuştan	görme	engelli	olan	Mehmet	
Elveren	 ile	 kardeşi,	 darp	 edildi.	 Elveren	
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Üsküdar	Adli	Tıp	Şube	Müdürlüğüne	giderek	
darp	raporu	aldı	ve	savcılığa	şikâyette	bu-
lundu.	(Milliyet	-	17	Temmuz)

Tekel İşçisine Destek Olana 1 Yıl 3 Ay 
Ceza
4	Şubat’ta	TEKEL	işçilerine	destek	amacıyla	
tüm	 yurt	 genelinde	 eylem	 yapılmıştı.	
Lüleburgaz’da	 yapılan	 eylemin	 ardından	
açılan	 davada	 mahkeme	 Petrol-İş	 Trakya	
Şube	Başkanı	Turgut	Düşova’ya,	Tüm	Bel-
Sen	Kırıkkale	Şube	Başkanı	Enver	Turan’a	
ve	ÖDP	Kırıkkale	İl	Başkanı	Raif	Arda’ya	1	
yıl	6	ay	hapis	cezası	verdi.	Ceza	1	yıl	3	aya	
düşürülürken	cezanın	uygulaması	ertelendi.	
(Evrensel	-	17	Temmuz)

Özalp’te Patlama: 1 Çocuk Ağır Yaralı 
Van’ın	 Özalp	 ilçesine	 bağlı	 Damlacık	
köyünde	 sabah	 saatlerinde	 kuzularını	 ot-
latmaya	 götüren	 12	 yaşındaki	 Fırat	 Alp-
kaya,	 Akspi	 Karakolu’na	 50	 metre	 me-
safede,	kuzulardan	birinin	mayına	basması	
sonucu	meydana	gelen	patlama	sonucu	ağır	
yaralandı.	 Özalp	 Devlet	 Hastanesi’nde	 ilk	
müdahalesi	 yapılan	 Alpkaya,	 Van	 Devlet	
Hastanesi’ne	 sevk	edildi.	Devlet	Hastane-
si	 Yoğun	 Bakım	 Ünitesi’nde	 tedavi	 altına	
alınan	 Alpkaya’nın	 babası	 Reşit	 Alpkaya,	
oğlunun	hayati	tehlikesinin	sürdüğünü	söyl-
edi.	(Evrensel	-	19	Temmuz)

Tedavisi Engellenen Öğretmen
Fırat	 Üniversitesi	 Türkçe	 öğretmenliği	
bölümünü	bitirdiği	2005	yılında,	osteosarkom	
adlı	kemik	kanseri	hastalığına	yakalanması	
nedeniyle	beş	yıldır	tedavi	gören	ve	henüz	
öğretmenlik	yapmaya	başlayamayan	Türkçe	
Öğretmeni	Şafak	Bay’ın,	 tedavi	amacı	 ile	
ABD’de	 gitmesi	 gerekmektedir.	 1	 Tem-
muz	2010’da	“tedavinin	hemen	başlaması	
gerektiği”	 uyarısıyla	 ABD	 Büyükelçiliği’ne	
başvuru	yapılmış	ve	ABD	Büyükelçiliği	de	2	
Temmuz	2010’da	Şafak	Bay’a	randevu	ver-
erek	vize	için	gerekli	görüşmeyi	yapmıştır.	
Buna	 rağmen	 ABD	 Büyükelçiliği	 henüz	

vize	 başvurusunu	 yanıtlamamıştır.	 Ayrıca	
Şafak	 Bay’ın	 hastalığının,	 “Türkiye’de	 te-
davisinin	mümkün	olmadığının”	tespit	ed-
ilmesi	 amacıyla,	 Numune	 Hastanesi’ne	
sevk	 ettirilmesi	 için	 gerekli	 bürokratik	
işlemleri	 hızlandırılması	 amacı	 ile	 Sağlık	
Bakanlığı’na	yapılan	başvurulardan	da	hâlâ	
sonuç	 alınamamıştır.	 ABD	Büyükelçiliği’nin	
vize	 başvurusuna	 henüz	 yanıt	 vermemesi	
ve	 Sağlık	 Bakanlığı’nın	 da	 somut	 adımlar	
atarak	 ilgili	 sağlık	 raporu	 için	 gerekli	
işlemleri	yapmaması	nedeniyle,	Şafak	Bay,	
hastalığı	 terminal	 dönemde	 olmasından	
ötürü	son	derece	tehlikeli	olmasına	rağmen	
Abdi	İpekçi	Parkı’nda	süresiz	açlık	grevine	
başlamıştır.	(TİHV	-	21	Temmuz)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
Mardin’in	 Nusaybin	 İlçesi’nde	 askeri	
operasyonları	 protesto	 etmek	 amacıyla	
düzenlenen	 protesto	 yürüyüşünü	 takip	
eden	 Dicle	 Haber	 Ajansı	 (DİHA)	muhabiri	
Vahap	İş,	haber	yapmak	amacıyla	görüntü	
almaya	 çalışırken	 polis	 ekibi	 tarafından	
darp	edilerek	gözaltına	alındı.	İlçe	Emniyet	
Müdürlüğü’ne	 götürülen	Vahap	 İş’in	 aldığı	
darbeler	nedeniyle	bir	parmağının	kırıldığı	
öğrenildi	(ANF	-	25	Temmuz)

Kolluk Kuvvetlerinin Aşırı Güç Kullanımı 
Sonucu Meydana Gelen İhlaller
Trabzon’da	 27	 yedi	 kişinin	 yaralanmasıyla	
sonuçlanan	bir	kavga	nedeniyle	polis	eki-
plerinin	 oluşturduğu	 güvenlik	 kordonunun	
içinde	bulunan	dükkânına	gitmek	isteyen	bir	
esnaf	polis	memurları	tarafından	engellen-
di.	Olay	yerinde	dükkânının	bulunduğunu	ve	
oraya	gitmek	istediğini	belirten	esnaf,	bir	
polis	memuru	tarafından	tokatlandı.	Esnafa	
tokat	atan	polis	memurunu	uzaklaştırarak	
tartışmayı	 sonlandıran	 bir	 polis	 amirinin	
uyarıları	sonrasında	ise	esnafın	özür	diley-
erek	 olay	 yerinden	 ayrıldığı	 olay	 yerinde	
bulunan	 kameralar	 tarafından	 kaydedildi.	
(Hürriyet	-	28	Temmuz)
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Yargılanan Sosyolog
Çağdaş	Hukukçular	Derneği	(ÇHD)	İstanbul	
Şubesi’nin	 yayın	 organı	 Çağımızda	 Hukuk	
ve	 Toplum	 adlı	 dergide	 kaleme	 aldığı	
bir	 yazıda	 “yasadışı	 örgüt	 propagandası	
yaptığı”	 iddiasıyla	 hakkında	 soruşturma	
başlatılan	 Sosyolog	 İsmail	 Beşikçi’nin	 ve	
Çağımızda	Hukuk	ve	Toplum	Dergisi’nin	So-
rumlu	Yazı	 İşleri	Müdürü	Zeycan	Balcı’nın	
TMY’nin	 7/2.	 maddesi	 uyarınca	 İstanbul	
11.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	yargılanacağı	
öğrenildi.(Baransav	-	28	Temmuz)

Kolluk Kuvvetlerinin Aşırı Güç Kullanımı 
Sonucu Meydana Gelen İhlaller
Şırnak’ın	Cizre	İlçesi’nde	polis	aracına	taş	
attığı	 iddia	 edilen	 M.B.	 (11),	 polis	 eki-
binin	 açtığı	 ateş	 sonucu	 bacağından	 vu-
rularak	 yaralandı.	 Yaralı	 halde	 gözaltına	
alınan	 M.B.’nin	 polis	 aracının	 kırılan	
camının	 parasını	 ödemesi	 üzerine	 serbest	
bırakıldığı,	M.B.’nin	yaralanması	nedeniyle	
ise	polis	memurları	hakkında	herhangi	bir	
işlem	 başlatılmadığı	 öğrenildi.	 (yeniozgur-
politika.com	-	30	Temmuz)

Gazeteci Ahmet Karahasanoğlu Hapis ve 
Para Cezasına Mahkûm Edildi
Vakit	 Gazetesi	 Yazı	 İşleri	 Müdürü	 Ahmet	
Karahasanoğlu’na,	Ergenekon	davası	sanığı	
Mehmet	 Haberal	 ile	 CHP	 Genel	 Başkanı	
Kemal	 Kılıçdaroğlu	 hakkındaki	 haberleri	
sebebi	 ile	 1	 yıl	 2	 ay	 17	 gün	 hapis	 ve	
6	bin	 500	TL	para	 cezası	 verildi.	 Ahmet	
Karahasanoğlu’nun	ifadesinin	alınmadığı	id-
dia	 edildi.	 (medyadernegi.org	 –	 30	 Tem-
muz)
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Ağustos Ayı Hak İhlalleri

Polis Eve Gaz Bombası Attı
Mersin’in	 Akdeniz	 ilçesinde,	 Dörtyol	 ve	
İnegöl’deki	 saldırıları	 protesto	 eden	 gruba	
polis	 gaz	 bombasıyla	 müdahale	 ederken,	
bir	gaz	bombası	Ertem	ailesinin	evine	isa-
bet	etti.	Eve	isabet	eden	gaz	bombasından	
dolayı,	evde	uyuyan	dört	çocuk	zehirlendi.	
(Evrensel	–	1	Ağustos)

Emniyette İşkence
Ankara	 Emniyeti	 KOM	 şubesi	 polislerince	
adliyeye	götürülen	Talat	G.	polisin	zaafından	
faydalanıp	kaçınca,	polis	zanlıyı	yakalamak	
için	 ablası	 Ruşen	 T.	 yi	 gözaltına	 aldı.	 Bir	
gece	nezarethanede	tutulan	Ruşen	T.	çıkışta	
savcılığa	şikayette	bulundu.	Emniyet	Amiri	
Serkan	 K.	 hakkında	 işkence	 soruşturması	
başlatıldı.	(Birgün	–	1	Ağustos)

Emniyet Bahçesinde Kurşunlama 
Hatay’da	dört	polisin	ölümüyle	sonuçlanan	
olaydan	sonra	gözaltına	alınan	ve	Emniyet	
Müdürlüğü’nün	 bahçesinde	 ateş	 açılarak	
sekiz	 kurşunla	 yaralanan	 Mehmet	 Boz-
kurt,	 kendisine	 ateş	 açan	 iki	 kişinin	 kim	
olduklarının	belirlenemediğini,	polis	de	ola-
bilecekleri	iddiasında	bulundu.	(Radikal	–	2	
Ağustos)

Kürtçe Park İsmine İzin Çıkmadı
Van	Belediyesi	meclis	üyelerinin	aldığı	kara-
rla	ismi	‘’Feqiyê	Teyran’’	olarak	değiştirilen	
Şehir	Parkı’na	Valilikten	izin	çıkmadı.	Beledi-
ye	Başkanı	Bekir	Kaya	ise	parkın	adını	‘’Fe-
qiyê	Teyran	Parqı’’	olarak	değiştirdiklerini,	
kararın	 arkasında	 olduklarını	 ifade	 etti.	
(Haber7	–	3	Ağustos)

Polisten Dayak Yedi
Tunceli’nin	Hozat	İlçesi’nde	kimlik	kontrolü	
yapan	polis	ekipleri	 İmam	Aslan’ı	 gerekçe	
göstermeden	darp	ederek	gözaltına	aldı.	

Yapılan	işlemlerin	ardından	serbest	bırakılan	
İmam	 Aslan,	 polis	 memurları	 tarafından	
İlçe	 Emniyet	 Müdürlüğü’ne	 götürülürken	
dövüldüğünü	 ileri	 sürerek	 polis	 memurları	
hakkında	 suç	 duyurusunda	 bulunacağını	
söyledi.	(Vatan	–	3	Ağustos)

Asıl Şaka İntihar Açıklaması 
Piyade	Çavuş	Murat	Çakal	Erzincan	Tarcan’da	
12	 aydır	 askerlik	 yapıyordu.	 Karnından	
vurulmuş	 olarak	 bulunan	 askerin	 ölümüyle	
ilgili	‘intihar’	dense	de	aile	buna	inanmıyor.	
Son	 aylarda	 sıkça	 yaşanan	 şüpheli	 asker	
ölümlerinden	 biri	 de	 Erzincan’da	 yaşandı.	
Tercan	İlçesi	Yol	Karakolu’nda	vatani	görevi-
ni	yapan	Piyade	Çavuş	Murat	Çakal	(24)	ai-
lesiyle	konuştuktan	bir	gün	sonra	karnından	
vurularak	ölmüş	halde	bulundu.	Askeri	yet-
kililer	“silahıyla	intihar	etti”	dedi.	Aile	ise	
tepkili:	“İntihar	olması	mümkün	değil,	şaka	
gibi”	(Taraf	–	4	Ağustos)

Emniyet İsteyince Üniversite Ceza Verdi 
Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi’nde	
öğrenim	 gören	 otuz	 öğrenciye	 Nevruz	
bayramına	katılarak,	Kürtçe	slogan	attıkları	
gerekçesiyle	 İl	 Emniyet	 Müdürlüğü’nün	
talebi	üzerine	1	aydan	6	aya	kadar	okuldan	
uzaklaştırma	 cezası	 verildi.	 (Evrensel	 –	 4	
Ağustos)
Hasta	Sevk	İçin	Altı	Saat	Sedyede	Bekletildi
Kahramanmaraş’ın	 Elbistan’a	 bağlı	 Ka-
rahüyük	 köyünde,	 av	 tüfeğiyle	 oynarken	
kaza	 sonucu	 yaralanan	 ve	 hayati	 tehlike-
si	 bulunan	 Ferhat	 Baştepe,	 Elbistan	 Dev-
let	 Hastanesi’nde	 yapılan	 ilk	müdahelenin	
ardından	Kayseri’ye	sevk	edilmesi	için	altı	
saat	boyunca	sedyede	bekletildi.	(Zaman	-	
6	Ağustos)

Tutuklulara Susuz İşkence 
Adana	 Karataş	 Cezaevi’nde	 kalan	 tutuklu-
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lar	 üç	 ay	 susuzluk	 problemi	 yaşadı.	 Su-
suzluk	 sorunu	 nedeniyle	 sağlıklı	 ortam	
sağlanamadığından	 cezaevinde	 birçok	 tu-
tuklu	hastalandı.	(Evrensel	-	6	Ağustos)

Cezaevinde Dayak
Ordu	 Cezaevi’nden,	 Samsun	 Bafra	
Cezaevi’ne	sevk	edilen	Turgut	Koyuncu’nun,	
zorla	çırılçıplak	soyulduğu	ve	dövüldüğü	ai-
lesine	gönderdiği	mektup	sonucu	öğrenildi.	
(ANF	-	7	Ağustos)

Kışlada asker cinayeti 
Şırnak’ta	intihar	ettiği	 ileri	sürülen	Cihan	
Alışır’ın	(21)	ailesi	çocuklarının	öldürüldüğünü	
belirttiler.	Şırnak’ta	terhisine	99	gün	kala	
intihar	ettiği	ileri	sürülen	Alışır’ın	cenazesi	
toprağa	verildi.	Oğlunun	intihar	etmediğini	
belirten	anne	Nazmiye	Alışır,	“Uzman	çavuş	
olmak	isteyen	askerliğini	severek	yapan	bir	
asker	 canına	 nasıl	 kıysın”	 diye	 konuştu.	
(ANF	–	8	Ağustos)

Korucudan Çocuk İstismarı
Bitlis’in	 Hizan	 ilçesine	 bağlı	 Kolludere	
Beldesi’nde	17	yaşından	küçük	olan	N.Y.’ye	
tecavüz	ettiği	belirtilen	korucu	Servet	İnan	
ifadesi	alındıktan	sonra	tutuklandı.	(Evren-
sel	–	8	Ağustos)

Yetiştirme Yurdunda Gıda Zehirlenmesi
Balıkesir’in	 Ayvalık	 ilçesinde,	 İlçe	 Sosy-
al	 Hizmetler	 Müdürlüğüne	 bağlı	 Ali	 Bey	
Yetiştirme	 Yurdu’nda	 kalan	 25	 çocuktan	
22’si	akşam	yemeğinden	zehirlenerek	has-
taneye	kaldırıldı.	(Zaman	–	12	Ağustos)

Çobana Yargısız İnfaz
Tunceli’nin	 Pülümür	 İlçesi’ne	 bağlı	 Buy-
erbaba	 Yaylası’nda	 insansız	 hava	 aracı	
tarafından	 militan	 zannedilmesi	 üzerine,	
bulunduğu	 bölgeye	 gönderilen	 askerî	 he-
likopterden	açılan	ateş	sonucu	hayvanlarını	
otlatan	Fikri	Karakuş	ağır	yaralandı.	Olay	
yerine	gelen	köylüler	tarafından	hastaneye	
kaldırılan	Fikri	Karakuş,	tedavi	altına	alındı.	

(ozgurradyo.com	-	12	Ağustos)

Er Kamalak’ın Ölümüne Soruşturma Yok, 
Dosyası Gizli 
Ağrı’nın	Eleşkirt	ilçesi	12.	Mekanize	Piyade	
Tugayı’nda	4	Eylül	2009’da	herkesin	gözü	
önünde	intihar	ettiği	ileri	sürülen	er	Vol-
kan	Kamalak’ın	ölümü	üzerindeki	sis	perd-
esi	aralanmadı.	Askeri	Savcılık,	duruşmasız	
“kovuşturmaya	 yer	 olmadığına”	 hükmet-
ti.	 Ancak	 aile	 avukatının	 istediği	 dava	
dosyasının	 tamamının	 “gizlilik”	 gerekçesi-
yle	verilmemesi	şüpheleri	büyütüyor.	(Etkin	
Haber	Ajansı	–	14	Ağustos)

Acil Servis Ambulansı Alkollü Yaralıyı 
Almadı
İstanbul’da	 112	 Acil	 Servisi’ne	 bağlı	
iki	 sağlık	 ekibi,	 motor	 kazasında	 beyin	
kanaması	geçiren	yaralıyı,	sarhoş	oldukları	
gerekçesiyle	 ambülânsa	 almadı.	 İl	 Sağlık	
Müdürlüğü	sağlık	ekibi	hakkında	soruşturma	
başlattı.	(Milliyet	–	14	Ağustos)

Polis Rastgele Ateş Açtı
Mersin’in	 Akdeniz	 İlçesi’nde	 Hakkârililere	
ait	kahvenin	önünde	bir	sivil	polis	memu-
runun,	rastgele	ateş	açması	sonucu,	Nezir	
Burak	ağır	yaralandı.	(Gündem	-	16	Ağustos)

Eylem Yapan Öğretmenlere Gözaltı
Ataması	Yapılmayan	Öğretmenler	Platformu	
(AYOP)	üyesi	bir	grup	öğretmenin	üç	gündür	
Abdi	İpekçi	Parkı’nda	devam	eden	eylem-
lerine	polis	müdahale	etti	ve	gruptakileri	
gözaltına	aldı.	(Timetürk	–	17	Ağustos)

Vicdani Retçiye Ziyaretçi Yasağı
Tutuklanan	ve	Kasımpaşa	Askeri	Cezaevi’nde	
tutulan	vicdani	retçi	İnan	Süver’e	ziyaretçi	
yasağı	 konulduğu	 öğrenildi.	 (Birgün	 –	 23	
Ağustos)

Yayın Durdurma Kararı 
Sanayi	 ve	 Ticaret	 Bakanlığı’nın	 Kayseri	
Şeker	Fabrikası	ile	ilgili	yaptığı	inceleme	ve	
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denetleme	sonucu	hazırladığı	rapora	ilişkin	
Sabah,	 Takvim	 ve	 Taraf	 Gazeteleri’nde	
yayınlanan	 haberler	 nedeniyle	 Kayseri	 3.	
Asliye	 Hukuk	 Mahkemesi	 tarafından	 tari-
hinde	ihtiyati	tedbir	yolu	ile	yayın	durdur-
ma	kararı	verildi.	Henüz	hazırlanmamış	ve	
yayınlanmamış	 bir	 habere	 ilişkin	 önceden	
ve	önleyici	nitelikte	yayın	durdurma	kararı	
verilmesinin	 basın	 ve	 ifade	 özgürlüğü	
açısından	son	derece	endişe	verici	olduğu	
kaydedildi.	(medyadernegi.org	–	24	Ağustos)

Kürtçe Afişlere Toplatma Kararı
Diyarbakır’da	Yenişehir	 İlçe	Seçim	Kurulu,	
BDP’nin,	 12	 Eylül’de	 yapılacak	 referan-
dumla	 ilgili	 hazırladığı	 Türkçe	 afişlerin	
yanında	asılan	Kürtçe	afişlerin	“seçimlerde	
Türkçe’den	başka	dil	ve	yazı	kullanılmasının	
yasak	 olduğu”	 gerekçesiyle	 toplatılmasını	
istedi.	(Hürriyet	–	26	Ağustos)

Sarhoş Uzman Çavuş, Oğlunu Öldürdü
Balıkesir’de	 askerlik	 görevini	 yaparken,	
“Karnına	ateş	edip	intihar	etti.”	denilerek	
vefat	haberi	 verilen	Aşkın	Demir’in	ailesi	
oğullarının	intihar	ettiği	iddiasına	inanmadı.	
Olaydan	bir	müddet	sonra	Aşkın	Demir’in	
askerlik	 arkadaşı,	 Aşkın	 Demir’in	 sarhoş	
uzman	 çavuş	 tarafından	 öldürüldüğünü	
öğrendi.	Asker,	bizi	de	öldürürler	gerekçesi-
yle	 ifade	 vermeyi	 reddetti.	 (Zaman	 –	 26	
Ağustos)
 
Tacize Uğradığı İçin Şikayet Etti, Okuldan 
Sürüldü
Gaziantep	Hatice-Mustafa	Gençten	Ticaret	
Meslek	Lisesi’nde	Müdür	Vekili	Fatih	Ç.’yi,	
kendisini	 taciz	 ettiği	 gerekçesiyle	 şikâyet	
eden	 Müdür	 Yardımcısı	 Aysun	 U.	 İslâhiye	
İlçesi’ne	 tayin	 edilirken,	 şikâyetçi	 olduğu	
Müdür	 Vekili	 kınama	 cezasına	 çarptırıldı.	
Müdür	Vekili	Fatih	Ç.’den	2006	yılında	aynı	
gerekçeyle	şikâyetçi	olan	başka	bir	kadın	
öğretmenin	de	sürgün	edildiği	ortaya	çıktı.	
(Milliyet	–	30	Ağustos)

Polis Kurşunuyla Felç Oldu
Diyarbakır’ın	Sur	İlçesi’nde	yapılan	boykot	
etkinliğinin	 ardından	 düzenlenen	 yürüyüş	
sırasında	 sivil	 polislerin	 açtığı	 ateş	 so-
nucu	ağır	yaralanan	işitme	engelli	Cembeli	
Erdem’in,	belden	aşağısı	felç	oldu.	(Evren-
sel	–	30	Ağustos)

Başını Açman Yetmez
Malatya	 İnönü	 Üniversitesi,	 üniversiteyi	
kazanan	 öğrenciler	 için	 bir	 kayıt	 broşürü	
hazırladı.	Bu	broşürde	“Kayıt	İçin	Gereken	
Belgeler”	kısmında	“12	adet	4,5	x	6	cm	
ebadında	fotoğraf	(Fotoğraflar	son	altı	ay	
içinde,	önden,	başı	ve	boynu	açık,	adayı	
kolaylıkla	tanıtabilecek	şekilde	olmalıdır.)”	
maddesi	yer	aldı.	(Timetürk	–	31	Ağustos)
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Eylül Ayı Hak İhlalleri

Kaçak Maden Ocağında Göçük:1 Yaralı   
Zonguldak’ın	 Kilimli	 beldesinde	 kaçak	
işletilen	 maden	 ocağında	 meydana	 gelen	
göçükte	 1	 işçi	 yaralandı.	 AA	 muhabirinin	
aldığı	 bilgiye	 göre,	 Bölüm	 Mahallesi’nde,	
Kadir	 O.’ya	 ait	 maden	 ocağının	 tavan	
kısmından	 taş	 ve	 toprak	 parçalarının	
düşmesi	 sonucu	 meydana	 gelen	 göçükte,	
Uğur	Bakıroğlu	(29)	yaralandı.	Ocak	sahibi	
Kadir	O.	tarafından	Zonguldak	Atatürk	Dev-
let	Hastanesine	kaldırılan	madencinin	hay-
ati	 tehlikesinin	 bulunduğu	 bildirildi.	 Ocağı	
kaçak	olarak	işlettiği	ileri	sürülen	Kadir	O.,	
gözaltına	alındı.	(Star	-	1	Eylül)	

Zere Özgür Öldü, Arkadaşları Hapsoldu
Ölümün	 kıyısındayken	 Cumhurbaşkanı	
Gül’ün	 onayıyla	 tahliye	 edilen	Güler	 Zere	
için	 kampanya	 yapan	 ve	 daha	 sonra	 da	
“Hasta	 tutsaklar	 serbest	 bırakılsın.”	 diy-
erek	 eylemlerini	 sürdüren	 yedi	 kişi	 ‘örgüt	
üyeliği’nden	 tutuklanarak	 hapse	 düştü.	
Yapılan	operasyonda,	şüphelilerde	herhangi	
bir	silah	bulunmadı.	Çok	sayıda	politik	dergi	
ve	 kitabın	 ele	 geçirildiği	 bu	 aramalarda,	
bir	 ‘Dev-Genç’	 şapkasına,	 Karl	 Marx’ın	
‘Komünist	Manifesto’suna,	‘Che’	adlı	kitaba	
ve	türkücü	Özlem	Özdil’in	bir	kasedine	el	
konuldu.	(Radikal	-	1	Eylül)

Hakkâri’de Ev Baskınları, Dört Gözaltı
Hakkâri’de	yapılan	ev	baskınlarında	dört	kişi	
gözaltına	alındı.	Hakkâri	merkezde	Emniyet	
Müdürlüğü	ekiplerince	değişik	mahallelerde	
eş	zamanlı	baskınlar	yapıldı.	Gazi	Mahalles-
inde	ikamet	eden	İHD	Hakkâri	eski	Temsil-
cisi	 Naif	 Kayacan,	 Medrese	 Mahallesi’nde	
ikamet	 eden	 Erhan	 Şahin	 ve	 ismi	
öğrenilemeyen	 iki	 kişi	 evlerinden	 alınarak	
Emniyet	Müdürlüğü’ne	götürüldü.	Gözaltına	
alınanların	 neden	 gözaltına	 alındıkları	
hakkında	herhangi	bir	bilgi	alınamadı.	(Fırat	
News	-	1	Eylül)

Kanser Hastası Mahkûm Girişimler Sonucu 
Hastaneye Kaldırıldı
Aldığı	 hapis	 cezası	 nedeniyle	 25	 Eylül	
2008’den	 beri	 Maltepe	 (İstanbul)	 L	 Tipi	
Cezaevi’nde	 kalan	 ve	 cezaevinde	 kanser	
hastalığına	yakalanan	Osman	Kezlere	 (50),	
tedavisinin	zamanında	yapılmaması	nedeni-
yle	 İnsan	 Hakları	 Derneği	 (İHD)	 İstanbul	
Şubesi’nin	 de	 girişimleriyle	 Süreyya	 Paşa	
Göğüs	 Hastalıkları	 Hastanesi’ne	 kaldırıldı.	
Hastanenin	 mahkûm	 odasına	 konulan	 Os-
man	Kezlere’nin	“kaçma	olasılığı”na	karşılık	
odada	iki	erin	nöbet	tuttuğu	öğrenildi.	(ANF	
-	1	Eylül)

Siverek’te Slogan Atan Sekiz Kişi Göz 
Altına Alındı
PKK	 üyeliğinden	 16	 yıl	 hapis	 cezasına	
çarptırılan	 Erkan	 Gümüştaş,	 23	 Temmuz	
günü	Şanlıurfa	Kapalı	Cezaevi’nde	kendisini	
yakmış	ve	bir	gün	sonra	yaşamını	yitirmişti.	
Erkan	Gümüştaş’ın	cenazesi	sırasında	slogan	
atıp	PKK	propagandası	yaptıkları	 iddiasıyla	
Siverek’in	 değişik	 bölgelerinde	 eş	 zamanlı	
baskınlar	düzenlenip,	sekiz	kişi	bu	gerekçel-
erle	gözaltına	alındı.	(Fırat	News	-	1	Eylül)	

Kolluk Görevlilerinin Aşırı Güç Kullanımı
Hakkâri’nin	Yüksekova	İlçesi’nde	arabalarıyla	
yolda	 ilerleyen	 Umut	 Kazancı	 ve	 Emrah	
Kazancı,	 yanlarından	 geçen	 zırhlı	 polis	
aracına	yol	vermedikleri	gerekçesiyle,	polis	
memurları	 tarafından	 arabalarından	 indir-
ilerek	 silah	 dipçikleriyle	 dövüldü.	 Çevrede	
bulunanların	tepki	göstermesi	üzerine,	olay	
yerine	gelen	Yüksekova	Emniyet	Müdürlüğü	
yetkililerinin,	 polis	 memurları	 hakkında	
soruşturma	 başlatılacağı	 sözünü	 verdikleri	
öğrenildi.	(Gündem	-	2	Eylül)

Siyasi Hakların Kullanımındaki Engeller
Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	3	Eylül	
2010’da	Diyarbakır’da	yaptığı	miting	önces-
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inde	Barış	 ve	Demokrasi	Partisi’nin	 (BDP)	
referandumla	 ilgili	 propaganda	 afişlerinin	
bulunduğu	 bilboardlar	 beyaz	 bezlerle	
kapatıldı	(ANF	-	3	Eylül)
 
Vanlı Asker Karakolda İntihar Etti
Erzincan’ın	 Refahiye	 İlçesi’ne	 bağlı	
Gümüşakar	 Jandarma	 Karakol	
Komutanlığı’nda	askerlik	görevini	yapan	20	
yaşındaki	 Er	 Mehmet	 Sefa	 Gölgü,	 piyade	
tüfeği	ile	yaşamına	son	verdi.	Refahiye	İlçe	
Jandarma	Komutanlığı’na	bağlı	Gümüşakar	
Jandarma	Karakol	Komutanlığı’nda	askerlik	
görevini	yapan	Van’ın	Erciş	nüfusuna	kayıtlı	
Jandarma	Er	Mehmet	Sefa	Gölgü,	tüfeğiyle	
intihar	 etti.	 Olayla	 ilgili	 olarak	 3’ncü	
Ordu	 Komutanlığı	 Askerî	 Savcılığı	 ve	 Re-
fahiye	Cumhuriyet	Savcılığı’nca	soruşturma	
başlatıldı.(	Taraf	-	5	Eylül)

20 Günlük Asker Kışlada Ölü Bulundu
Demirci	Jandarma	Karakolu’nda	askerliğini	
yapan	 Jandarma	 Piyade	 Er	 Semih	 Tekke	
(21),	 nöbet	 tuttuğu	 kulübede	G-3	 piyade	
tüfeğiyle	 yaşamına	 son	 verdi.	 Tekke’nin,	
bugün	öğle	saatlerinde	G-3	tüfeği	ile	başına	
ateş	 ettiği	 ileri	 sürüldü.	 Son	 dönemde	
askerde	“intihar”	olaylarında	artış	yaşandı.	
Ancak	pek	çok	aile,	askeri	yetkililerin	inti-
har	açıklamasına	inanmıyor,	öldürüldüğünü	
savunuyor.	Bazı	aileler	de	gençleri	intihar	
sürükleyen	nedenlerin	araştırılmasını	istiy-
or.	(etha.com.tr	–	6	Eylül	)

Özel Güvenlik Görevlilerinin Darp Ettiği 
Kişiler
İstanbul’un	 Kadıköy	 İlçesi’nde	 Göztepe	
Eğitim	 ve	 Araştırma	 Hastanesi’ne	 yatan	
oğlu	Furkan	Ceylan’ı	ziyaret	etmek	istey-
en	 Fikret	 Ceylan,	 kendisine	 izin	 vermey-
en	 özel	 güvenlik	 görevlileriyle	 tartışması	
üzerine	çıkan	kavgada,	özel	güvenlik	görev-
lileri	 tarafından	dövüldü.	Fikret	Ceylan’ın	
aldığı	darbeler	nedeniyle	açılan	sol	kaşının	
üzerine	sekiz	dikiş	atıldığı	ve	“beş	gün	iş	
göremez”	raporu	verildiği	öğrenildi	(Zaman	
-	6	Eylül).	

Taşeron Yemek Şirketi, Kural Tanımıyor
İstanbul	 Üniversitesi’ne	 bağlı	 sağlık	
kurumlarında	 faaliyet	 gösteren	 yemek	
şirketinde	işçiler,	haklarını	isteyince	13	işçi	
işten	 atıldı.	 İşten	 çıkarılmaların	 ardından	
taşeron	 şirketin	 yemekleri	 eksik	 dağıttığı	
ortaya	 çıktı.	 Çalışma	 koşullarının	 ağır	
olduğunu	aktaran	işçiler,	hastaların	günlük	
kalori	 ihtiyacının	 önemsenmediğini	 belirt-
tiler.	İşçiler,	çalışma	koşullarının	düzeltilm-
esini	ve	atılan	işçilerin	geri	alınmasını	ta-
lep	ediyorlar.	(Evrensel	-	6	Eylül)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
Diyarbakır’da	 hakkında	 açılan	 bir	 dav-
aya	katılmak	için	kardeşi	A.K.	ile	birlikte	
Diyarbakır	 Adliyesi’ne	 gelen	 S.K.’den,	
adliye	 girişinde	 bulunan	 X-Ray	 cihazından	
geçebilmesi	için	kemerini	çıkarması	isten-
di.	Kemerini	çıkarmak	için	uygun	bir	alan	
soran	S.K.’ye	polis	memurunun	hakaretleri	
üzerine	çıkan	tartışmanın	ardından	S.K.’nin,	
polis	memurunu	şikâyet	edeceğini	söyleme-
si	 nedeniyle,	 iki	 polis	 memurunun	 iki	
kadını	bir	odaya	kapatıp	altı	saat	boyunca	
dövdüğü	daha	sonra	da	kimlikleri	olmadıkları	
gerekçesiyle	 gözaltına	 aldıkları	 öğrenildi.	
Gözaltı	 işleminden	önce	sağlık	kontrolüne	
götürülen	S.K.	ve	A.K.’nin	vücutlarında	darp	
izi	ve	morluklar	bulunmasına	rağmen,	polis	
memurlarının	 doktorla	 konuşması	 üzerine,	
doktorun	 iki	 kadın	 hakkında	 “darp	 izine	
rastlanmamıştır”	 raporu	 verdiği	 öğrenildi.	
(ANF	-	6	Eylül).

Adliye Girişinde Polisten Dayak
Trafik	kazasında	kardeşini	kaybeden	Emrah	
Uğurlu	 kazayla	 ilgili	 polisin	 tuttuğu	 rap-
oru	 almak	 için	 gittiği	 Gebze	 Adliyesi’nde	
dayak	 yedi.	 Adliye	 girişinde	 cihazdan	
geçerken,	 cihaz	 sinyal	 verince	 polis	 ile	
Uğurlu	 arasında	 tartışma	 başladı.	 Adliye	
içinde	 polisler	 tarafından	 yerlerde	 sürük-
lenen	Uğurlu,	daha	sonra	da	kelepçelenip	
çevik	 kuvvet	 aracına	 götürüldü	 ve	 aracın	
içinde	 yarım	 saat	 boyunca	 dayak	 atıldı.	
Daha	sonra	Emrah	Uğurlu	hastaneye	gidip	
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rapor	aldı.	Uğradığı	şiddet	ve	hakaretler-
den	davacı	olduğunu	belirtti.	(Evrensel	–	6	
Eylül)	

Eğil’de BDP’liler darp edilerek gözaltına 
alındı
Diyarbakır’da	 yapılacak	 boykot	 mitingi	
çalışmaları	 kapsamında	 Eğil’e	 giden	 BDP	
Diyarbakır	 İl	 Başkan	 Yardımcısı	 Mehmet	
Güzel	ve	BDP	üyesi	Yakup	Çelik’in,	polisler	
tarafından	darp	edildiği	iddia	edilirken,	Çe-
lik	“Polise	mukavemet”	ettiği	gerekçesiyle	
gözaltına	alındı.	Sadece	kendi	arabalarının	
durdurulduğunu	belirten	Güzel,	önce	kimlik	
kontrolü	yapıldığını	ardından	polisin	kendi-
lerine	hakaret	ederek,	darp	ettiğini	 söyl-
edi.	(Evrensel	–	6	Eylül)
 
Muş’ta 5 BDP’li Gözaltına Alındı
Muş	Valiliği	önüne	gelen	15	kişilik	BDP	İl	
Genel	 Meclis	 Üyeleri,	 polisler	 tarafından	
engellenmek	istendi.	İl	Genel	Meclis	Üye-
leri,	 daha	 önce	 farklı	 kurumların	 burada	
basın	 açıklaması	 yaptığını	 hatırlatarak,	
demokratik	 haklarının	 engellendiğini	 ve	
konu	ile	ilgili	olarak	Vali	ile	görüşmek	is-
tediklerini	 belirtti.	 Emniyet	 yetkilileri	 ise	
Vali	 ile	 görüşülebileceğini	 ancak	 hiç	 bir	
şekilde	basın	açıklaması	yapamayacaklarını	
bildirdi.	 Bu	 bildirim	 karşısında,	 BDP’li	 İl	
Genel	Meclis	 üyeleri,	Muş	Valiliği	 önünde	
basın	açıklaması	yapma	isteklerinde	ısrarcı	
olunca,	polis	basın	açıklamasına	müdahale	
etti,	il	genel	meclis	üyesi	beş	kişi	gözaltına	
alındı	(Birgün	-	6	Eylül)	
 
Tehdit Edilen Vicdani Retçiler
İzmir’de	Barış	İçin	Vicdanî	Ret	İnisiyatifi’nin	
tutuklu	vicdanî	 retçi	 İnan	Suver	hakkında	
İzmir	 Merkez	 Komutanlığı	 önünde	 yaptığı	
basın	 açıklamasına,	 Askeri	 Yetkililer	 mü-
dahale	etmek	 istedi.	Rütbeli	bir	 subayın,	
beraberindeki	 askerlerle	 gruba	 doğru	
hareketlendiği	 ve	 yanında	 bulunan	 silahlı	
askerlere	“eğer	içeri	girmek	isterlerse	vu-
run.”	emri	verdiği	iddia	edildi.		(ANF	-	6	

Eylül)

Siyasi Hakkın Kullanım Engelleri
İstanbul’un	 Esenyurt	 İlçesi’nde	 6	 Ey-
lül	 2010’da,	 referandumda	 “hayır”	
oyu	 kullanacaklarını	 açıklayan	 Emek	
Partisi’nin	asmak	 istediği	pankarta	Eseny-
urt	Belediyesi’ne	bağlı	olarak	çalışan	özel	
güvenlik	görevlileri	izin	vermedi.	(Evrensel	
-	7	Eylül)

Mardin’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
(CHP)	Mardin	Valiliği’nden	izin	alarak	astığı	
pankartlar,	Mardin	Belediyesi’ne	bağlı	itfai-
ye	ekipleri	tarafından	indirildi.	CHP	üyeler-
inin	pankartların	asılması	için	aldıkları	izin	
belgesini	 göstermeleri	 üzerine	 pankartlar	
tekrar	yerine	asıldı.	(Milliyet	-	7	Eylül)

Şanlıurfa’da CHP Şanlıurfa İl Gençlik 
Kolları’nın	kent	merkezine	astığı	pankart-
lar	 “Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	
geçeceği	yolu	kapattığı”	gerekçesiyle	polis	
ekipleri	 tarafından	 toplandı.	 (Radikal	 -	 7	
Eylül)

İstanbul’da CHP Bahçelievler İlçe Örgütü 
Kadın	 Kolları	 üyesi	 üç	 kişi,	 referandum	
çalışmaları	 kapsamında	 broşür	 dağıtırken	
kimliği	belirsiz	bir	kişinin	fizikî	saldırısına	
uğrayarak	 sopayla	 darp	 edildi.	 Darp	 rap-
oru	da	alan	Gülhan	Atılır,	Eda	Özdemir	ve	
Nuray	 Taşan	 ile	 birlikte	 basın	 açıklaması	
yapan	 CHP	 İstanbul	 İl	 Başkanı	 Berhan	
Şimşek,	 konuyla	 ilgili	 suç	 duyurusunda	
bulunduklarını	 fakat	 saldırıyı	 düzenleyen	
kişinin	75.	Yıl	Polis	Karakolu’nda	ifade	ver-
dikten	 sonra	 serbest	 bırakıldığını	 söyledi.	
(Radikal	-	7	Eylül)	

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
İstanbul’da	26	Ağustos	2010’da	Çemberlitaş	
Anadolu	 Lisesi	 spor	 komplekslerinin	
güçlendirilmesi	 projesinde	 şantiye	 şefliği	
yapan	Ali	Culha,	bir	minibüste	bulunan	polis	
memurlarıyla	tartışması	üzerine	darp	edil-
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erek	gözaltına	alındı	ve	Kumkapı	Yabancılar	
Şubesi’ne	 götürüldü.	 Polis	 memurlarına	
kimlik	 sorduğu	 için	 dövüldüğünü	 belirten	
Ali	 Culha,	 Kumkapı	 Yabancılar	 Şubesi’ne	
götürülene	 kadar	 aracın	 içinde	 de	 darp	
edildiğini,	 dayağın	 Kumkapı	 Yabancılar	
Şubesi’nde	 de	 sürdüğünü	 söyledi.	 Aldığı	
darbeler	sonucu	Ali	Culha’nın	sol	gözünde	
kılcal	 damar	 patlaması	 nedeniyle	 hasar	
oluştu	ve	18	gün	“iş	göremez”	raporu	ver-
ildi.	(ETHA	-	7	Eylül)

Başkale’de Patlama
Van’ın	 Başkale	 İlçesi’ne	 bağlı	 Embi	
(Güleçler)	Köyü’nde	boşaltılmış	halde	bu-
lunan	 Jandarma	 Karakolu’nun	 bahçesinde	
koyunlarını	 otlatan	 Ö.P.’nin	 (10)	 eline	
aldığı	 cismin	 patlaması	 sonucu	 Ö.P.	 ağır	
yaralandı.	(ANF	-	7	Eylül)	

Haksöz’e de Balyoz!
Balyoz	Darbe	Planı’nı	kritik	eden	bir	yazı	
dolayısıyla	 Haksöz	 Dergisi’nin	 Mart	 2010	
sayısında	“Meğer	Harp	Planları	Oyun,	Ba-
lyoz	da	Oyuncak	Değilmiş!”	başlıklı	yazısı	
davaya	konu	oldu.	TCK’nın	288/1	ve	53/1-
2.	 Maddesine	 istinaden	 “Adli	 Yargılamayı	
Etkilemeye	 Teşebbüs”	 suçlaması	 ile	 Hak-
söz	Dergisi	Yazı	İşleri	Müdürü	Kenan	Alpay	
aleyhinde	dava	açıldı.	(Timetürk	-	8	Eylül)	

Üniversitelerde Yasak Baştan Boyuna İndi
Üniversite	 kayıtlarında	 her	 geçen	 gün	
ağırlaşan	şartlara	yenileri	eklendi.	Başörtülü	
öğrenciler	şimdi	de	başı	boynu	açık	fotoğraf	
vermeye	 zorlanıyorlar.	 İnançlarını	 yer-
ine	 getiren	 öğrencilerin	 eğitim	 haklarının	
elinden	alınmaktadır.	(Yeni	Şafak	-	8	Eylül)

F Tipi Cezaevinde Kalan Tutuklunun Açlık 
Grevi 
Adana	 Kürkçüler	 F	 Tipi	 Cezaevinde	 iki	
yıl	 kalan	 İsa	 İpekli	 adındaki	 tutuklu,	 tek	
başına	hücrede	tutulmasını	protesto	etmek	
amacıyla	başlattığı	açlık	grevinin	ardından	
yaşadığı	sağlık	problemleri	nedeniyle	has-

taneye	kaldırıldı.	(Evrensel	-	9	Eylül)

Verem Hastası Mahkûmun Dramı
Tekirdağ	1	Nolu	F	Tipi	Cezaevinde	tutuklu	
bulunan	 Mehmet	 Sezgin	 gönderdiği	 mek-
tupta,	verem	hastası	olan	Selahattin	isimli	
bir	başka	tutuklunun	tedavi	için	hastaneye	
götürülmesi	gerekirken,	tek	kişilik	hücreye	
konulduğunu	aktardı.	(Evrensel	-	9	Eylül)

Siyasi Tutuklunun Açlık Grevi
Kırklareli	F	Tipi	Cezaevi.	Behçet	Adanmış	adlı	
siyasi	tutuklu,	Kandıra	F	Tipi	Cezaevi’nden	
kendi	 istemi	 dışında	 Kırklareli	 Cezaevi’ne	
sevk	 edilerek	 adli	 tutukluların	 bulunduğu	
koğuşa	konuldu.	Bunun	üzerine	açlık	gre-
vine	başlayan	Adanmış’a	cezaevi	yönetimi	
eylemi	bıraktığı	takdirde	siyasi	tutukluların	
yanına	gönderme	sözü	verdi.	(Evrensel	-	9	
Eylül)	

Eruh’ta Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 
4 Yaralı   
Siirt’in	Eruh	ilçesi	Dağdöşü	köyü	yakınlarında	
dört	 çocuk,	 buldukları	 cisimle	 oynarken	
cismin	patlaması	sonucu	yaralandı.	Mehmet	
Toprak	(10),	Adnan	Kurt	 (9),	Yalçın	Ertaş	
(8)	 ve	 Şükrü	 Yıldırım	 (7)	 isimli	 çocuklar,	
Siirt	 Devlet	 Hastanesi’ne	 kaldırıldı.	 (Hür-
riyet	-	9	Eylül)

Cezaevlerinde Baskılar
Tekirdağ	2	Nolu	F	Tipi	Cezaevi’nde	kalan	ve	
4–5	 Eylül	 2010’daki	 Açıköğretim	 Sınavı’na	
giren	tutuklu	ve	hükümlülerin	salonunu	ba-
san	25	gardiyanın	sınavın	20.	dakikasında	
40	 tutuklu	 ve	hükümlünün	 sınav	 kâğıdına	
el	koyduğu	öğrenildi.	(atilim.org	-	9	Eylül)

Hakkâri’de Yargısız İnfaz Girişimi
Hakkâri’de	askeri	operasyon	sonucu	dokuz	
militanın	 öldürülmesini	 protesto	 eden	
gruba	polis	ekipleri	müdahale	etti.	Çıkan	
olayların	 ortasında	 kalan	 araçta	 bulunan	
Uzman	Çavuş’un	çevredekilere	ateş	açması	
sonucu	 bayram	 nedeniyle	 şeker	 toplay-
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an	 Enver	 Turan	 (15)	 başından	 vurularak	
ağır	 yaralandı.	 Enver	 Turan’ın	 tedavisi-
nin	 Van	 Yüzüncü	 Yıl	 Üniversitesi	 Eğitim	
ve	Araştırma	Hastanesi’nde	devam	ettiği,	
gözaltına	 alınan	 ve	 adı	 gizli	 tutulan	 Uz-
man	 Çavuş’un	 ise	 “kasten	 insan	 öldürm-
eye	teşebbüs”	suçundan	tutuklanarak	Van	
Askeri	 Cezaevi’ne	 gönderildiği	 öğrenildi.	
(Milliyet	-	9	Eylül)	

Kürtçe Mevlide İzin Çıkmadı
Din	 Adamları	 Yardımlaşma	 Derneği	
(DİAY-DER)	 ve	 Diyanet	 Vakfı	 Emekçileri	
Sendikası’nın	 (DİVES)	 Kadir	 Gecesi’nde	
Kürtçe	 mevlit	 okutmak	 için	 Diyarbakır	
Müftülüğü’nden	talep	ettikleri	camii	isteği	
geri	çevrildi.	Müftülük	“Gecenin	önem	ve	
faziletine	binaen,	tüm	camilerimizde	mev-
lit	okutulacaktır.”	gerekçesiyle	cami	tahsis	
etmezken,	dernek	yetkilileri,	Kadir	Gecesi	
bütün	 camileri	 dolaştıklarını	 ve	 iki	 cami	
dışında	mevlit	okunan	cami	görmediklerini	
belirtti.	(Evrensel	-	10	Eylül)

Cep Telefonu Mesajıyla Tutuklama Kararı 
Diyarbakır’da	1	Ekim	2007’de	Mehmet	Menteş	
adlı	kişinin	Mehmet	Akçın	adlı	kişiye	cep	
telefonu	ile	gönderdiği	mesaj	nedeniyle	iki	
kişi	hakkında	“yasadışı	örgüt	propagandası	
yaptıkları”	 iddiasıyla,	 Diyarbakır	 4.	 Ağır	
Ceza	 Mahkemesi’nde	 görülen	 davanın,	
karar	 duruşmasında	 mahkeme	 heyeti,	 iki	
sanığa	 Terörle	 Mücadele	 Yasası’nın	 (TMY)	
7/2.	maddesi	uyarınca	birer	yıl	hapis	cezası	
verdi.	(Gündem-	11	Eylül)

Başörtüsü Yasakları Devam Ediyor 
Başörtüsü	yasağı	bayramda	da	protesto	ed-
ildi.	 Kocaeli,	 Sakarya,	 Akyazı,	 Konya	 ve	
Van’da	 gerçekleşen	 eylemlerde;	 CHP’nin	
başörtüsünü	 rahibe	 kıyafetine	 benzetme-
si,	 başörtülü	 annelerin	 yemin	 törenlerine	
alınmamasına	tepki	gösterildi	ve	başörtüsü	
yasağının	 kaldırılması	 istendi.	 (Vakit	 -12	
Eylül)	

Diyarbakır’da Yargısız İnfaz
Diyarbakır’ın	 Dicle	 İlçesi’nde	 5	 Ağustos	
2010’da,	Emniyet	Müdürlüğü’ne	düzenlenen	
silahlı	saldırıda	HPG	militanları	tarafından	
öldürüldüğü	iddia	edilen	Er	Cemal	Yalçın’ın,	
sivil	haldeyken	çatışmanın	çıkması	üzerine	
Emniyet	Müdürlüğü’ne	koşması	üzerine	Em-
niyet	 Müdürlüğü’nden	 açılan	 ateş	 sonucu	
yaşamını	yitirdiği,	görgü	tanıklarının	ifadesi	
ve	otopsi	raporuyla	belirlendi.	(Sabah	-	11	
Eylül)

Başörtülüler Sandıkta Görev Alamadı
Özgürlüklerin	oylandığı	Anayasa	değişikliği	
referandumunda	 Yüksek	 Seçim	 Kurulu	
(YSK),	son	anda	aldığı	bir	kararla	özgürlüğü	
kısıtladı.	Oylama	başlamadan	sadece	saatler	
önce	sandıkların	kurulduğu	yerleri	kamusal	
alan	 ilan	 eden	 YSK,	 başörtülülerin	 görev	
yapmasını	 engelledi.	 Bu	 karar	 sebebiyle	
İzmir’de	 birçok	 sandık	 görevlisinin	 görev	
yapmasına	izin	verilmedi.	

İmbat İlköğretim Okulu’ndaki 2135 
numaralı sandıkta	görevli	Hatice	Özen’e	de	
tesettürlü	olduğu	için	görev	yapamayacağı	
söylendi.	İtirazlar	üzerine	okula	gelen	YSK	
yetkili	 hâkimi,	 Özen’in	 tesettürlü	 olarak	
görev	 yapamayacağını	 ifade	 etti.	 Uygu-
lamaya	 vatandaşların	 tepki	 gösterme-
si	 üzerine	 Özen’e,	 peruk	 takması	 veya	
başörtüsünü	 çenesinin	 altından	 bağlaması	
önerildi.	 Özen	 başörtüsünü	 ensesinden	
bağlayınca	 görev	 yapmasına	müsaade	 ed-
ildi.

Göztepe Kız Meslek Lisesi’ndeki 1155 
numaralı	sandıkta	Sevel	Ahmetoğlu	Akgül	ve	
1046	numaralı	sandıktaki	Kezban	Canpolat’a	
ise	MHP	il	yönetiminden	olduğunu	iddia	eden	
bir	 kadın,	 önceki	 senelerde	 başörtüsüyle	
görev	yapılmadığını	iddia	ederek	bu	şekilde	
görev	yapamayacaklarını	söyledi.	Bu	okulda	
CHP’li	görevlilerin	tesettürlü	kadınlara	sa-
hip	çıkmasıyla	sıkıntı	önlendi.
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Bayraklı’da iki kadın ve bir erkek, 
Çamkıran	 İlköğretim	 Okulu’na	 giderek	
sınıfları	 tek	 tek	 gezdi.	 CHP’liler,	 1083	
numaralı	 sandıktaki	 tesettürlü	 Hatice	
Ergin’in	görev	yapamayacağını	ileri	sürdü.	
Araya	 avukatların	 girmesiyle	 Ergin’in	 yer-
ine,	 müşahitlerden	 Hasan	 Doğan’ın	 görev	
yapması	 kararlaştırdı.	 Doğan’a	 da	 karşı	
çıkan	 CHP’liler,	 sandık	 başkanının	 araya	
girmesiyle	ikna	edildi.	(Timetürk	-	12	Eylül)

Askerler Yine Çoban Vurdu
Tunceli	 Böğürtlen	 köyünde	 operasyona	
çıkan	 askerlerin	 açtığı	 ateş	 sonucu	 bir	
çoban	yaralandı.	Kolundan	yaralanan	çoban	
Tunceli	Devlet	Hastanesi’nde	tedavi	altına	
alındı.	 Sabahın	 erken	 saatlerinde	 köpek-
lerin	havlaması	ile	uyanan	Pir	Ali	Ökdemir,	
kurtların	geldiğini	zannederek,	tüfeğiyle	iki	
el	 havaya	 ateş	 açtı.	 Daha	 sonra	 köyden	
200	metre	kadar	uzakta	bulunan	ağıla	bak-
mak	için	giden	Ökdemir,	iki	kurt	köpeğini	
gördü.	Köpeklerin	askeriyeye	ait	olduğunu	
anlayan	Ökdemir,	köpekleri	dışarı	çıkarmaya	
hazırlanırken,	Ökdemir’in	üzerine	askerler	
tarafından	ateş	açıldı.	(	Zaman	-	12	Eylül)	

İşçinin Siyasi Özgürlüğüne Kısıtlama 
Ankara	 Büyükşehir	 Belediyesi’ne	 bağlı	 bir	
taşeron	firmada	çalışan	Merve	Erşan,	AKP’nin	
düzenlediği	 Ankara	 mitingine	 katılmadığı	
gerekçesiyle	işten	çıkarıldı.	TMMOB	Peyzaj	
Mimarları	Odası	üyesi	Erşan’a,	29	Ağustos	
Pazar	 günü	 Ankara’da	 düzenlenen	 AKP	
mitingi	öncesi	 şirket	yetkilileri	 tarafından	
mitinge	katılması	 konusunda	baskı	 yapıldı	
ve	o	gün	miting	alanında	işçiler	için	yokla-
ma	yapmak	üzere	görevli	olması	konusun-
da	 zorlandı.	 Miting	 günü	 alanda	 olmayan	
Erşan,	şirket	görevlisi	tarafından	aranarak	
işten	atıldı.	(Birgün	-	12	Eylül)

Kolluk Kuvvetlerinin Aşırı Güç Kullanımı 
Sonucu Meydana Gelen İhlaller
Anayasa	değişikliğine	dair	12	Eylül	2010’da	
Türkiye	 genelinde	 yapılan	 referandumdan	

sonra	Hakkâri’de	çıkan	olayların	ardından	
Naif	Yıkar’ın	evine	baskın	düzenleyen	polis	
ekipleri,	Naif	Yıkar’ı	silah	dipçikleriyle	darp	
etti.	Hakkâri	Devlet	Hastanesi	Beyin	Cer-
rahisi	Servisi’nde	tedavi	altına	alınan	Naif	
Yıkar’ın	 hayati	 tehlikesinin	 bulunmadığı	
öğrenildi.	(Gündem	-	13	Eylül)

Mahkûma Demir Çubuklar İle İşkence
Tokat	 T	 Tipi	 Cezaevi’nde	 bulunan	 Ercan	
Aslan’ın	(21)	12	Eylül	2010’da	“başka	bir	
hücreye	sevk	edileceği”	ileri	sürülerek	boş	
bir	hücreye	götürüldüğü;	hücrede	cezaevi	
müdürü	 ve	 10	 gardiyan	 tarafından	 demir	
çubuklarla	dövüldüğü	öğrenildi.	Ailesini	tel-
efonla	arayan	Ercan	Aslan’ın	olay	nedeni-
yle	 iki	 parmağının	 kırıldığı	 ve	 ailesinden	
yardım	 istediği	 baba	 Şemsettin	 Arslan	
tarafından	aktarıldı.	(ANF	-	14	Eylül)

Kolluk Kuvvetlerinin Aşırı Güç Kullanımı 
Sonucu Meydana Gelen İhlaller
Şanlıurfa’dan	mevsimlik	işçi	olarak	İstanbul’a	
gelen	Mustafa	Karatoprak	 (18),	Taksim’de	
çalıştığı	işyerinden	evine	giderken	yolda	iki	
sivil	polis	memuru	tarafından	kimlik	kon-
trolünde	dövüldüğünü	ve	aldığı	darbelerin	
etkisiyle	bayıldığını	ileri	sürdü.	Taksim	İlk	
Yardım	Hastanesi’nden	“darp”	raporu	alan	
Mustafa	Karatoprak,	İnsan	Hakları	Derneği	
(İHD)	 İstanbul	 Şubesi’ne	 de	 başvurduğunu	
açıkladı.	(ANF	-	15	Eylül)

Cezaevlerinde Baskılar
Tekirdağ	1	Nolu	F	Tipi	Cezaevi’nde	bulu-
nan	epilepsi	hastası	Cengiz	Çelik’in	hücres-
inde	15	gardiyanın	 saldırısına	uğradığı	 ve	
aldığı	darbeler	nedeniyle	baygınlık	geçiren	
Çelik’in	 hastaneye	 kaldırıldığı,	 ailesi-
yle	 yaptığı	 telefon	 görüşmesi	 sonrasında	
öğrenildi	(Günlük	-	15	Eylül)

Tunceli’de Güvenlik Bölgesi
Genelkurmay	Başkanlığı,	resmi	internet	si-
tesinden	yaptığı	duyuruda,	Tunceli’de	beş	
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bölgeyi,	“geçici	güvenlik	bölgesi”	ilan	ed-
erek,	bölgelere	sivillerin	girişini	17	Eylül	-	
17	Aralık	2010	tarihleri	arasında	yasakladı.
(Vatan	-	15	Eylül)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
Ağrı’nın	Patnos	İlçesi’nde	bir	işyerinde	“po-
lis	memurunun	eşine	laf	attığı”	gerekçesi-
yle	gözaltına	alınan	ve	yirmi	dört	saat	İlçe	
Emniyet	Müdürlüğü’nde	gözaltında	tutulan	
Fesih	 Tozan,	 gözaltında	 işkence	 ve	 kötü	
muameleye	tabi	tutuldu.	Gördüğü	işkence	
ve	kötü	muamele	nedeniyle	dişleri	kırılan	
ve	vücudunda	yaralar	oluşan	Fesih	Tozan,	
olayın	faili	olmadığının	anlaşılması	üzerine	
serbest	 bırakıldı.	 Serbest	 bırakılan	 Fesih	
Tozan,	 gördüğü	 işkence	 ve	 kötü	 mua-
meleden	 dolayı	 “iç	 kanama	 olabileceği”	
şüphesiyle	savcının	talimatıyla	Ağrı	Devlet	
Hastanesi’ne	gönderildi.	(Evrensel	-	15	Ey-
lül)

Müzisyen Gözaltında
Müzisyen	Kemale	Amed,	2010	yılının	Haz-
iran	 ayında	 Bingöl’de	 katıldığı	 bir	 etkin-
likte	 Kürtçe	 şarkı	 söylediği	 gerekçesiyle	
İstanbul’dan	 Diyarbakır’a	 gitmek	 üzere	
geldiği	 Atatürk	 Havaalanı’nda	 gözaltına	
alındı.	(Gündem	-	16	Eylül)

Van’da Yargısız İnfaz Girişimi
Van’ın	Özalp	İlçesi’nin	yakınlarında	Fahret-
tin	 Sancak’ın	 kullandığı	 minibüse,	 yol	
kenarındaki	 askerler	 tarafından	 açılan	
ateş	sonucu,	minibüsün	sürücüsü	Fahrettin	
Sancak’la	minibüste	bulanan	Polat	Sancak	
yaralandı.	(ANF	-	17	Eylül)

Ağrı’da Geçici Köy Korucusunun Öldürdüğü 
Kişiler
Ağrı’nın	 Otlubayır	 Köyü’nde	 geçici	 köy	
korucusu	 Nihat	 Aslan	 ile	 akrabası	 da	
olan	 Muhtar	 Vehbi	 Aksoy	 arasında	 köy	
meydanında	tartışma	çıktı.	Geçici	köy	ko-
rucusu	 tartışmada	kendisine	 verilen	 silahı	
kullandı.		Olayda	üç	kişi	de	yaralandı.	Beş	

kişiyi	öldüren	Nihat	Aslan	ile	bir	akrabası	ise	
tutuklanarak	Ağrı	M	Tipi	Kapalı	Cezaevi’ne	
gönderildi.	(Radikal	-	20	Eylül)

Hızlı Tren Demiryolu İnşaatında Ölümlü 
Kaza
Eskişehir-İstanbul	 arasında	 yapımı	 süren	
hızlı	 tren	 demiryolu	 hattının	 Pamukova	
bölümündeki	 inşaat	 çalışması	 sırasında	
üzerine	demir	kalıp	düşerek	yaralanan	20	
yaşındaki	 Fahrettin	 Tıraş,	 kurtarılamadı.	
Demiryolu	inşaatında	kullanılan	demir	kalıp	
Tıraş’ın	 üzerine	 düştü.	 Yaklaşık	 1	 tonluk	
kalıp	 altında	 kalarak	 yaralanan	 Fahrettin	
Tıraş	 kaldırıldığı	 Adapazarı	 Yenikent	 Dev-
let	Hastanesi	Yoğun	Bakım	Servisindeki	işçi	
öldü.	(Milliyet	-	22	Eylül)	

Maden Ocağında Kaza: 1 Yaralı   
Zonguldak’ın	 Ereğli	 İlçesine	 Bağlı	 Kandilli	
Beldesinde	 faaliyet	 gösteren	 özel	 maden	
ocağında	 meydana	 gelen	 kazada	 bir	 işçi	
yaralandı.	Eksi	300	kodunda	meydana	ge-
len	 olayda	 yaralanan	 maden	 işçisi	 Ereğli	
Devlet	Hastanesi’ne	kaldırıldı.	(Zaman	-	22	
Eylül)	

Binden Fazla Üniversiteliye Disiplin Cezası
Yükseköğretim	 Kurumlarında	 2	 bin	 626	
öğrenci	hakkında	açılan	disiplin	soruşturması	
sonucunda,	1083	öğrenciye	çeşitli	konularda	
disiplin	cezası	verildi.	Öğrenciler	tarafından	
açılan	davalarda	ise	223	disiplin	cezasının	
iptaline	 karar	 verildiği,	 bu	 konuda	 AİHM	
nezdinde	açılan	bir	dava	bulunmadığı	kayd-
edildi.	(Evrensel	-	22	Eylül)	

Demokratik Toplum Bildirgesi Sonucuna 
Soruşturma
Diyarbakır	Özel	Yetkili	Cumhuriyet	Savcılığı,	
Demokratik	 Toplum	 Kongresi	 (DTK)	 Eş	
Başkanı	Ahmet	Türk	ile	Aysel	Tuğluk	ve	Dai-
mi	Meclis	üyesi	4	kişi	hakkında,	Demokra-
tik	 Toplum	 Sonuç	 Bildirgesi	 nedeniyle	
soruşturma	başlattı.	(Evrensel	-	22	Eylül)	
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Gazeteci Sevilay Yükselir’e 2 Ay 27 Gün 
Hapis Cezası
Sabah	 Gazetesi	 köşe	 yazarı	 Sevilay	
Yükselir’i,	gazeteci	Ahmet	Hakan	Coşkun’a	
bazı	 yazılarında	 hakaret	 ettiği	 gerekçesi-
yle	2	ay	27	gün	hapis	cezasına	çarptıran	
mahkeme,	 hükmün	 açıklanmasının	 geri	
bırakılmasına	 ve	 sanığın	 5	 yıl	 denetim	
süresine	 tabi	 tutulmasına	 karar	 verdi.	
(Timetürk	-	23	Eylül)

Zaman Gazetesi Yargı Muhabiri ve Sorum-
lu Müdürü Hâkim Karşısında
İstanbul	11.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	Er-
genekon	 soruşturmaları	 kapsamında	 hab-
er	 yapan	 Zaman	 gazetesi	muhabiri	 Büşra	
Erdal,	Metin	Aslan	ve	Sorumlu	Yazı	 İşleri	
Müdürü	Hayri	Beşer	hâkim	karşısına	çıktı.	
Sanıklar,	Ergenekon	ve	Balyoz	soruşturmaları	
kapsamında	 tahliye	 kararlarını	 veren	
yargıçları	 terör	 örgütlerine	 hedef	 göster-
mekle	 suçlanıyor.	 Suçlamaya	 sebep	 olan	
haberler,	 2	 Nisan	 2010	 tarihinde	 “HSYK	
krizi	atananlar	devrede”	ve	“Balyoz	örtbas	
ediliyor”	 başlıklı	 yayınlanan	 analizlerden	
oluşuyor.	Gazetecilerin	Basın	Kanunu’ndaki	
düzenlemelere	 rağmen,	 Terörle	 Mücadele	
Kanunu	kapsamında	Ağır	Ceza	Mahkemesin-
de	yargılanması	dikkat	çekti.	(Zaman.com.
tr	–	22	Eylül)

Basın Özgürlüğü Yargılanıyor
Son	üç	yıldır	Türkiye’nin	en	önemli	gündem	
maddesi	haline	gelen	Ergenekon	davalarında	
haber	ya	da	köşe	yazısı	ile	olayları	deşifre	
eden	gazeteciler	adeta	davalarla	boğuşuyor.	
Adalet	Bakanlığı’nın	Kasım	2009’da	4	bin	
139	 olarak	 açıkladığı	 soruşturma	 sayısı	
son	6	ayda	5	bini	geçmişti.	Zaman,	Taraf,	
Bugün,	 Yeni	 Şafak,	 Star	 ve	 Vakit	 gibi	 6	
büyük	gazeteye	açılan	soruşturma	sayısı	ise	
3	bin	500’ün	üzerinde.	Bunlardan	davaya	
dönüşenlerin	sayısı	2	bin.	(Zaman	–	23	Ey-
lül)

Cezaevlerinde Taciz İddiası
Karataş	(Adana)	Kadın	Kapalı	Cezaevi	İkinci	
Müdürü	 M.A.K.’nin	 çay	 ocağında	 çalışan	
mahkûm	G.A.’ya	cinsel	tacizde	bulunduğu	
iddia	 edildi.	 M.A.K.’den	 şikâyetçi	 olan	
G.A.,	 İnsan	 Hakları	 Derneği	 (İHD)	 Adana	
Şubesi’nden	 hukukî	 yardım	 talebinde	 bu-
lundu.	(baransav.com	-	24	Eylül)

Cezaevlerinde Baskılar
Tekirdağ	2	Nolu	F	Tipi	Cezaevi’nden	me-
ktup	gönderen	Serxabun	Gedik’in,	cezaevi	
yönetiminin,	 hak	 ihlallerinin	 kamuoyuna	
yansımaması	 için	 bazı	 mektup	 ve	 dile-
kçelere	 el	 koyduğunu,	 cezaevi	 yönetimi	
tarafından	 son	 bir	 ayda	 gerçekleştirilen	
fiziksel	 saldırılar	 sonrasında	 kendisinin	 ve	
diğer	mahkûmların	 vücudunda	 darp	 izler-
inin	olduğunu	yazdığı	mektup	ile	bildirdi.		
(Evrensel	-	27	Eylül)

Kolluk Kuvvetlerinin Aşırı Güç Kullanımı 
Sonucu Meydana Gelen İhlaller
Diyarbakır’da	 20	 Eylül	 2010’da,	 kendiler-
ine	kimlik	soran	iki	sivil	polis	memurundan	
kimliklerini	göstermesini	isteyen	C.S.,	E.S.	
ve	P.S.	adlı	üç	kardeş,	sivil	polis	memurları	
tarafından	darp	edildi.	Kardeşlerden	C.S.,	
aldığı	 darbeler	 sonucu	 “45	 gün	 iş	 göre-
mez”	raporu	alırken,	savcılığa	çıkarılan	üç	
kardeş	polis	memurları	hakkında	suç	duyu-
rusunda	bulundu.	Dicle	Kent	Bulvarı	girişine	
yerleştirilen	 kameraların	 ise	 şüpheli	 polis	
memurlarının	yere	yatırdıkları	C.S.’yi	yerde	
tekmelerken	 ve	C.S.’nin	 saçından	 tutulup	
kafasının	araca	çarptırılırken	kayıt	yaptığı	
anlaşıldı.	(Birgün	-	27	Eylül)

Cezaevinde Ölüm
Tekirdağ	2	Nolu	F	Tipi	Cezaevi’nde	bulu-
nan	adlî	mahkûm	Selçuk	Güvenilir’in	(36),	
7	Eylül	2010’da	yakınlarıyla	görüş	yaptığı	
esnada	kalp	krizi	 geçirdikten	 sonra	ceza-
evinde	doktor	bulunmadığı	 için	 ilk	müda-
halenin	yapılamaması	nedeniyle	kaldırıldığı	
hastanede	yaşamını	yitirdiği	öğrenildi.	(ANF	
-	27	Eylül)
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İzmir’de Cemevine Saldırı
İzmir’in	 Menemen	 İlçesi’nde	 27	 Eylül	
2010’da	kimliği	belirsiz	kişi	veya	kişilerin	
Asarlık	 Mahallesi’nde	 bulunan	 Alevi	 Yol	
Kültür	Derneği	Cemevi’ni	ateşe	vermek	is-
temesi	 sonucu	bahçede	bulunan	masa	 ve	
sandalyeler	 yandı.	 Açıklama	 yapan	 Alevi	
Yol	 Kültür	 Derneği	 Başkanı	 Ahmet	 Öztaş,	
saldırının	 basit	 bir	 olay	 olmadığını	 söy-
leyerek	 saldırının	 son	 18	 ayda	 cemevine	
düzenlenen	6.	saldırı	olduğunu	ifade	etti.	
(Milliyet	-	29	Eylül)

KCK İle İlgili Kitabın Yazar Ve Yayımcısına 
Dava
“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	 başladı.	 (baransav.com	 -	 30	
Eylül)

Vimeo’ya Erişim Engeli
Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nın	 aldığı	
koruma	tedbiri	kararı	uyarınca,	Telekomüni-
kasyon	 İletişim	Başkanlığı,	video	paylaşım	
sitesi	 vimeo.com	 adlı	 internet	 sitesine	
erişimi	engelledi.(ntvmsnbc.com	-	30	Eylül)
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Ekim Ayı Hak İhlalleri

“Potansiyel” suçlulara Hapis Cezası
2005	 yılının	 Mart	 ayında	 TBMM’de	 siyasî	
parti	 gruplarıyla	 görüşmek	 isteyen	 fakat	
TBMM	kapısında	güvenlik	güçleri	tarafından	
gözaltına	alınan,	Türkiye	Barış	Meclisi	üye-
leri	 İmam	 Canpolat	 ve	 Ali	 Şükran	 Aktaş	
hakkında	 açılan	 davada	 TMK	 2.	 madde	
uyarınca	ve		“sanıkların	TBMM’de	yasadışı	
örgüt	 propagandası	 yapma	 potansiyelleri	
olduğu”	 gerekçesiyle	 9	 ay	 10	 gün	 hapis	
cezası	verildi.	(baransav.com	-	4	Ekim)

Gözaltında İşkence ve Tecavüze Cezasızlık 
Talebi
Yargıtay	Cumhuriyet	Savcısı’nın,	1993	yılının	
Aralık	 ayında	 “PKK’ya	 yardım	 ve	 yataklık	
yaptığı”	 gerekçesiyle	 Nusaybin	 Emniyet	
Müdürlüğü’nde	 gözaltında	 tutulan	 Kamile	
Çiğci’ye	33	gün	boyunca	tecavüz	ve	işkence	
ettikleri	 gerekçesiyle	 yargılanan	yedi	polis	
memuru	 hakkında	 verilen	 beraat	 kararının	
onanması	yönünde	görüş	bildirdiği	açıklandı.	
(baransav.com	-	4	Ekim)

Kanser Hastası Mahkûm’a Kötü Muamele
Diyarbakır	 D	 Tipi	 Kapalı	 Cezaevi’nde	
yakalandığı	 lenf	 kanseri	 nedeniyle	 iki	 kez	
gittiği	 Adlî	 Tıp	 Kurumu’ndan	 “Tedavisi	
için	 tahliye	 edilmelidir.”	 raporu	 alamayan	
Nurettin	Soysal’ın	kan	değerlerinin	düşmesi	
nedeniyle	kaldırıldığı	Dicle	Üniversitesi	Tıp	
Fakültesi	Hastanesi’nde	kelepçeyle	yatağına	
bağlandığı	ve	başında	üç	erin	nöbet	tuttuğu	
öğrenildi.	(baransav.com	-	4	Ekim)

Uğur Kaymaz’ın Amcasına Bir Yıl Hapis
Mardin	Kızıltepe’de	babası	Ahmet	Kaymaz	ile	
birlikte	polis	ekibi	tarafından	evinin	önünde	
öldürülen	Uğur	Kaymaz’ı	(12)	anma	etkin-
liklerine	katıldıkları	gerekçesiyle	onbir	kişi	
hakkında	açılan	dava	sonucunda	aralarında	
Uğur	Kaymaz’ın	amcası	Reşat	Kaymaz’ın	da	
bulunduğu	altı	kişiye	birer	yıl	hapis	cezası	
verildi.	(baransav.com	-		4	Ekim)

İzmir’de Anadilde Eğitim Eylemine Müda-
hale
Demokratik	Yurtsever	Gençlik	(DYG)	üyeler-
inin	İzmir’de	anadilde	eğitim	kampanyasına	
destek	 amaçlı	 gerçekleştirmek	 istediği	
meşaleli	yürüyüşe	polis	ekipleri	biber	gazı,	
cop	ve	basınçlı	suyla	müdahale	etti.	Yapılan	
müdahale	 sonucunda	 bir	 kişi	 yaralanırken,	
aralarında	altı	çocuğun	da	bulunduğu	onbeş	
kişi	gözaltına	alındı.	Gözaltına	alınanlardan	
İ.Y.	ve	İ.H.A.	adlı	iki	çocuk	“yasadışı	örgüt	
propagandası	 yaptıkları”	 ve	 “kamu	malına	
zarar	 verdikleri”	 gerekçesiyle	 tutuklandı.	
(baransav.com	-	4	Ekim)

Cenazeye Katılan 2 Kişiye Tutuklama
Şanlıurfa	 Hilvan’da	 düzenlenen	 ev	
baskınlarında	gözaltına	alınan	Reşit	Ülek	ve	
Hasan	Barlas,	Hakkâri’nin	 kırsal	 kesiminde	
çıkan	 çatışmada	 öldürülen	 bir	 militanın	
cenaze	 törenine	 katılarak,	 “2911	 sayılı	
Toplantı	 ve	 Gösteri	 Yürüyüşleri	 Kanunu’na	
muhalefet	 ettikleri”	 ve	 “suçu	 ve	 suçluyu	
övdükleri”	iddiasıyla	aynı	gün	çıkarıldıkları	
mahkeme	tarafından	tutuklandılar.	(baransav.
com	-	4	Ekim)

Şırnak’ta Patlama
Şırnak’ın	 Güçlükonak	 İlçesi’ne	 bağlı	
Gümüşyazı	 Köyü’nde	 iki	 çocuğun	 bulduğu	
cismin	 patlaması	 sonucu	 Ahmet	 İmra	 (12)	
yaşamını	 yitirdi;	 Ramazan	 İlhan	 (12)	 ise	
yaralandı.	(baransav.com	-	5	Ekim)

Cezaevinde İşkence İddiası
BDP	 Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş,	
TBMM’deki	 haftalık	 grup	 toplantısında	
yaptığı	 açıklamada	 Tekirdağ	 F	 Tipi	
Cezaevi’nde	mahkûm	olan	Kayhan	Kartal	ve	
arkadaşlarının	cezaevi	görevlileri	tarafından	
çırılçıplak	 soyularak	 saatlerce	 o	 şekilde	
bekletildiğini	ileri	sürdü.	(baransav.com	-	5	
Ekim)
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Kürtçe Konuşma Yapan Belediye Başkanına 
Altı Ay Hapis
Şırnak’ın	Uludere	İlçesi’nin	Belediye	Başkanı	
Şükran	 Sincar,	 2009	 yılında	 yaptığı	 bir	
Kürtçe	konuşma	nedeniyle	hakkında	açılan	
davanın	karar	duruşmasında	“Siyasî	Partil-
er	 Yasası’na	 muhalefet	 ettiği”	 gerekçesi-
yle	altı	ay	hapis	cezasına	mahkûm	edildi.	
(baransav.com	-	5	Ekim)

Pankartlı Öğrenci Protestosuna Darp Ve 
Gözaltı
Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül’ün	2010–2011	
akademik	yılı	açılışını	yaptığı	Yıldız	Teknik	
Üniversitesi’ndeki	tören	sırasında	Başbakan	
Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ı	 protesto	 ettikleri	
için	tutuklanan	 iki	öğrenciyle	 ilgili	olarak	
“Ferhat	Tüzer	ve	Berna	Yılmaz’a	Özgürlük”	
yazılı	pankartı	açıp	“Parasız	eğitim	istemek	
suç	değildir.”	sloganı	atan	iki	öğrenci,	po-
lis	memurları	ve	üniversitenin	özel	güven-
lik	 görevlileri	 tarafından	 darp	 edilerek	
gözaltına	alındı.	(baransav.com	-	6	Ekim)

Hareket Halindeki Sivil Kamyonete Silahlı 
Saldırı ve Darp
Hakkâri	 Yüksekova’da	 hareket	 halindeki	
kamyonete	askerî	birliğin	ateş	açması	so-
nucu,	 aracın	 sürücüsü	 Cüneyt	 Yıldız	 (20)	
hafif	 yaralanırken	 kamyonette	 bulunan	
Reşat	 Karataş	 (18)	 ağır	 yaralandı.	 Olaya	
ilişkin	 açıklama	 yapan	 Cüneyt	 Yıldız,	
“Kamyoneti	 delik	 deşik	 ettiler.	 Sonra	
feci	şekilde	darp	edildik.	Reşat’ın	her	iki	
ayağının	ucuna	kurşun	 sıktılar.	Bize	hepi-
niz	teröristsiniz	dediler.	Ağır	hakaretlerde	
bulundular”	dedi.	(baransav.com	-	7	Ekim)

Başörtülü Gazetecilere “Basın Kartı” 
Yasağı Devam Ediyor
Basın	Kartı	 için	başı	 açık	 fotoğraf	koşulu	
getiren	 23.	madde	mağdurları	 her	 geçen	
gün	artarken	meslek	örgütleri	de	başörtülü	
görev	yapan	gazetecilerin	kapalı	fotoğrafla	
Basın	Kartı	alabilmesi	gerektiğini	vurguluy-
orlar.	(Vakit	-	8	Ekim)

Uludağ Üniversitesi’nde Başörtüsü Yasağı 
Sürüyor
Başörtüyle	 derse	 girmek	 isteyen	 Uludağ	
Üniversitesi	Mühendislik	Mimarlık	Fakültesi	
Endüstri	Mühendisliği	Bölümü	öğrencilerinden	
F.Y.	ve	arkadaşları,	bölüm	başkanı	tarafından	
kendilerine	 YÖK	 tarafından	 herhangi	 bir	
genelgenin	 gönderilmediği	 ve	 derse	 bu	
şekilde	 alınamayacakları	 söylenerek	 zorla	
dışarı	çıkartılmıştır.	(HaksözHaber	-	8	Ekim)

Oturma Eylemi Yapan Öğretmenlere 
Memuriyetten Çıkarılma istemi
Ankara	 Abdi	 İpekçi	 Parkı’nda	 öğretmen	
atamalarına	 ilişkin	 oturma	 eylemi	 yapan	
Ataması	 Yapılmayan	 Öğretmenler	 Platfor-
mu	üyesi	ellibir	kişi	hakkında	dava	açıldı.	
İddianamede,	“2911	sayılı	Toplantı	ve	Gös-
teri	 Yürüyüşleri	 Kanunu’na	muhalefet	 et-
tikleri”	 iddia	 edilen	 sanıkların	 “atamaya	
veya	 seçime	 tabi	 bütün	 memuriyet	 ve	
hizmetlerde	 istihdam	 edilmekten	 yoksun	
bırakılmaları”	istendi.	(ANF	-	8	Ekim)

Sen Mültecisin, Paran Yoksa Tedavi De 
Yok!        
Van’da	yaşayan	siyasi	sığınmacı	İran	uyruklu	
İ.	Rezvani	adındaki	mülteci	yoğun	kusma	ve	
şiddetli	karın	ağrısı	şikâyetiyle	gittiği	Van	
Devlet	Hastanesi’nde,	parası	olmadığı	için	
tedavi	 edilmeyerek	 kapı	 önüne	 konuldu.	
(multeci.net	–	9	Ekim)

Vicdani Retçi İnan Suver Tutuklu 
Yargılanmaya Devam Ediyor
6	Ağustos	2010’da	İstanbul’da	yaşadığı	evine	
düzenlenen	baskınla	gözaltına	alınarak	ask-
er	 kaçağı	 olduğu	 gerekçesiyle	 tutuklanan	
Kürt	 Vicdani	 Ret	 Hareketi	 aktivisti	 İnan	
Suver’in	 yargılanmasına	 Şirinyer	 (İzmir)	
Askeri	 Mahkemesi’nde	 başlandı.	 Mahkeme	
heyeti	İnan	Süver’in	tutukluluk	halinin	de-
vam	 etmesine	 karar	 verdi	 ve	 duruşmayı	
15	Kasım	2010’a	erteledi.	(bianet.org	-	11	
Ekim)
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Mardin’de Faili Meçhul Cinayet Girişimi
BDP	 Savur	 (Mardin)	 İlçe	 Örgütü	 Başkanı	
İsa	Akın,	Dertyal	Köyü’nde	bulunan	evinde	
kimliği	 belirsiz	 kişilerin	 silahlı	 saldırısına	
uğradı.	Evinin	çapraz	ateşe	tutulduğunu	be-
lirten	Akın,	bir	süredir	geçici	köy	korucuları	
ve	Savur	Jandarma	Komutanlığı	tarafından	
tehdit	edildiğini	 ifade	etti.	(baransav.com	
–	11	Ekim)

Gaz Bombasından Kaçtı, Arabanın Altında 
Kaldı
Abdullah	 Öcalan’ın	 9	 Ekim	 1998’de	
Suriye’den	çıkarılmasıyla	ilgili	Şırnak’ın	Si-
lopi	 ilçesinde	yapılan	protesto	gösterisine	
müdahale	eden	polis	ekiplerinin	kullandığı	
gaz	 bombasından	 kaçmaya	 çalışan	 Umut	
Furkan	 Akçil	 (7),	 yoldan	 geçen	 bir	
aracın	 altında	 kalarak	 yaşamını	 yitirdi.	
Diyarbakır’da	 9	 Ekim	2010’da	 düzenlenen	
protesto	 gösterisine	müdahale	 eden	 polis	
ekiplerinin	 açtığı	 ateş	 sonucu	 yaralanan	
S.D.	(17)	ise	Dicle	Üniversitesi	Tıp	Fakül-
tesi	Hastanesi’ne	kaldırıldı.	 (tihv.org	-	11	
Ekim)

Gecekondu Yıkımını Protestoya Gaz 
Bombalı Müdahale
Ankara	 Yenimahalle’de	 kentsel	 dönüşüm	
projesi	dâhilinde	gerçekleştirilen	gecekon-
du	yıkımlarını	protesto	eden	gruba,	güven-
lik	güçleri	gaz	bombası	ve	tazyikli	su	ile	
müdahale	etti.	Müdahale	sonucunda	onbeş	
kişinin	gözaltına	alındığı	öğrenildi.	(Evren-
sel	-	12	Ekim)

Havaya Rastgele Ateş Açan Polis Sekiz 
Yaşındaki İrem’i Yaraladı
Muş’ta	 trafikte	 iki	 sürücü	 arasında	 çıkan	
kavgayı	 ayırmak	 için	 havaya	 ateş	 açan	
polis	 memuru,	 evinin	 balkonunda	 oturan	
İrem	 Koç’u	 (8)	 el	 ve	 yüzünden	 yaraladı.	
(baransav.com	-	12	Ekim)

Ek Yerleştirme Başvurusu İçin Üniver-
siteye Gelen “Örtülü Vatandaş” İçeri 
Alınmadı
Öğrenci	 Seçme	 ve	 Yerleştirme	 Sınavı	
sonuçlarına	 göre	 ek	 yerleştirmeden	 fay-
dalanmak	isteyen	üniversite	öğrencisi	adayı	
A.G.	başörtülü	olduğu	gerekçesiyle	üniver-
site	binasına	alınmadı.	(Yeni	Akit	-	12	Ekim)

Polis Tarafından Darp Edilerek Gözaltına 
Alınan İHD Yöneticisine Dava
Sivil	 polis	 memurları	 tarafından	 sokakta	
darp	 edilerek	 2	 Nisan	 2010’da	 gözaltına	
alınan	 İnsan	 Hakları	 Derneği	 (İHD)	 İzmir	
Şubesi	yönetim	kurulu	üyesi	Mesut	Tufan,	
yanlışlıkla	 gözaltına	 alındığı	 belirtilerek	
3	Nisan	 2010’da	 serbest	 bırakılmıştı.	 Siv-
il	 polis	 memurları	 tarafından	 saçlarından	
tutularak	 kafası	 demire	 vurulması	 sonucu	
başına	aldığı	darbeler	nedeniyle	hastahan-
eye	kaldırılarak	tedavi	altına	alınan	Mesut	
Tufan’ın	sorgusu	sırasında	İHD	çalışmalarının	
kendisine	 suçlama	olarak	yöneltildiği,	Ku-
rumun	 işleyişi	 ile	 ilgili	 sorgulandığını	 ve	
kendisinden	 ajanlık	 yapmasının	 istendiği	
öğrenilmişti.	 Darp	 edilmesi	 nedeniyle	 on	
gün	 iş	 göremezlik	 raporu	 alan	Mesut	 Tu-
fan,	Işıkkent	Polis	Karakolu’ndan	ifadesinin	
alınması	için	çağrıldığını	ve	kendisini	darp	
eden	polis	memurlarının	 kendisi	 hakkında	
dava	açtığını	 söyledi.	 (baransav.com	 -	 14	
Ekim)

Tersanelerdeki Ölümleri Protesto Eden 
İşçilere Dava
İstanbul	 Tuzla’da	 bulunan	 tersaneler	
bölgesinde	 gerekli	 önlemlerin	 alınmaması	
nedeniyle,	 2007’nin	 Temmuz	 ayından	
2008’in	Şubat	ayına	kadar	geçen	yedi	aylık	
sürede,	18	işçinin	ölümünü	protesto	etmek	
amacıyla	eylem	yapan	ve	gözaltına	alınan	
ve	gözaltına	alınırken	darp	edilen	tersane	
işçisi	yetmişbeş	kişi	hakkında	dava	açıldı.	
(Radikal	-	15	Ekim)
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Protesto Amaçlı Basın Açıklamasına 7 Yıl 
1 Ay Hapis
DTP’nin	 kapatılmasını	 protesto	 etmek	
amacıyla	 düzenlenen	 basın	 açıklamasına	
katıldıkları	 gerekçesiyle	 haklarında	
dava	 açılan	 ve	 Diyarbakır	 4.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	yargılanan	9	kişiye	“yasadışı	
örgüt	 üyesi	 olmamakla	 birlikte	 yasadışı	
örgüt	 adına	 eylem	 yapmak”	 ve	 “yasadışı	
örgüt	 propagandası	 yapmak”	 suçlamasıyla	
yedişer	 yıl	 birer	 ay	 hapis	 cezası	 verildi.
(Evrensel	-	15	Ekim)

Amasya Rektörü Yasakta Direniyor
Amasya	Üniversitesi	Rektörü	Prof.	Dr.	Zafer	
Eren,	 YÖK	 tarafından	 üniversitelere	 gön-
derilen,	 “başörtülü	 öğrencinin	 dersten	
atılmamasına”	 ilişkin	yazısına	karşı	diren-
mekte	 ve	 üniversitede	 başörtüsü	 yasağı	
uygulaması	devam	etmektedir.	(HaksözHab-
er	-	16	Ekim)

Kürtçe Şarkıya İkiYıl Hapis ve 600 TL 
Ceza
Batman’da	 katıldığı	 bir	 etkinlikte	
seslendirdiği	 “Heval	 Kamuran”	 parçası	
nedeniyle	 hakkında	 dava	 açılan	 ve	 örgüt	
propagandası	yaptığı	iddiasıyla	iki	yıl	hapis	
cezasına	 çarptırılan	 MKM	 sanatçılarından	
Rojda’ya,	 bu	 dava	 temyizde	 iken	 açılan	
ikinci	davada	600	TL	para	cezası	 verildi.	
(Evrensel	-	16	Ekim)

Mahkemenin Verdiği Ceza Yargıtayı
Kesmedi! 
‘Örgüt	 propagandası	 yapmak’	 iddiası	 ile	
mahkeme	tarafından	10	ay	hapis	cezası	ile	
cezalandırılan	 Mustafa	 Yılmaz	 hakkındaki	
kararın	 lehine	 bozulması	 için	 avukatları	
Yargıtay’a	 başvurdu.	 Yargıtay	 9.	 Dairesi	
ise	 söz	 konusu	 kararı	 Yılmaz’ın	 aleyhine	
bozarak,	 örgüt	 propagandası	 yapmanın	
yanında	 örgüt	 adına	 suç	 işlemekten	 de	
cezalandırılması	istedi.	(Evrensel	-	16	Ekim)

Konya’da Başörtülü İlkokul Öğrencisi Oku-
la Alınmadı
Merkez	 Karatay	 ilçesinde	 bulunan	 Yusuf	
İzzettin	Horasanlı	İlköğretim	Okulu	7/C	sınıfı	
öğrencisi	 olan	 Zeynep	 Ödemiş	 başörtüsü	
taktığı	gerekçesiyle	okula	alınmadı.	(ilkha	
-	16	Ekim)

İlköğretim Okulunda Şiddet
Gaziantep’te	Şehit	Adem	Yavuz	İlköğretim	
Okulu	öğrencisi	D.K.’nin	 (15),	 arkadaşıyla	
kavga	ettiği	 için	müdür	yardımcısı	H.T.O.	
tarafından	başı	duvara	vurularak	dövüldüğü	
iddia	edildi.	Tedavi	edildiği	hastahaneden	
üç	 gün	 iş	 göremezlik	 raporu	 alan	 D.K.,	
“Hiçbir	 şey	 söylemeden	 beni	 dövmeye	
başladı.	Kafamı	duvara	vurdu.	O	kadar	çok	
vurdu	ki	 sınıf	arkadaşlarım	bile	ağlamaya	
başladı”	dedi.	(baransav.com	-	18	Ekim)

Vatandaşa ‘Korucu Ol’ Baskısı
Koruculuk	sistemini	kabul	etmeyen	Muş’un	
Günbatmaz	köyünde	koruculuk	yapmayı	ka-
bul	 etmeyeceklerini	 belirten	 muhtarlara,	
İlçe	 Jandarma	 Komutanlığı’na	 çağrılarak	
baskı	 yapıldığı	 ve	 yirmi	 kişilik	 korucu-
luk	 görevi	 için	 kendilerine	 isim	 verilmesi	
istendiği	öğrenildi.	(Evrensel	-	18	Ekim)

Yüzde 80 Fiziksel Engelli Mahkûm Tahliye 
Edilmiyor 
İHD	İstanbul	Şubesi	yetkilileri,	Siirt	E	Tipi	
Cezaevi’nde	bulunan	yüzde	seksen	fiziksel	
engelli	Temino	Baysal’ın,	babasına	yardımcı	
olmak	 amacıyla	 her	 gün	 cezaevine	 giren	
oğlunun	da	cezaevi	koşullarında	yaşadığını	
belirterek	 Temino	 Baysal’ın	 tedavisinin	
sağlanması	amacıyla	tahliye	edilmesi	için	20	
Ekim	2010’da	İstiklal	Caddesi’nde	yürüyüş	
düzenleneceğini	bildirdi.	(TİHV	-	19	Ekim)

Şapkalı Öğrenciye Hakaret Etti ve
Yok Yazdı
Yrd.	 Doç.	 Dr.	 N.	 C.	 tarafından	 şapkalı	
olduğu	 gerekçesiyle	 sınıfta	 olmasına	
rağmen	 ‘yok’	yazılan	ve	“alçak,	 şerefsiz,	
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it”	şeklinde	hakaretlere	maruz	kalan	Buca	
Eğitim	Fakültesi	Sınıf	Öğretmenliği	Bölümü	
3.	sınıf	öğrencisi	Tuba	Dişiçürük	Yrd.	Doç.	
Dr.	N.	C.	hakkında	hakaret	davası	açacağını	
ve	 suç	 duyurusunda	 bulunacağını	 bildirdi.	
(Bugün	-	19	Ekim)

Tutuklulara Coplu Gardiyan Saldırısı
	Tekirdağ	Yüksek	Güvenlikli	2	Nolu	F	Tipi	
Cezaevi’nde,	müebbet	hapse	mahkûm	tu-
tuklulara	yönelik	keyfi	uygulamaları	protes-
to	 eden	 siyasi	 mahkûmlara,	 ‘A	 Takımı’	
olarak	 adlandırılan	 gardiyanlar	 tarafından	
sopalı	 ve	 coplu	 saldırı	 düzenlendi.	
Saldırıda	 yedi	 mahkûm	 yaralandı.	 Tedavi	
için	revire	kaldırılması	gereken	mahkûmlar	
cezalandırılarak	 hücrelere	 konuldu.	 (Fırat	
News	-	19	Ekim)

Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin 
Yürüyüş Dergisi’nin 238.Sayısı Toplatıldı
Bağımsızlık,	 Demokrasi,	 Sosyalizm	 İçin	
Yürüyüş	 Dergisi’nin	 17	 Ekim	 2010	 tarihli	
238.	sayısında	yer	alan	haberlerde	“kişilerin	
yasadışı	 örgütlere	 hedef	 gösterildiği”	 ve	
“suçu	 ve	 suçluyu	 övmeye	 yönelik	 yayın	
yapıldığı”	 iddiasıyla	 İstanbul	 12.	 Ağır	
Ceza	 Mahkemesi	 derginin	 238.	 sayısının	
toplatılmasına	 karar	 verdi.	 (halkinsesi	 tv	
-	20	Ekim)

Gösteri Yürüyüşüne Katılan Belediye 
Başkanına 7.5 Yıl Hapis
Batman’da	düzenlenen	bir	gösteride,	grubun	
önünde	yer	aldığı	iddiasıyla	yargılanan	Ko-
zluk	Belediye	Başkanı	Mehmet	Reşit	Haşimi,	
TCK’nın	 ‘’Terör	 örgütüne	 üye	 olmamak-
la	 birlikte	 örgüt	 adına	 suç	 işlemek’’	 ve	
‘’Terör	örgütünün	propagandasını	yapmak’’	
suçundan	 yedi	 yıl	 altı	 ay	 hapis	 cezasına	
çarptırılmasına	karar	verdi.	(Haber	X	-	20	
Ekim)
 
Darp Edilen Avukata Polisin Müdahale 
Etmediği İddiası  
İzmir	Barosuna	kayıtlı	 avukat	Hacı	Hakan	

Ağcakanat,	 bir	 müvekkilinin	 kavgaya	
karıştığını	 belirtmesi	 üzerine	 kendisini	
çağırdığı	Yamanlar	Polis	Merkezi	Amirliğinin	
önünde	bir	grubun	saldırısına	uğradığını	ve	
Yamanlar	 Karakolu’ndaki	 görevli	 polislerin	
olayı	gördükleri	halde	müdahale	etmedik-
lerini	iddia	etti.	(Haber	7	-	20	Ekim)

Başörtülü Öğrenciler Üniversite Kam-
püsüne Alınmadı 
Belediye	otobüsüyle	sabah	saatlerinde	ODTÜ	
Kampüsü’ne	 girmek	 isteyen	 iki	 türbanlı	
öğrenci,	 kampüsün	 girişinde	 kontrol	 ya-
pan	okul	güvenliği	tarafından	başörtülerini	
çıkarmaları	yönünde	uyarıldı.	Güvenlik	görev-
lileri	iki	öğrenci	başörtüsünü	çıkarmadıkça	
otobüsü	 okula	 sokmayacaklarını	 belirtti.	
(Evrensel	-	20	Ekim)

Kürtçe Şarkıyı Alkışlamanın Cezası Onar 
Ay Hapis
8	 Mart	 Dünya	 Emekçi	 Kadınlar	 Günü	
nedeniyle	 düzenlenen	 etkinlikte	 söylenen	
Kürtçe	 bir	 şarkıya	 alkış	 tutarak	 eşlik	 et-
tikleri	gerekçesiyle,	haklarında	dava	açılan	
kapatılan	 DTP	 üyesi	 Ender	 Kırmızıtaş,	
Burhan	 Kurhan,	 Orhan	 Yorulmaz	 ve	 diğer	
beş	 kişi,	 “yasadışı	 örgüt	 propagandası	
yaptıkları”	suçlamasıyla	Diyarbakır	4.	Ağır	
Ceza	Mahkemesi	tarafından	onar	ay	hapis	
cezasına	çarptırıldı.	(ANF	-	21	Ekim)

Başörtüsü Takmak İsteyen M.G. Okula 
Alınmadı
Türban	 takarak	Mersin	 Sakarya	 İlköğretim	
Okulu’na	giden	onüç	yaşındaki	M.G.	okula	
alınmadı.	 Okuldan	 dört	 kez	 çevrilip	 son	
olarak	 inşaat	 işçisi	 babası	 Hasan	 G.’nin	
tepkisiyle	okula	alınan	M.G.	hakkında	tu-
tanak	 tutulurken,	 durum	 İl	 Milli	 Eğitim	
Müdürlüğü’ne	bildirildi.	(Milliyet	-	21	Ekim)
 
Asker Ölümünde Soruşturma Yirmi Aydır 
Tamamlanmıyor
Kastamonu’ya	 bağlı	 Bozkurt	 İlçe	 Jandar-
ma	Komutanlığı’nda	3	Şubat	2009’da	“in-
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tihar	 ettiği”	 iddia	 edilen,	 MP-5	 marka	
silah	 ile	 başının	 arkasından	 yapılan	 iki	
atış	 ile	 yaşamını	 yitiren	 9	 aylık	 er	 Can-
er	 Bahar’ın	 ölümü	 üzerindeki	 sis	 perdesi	
aralanmadı.	Acılı	aile,	çocuklarının	intihar	
ettiğine	 inanmıyor.	 Otopsi	 raporları,	 svap	
analizleri,	ölüm	tutanağı	ile	arkadaşlarının	
anlatımları	 olayın	 intihardan	 ziyade	 ci-
nayet	 olduğuna	 işaret	 ediyor.	 Acılı	 baba	
olayın	 üstüne	 gittikçe	 yeni	 detaylar	 or-
taya	 çıkıyor.	 Olay	 hakkında	 yirmi	 aydır	
soruşturma	 tamamlanamıyor.	 (Etkin	Haber	
Ajansı	-	22	Ekim)

Şemdinli’de Askerler Köylüleri Taradı
Hakkâri’nin	Şemdinli	İlçesi’ne	bağlı	Ortak-
lar	 Köyü’ne	 baskın	 düzenleyen	 askerlerin	
köyü	 rastgele	 taradığı	 bildirildi.	 Saldırıda	
kalçasında	aldığı	 kurşunla	 yaralanan	 İzzet	
Demir,	 Şemdinli	 Devlet	 Hastanesi’nde	 te-
davi	altına	alındı.	(Fırat	News	-	22	Ekim)

Edirne F Tipi’nde Asker Terörü
	PKK	davasından	hüküm	giyen	Mehdi	Boz,	
Edirne	F	Tipi	cezaevinde	tedavi	olmak	için	
götürüldüğü	 hastanede	 önce	 darp	 edildi,	
ardından	 suç	 duyurusunda	 bulunduğu	 için	
bu	 kez	 askerler	 tarafından	 dövüldü.	 Bu	
olayın	üzerinden	altı	ay	geçti,	ancak	tutuk-
lunun	ailesi	ve	avukatlarının	tüm	çabalarına	
rağmen	suç	duyuruları	hiçbir	sonuç	verme-
di.	(Fırat	News	-	22	Ekim)

KCK/TM Ana Davası Devam Ediyor
Aralarında	siyasî	parti	yönetici	ve	üyeler-
inin,	 insan	 hakları	 savunucularının,	 bel-
ediye	 başkanlarının	 ve	 sendikacıların	 da	
bulunduğu	 yüzdördü	 tutuklu,	 yüzelliiki	
sanıklı	 KCK/TM	 Ana	 Davası’na	 Diyarbakır	
6.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 devam	 ed-
ildi.	 Sanık	 avukatlarının	 iddianamenin	
okunmaması	talebinin	reddine	ve	sanıkların	
tutukluluk	halinin	devamına	karar	verildi.	
(baransav.com	–	22	Ekim)

Kürtçe Savunma Yapmak Yasak
Adana	6.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülm-
eye	 başlanan	 KCK	 	 Gaziantep	 davasında	
duruşmaya	 katılan	 tutuklu	 yirmiki	 sanığın	
Kürtçe	savunma	yapmasına	mahkeme	heyeti	
tarafından	 izin	 verilmedi	 ve	 bu	 durum	
“ifade	 vermemede	 direnme”	 ile	 “susma	
hakkını	 kullanma”	 olarak	 değerlendirildi.	
(baransav.com	–	22	Ekim)

“Sayın Öcalan” İfadesine Beş Ay On  Gün 
Hapis
Kapatılan	 DTP	 Siirt	 eski	 İl	 Başkanı	 Ab-
durrahman	 Tasçı,	 2008	 yılında	 yaptığı	
bir	 konuşmada	 “Sayın	 Öcalan”	 ifadesini	
kullandığı	 gerekçesiyle	 hakkında	 açılan	
davanın	karar	duruşmasında	“yasadışı	örgüt	
propagandası	yaptığı”	gerekçesiyle	beş	ay	
on	 gün	 hapis	 cezasına	 mahkûm	 edildi.	
(baransav.com	-	22	Ekim)

Sümeyye Cinayeti Soruşturmasında 
İşkence Suçlaması
Zonguldak’ta,	 üç	 yaşındaki	 Sümeyye	
Cinkılıç’ın	 öldürülmesiyle	 ilgili	 davanın	
duruşmasında	 polise	 işkence	 suçlamasında	
bulunuldu.	 Avukat	 Erol	 Mekik,	 tutuksuz	
yargılanan	 çocuğun	 annesi	 kırk	 yaşındaki	
Ferdane	 Cinkılıç	 ile	 sevgilisi	 olduğu	 öne	
sürülen	otuzsekiz	yaşındaki	Cihan	Bayram’a,	
Emniyet	Müdürlüğü’nde	 ifadeleri	 alınırken	
tuz	 üzerinde	 yürütmek,	 elektrik	 verilmek	
ve	 çıplak	 halde	 bir	 odaya	 konulmak	 gibi	
işkence	yöntemleri	uygulandığını	iddia	etti.	
(Millliyet	-	23	Ekim)

Alnından Vurulmuş, İntihar Deniyor
Hakkâri	 Yüksekova’da	 bulunan	 Kamışlı	
Jandarma	 Karakolu’nda	 askerliğini	 ya-
pan	Vural	Erginkan	26	Ekim’de	teskeresini	
alacaktı.	 20	 Ekim’de	 terhis	 işlemlerini	
yapmaya	 giderken	 yaşamanı	 yitirdi.	 Aile	
askerlerin	gelip	cenazeyi	bıraktığını,	eller-
ine	 bir	 kâğıt	 tutuşturup	 gittiğini	 söyledi.	
Ailenin	 inceleme	 için	 götürdüğü	 doktor	
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‘Alnından	 vurulmuş’	 dedi.	 Sivil	 hastaneye	
götürüp	otopsi	 yaptırılmak	 istendi,	 asker-
ler	değil	ama	çevre	halkı,	‘askere	neden	
inanmıyorsunuz’	diye	tepki	gösterdi.	Aile,	
“Çocuk	 biletini	 almış,	 geleceği	 için	 çok	
mutluydu.	Neden	intihar	etsin?	Bir	de	bir	
uzman	 çavuş	 göndermişler,	 kurulmuş	 gibi	
anlatıyor	‘her	şey	yolundaymış...’	Biz	yet-
kililerle	 görüşmek	 istiyoruz,	 açıklama	 is-
tiyoruz,	otopsi	yapılmış	mı	yapılmamış	mı	
öğrenmek	 istiyoruz.	 Bize	 söylenenler	 de	
çelişkili.”	 dedi.	 (Etkin	Haber	 Ajansı	 –	 23	
Ekim)

Kürtçe Savunma Yapana Ceza İndirimi Yok
Diyarbakır’da	 görülen	 PKK	 davasında	
yargılanan	altı	sanıktan	üçünün	mahkemede	
yaptıkları	 Kürtçe	 savunmayı	 mahkeme	
“örgütsel	 tavır”	 olarak	 değerlendirdi	 ve	
olumsuz	 tutumları	 nedeniyle	 	 “Sanıklar	
hakkında	lehte	hükümlerin	uygulanmaması	
yönünde	vicdani	kanaate	varılmıştır.”	diy-
erek	 ceza	 indirimi	 yapılmadı.	 (Evrensel	 -	
24	Ekim)

Yirmialtı Öğrenciye Haklarında Açılan 
Soruşturma Sonuçlanıncaya Kadar Okul 
Yasağı
Yıldız	 Teknik	 Üniversitesi’nde	 türban	
karşıtı	afişlerin	indirilmesi	nedeniyle	geçen	
hafta	 yaşanan	 gerginlikle	 ilgili	 rektörlük	
tarafından	 açılan	 soruşturma	 kapsamında,	
yirmialtı	öğrencinin	soruşturma	bitene	ka-
dar	kampüse	girmeleri	yasaklandı.	(Radikal	
-	25	Ekim)

İsmail Karaman’ı Öldüren Polis Memurlarına 
Beraat
2001	yılında	 İstanbul’un	Avcılar	 İlçesi’nde	
kolluk	güçlerinin	açtığı	ateş	sonucu	yaşamını	
yitiren	 İsmail	 Karaman	 ile	 ilgili	 davada,	
sanık	 polis	memurlarının	 söz	 konusu	 olay	
sırasında	kanunî	görevlerini	yerine	getirdik-
leri	ve	kendilerine	karşı	haksız	bir	saldırıyı	
orantılı	 bir	 biçimde	 def	 ettikleri	 belirtil-
erek	beraatlarına	karar	verildi.	 (Cumhuri-
yet	-	25	Ekim)

BDP Binasına Saldırıya Polisin Geç Müda-
halesi
Konya’da	 25	 Ekim	 2009’da	 yüzelli	 kişilik	
aşırı	sağcı	bir	grup	BDP	Konya	il	binasına	
saldırdı.	Saldırıda	binanın	camları	kırılırken,	
saldırıya	 kolluk	 güçlerinin	 müdahale	 geç	
müdahale	etmesi	sonucu	parti	üyesi	on	kişi	
binada	mahsur	kaldı.	(ANF	-	25	Ekim)

Kürtçe Soru Soran Öğrenciye Darp
Van’ın	 Özalp	 İlçesi’ne	 bağlı	 Takurengiz	
(Oymaklı)	Köyü	İlköğretim	Okulu	öğrencisi	
M.K.’nin	(13)	sıra	arkadaşına	Kürtçe	“Ders	
xilas	bû?	(Ders	bitti	mi?)”	diye	sorduğu	için	
okul	müdürü	M.A.	tarafından	darp	edildiği,	
BDP	 Van	 Milletvekili	 Fatma	 Kurtulan’ın	
TBMM	Başkanlığı’na	verdiği	yazılı	soru	ön-
ergesiyle	 öğrenildi.	 (yeniozgurpolitika.com	
-	25	Ekim)

Kelepçe’yi Kabul Etmeyen Tutuklular Has-
taneye Götürülmedi.
Kandıra	 1	Nolu	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	 kalan	
tutuklu	 ve	 hükümlülerin	 hastaneye	 sevk-
leri	sırasında,	görevli	erler	tarafından	zor-
la	kelepçelendikleri,	bunu	kabul	etmeyen	
tutuklu	 ve	 hükümlülerin	 ise	 hastaneye	
götürülmediği	 gönderilen	 faksla	 öğrenildi.
(ANF	-	25	Ekim)

Bekleme Salonunda Sağlıksız Koşullar
KCK-TM	Ana	davasında	sanık	avukatlarından	
Sedat	Yurttaş,	müvekkillerin	duruşma	gün-
lerinde	 toplam	 beş	 saat	 bekletildikleri	
yerin	 sağlıksız	olduğunu,	müvekkillerinden	
Muharrem	Erbey’in	 tutulduğu	odadaki	 toz	
nedeniyle	gözlerinde	rahatsızlık	başladığını,	
diğer	 sanıkların	 da	 toz	 nedeniyle	 boğaz	
rahatsızlığı	şikâyetinde	bulunduklarını	ifade	
etti.	(ozgurradyo.com	-	25	Ekim)

Çocuk Mahkûmlara Kötü Muamele
Maltepe	 Çocuk	 Cezaevi’nde	 tutuklu	
bir	 grup	 çocuğun	 istekleri	 dışında	 adli	
koğuşa	 götürülmelerini	 protesto	 ettikleri	
gerekçesiyle	 haklarında	 soruşturma	 açılan	
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ve	ifade	vermek	üzere	Kartal	Cumhuriyet	
Savcılığı’na	 götürülen	 yirmialtı	 çocuktan	
dukuzunun	 cezaevi	 girişinde	 ve	 çıkışında,	
ayrıca	 ring	 aracında	 jandarma	 ve	 gardi-
yanlar	 tarafından	 dövüldüğü	 iddia	 edildi.	
(ozgurradyo.com	-	26	Ekim)

Hrant Dink’in Ölümünden Önce Uyarıldığı 
MİT Tarafından İtiraf Edildi!
Hrant	 Dink	 cinayeti	 davasında,	 Hrant	
Dink’in	ölümünden	önce	İstanbul	Valiliğine	
çağırılarak	uyarıldığı	MİT	tarafından	kabul	
edildi.	 MİT	 tarafından	 gönderilen	 yazıda	
“Hrant	Dink’in	İstanbul	Valiliği’ne	çağrılması	
müsteşarlığımızın	 bilgisi	 dâhilindedir.	
Kendisine	 Sabiha	Gökçen	 ile	 ilgili	 yazdığı	
yazının	toplumsal	infiale	sebep	olabileceği	
hatırlatılmıştır.”	 ifadelerinin	 kullanıldığı	
belirtildi.	(ntvmsnbc.com	-	25	Ekim)

Basın Açıklamasına Katılan Üniversiteliye 
Dokuz Yıl Yedi Ay Ceza
Kafkas	 Üniversitesi	 öğrencisi	 M.S.,	 çeşitli	
tarihlerde	 yapılan	 beş	 basın	 açıklamasına	
katıldığı	ve	‘terör	örgütü	üyesi	olmamak-
la	birlikte	terör	örgütü	adına	suç	işlediği’	
gerekçesiyle,	 ‘yasa	 dışı	 slogan	 atmak	 ve	
örgüt	 propagandası	 yapmak’	 suçundan	
dokuz	yıl	yedi	ay	hapis	cezasına	çarptırıldı.	
(Hürriyet	-	26	Ekim)	
 
Müfettiş Başörtülü Ece Nur’u Sınıftan Attı
Diyarbakır’da	başörtülü	olduğu	gerekçesiyle	
YİBO’ya	“sürgün”	edilen	Ece	Nur	Özel	isimli	
öğrenci,	 okula	 gelen	 müfettiş	 tarafından	
tehdit	 ve	 hakaretlerle	 sınıftan	 çıkarıldı.	
(Fırat	News	–	26	Ekim)

Başörtülü Öğrenciler Otobüsten Zorla 
İndirildi   
Arazide	 eğitim	 uygulaması	 için	 oto-
büsle	 Çubuk’a	 giderken	 hoca	 tarafından	
başörtülerini	 çıkarmaya	 zorlandıkları	 ve	
başörtülerini	 çıkarmadıkları	 gerekçesiyle	
yolda	 indirildiklerini	 öne	 süren	 Ankara	
Üniversitesi	 öğrencisi	 olan	 bir	 grup	 kız	

öğrenci,	YÖK’e	 suç	duyurusunda	bulundu.	
(Zaman	-	26	Ekim)

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
İstanbul	Mecidiyeköy’de	arkadaşlarıyla	bir-
likte	 dolaştığı	 sırada	 kimlik	 kontrolü	 ya-
pan	 polis	 ekibiyle	 tartıştığı	 gerekçesiyle	
gözaltına	alınarak	Kuştepe	Polis	Karakolu’na	
götürülen	 Sezer	 Çelenk	 (39),	 karakolda	
hakarete	uğradığını	ve	darp	edildiğini	ileri	
sürerek	suç	duyurusunda	bulundu.	(Milliyet	
-	27	Ekim)

Patlamaya Sebep Olan Havan Mermisinin 
Karakoldan Atıldığı Tespit Edildi
Bingöl’ün	 Genç	 İlçesi’ne	 bağlı	 Kaymaklı	
Köyü’nde	 üç	 yıl	 önce	meydana	 gelen	 ve	
bir	evin	hasar	görmesine	neden	olan	pat-
lamaya,	57.	Piyade	Komando	Taburu’ndan	
atılan	havan	mermisinin	neden	olduğu	or-
taya	çıktı.	(Taraf	-	27	Ekim)

Nükleer Santral Karşıtı Eylemcilere Açılan 
Dava
Mersin’de	kurulması	planlanan	Akkuyu	Nük-
leer	Santrali’ni	engellemek	için	topladıkları	
yüzyetmişbin	 imzayı	 TBMM’ne	 getiren,	
fakat	imzaları	teslim	edecekleri	bir	yetkili	
bulamadıkları	 için	 TBMM	 önünde	 oturma	
eylemi	yapmaları	sebebiyle	gözaltına	alınan	
elli	 sekiz	 eylemci	 hakkında	 	 “2911	 sayılı	
Toplantı	ve	Gösteri	Yürüyüşleri	Kanunu’na	
muhalefet	”	iddiasıyla	üç	yıl	hapis	istemi-
yle	dava	açıldı.	(baransav.com	-	28	Ekim)
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Kasım Ayı Hak İhlalleri

Dört Yıldır Rozerin Aksu Cinayeti 
Aydınlatılamadı
İHD	Mardin	 Şubesi’nin	 raporundaki	 iddiaya	
göre	 uyuşturucu	 işiyle	 uğraşan	 paramiliter	
güçlerce	 babasıyla	 birlikte	 öldürülen	 yedi	
yaşındaki	 Rozerin	 Aksu	 cinayetiyle	 ilgili	
dört	 yıldır	 dava	 açılamadı.	 Avukat	 Kuzu,	
soruşturmanın	kasten	genişletilmediğini	öne	
sürüyor.	(bianet.org	-	1	Kasım)

Diyarbakır’da Üç Genç Gerekçe 
Açıklanmadan Gözaltına Alındı
Diyarbakır’da,	TMK	değişikliğiyle	iki	ay	önce	
tahliye	edilen,	üç	genç	polisin	sabah	opera-
syonuyla	gözaltına	alındı.	Gözaltı	gerekçesi-
nin	 “gizlilik”	 öne	 sürülerek	 açıklanmadığı	
belirtildi.	(bianet.org	-	2	Kasım)

F Tipi Cezaevlerinde Gayri İnsani Şartlar 
Yüksek	 güvenlikli	 F	 tipi	 cezaevlerind-
en	 gelen	 mektuplarda,	 müebbet	 hüküm-
lüsü	 mahpusların	 günde	 sadece	 bir	 saat	
havalandırmaya	çıktıkları	 ve	komşu	hücre-
deki	 mahpuslarla	 birlikte	 havalandırmaya	
çıkmalarına	izin	verilmediği	belirtiliyor.	Yine	
kaldıkları	 hücrelerin	 rutubetli	 ve	 havasız	
olduğu	 ifade	 ediliyor.	 (Haksözhaber	 -	 2	
Kasım)

Gözaltına Alınanlar, Tutuklananlar
İstanbul’un	 Ataşehir	 İlçesi’nde	 29	 Ekim	
2010’da	Temel	Haklar	Derneği’ne	ve	Temel	
Haklar	Derneği’nin	üyelerinin	evlerine	düzen-
lenen	 baskınlarda	 gözaltına	 alınan	 on	 beş	
kişiden	on	ikisi	1	Mayıs	İşçi	Bayramı,	8	Mart	
Dünya	Emekçi	Kadınlar	Günü	gibi	etkinlik-
lere	katıldıkları	gerekçesiyle	“yasadışı	örgüt	
üyesi	 oldukları”	 suçlamasıyla	 tutuklandı.	
(atilim.org	-	2	Kasım)

Cezaevlerinde Baskılar
Rize	L	Tipi	Kapalı	Cezaevi’nde	hükümlü	bu-
lunan	 ağabeyi	 Sani	 Bahadır’ın	 gardiyanlar	
tarafından	dövüldüğünü	açıklayan	Sait	

Bahadır,	abisinden	gelen	mektuplar	uyarınca	
yaptığı	açıklamada;	kış	mevsimi	gelmesine	
rağmen	 kışlıkların	 verilmediği,	 sorunlarının	
çözümü	için	cezaevi	idaresine	verilen	dile-
kçelere	cevap	verilmediği,	telefon	hakkının	
haftasonu	günlerine	alınması	isteğine	olum-
suz	 cevap	 verildiği	 yer	 aldı.	 Ağabeyin	
yaşanan	sorunlara	ilişkin	Adalet	Bakanlığı’na	
ve	 İnsan	 Hakları	 Komisyonu	 Başkanı	 Zafer	
Üskül’e	 durumlarına	 ilişkin	 bir	 dilekçe	
gönderdiği	belirtildi.	Bunun	üzerine	25	Ekim	
2010’da	 sayım	 bahanesiyle	 odaları	 gezen	
yaklaşık	 on	 beş	 gardiyan	 tarafından	 Sani	
Bahadır	 dövülmüş,	 tüm	 eşyaları	 dağıtıldığı	
iddia	edildi.	(ANF-	2	Kasım)

Devam Eden KCK/TM Ana Davası
KCK/TM	 Ana	 Davası’na	 Diyarbakır	 6.	 Ağır	
Ceza	Mahkemesi’nde	devam	edildi.	Davanın	
birinci	 duruşmasının	 10.	 oturumunda	
mahkeme	heyeti,	sanık	avukatlarının	Kürtçe	
savunma	yapılmasına	yönelik	olarak	uzman	
bilirkişi	olarak	Prof.	Dr.	Baskın	Oran’ın	Lo-
zan	Anlaşması’nın	39.	maddesindeki	anadi-
lin	kullanımıyla	ilgili	dinlenmesi	talebini	üç	
kez	 reddetti.	 Mahkeme	 heyeti	 sanıkların	
tutukluluk	 durumlarının	 görüşülmesine	 yer	
olmadığına	 karar	 vererek	duruşmayı	 ertel-
edi.	(Zaman/	ANF-	3	Kasım)	

Şüpheli Asker Ölümü: Ranzadan Düştü
Ağrı’nın	Patnos	ilçesindeki	34.	Motorlu	Piy-
ade	Tugay	Komutanlığı’nda	bir	askerin	ran-
zadan	düşerek	yaşamını	yitirdiği	 iddia	ed-
ildi.	Rize’nin	Ardeşen	ilçesi	nüfusuna	kayıtlı	
er	 Osman	 Kulaber	 (20),	 sabah	 sporunda	
rahatsızlanarak	 dinlenmek	 üzere	 koğuşuna	
gitti.	 Koğuşta	 dinlendiği	 sırada,	 uyuduğu	
ranzanın	üst	katından	düştüğü	iddia	edilen	
er	 Kulaber,	 arkadaşları	 tarafından	 revire	
kaldırıldı.	Kulaber,	burada	yapılan	müdahal-
eye	rağmen	kurtarılamadı.
(fıratnews	–	3	Kasım)
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Dört Yaşındaki Eda Nur, Kışladan Gelen 
Kurşunla Öldü
Karabük’ün	Safranbolu	İlçesi’nde	Çiftlik	Ma-
hallesi	 Kurttepe	mevkiinde	 evinin	 önünde	
oyun	oynayan	dört	yaşındaki	Edanur	Avcı,	
bir	kurşunun	kafasına	isabet	etmesi	sonucu	
öldü.	Kurşunun,	125.	Jandarma	Er	Eğitim	
Alay	 Komutanlığı’nda	 yapılan	 atış	 eğitimi	
sırasında	askerlerin	silahından	çıktığı	iddia	
edildi.	 Balistik	 inceleme	 sonucu	 kurşunun	
hangi	 silahtan	 atıldığı	 belirlenmeye	
çalışılacak.	(Zaman	-	4	Kasım)

Eskişehir’de YÖK Protestosuna Müdahale
Anadolu	 Üniversitesi’nde	 (Eskişehir)	
Yükseköğretim	 Kurumu’nun	 (YÖK)	 kuruluş	
yıldönümünü	protesto	 etmek	 için	 afiş	 as-
mak	 isteyen	 öğrencileri,	 özel	 güvenlik	
görevlilerinin	engellemek	 istemesi	üzerine	
çıkan	arbede	nedeniyle	üniversiteye	giren	
polis	ekiplerinin	müdahalesi	sonrasında	on	
öğrenci	yaralandı,	kırk	öğrenci	de	gözaltına	
alındı.	(Vatan	-	4	Kasım)

Köylülere Jandarma Müdahalesi
Urfa’nın	Ceylanpınar	 ilçesine	bağlı	Maden	
köyünde	mayın	bölgesindeki	arazinin	başka	
bir	 köye	 ihale	 edilmesini	 protesto	 eden	
köylülere	 jandarma	 ekipleri	 müdahale	
etti.	Maden	köyünde	bulunan	910	dönüm-
lük	arazide	mayın	bulunmadığından	çevre	
köylüler	tarafından	mera	olarak	kullanılan	
arazi,	 İlçe	 Kaymakamlığı	 tarafından	 beş	
yıllığına	 91	 bin	 TL	 karşılığında	 bir	 köye	
ihale	 edildi.	 Araziyi	 ortak	 kullanmak	
isteyen	 çevre	 köyler,	 Kaymakamlığın	 bu	
uygulamasına	 itiraz	 ederek	 arazinin	 tüm	
köylere	verilmesini	istedi.	Kaymakamlık	bu-
nun	üzerine	araziyi	kimseye	vermeyeceğini	
ve	 özel	 idarenin	 bünyesinde	 işleneceğini	
söyledi.	 Askerlerin	 korumasında	 araziye	
giden	 TİGEM’e	 ait	 tarım	 aletleri,	 araziyi	
sürmek	istedi.	Köylülerin	tepki	göstermesi	
üzerine	 Jandarma,	 köylülere	 sert	 müda-
halede	bulundu.	Müdahale	sonucunda	İsmail	
Belik	ve	soyadı	öğrenilemeyen	Mahmut	adlı	

kişi	 yaralanarak,	 Ceylanpınar	 Devlet	 Has-
tanesine	kaldırıldı.	(Evrensel	-	5	Kasım)

Asker Ailesi İntihara İhtimal Vermiyor
Hüseyin	Berçin,	Antep’te	askerlik	yaparken	
nöbet	 yerinde	 çenesinden	 giren	 kurşunla	
hayatını	 kaybetmiş	 şekilde	 bulundu.	 Acılı	
aile	 çocuklarının	 intihar	 ettiğine	 ihti-
mal	 bile	 vermiyor.	 Beş	 aylık	 asker	 olan	
Hüseyin’in		“nöbet	sırasında	silahı	çenesi-
nin	 altına	 dayayıp	 uyurken	 kaza	 sonucu	
silahın	ateş	alıp	hayatını	kaybettiği”		ifade	
edildi.		(Etkin	Haber	Ajansı	-	5	Kasım)

Cezaevlerinde Baskılar
İstanbul	 Adli	 Tıp	 Kurumu’nun	 cezaevinde	
kan	 kanseri	 hastalığına	 yakalanan	 Abdul-
samet	 Çelik’in	 tedavisinin	 yapılabilmesi	
amacıyla	cezasının	altı	ay	süreyle	ertelen-
mesi	 yönünde	 hazırladığı	 raporu,	 Ankara	
Numune	Hastanesi’nin	 reddederek,	Abdul-
samet	Çelik’in	infazının	durdurulacak	kadar	
hasta	 olmadığına	 karar	 verdiği	 öğrenildi.	
(ANF	-	6	Kasım)

Beş İlköğretim Öğrencisi Ceza Aldı
Batman	İl	Emniyet	Müdürlüğü,	“11.01.2010	
tarih	 ve	 10/37	 sayılı”	 yazısına	 atfen	
Milli	 Eğitim	 Müdür	 Vekili	 Bahattin	 Atilla	
imzasıyla,	 14.01.2010	 tarihinde	 okullara	
“Hakkında	 Adli	 İşlem	 Yapılan	 Öğrenciler”	
konulu	 yazı	 göndermişti.	 “Gizli”	 ibare-
li	 yazıda	 Batman’da	 gösterilere	 katılan	
64	 öğrencinin	 okul	 yönetimi	 tarafından	
cezalandırılması	 isteniyordu.	 Ancak	 geçen	
on	 aylık	 süre	 zarfında	 müdürlerden	
sadece	 bazıları	 değişik	 okullarda	 eğitim	
gören	 yedi	 öğrenciye	 kınama	 cezası	 ver-
di.	 Öğrencilerden	 ikisinin	 lise	 beşinin	 de	
ilköğretim	 öğrencisi	 olduğu	 öğrenildi.	 Bu	
sefer	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 tarafından,	
çocuklar	hakkında	soruşturma	başlatmayan	
yirmi	bir	okul	müdürü	hakkında	soruşturma	
açıldı.	 Batman	 Milletvekili	 olan	 Ayla	
Akat	 Ata,	 ceza	 kesilen	 ve	 müdürler-
in	 soruşturulmasının	 ayrıntılı	 bir	 şekilde	
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araştırılması	 için	 meclise	 soru	 önergesi	
verdi.	(Fırat	News	-	7	Kasım)

Tutuklanan Kişi
Cezaevinde	 yaşadıklarını	 2000	 yılında	
“İnancın	 Sınandığı	 Zor	 Mekânlar:	 Hücrel-
er”	 adlı	 kitabında	 anlatarak	 “yasadışı	
örgüt	 propagandası	 yaptığı”	 gerekçesiyle	
hakkında	açılan	davadan	on	ay	hapis	cezası	
alan	Nevin	Berktaş’ın	tutuklandığı	öğrenildi	
(atilim.org	-	8	Kasım)

AİHM, Türkiye’yi Haksız Buldu
Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	 (AİHM),	
Şırnak’ın	 Andaç	 köyünde	 yaşayan	 ve	 dur	
ihtarına	 uymadığı	 ve	 ‘kaçakçı	 olduğu	
şüphesiyle’	 vurularak	 öldürülen	 çoban	
Hacı	 Ölmez’in	 ailesinin	 yaptığı	 başvuruda	
Türkiye’yi	haksız	buldu.	Türkiye’nin	Avrupa	
İnsan	 Hakları	 Sözleşmesi’nin	 yaşama	
hakkıyla	 ilgili	 2.	 maddesini	 ihlal	 ettiği	
görüşüne	varan	AİHM,	Ölmez’in	yakınlarına	
mahkeme	masrafları	da	dahil	olmak	üzere	
103	bin	avro	ödemesini	kararlaştırdı.	(Za-
man	-	9	Kasım)

AİHM İntihar Eden Askerle İlgili Türkiye’yi 
Haksız Buldu
Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi,	Tunceli’de	
askerlik	 yaparken	 2003	 yılında	 intihar	
eden	 Mevlüt	 Baysan	 isimli	 gencin	 ailesi-
nin	 yaptığı	 başvuruda,	 Türkiye’yi	 haksız	
buldu.	Türkiye’de	açılan	soruşturmada,	27	
Temmuz	2003	 tarihinde	Mevlüt	Baysan’ın,	
arkadaşının	 yerine	 nöbet	 tutmak	 için	
aldığı	silahla	kendisini	vurduğu	görüşü	dile	
getirilmişti.	AİHM,	Türk	yetkililerin	intihar-
la	 ilgili	etkili	bir	soruşturma	yapmadığına	
hükmederek,	Baysan’ın	yakınlarına	39	bin	
avro	ödenmesini	kararlaştırdı.	(Haber	7	-	9	
Kasım)

İstanbul’da Gözaltında Kayıp İddiası
İnsan	Hakları	Derneği	(İHD)	İstanbul	Şubesi	
7	Kasım	2010’da,	Bağcılar’da	ellerinde	tel-
siz	olan	ve	kendilerini	polis	memuru	olarak	

tanıtan	 üç	 kişinin,	 4	 Kasım	 2010’da	 gö-
zlerini	 bağlayarak	 gözaltına	 aldığı	 Necat	
Şahbudak’tan	 (30)	 haber	 alınamadığını	
açıklamıştı.	 İl	Emniyet	Müdürlüğü	 ise	Ne-
cat	 Şahbudak’ın	 gözaltına	 alındığını	 ka-
bul	 etmemişti.	 8	 Kasım	 2010’da	 ortaya	
çıkan	 Necat	 Şahbudak,	 kendisini	 kaçıran	
kişilerin	 kendisini	 Bilecik’te	 ormanlık	 bir	
alana	 götürerek	 orada	 kendisine	 işkence	
yaptıklarını	 ileri	 sürdü.	 Necat	 Şahbudak	
yaptığı	 açıklamada	 “Van’da,	Diyarbakır’da	
kendileriyle	çalışmamı	teklif	ettiler.	Kabul	
etmeyince	ölümle	tehdit	ettiler.	Gözlerim	
bağlıydı,	bana	işkence	yapan,	ölümle	tehdit	
eden,	ajanlık	teklif	eden	polisler	hakkında	
suç	duyurusunda	bulunacağım”	dedi.	(ANF	
-	9	Kasım)

Siirt’te Kadın Yürüyüşüne Polis İzin
Vermedi
Kamu	 Emekçileri	 Sendikalar	 Konfedarasy-
onu	(KESK)	ve	Halkevleri	üyesi	kadınların,	
25	 Kasım	 Kadına	 Yönelik	 Şiddete	 Karşı	
Uluslararası	 Mücadele	 Günü	 için	 Van’da	
başlattıkları	yürüyüş	ve	eylem,	bugün	Siirt’te	
devam	 etti.	 Ellerinde	 Türkçe	 ve	 Kürtçe	
yazılı	dövizler	ile	önce	Siirt	Belediyesi’ne	
gelen	kadınları,	bağımsız	Belediye	Başkanı	
Selim	Sadak	karşıladı.	Kadınlar	adına	basın	
açıklaması	 yapan	 Ankara	 Halkevi	 üyesi	
Tuğçe	Çetin,	Nisan	ayında	Siirt’te	yaşanan	
tecavüzlere	dikkat	çekerek,	yetkililerin	bu	
olayı	gizleyerek	suça	ortak	olduklarını	söyl-
edi.	Basın	açıklamasından	sonra	gruptakil-
er,	Kürtçe	ve	Türkçe	yazılı	dövizler	açarak	
yürümek	 istedi.	 Güvenlik	 güçlerinin	 izin	
vermemesi	üzerine	kadınlarla	polis	arasında	
kısa	süreli	tartışma	yaşandı.	Kadınlar,	daha	
sonra	açıklama	yapılan	alana	gelen	otübüs-
lerine	 binerek,	 kentten	 ayrıldı.	 (Hürriyet	
-	10	Kasım)

Cezaevlerinde Baskılar
Kandıra	(Kocaeli)	F	Tipi	Cezaevi’nde	kalan	
Barış	İnan’ın	yazdığı	mektupta,	mahkûmların	
sevk	 edildikleri	 hastanede	 tedavileri	
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sırasında	 kelepçelerinin	 açılmadığını,	 bu	
nedenle	12	Ekim	2010’da	ameliyat	olması	
gereken	Sadık	Kan’ın,	uygulamayı	reddetme-
si	nedeniyle	ameliyatının	gerçekleşmediğini	
anlattı.	(Evrensel	-	10	Kasım)

Şırnak’ta Patlama, 1 Çocuk Öldü
Şırnak’ın	İdil	ilçesine	bağlı	Aslantepe	köyü	
yakınlarında	 oyun	 oynayan	 Beşir	 (6)	 ve	
Rojivan	 İdem	 (4)	 isimli	 kardeşlerin	 yerde	
buldukları	 cismin	 patlaması	 sebebiyle	 Ro-
jivan	 feci	 şekilde	 hayatını	 kaybetti.	 Yar-
alanan	 kardeşi	 Beşir	 ise	 Cizre	 Devlet	
Hastanesi’ne	 kaldırılarak	 tedavi	 altına	
alındı.	(Zaman	-	11	Kasım)

Şanlıurfa’da Engellenen Yürüyüş
Hakkâri’den	 Ankara’ya	 “25	 Kasım	 Kadına	
Yönelik	 Şiddete	 Karşı	 Uluslararası	 Mü-
cadele	Günü”	dolayısıyla	“Kimliğimin,	be-
denimin	ve	emeğimin	sömürülmesine	karşı	
mücadele	 ediyor,	 barış	 için	 yürüyorum.”	
adıyla	 başlatılan	 yürüyüşe	 polis	 ekipleri	
Şanlıurfa’da	müdahale	etti.	Emniyet	Genel	
Müdürlüğü’nün	“potansiyel	tehlike”	olarak	
değerlendirdiği	 yürüyüşe	 yapılan	 müda-
hale	 sonrasında	 on	 bir	 kişi	 darp	 ediler-
ek	 gözaltına	 alındı.	 Gözaltına	 alınanların	
serbest	 bırakılmasını	 talep	 eden	 grubu	
da	müdahale	eden	polis	ekipleri	25	kişiyi	
gözaltına	aldı.	(ozgurradyo.com-	11	Kasım)

Üç İlkokul Öğrencisi Gözaltına Alındı
Manisa’da	 Dr.	 Faruk	 Meriç	 İlköğretim	
Okulu’nda	 haftanın	 son	 günü	 olması	
nedeniyle	 kapanış	 töreninde	 İstiklal	Marşı	
okunduğu	 sırada	 üç	 öğrencinin,	 “Biji	 se-
rok	 Apo”	 diye	 slogan	 attığı	 iddia	 edildi.	
Okul	güvenlikçisinin	haber	vermesiyle	oku-
la	 gelen	 polisler,	 ismi	 öğrenilemeyen	 iki	
öğrenci	ile	12	yaşındaki	R.P.	adlı	öğrenciyi	
gözaltına	 aldı.	 İki	 öğrenci	 daha	 sonra	
serbest	 bırakılırken,	 R.P’nin	 İl	 Emniyet	
Müdürlüğü	 Çocuk	 Şubesi’ne	 götürüldüğü	
bildirildi.	(Fırat	News	-	12	Kasım)

Cezaevlerinde Baskılar
Bergama	(İzmir)	M	Tipi	Kapalı	Cezaevi’nde	
kalan	mahkûmlar	 yaptıkları	 açıklamada	 9	
Kasım	 2010’da	 gardiyanların	 koğuşlarına	
baskın	düzenleyerek	“ince	arama”	yaptığını	
belirterek	 Kürtçe	 konuşmalarından	 ötürü	
ise	 kendilerine	 görüş	 yasağı	 verildiğini	
ifade	ettiler.	(ANF	-	12	Kasım)

Kantinde Oturmak Soruşturma Nedeni
21	Ekim’de	 saat	17.30	 civarında	4	ODTÜ	
öğrencisi	 kantinde	 oturdukları	 gerekçe-
si	 ile	 kimya	 bölümü	 öğretim	 görevlisinin	
sorgulamasına	 maruz	 kaldılar.	 Öğrenciler,	
öğretim	 görevlisinin	 böyle	 bir	 göre-
vinin	 olmadığını	 hatırlatıp,	 zabıta	 gibi	
davranmasını	 eleştirdiler.	 Öğrencilerden	
kimliklerini	 almakta	 ısrar	 eden	 öğretim	
görevlisi,	 öğrencileri	 disipline	 vermek	 ve	
haklarında	 soruşturma	 açtırmakla	 tehdit	
etti.	 Öğretim	 görevlisinin	 telefon	 etmesi-
nin	 ardından	 kantine	 gelen	 özel	 güvenlik	
görevlileri,	 “Hakkınızda	 şikâyet	 var.”	 diy-
erek	 öğrencileri,	 kimliklerini	 göstermeye	
zorladı.	(Evrensel	-	15	Kasım)

Bitlis’te Yirmi Köye Gıda Ambargosu
Bitlis	merkeze	bağlı	Çeltikli	Köyü	Karakolu	
tarafından	 yörede	 bulunan	 Çeyman,	 Hev-
sork,	 Herde,	 Hedeya	 Jor,	 Herdeya	 Xwar,	
Gedanê,	Hêlekan	köylerinin	de	aralarında	
bulunduğu	 yaklaşık	 yirmi	 köyde	 OHAL	
uygulamalarını	 aratmayan	 uygulamaların	
devreye	 konduğu	 bildirildi.	 Yaklaşık	 yir-
mi	 köye	 giden	 Siirt	 yolu	 üzerinde	 kimlik	
kontrollerinin	 yapıldığını	 ve	 kendilerine	
gıda	ambargosunun	uygulandığı	öne	süren	
köylüler,	 uygulamanın	 OHAL	 döneminden	
kalma	olduğunu	kaydederek	tepki	gösterdi.	
(Fırat	News	-	15	Kasım)

Kürtçe Savunma Yapmak İsteyen Tutuklu-
lar Darp Edildi
Tekirdağ	2	Nolu	F	Tipi	Cezaevi’nden	yeni	
tahliye	olan	Yusuf	Dağ,	cezaevinde	uygu-
lanan	 keyfi	 uygulamalara	 karşı	 suç	 duy-
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urusunda	 bulunduklarını	 ifade	 eden	 Dağ,	
savcılıkta	 Kürtçe	 savunma	 yapmak	 is-
tedikleri	 için	 cezaevine	 dönüşte	 ring	
aracında	askerler	tarafından	darp	edildik-
lerini,	ardından	da	cezaevinde	gardiyanlar	
tarafından	 tek	 kişilik	 hücreye	atıldıklarını	
belirtti.	Tekirdağ	1	Nolu	Cezaevi’nden	yeni	
tahliye	 olan	 ve	 ismini	 vermek	 istemeyen	
eski	 bir	 tutuklu	 ise,	 cezaevine	 yeni	 ge-
tirilen	 tutukluların	 fiziksel	 işkencelere	
maruz	kaldığını,	A	Takımı	adı	verilen	özel	
gardiyan	birliğinin	tutuklulara	hakaret	edip	
saldırdığını,	 hak	 arayan	 mahkûmlara	 ise,	
senelere	varan	disiplin	cezaları	verildiğini,	
atılan	 sloganlara	 bile	 üç	 aya	 varan	 disi-
plin	 cezaları	 verildiğini,	 haberleşme	 ve	
iletişim	 haklarının	 ihlal	 edildiğini,	 has-
ta	 tutuklu	 arkadaşlarımızın	 tedaviler-
inin	 yapılmadığını,	 revire	 çıkarıldıklarında	
antibiyotik	 ve	 ağrı	 kesici	 gibi	 ilaçlarla	
geçiştirilmeye	 çalışıldığını	 belirtti.	 (Fırat	
News	-	17	Kasım)

Polis Beş Yaşında Çocuğu Gözaltına Aldı
Mardin’in	 Nusaybin	 İlçesi’nde	 yola	 bari-
kat	kurarak	korsan	gösteri	yapan	bir	grup,	
polisle	çatıştı.	Çıkan	olaylarda	polisin	beş	
yaşındaki	 M.D.’yi	 gözaltına	 almasına	 tep-
ki	 gösterenler	 ile	 polis	 arasında	 gerginlik	
yaşanırken,	olayların	yer	yer	 sürdüğü	be-
lirtildi.	(Haber	1	-	18	Kasım)

Polis İşkence Etti, Mahkeme Haklı Buldu
Siirt	E	Tipi	Cezaevi’nde	tutuklu	olan	Aslan’a	
2007’de	gözaltında	tutulduğu	sırada	işkence	
yapan	biri	kadın	on	polis	hakkında	Siirt	Ağır	
Ceza	Mahkemesi’nde	 açtığı	 dava	 görüldü.	
Polislerin	 penisine	 ip	 bağlayarak	 işkence	
yaptığı	Abdurrahim	Aslan	davasında,	Türk	
yargısı	en	ilginç	kararlarından	birine	imza	
attı.	Adli	Tıp	Kurumu	tarafından	tespit	ed-
ilen	 işkence	 vakası	 karşısında,	 Mahkeme	
“Aslan	polislere	iftira	atmak	için	testisine	
zarar	verdi.	Hayvancılık	yapan	Aslan	göçer	
olduğu	için	temizliğe	dikkat	etmiyor.	Uzun	
süre	dağlarda	kalındığı	için	testislerde	en-

feksiyon	 olması	 normaldir.”	 dedi	 ve	 on	
polis	 hakkında	 beraat	 kararı	 verildi.	 As-
lan,	travmaya	yol	açan	işkenceden	İçişleri	
Bakanlığı’nı	 sorumlu	 tutarak	 Diyarbakır	
Bölge	 İdare	 Mahkemesi’nde	 beş	 yüz	 bin	
maddi,	 beş	 yüz	 bin	manevi	 olmak	 üzere	
1	 milyon	 liralık	 tazminat	 davası	 açmıştı.	
(Fırat	News	-	18	Kasım)

Basit Bir Ameliyat Hayatına Mal Oldu
Adana’da	idrar	yollarındaki	taşlar	ameliyat-
la	alınan	27	yaşındaki	Mehmet	Ali	Akbudak,	
ameliyat	sırasında	enfeksiyon	kapması	so-
nucu	 yaşamını	 yitirdi.	 Akbudak’ın	 ailesi,	
Adana	 Numune	 Hastanesi	 ve	 ameliyatı	
gerçekleştiren	doktor	hakkında	suç	duyuru-
sunda	bulundu.	(Evrensel	-	19	Kasım)

Cezaevlerinde Baskılar
Kırıklar	(İzmir)	2	Nolu	F	Tipi	Ceza	İnfaz	Ku-
rumu	Müdürlüğü’nün,	 yetmiş	 yedi	 tutuklu	
ve	hükümlüye,	kırk	beş	gün	boyunca	ziya-
retçi	 yasağı	 ve	 mektup	 gönderme	 cezası	
verdiği	 öğrenildi.	 Cezaya	 gerekçe	 olarak	
ise	 28	 Eylül	 2010’da	mahkûmların	 slogan	
atması	gösterildi.	(Evrensel	-	20	Kasım)

Asker Yine Çocuk Vurdu
Şırnak’ın	 Kumçatı	 (Dêrgulê)	 Beldesi’nde	
İkizce	Tank	Taburu’nun	önünden	geçen	cad-
denin	karşısında	bulunan	evlerinin	önünde	
oynayan	 Emin	 Açar	 (12)	 ile	 kardeşi	 Ah-
met	Açar	(15),	taburun	önünde	nöbet	tu-
tan	 askerin	 kendilerini	 çağırması	 üzerine	
askerin	yanına	gitti.	Hemen	sonra	ise	silah	
sesleri	 duyuldu.	 Silah	 sesiyle	 olay	 yerine	
giden	 Emin	 Açar,	 kardeşini	 kanlar	 içinde	
yerde	bulduğunu	söyledi.	(Fırat	News	-	21	
Kasım)

Geçici Köy Korucularının Darp Ettiği 
Kişiler
Batman’ın	Kozluk	İlçesi’ne	bağlı	Samanyolu	
Köyü’nde	geçici	köy	korucuları,	birkaç	gün	
önce	tartıştıkları	Hüsamettin	Onar’ın	evini	
basarak	 evde	 bulunan	 Celal	 Acar,	 Osman	
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Dalaz	 ve	 Rojin	 Onar’ı	 dipçiklerle	 dövdü.	
Yaralanan	üç	kişinin	hastaneye	kaldırıldığı	
öğrenildi.	(ozgurradyo.com	-	21	Kasım)

Uzun Tutukluluk Mahkumiyet Getirdi
AİHM,	yasa	dışı	örgüt	üyesi	olduğu	şüphesi	
ile	 1997	 yılında	 gözaltına	 alınan	 ve	
hakkındaki	hukuki	süreci	hala	devam	eden	
Nuri	Akalın’ın	2006	yılında	yaptığı	başvuru	
üzerine	 açılan	 davayı	 sonuçlandırdı.	
AİHM,	 kararında	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	
Sözleşmesinin	özgürlük	ve	güvenlik	ile	adil	
yargılanma	 haklarının	 ihlal	 edildiğini	 be-
lirterek	 Türkiye’yi	 Nuri	 Akalın’a,	 manevi	
tazminat	 olarak	 17	 bin	 200,	 mahkeme	
masrafları	 olarak	 da	 bin	 avro	 ödemeye	
mahkûm	etti.	(Haber	X	-	23	Kasım)

Mahkeme Çöpe El Koydu
Kurtalan	 Belediyesi	 tarafından	 ilçenin	
birçok	 noktasına	 konulan	 “Şaredariya	 Mi-
sirce	 (Kurtalan	 Belediyesi)”	 yazılı	 çöp	
konteynırları	 “İnkılâp	 Kanunu”na	 takıldı.	
Çöp	 konteynırları	 üzerindeki	 Kürtçe	 yazı	
nedeniyle	Kurtalan	Cumhuriyet	Başsavcılığı	
soruşturma	başlattı.	Soruşturmanın	ardından	
Kurtalan	 Sulh	 Ceza	Mahkemesi	 tarafından	
çöp	 konteynırlarına	 el	 koyma	 kararı	 ver-
ildi.	 Mahkeme,	 kararına	 gerekçe	 olarak	
da	İnkılâp	Kanununa	muhalefet	edilmesini	
gösterdi.	 Savcılığa	 ifade	 vermeye	 giden	
Belediye	 Başkanı	 Necat	 Yılmaz’ın	 Kürtçe	
ifade	 verme	 talebi	 reddedildi.	 (Evrense	 l	
-	23	Kasım)

Yüksekova’da Patlama
Hakkâri’nin	Yüksekova	İlçesi’ne	bağlı	Bizok	
Köyü’nde,	hayvanlarını	otlatan	Nazif	Yanar	
(10),	askerî	bir	alanın	yakınlarında	bulduğu	
cismin	 patlaması	 sonucu	 ağır	 yaralandı.	
(ANF	-	24	Kasım)

AİHM, Türkiye’yi Yine Mahkûm Etti 
İzmir’in	 Narlıdere	 Mahallesi’nde	 7	 Ekim	
2001	tarihinde	polisler	tarafından	karakola	
götürülerek	kötü	muameleye	maruz	kalan	

12	 yaşındaki	 Ciğerhun	 Öner	 isimli	 çocuk-
la	 ilgili	 olarak	 yapılan	 başvuru	 üzerine	
AİHM,	 Türkiye’nin,	 ‘’kötü	 muamelenin	
yasaklanması,	 etkili	 soruşturma	 ve	 adil	
yargılanma	hakkının,	davaların	uzunluğuyla	
ilgili	 bölümünü	 ihlal	 ettiğine’’	 hükmed-
erek,	 Türkiye’yi	 mahkeme	 masrafları	 da	
dâhil	 olmak	 üzere	 32	 bin	 900	 avro	 taz-
minat	 ödemeye	mahkûm	etti.	 Kötü	mua-
meleyle	 suçlanan	 polisler	 hakkında	 2003	
yılında	 açılan	 davanın	 hala	 devam	 ettiği	
bildirildi.	(Haber	7	-	24	Kasım)

Öğretmene Amansız Takip!
Van’ın	 Özalp	 İlçesi	 Atatürk	 İlköğretim	
Okulu’nda	sözleşmeli	öğretmen	olarak	görev	
yapan	 Ertan	 Altun,	 Özalp	 Kaymakamlığı	
tarafından	 okula	 gönderilen	 yazı	 üzerine	
görevden	 alındı.	 Altun’un	 beş	 yıl	 önce	
öğrenciyken	 katıldığı	 bir	 basın	 açıklaması	
nedeniyle	 aldığı	 para	 cezası	 nedeniyle	
öğretmenlikten	atıldığı	bildirildi.	(Evrensel	
-	24	Kasım)

Kulakları Görünmedi Diye Sınavı
İptal Edildi
Dört	 ay	 önce	 peruk	 takarak	 Dikey	
Geçiş	 Sınavı’na	 (DGS)	 giren	 iki	 yıllık	
Açıköğretim	 İlahiyat	 Fakültesi	 öğrencisi	
Gülsüm	Coşkun’un	(23)	sınavı	iptal	edildi.	
Coşkun’un	TBMM’ye	yaptığı	başvuruyla	or-
taya	 çıkan	 skandalda,	 iddiaya	 göre	 sınav	
salonundaki	 öğrencilerden	 sadece	 peruk	
takanların	kulaklarını	göstermeleri	istendi.	
Kulağı	 görünmediği	 gerekçesiyle	 Gülsüm	
Coşkun’un	bilgileri	sınava	hiç	girmemiş	gibi	
kayıtlardan	silindi.	(Zaman	-	25	Kasım)

Başörtülü Öğrenciler Açık Öğretime Kayıt 
Yaptıramıyor
Bayan	öğrenciler,	Açık	Öğretim	Fakültesi’ne	
(AÖF)	 başörtülü	 fotoğraflarıyla	 kayıt	
yaptıramıyor.	 Kayıt	 yaptırmak	 için	 pe-
rukla	 fotoğraf	 çektirmek	 zorunda	 kalan	
öğrenciler,	 bu	 mağduriyetin	 giderilmesini	
bekliyor.	(Zaman	-	25	Kasım)
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Öğretmenler Rapor Alınca Köy Okulu 
Kapandı
Kozluk	 ilçesi	 İnişli	Köyü’ndeki	üç	derslikli	
ve	65	öğrencinin	eğitim	gördüğü	İlköğretim	
Okulu’nda	üç	öğretmenin	de	raporlu	olması	
nedeniyle	eğitim	ve	öğretime	başlanamıyor.	
Kozluk	Milli	Eğitim	Müdürü	Turabi	Çelik	ise	
öğretmenlerin	 raporlu	 olması	 nedeniyle	
öğrencilerin	eğitimden	mahrum	kalmaması	
için	 gerekenin	 yapılacağını	 kaydederek,	
olayla	ilgili	idari	soruşturma	başlattıklarını	
bildirdi.	(Cumhuriyet	-	27	Kasım)

Buca’da İşçi Kıyımı
Taşeron	 işçilerin	 4	 Kasım	 günü	
“Taşeronlaşmaya	 hayır”	 diyerek	mücadele	
başlattığı	 Buca	 Belediyesinde	 işten	 atma-
lar	başladı.	Hafta	başında	işten	çıkartılan	
Batıgül	Tunç’un	ardından	dün	beş	işçi	daha	
kapı	önüne	kondu.	İşten	atılan	işçiler	Buca	
Belediyesi	önünde	eyleme	başladı.	(Evren-
sel	-	27	Kasım)

Gözaltına Alınan, Tutuklanan Çocuklar
Hakkâri’nin	 Şemdinli	 İlçesi’nde	 23	 Kasım	
2010’da	 gözaltına	 alınan	 S.Ö.	 (17),	
“katıldığı	gösteride	kolluk	kuvvetlerine	taş	
attığı”	 gerekçesiyle	 Şemdinli	 Sulh	 Ceza	
Mahkemesi	tarafından	tutuklanarak	Hakkâri	
Kapalı	 Cezaevi’ne	 gönderildi.	 (ANF	 -	 26	
Kasım)

Yatalak Hastaya E-Devlet İşkencesi
Mersin’in	 Silifke	 ilçesinde,	 bakım	 ücreti	
için	e-devlet	şifresi	almak	isteyen	yatalak	
hasta	Hasan	Ali	Kaya,	yakınları	tarafından	
ambulansla	 PTT	 şubesine	 getirildi.	 Oğul	
Mustafa	 Kaya,	 “Babam,	 felç	 geçirmes-
inden	 dolayı	 yürüyemiyor,	 konuşamıyor,	
ihtiyaçlarını	 gideremiyor.	 Bakım	 ücreti	
alabilmek	 için	 başvuruda	bulunduk,	 rapor	
aldık,	 evrakı	 tamamladık.	 Tüm	 işlemleri	
aldığım	 vekâletle	 gerçekleştirebildim.	 An-
cak,	 PTT’den	 ’e-devlet’	 şifresini	 kişinin	
kendisine	 verilebileceği	 söylendi.	 Bunun	
üzerine	 babamı	 ambulansla	 PTT	 Silifke	

şubesine	getirmek	zorunda	kaldım.”	dedi.	
Yetkililer,	 ambulansta	 hastayı	 gördükten	
sonra	işlemlerin	tamamlanmasına	yardımcı	
oldu.	(Radikal	-	29	Kasım)

Cezaevinden Haykırış
İzmir	 Kırıklar	 1	 Nolu	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	
bulunan	 Menduh	 Kılıç	 sağlık	 durumu-
na	 ilişkin	 yazdığı	 mektupta,	 durumunun	
kötüye	 gittiğini	 kaydetti.	 Mektubunda	
hakkında	 “hayati	 tehlikesi	 var”	 yönünde	
rapor	olmasına	karşın	Adalet	Bakanlığı’nın	
işlem	 yapmadığını	 vurgulayan	 Kılıç,	 “Adli	
Tıp	Kurumu’na	iki	kez	gittim	ama	beni	ce-
zaevine	geri	yolladılar.	Hastalığım	veremin	
son	 aşamasıdır.	 Sol	 akciğerimin	 üçte	 ikisi	
ameliyat	ile	alındı.	Sağ	akciğerimin	yarısı	
alınacaktı,	 ancak	 durumum	 kötüleşince	
ertelendi.	İleriki	sürçlerde	bu	da	alınacak	
ama	 artık	 nereye	 kadar	 yaşayacağımı	
doktorlar	 söyleyecek.	 Gün	 geçtikçe	
ölüme	 yaklaşıyorum.”	 şeklinde	 içerisinde	
bulunduğu	durumu	özetlemekte.	(Evrensel	
-	30	Kasım)

Cemevi Başkanı’ndan Polise Dayak 
Suçlaması
Alevi	Kültür	Dernekleri	Örgütlenme	Sekret-
eri	 ve	 Buca	 Cemevi	 Başkanı	 Engin	 Gün-
lük	 ve	 arkadaşı	 Haydar	 Olcay’ın	 içer-
isinde	 bulunduğu	 otomobil,	 bugün	 saat	
01.00	 sıralarında	 Buca	 İlçesi	 Kuruçeşme	
Semti	 Atatürk	 Mahallesi’nde	 ekip	 otoları	
tarafından	durduruldu.	Günlük	ve	arkadaşı,	
asayiş	kontrolü	yapan	polislerin	şiddet	ve	
hakaretine	maruz	kaldıklarını	öne	sürerek	
savcılığa	 suç	 duyurusunda	 bulundu.	 (Mil-
liyet	-	30	Kasım)

Van’da Yargısız İnfaz Girişimi İddiası
Van’ın	 Erçek	 Beldesi’ne	 bağlı	 Mamedik	
(Yeniçavuş)	Köyü’nde	“kaçak	sigara	taşıdığı”	
iddia	edilen	bir	araca,	askeri	ekibin	ateş	
açması	sonucu	evinin	bahçesinde	oynayan	
M.E.	 (9)	 iki	 bacağından	 yaralandı.	 (yen-
iozgurpolitika.com	-	30	Kasım)
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Aralık Ayı Hak İhlalleri

Kör Eden Ameliyata Soruşturma
Afyonkarahisar’ın	 Sandıklı	 ilçesine	 bağlı	
Hırka	 ve	 Emirhisar	 köylerine	 gelen	 gezici	
araçla	 yapılan	 muayenenin	 ardından	 aynı	
özel	 sağlık	 merkezinde	 katarakt	 ameliyatı	
olan	yedi	kişi,	görme	yeteneklerini	kaybet-
tikleri	gerekçesiyle	savcılığa	suç	duyurusun-
da	bulundu.	(Haber	X	-1	Aralık)

Polisi Eleştiren Yazı Siteden Kaldırıldı
Yerel	yayın	yapan	bir	gazetede	önceki	gün	
Uğur	 Budak	 imzasıyla	 çıkan,	 “Polis	 sevin-
cini	 kursağında	 bıraktı.”	 başlıklı	 haberde,	
Urfaspor’un	 Balıkesir’i	 2-1	 yendiği	maçtan	
sonra	 sevincini	 futbolcular	 ile	 paylaşmak	
isteyen	19	yaşındaki	Mehmet	Şahap’ın,	çe-
vik	 kuvvet	 polisinin	 darp	 etmesi	 sonucu	
yüzünden	yaralandığı	ve	biber	gazına	maruz	
kalıp,	gözaltına	alındığı	belirtiliyordu.	Hab-
erde	ayrıca,	gözaltı	olayını	çekmek	isteyen	
gazetecilere	 polisin	 engel	 olmak	 istediği	
ve	 gazetecileri	 polis	 kamerasıyla	 kayıt	
altına	 aldığı,	 bunun	 üzerine	 de	 gazeteci-
lerin,	 “Bizi	 de	 mi	 fişliyorsunuz?”	 diye	
tepki	 gösterdiği	 bildirildi.	 Çıkan	 haberden	
sonra	 Uğur	 Budak,	 çalıştığı	 gazetenin	 in-
ternet	sitesinde	“İlişkimizi	yeniden	gözden	
geçirelim.”	 başlıklı	 bir	 yazı	 yazdı.	 Söz	
konusu	 yazıda	 Budak,	 bir	 polisin	 gazete-
lerini	 arayıp,	 “Neden	 aleyhimizde	 haber	
yapıyorsunuz.	 Sizinle	 ilişkimizi	 yeniden	
gözden	geçireceğiz.”	dediğini	ve	bu	tutumun	
kamu	görevi	yapan	bir	kişiye	yakışmadığını	
belirtti.	İşlerinin	tarafsız	bir	şekilde	haber	
yapmak	olduğunu	söyleyen	Budak,	gördük-
lerini	 yazmaya	 devam	 edeceklerini	 ifade	
etti.	Ancak	yazı	açıklamadan	altı	saat	sonra	
yayından	 kaldırıldı.	 İlde	 gazeteci	 örgütler-
inden	konuya	ilişkin	herhangi	bir	açıklama	
gelmedi.	(Evrensel	-	1	Aralık)

Akıl Hastanesinde Delirten İşkence!
Türkiye’nin	sayılı	hastanelerinden	biri	olan	
Manisa	Ruh	ve	Sinir	Hastalıkları	Hastanesi’ne	

tedavi	 olmak	 amacıyla	 yatırılan	 hastalara	
işkence	 ve	kötü	muamele	 yapıldığı	 ortaya	
çıktı.	Hasta	bakıcılara	karşı	gelenler	falaka-
dan	 geçiriliyor;	 dört	 kişilik	 odalarda	 otuz	
kişi	kalıyor	ve	yatak	yetersizliği	gerekçesi-
yle	hastalar	beton	zeminde	yatırılıyor.	Bir	
hasta	intihar	ettiği	 iddia	edilrken,	savcılık	
tarafından	 takipsizlik	 kararı	 verildiği	 be-
lirtildi.	(Fırat	News-1	Aralık)

Cezaevinde ‘Şarapnel’ İşkencesi!
Hakkâri’nin	Şemdinli	ilçesine	bağlı	Beyyurdu	
Köyü	kırsalında	girdiği	çatışmada	yaralı	olar-
ak	yakalanan	HPG	üyesi	Cihan	Öner,	tedavi	
edilmeyerek	Bitlis	E	Tipi	Cezaevi’ne	konuldu.	
Öner’in	bacağındaki	şarapnel	parçaları,	ai-
lenin	 savcılık	 nezdinde	 yaptığı	 girişimlere	
rağmen	kırk	 iki	gün	sonra	çıkarıldı.	 (Fırat	
News	-1	Aralık)

Hacizli Ambulansa İçindeki Hastayla Bir-
likte El Konuldu
Bir	borçtan	dolayı	hakkında	haciz	işlemi	bu-
lunan	 Ankara’daki	 özel	 bir	 hastaneye	 ait	
hasta	nakil	aracı	Antalya’dan	Ankara’ya	has-
ta	 götürürken,	 Isparta	 Emniyet	 Müdürlüğü	
ekipleri	 tarafından	 durdurularak	 otopar-
ka	 çekildi.	 Hasta	 Isparta	 Belediyesine	 ait	
ambulansla	 Ankara’ya	 gönderildi.	 Isparta	
Emniyet	 Müdürü	 Ahmet	 Zeki	 Gürkan,	 AA	
muhabirine	 yaptığı	 açıklamada,	 kanunları	
uyguladıklarını,	 bunu	 yaparken	 de	 hastayı	
mağdur	etmediklerini	belirtti.	(Radikal	-	1	
Aralık)

Derste Başörtülü Öğrenci Olduğu İçin 
Öğretmen Sınıfı Terketti  
Mersin	 Sakarya	 İlköğretim	 Okulu	 öğrencisi	
13	 yaşındaki	 M.G.,	 başörtüsüyle	 sınıfa	
girdi.	 Öğretmen	 sınıftan	 çıkmasını	 istedi.	
M.G.	 sınıftan	 çıkmayınca,	 öğretmen	 diğer	
öğrencilerle	 bahçede	 ders	 yaptı.	 (Hürriyet	
-2	Aralık)
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Toplu Ulaşım Protestosuna Ağır Müdahale
İstanbul	 Büyükşehir	 Belediyesi	 tarafından	
düzenlenen	Toplu	Ulaşım	Sempozyumu’nun	
açılışı	 sırasında	 ulaşıma	 yapılan	 zamları	
protesto	eden	bir	grup	öğrenciye	polis	mü-
dahale	 etti.	 Bu	 sırada	 bir	 kadın	 eylemci	
polisler	tarafından	sürüklenerek	götürüldü.	
(Zaman	-	2	Aralık)

Okulda Dayak İddiası
Antalya’nın	Alanya	ilçesinde	bir	ilköğretim	
okulunun	 beşinci	 sınıfında	 okuyan	 dört	
öğrencinin,	 öğretmenleri	 tarafından	
dövüldüğü	 iddiasıyla	 polise	 şikayette	 bu-
lunuldu.
Sağlık	ocağından	çocukların	darp	edildiğine	
dair	rapor	alan	veliler,	burada	gazetecilere	
açıklama	yaptılar.	Çocuklar,	beden	eğitimi	
öğretmeni	tarafından	sürekli	dövüldüklerini	
iddia	ettiler.	(Milliyet	-	3Aralık)

Yirmi BirYıllık Hapsi Yazdığı Kitap Nedeni-
yle Yine Cezaevinde
Kadın	 siyasi	 tutuklular	 arasında	 en	 uzun	
süre	 hapis	 yatmasıyla	 tanınan	 Nevin	
Berktaş,	 	 yirmi	 bir	 yıl	 boyunca	 ceza-
evinde	 başına	 gelenleri	 ve	 hissettiklerini	
topladığı	“İnancın	Sınandığı	Zor	Mekanlar:	
Hücreler”	adlı	kitabı	yüzünden	on	ay	hapis	
cezasına	mahkum	edildi.	İstanbul	14.	Ağır	
Ceza	Mahkemesi’nin	verdiği	karar	Yargıtay	
tarafından	da	onandı.	Kitabın	yayıncısı	Yedi-
veren	Yayınları’nın	sahibi	Elif	Çamyar’a	ise	
4	bin	152	TL	para	cezası	 verildi.(Radikal	
-	4	Aralık)

Pamukkale’de Onbeş Kürt Öğrenciye 
Soruşturma
Pamukkale	 Üniversitesi’nde	 okuyan	 onbeş	
Kürt	 kökenli	 öğrencinin,	 ülkücülerin	 te-
hdit	 ve	 baskılarını	 okul	 yönetimi	 ve	
yurt	 müdürlüğüne	 iletmelerine	 rağmen	
şikâyetleri	 dikkate	 alınmadı.	 Bunun	
üzerine	basın	açıklaması	yaparak	ülkücüleri	
kınadıkları	 için	 okul	 yönetimi	 tarafından	
haklarında	 “Okul	 huzurunu	 bozmak	 ve	

örgüt	 propagandası	 yapmak”	 suçundan	
soruşturma	açıldı.(Fırat	News	-	4	Aralık)	

Asker Kurşunu Can Aldı
Van	merkeze	bağlı	Kurubaş	köyünde	dedesi-
nin	mezarını	ziyaret	ettikten	sonra	köydeki	
bir	evin	bahçesinde	annesi	ve	teyzesi	 ile	
Hacı	 Bekir	 Kışlası	 yanında	 piknik	 yapan	
16	yaşındaki	Canan	Saldık,	ensesine	aldığı	
bir	 kurşunla	 yere	 yığılmıştı.	 Hacı	 Bekir	
Kışlası’ndan	 geldiği	 iddia	 edilen	 kurşunla	
ölen	 Canan	 Saldık’ın	 asker	 kurşunu	 ile	
öldüğü	kesinleşti.	(Zaman	-	5	Aralık)

Ölen Askerin Ailesini Kahreden Mektup 
On	 ay	 önce	 Muğla	 Aksaz	 Deniz	 Üs	
Komutanlığı	 Çandarlı	 gemisinde	 vatanî	
görevini	yaparken	hayatını	kaybeden	Taner	
Deş’in	 ailesine	 çocuklarının	 intihar	 ettiği	
bildirildi.	Ayrıca	oğluna	otopsi	yapılmasını	
isteyen	 baba	 Metin	 Deş’in	 talebi	 yerine	
getirilmedi.	 Taner’le	 birlikte	 aynı	 gemide	
bulunan	 bir	 asker,	 olaydan	 beş	 ay	 sonra	
aileye	 ulaşarak	 “Oğlunuz	 intihar	 etmedi,	
sigara	 ve	 içki	 kaçakçılığını	 ihbar	 edeceği	
için	 öldürüldü.”	 bilgisini	 verdi.	 (Haber	 7	
-5	Aralık)

Subay Eşlerine ‘Etek boyu’ Fişlemesi  
Bin	637	subayın	ordudan	atıldığı	28	Şubat	
darbesinde	 akıl	 almaz	 bir	 fişlemenin	
yapıldığı	 ortaya	 çıktı.	 Subayların	 evine,	
adres	 sorma	 ve	 pazarlamacı	 kılığında	
giren	 istihbaratçıların	 kadın	 ve	 kızların	
kıyafetlerini	 en	 ince	 detayına	 kadar	 rap-
or	ettiği	 belirlendi.	Bu	askerlerin	 telefon	
konuşmalarından	eşlerinin	kıyafetlerine	ka-
dar	kayda	alındığı	ortaya	çıktı.	(Bugün	-	5	
Aralık)

Protesto Sırasında Bebeğini Kaybetti
Başbakan	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 rektörler-
le	 düzenlediği	 toplantıyı	 protesto	 eden	
öğrencilere	polisin	müdahalesi	sırasında	19	
yaşındaki	genç	kız	karnındaki	bebeğini	kay-
betti.	(Cumhuriyet	-	6	Aralık)
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Cezaevinde Doktor İhmali
Tekirdağ	 1	 No’lu	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	 ka-
lan	 tutuklu	 Cahit	 Kırmızızambak,	 ce-
zaevine	 girdikten	 iki	 yıl	 sonra	 sindirim	
yollarında	sorun	yaşamaya	başladığını	fakat	
ne	zaman	doktora	gitse	psikolojik	olduğu	
yanıtını	 aldığını	 belirterek,	 “Bana	 sürek-
li	 ya	 ‘psikolojik’	 ya	 da	 ‘strestendir’	 diy-
erek	 hastalığımı	 ilerlettiler.”	 dedi.	 Ayrıca	
yazdığı	mektupta,	hastalığından	dolayı	re-
vire	çıktığı	zaman	doktorların	sürekli	farklı	
teşhisler	koyduğunu	vurguladı.	(Evrensel	-	
6	Aralık)

Tecavüze Uğradı ve Okuldan Atıldı
Malatya’nın	 Akçadağ	 ilçesinde	 Yatılı	
İlköğretim	Bölge	Okulu’nda	(YİBO)	okuyan	
bir	 kız	 çocuğu	 erkek	 arkadaşı	 tarafından	
tecavüze	 uğradığı	 iddia	 edildi.	 Olay	 duy-
ulunca	 tecavüze	 uğradığı	 iddia	 edilen	 17	
yaşındaki	Ç.A.	ve	iki	kardeşi	Akçadağ	Çok	
Programlı	Lisesi’nden	atıldı.	(Evrensel	-	6	
Aralık)

Polis Saldırısında 12 Yaşındaki Çocuk 
Yaralandı
Şırnak’ın	 Cizre	 ilçesinde	 DTK’nın	 eş	
başkanları	Ahmet	Türk	ve	Aysel	Tuğluk’un	
katıldığı	 mitingin	 dağılması	 ardından	 po-
lis	slogan	atan	bir	gruba	müdahalede	bu-
lundu.	Polisin	müdahalesinde	12	yaşındaki	
S.A.’nın	başına	aldığı	gaz	bombası	nedeni-
yle	yaralandı.	(Fırat	News	-	7	Aralık)	

Muş’ta Kürtçe İsimlere Yine Valilik Reddi
Muş	 İl	 Genel	 Meclisi,	merkez	 ve	 ilçelere	
bağlı	köylerin	Türkçe	isimlerinin	yanı	sıra	
Kürtçe	isimlerinin	de	tabelalarda	yer	alması	
için	 aldığı	 karar,	 Muş	 Valiliği	 tarafından	
reddedildi.	(Evrensel	-	8	Aralık)

Şırnak’ta Ev Baskınları, 4 BDP’li Gözaltına 
Alındı
Şırnak’ın	Balveren	Beldesi’nde	sabahın	erk-
en	saatlerinde	23.	Jandarma	Sınır	Tümen	
Komutanlığı’na	bağlı	 jandarma	ekiplerince	

üç	BDP’linin	evine	eş	zamanlı	baskın	düzen-
lendi.	 Evleri	 didik	 didik	 aranan	BDP	Bel-
de	Örgütü	yöneticisi	Mehmet	Tahir	Bayık,	
Mustafa	 Çiftçi	 ve	 Sekvan	 Uysal	 gözaltına	
alındı.	(Fırat	News	-	8	Aralık)	

BDP’liye Örgüt Propagandası’ndan Hapis 
Cezası
Tunceli	Belediye	Başkanı	Edibe	Şahin	ve	İl	
Genel	Meclisi	Başkanı	Serdar	Erdoğan’ın	da	
aralarında	bulunduğu	toplam	altı	BDP’liye,	
‘örgüt	 propagandası	 yaptıkları’	 gerekçesi-
yle	on	ay	ile	bir	yıl	arasında	değişen	hapis	
cezası	verildi.	(Hürriyet	-	9	Aralık)

Batman’da Gösteri: 63 Kişi İfade Verdi  
Edinilen	 bilgiye	 göre,	 ‘’25	 Kasım	 Kadına	
Yönelik	Şiddetle	Mücadele	Günü’’	dolayısıyla	
yapılan	 izinsiz	 gösteri	 nedeniyle	 açılan	
soruşturma	kapsamında	aralarında	Belediye	
Başkanvekili	Temel	ile	Barış	ve	Demokrasi	
Partisi	(BDP)	il	yöneticilerinin	de	bulunduğu	
63	 kişi,	 Batman	 Emniyet	 Müdürlüğünde	
ifade	verdi.	(Haber	7	-	9	Aralık)

Gözaltına Alınınca İntihar Etti
Esrar	 satın	 aldığı	 gerekçesiyle	 gözaltına	
alındıktan	sonra	iki	kez	ifade	veren	Onur	
Yaser	Can	emniyette	işkence	gördü.	Polisler	
tarafından	hakarete	maruz	kalan	Can	inti-
har	etti.	(Cumhuriyet	-	11	Aralık)

STÖ’ler Namazı Yasaklayan Merinos Halı’yı 
Kınadı
Gaziantep’te	 yirmi	 sivil	 toplum	 örgütü,	
işçilerine	namaz	yasağı	koyduğu	iddia	ed-
ilen	 Merinos	 Halı’nın	 merkez	 fabrikasının	
önünde	 basın	 açıklaması	 yaptı.	 Sivil	 to-
plum	 örgütlerinin	 temsilcileri	 fabrikanın	
giriş	kapısında	toplanarak,	Merinos	Halı’nın	
yönetimine	 tepki	 gösterdi.	 (Zaman	 -	 11	
Aralık)

Güvenlik de Öğrencinin Cebinden
İstanbul	 Güngören’de	 bulunan	 İzzet	 Ün-
ver	Lisesi’nde	müdürlük	tarafından	velilere	
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gönderilen	 toplantı	 çağrısında,	 “Aşağıda	
okulumuzun	 aylık	 gideri	 gözükmektedir.	
Okul	yönetimi	“okul	güvenliğini	sağlamak”	
gerekçesiyle	velilerden	para	istiyor.	(Evren-
sel	-	13	Aralık)

Evden Hastaneye Soba Getirdiler
İstanbul’da	 Göztepe	 Eğitim	 ve	 Araştırma	
Hastanesi’nde	 bozulan	 kaloriferler,	 akan	
tavan	ve	kapanmayan	pencereler	yüzünden	
yatan	bazı	hasta	yakınları	soğuktan	korun-
mak	için	evlerinde	elektirikli	soba	getirmek	
zorunda	kaldı.	İstanbul	İl	Sağlık	Müdürlüğü	
ise	 konuyla	 ilgili	 inceleme	 başlattı.	 (Mil-
liyet	-	13	Aralık)

Biri 13, Diğeri 14 Yaşında Anne Oldu
Doğu	illerinde	çocuk	yaştaki	evliliklerin	önü	
bir	 türlü	 alınamıyor.	 16	 yaş	 ve	 altındaki	
evliliklerin	oranının	yüzde	kırklara	ulaştığı	
Urfa’da,	kız	bebek	dünyaya	getiren	H.B.’nin	
13,	erkek	bebek	dünyaya	getiren	A.Ş.’nin	
de	14	yaşında	olduğu	ortaya	çıktı.	 (Fırat	
News	-	10	Aralık)

Afiş Astı, Okuldan Yarım Dönem 
Uzaklaştırıldı
Ankara	 Üniversitesi	 Dil	 Tarih	 Coğrafya	
Fakültesi	(DTCF)	Rus	Dili	ve	Edebiyatı	son	
sınıf	 öğrencisi	 Sonel	 Temel,	 “alaya	 alıcı	
afiş”	 astığı	 gerekçesiyle	 okuldan	 yarım	
dönem	uzaklaştırıldı.(Fırat	News	-13	Aralık)

Slogan Atmaya Yedi Yıl Hapis
Şanliurfa’nın	 Siverek	 İlçesi’nde	 BDP’nin	
düzenlediği	basın	açıklaması	sırasında	‘Biji	
Serok	 Apo’	 sloganı	 attıkları	 gerekçesi-
yle	 yargılanan	 on	 kişi,	 yedişer	 yıl	 hapis	
cezasına	çarptırıldı.	(Milliyet	-	14	Aralık)

Deva Holding’de İşçiye Zorbalık!
Deva	 Holdingin	 Yeni	 Yabancı	 Patro-
nu	 Philipp	 Daniel	 Haas,	 holdinge	 bağlı	
ilaç	 fabrikalarındaki	 işçilerin	 sendikal	
örgütlülüğüne	saldırdı.	Petrol-İş	Sendikasının	
örgütlü	 olduğu	 fabrikalarda,	 işçileri	 yem-

ekhaneye	 toplayan	 işveren,	 işçileri	 toplu	
sözleşme	yerine	geçecek	bireysel	sözleşme	
imzalamaya	 zorladı.	 Sendikayla	 bir	 daha	
sözleşme	 imzalamayacağını	 söyleyen	 pa-
tron,	 bireysel	 sözleşmeyi	 imzalamayan	
işçileri	de	işten	atmakla	tehdit	etti.	(Ev-
rensel	-	14	Aralık)

AİHM’den ‘HADEP’ kararı
Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	 (AİHM),	
Anayasa	Mahkemesi	tarafından	2003	yılında	
kapatılan	 Halkın	 Demokrasi	 Partisi’nin	
(HADEP)	yaptığı	şikâyette	Türkiye’yi	haksız	
buldu.	 Türkiye	 karar	 gereği,	 mahkeme	
masrafları	da	içinde	olmak	üzere	Demir’e	
yaklaşık	26	bin	Avro	ödeyecek.	(Cumhuri-
yet	-	14	Aralık)

Tekirdağ Cezaevinde Kol Kırma İşkencesi
Tekirdağ	 F	 tipi	 Cezaevinde	 tutuklular	
havalandırma	 haklarını	 kullanmak	 iste-
diklerini	 söylediklerinde,	 cezaevi	 ikinci	
müdürü	Ali	Haydar	Ak	ve	yirmi	gardiyan,	
mahkumlara	 saldırdı.	 Üç	 mahkûm	 çeşitli	
yerlerinden	yaralandı	ve	bir	mahkûmun	da	
(Şehmuz	Avcı)	kolu	kırıldı.	(Fırat	News	-	14	
Aralık)		

İspir’de 25 Kürt Öğrenciye ‘Irkçı’ Saldırı
Erzurum’un	İspir	ilçesi’nde	ırkçı	bir	grubun	
saldırısına	uğrayan	yirmi	beş	Kürt	öğrenci	
ilçeyi	terk	etti.	Polis	denetiminde	ilçeden	
ayrılan	öğrenciler,	okullarına	geri	dönemiy-
or.	(Fırat	News	-	14	Aralık)

Başkent Üniversiteleri, Başörtülü Kızları 
Hâlâ Derse Almıyor
YÖK’ün	 son	 genelgesi,	 Anayasa	 ve	 ka-
nunlardaki	 yasak	 getirici	 hiçbir	 hüküm	
olmamasına	 rağmen	Ankara	 ve	Hacettepe	
Üniversiteleri	 başörtülü	 kız	 öğrencileri	
derslere	 almamakta	 ısrar	 ediyor.	 (Milli	
Gazete	-	15	Aralık)
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Öğretmen Kafa Attığı Öğrencisinin Bur-
nunu Kırdı  
Bolu’da	 İzzet	 Baysal	 Anadolu	 Lisesi’nde	
okula	sarhoş	geldiği	iddia	edilen	E.D.	isimli	
öğretmen,	 hareketlerine	 sinir	 olduğunu	
söylediği	12.	sınıf	öğrencisi	G.Ç.’ye	sözlü	
tacizde	 bulundu.	 Öğrencisinin	 de	 karşılık	
vermesi	 üzerine	 öğretmen,	 yakasından	
tuttuğu	 öğrencinin	 burnunu	 kırdı.	
Çocuklarından	ayrı	yaşayan	anne	Seher	Ko-
rkmaz,	haberi	aldığında	hemen	Bolu’ya	gel-
di.	Olayı	müfettiş	raporlarından	öğrendiğini	
söyleyen	 anne	 Korkmaz,	 öğretmen	 ve	
yanında	bulunan	dört	öğrenciden	şikayetçi	
oldu.	(İHA	–	15	Aralık)

Yasa Dışı Örgüt Üyesi 17 Öğrenciye Hapis  
Uşak	 Üniversitesinde	 öğrenci	 oldukları	
dönemde	yasa	dışı	örgüte	üye	oldukları	ve	
örgütün	propagandasını	yaptıkları	iddiasıyla	
İzmir’de	 yargılanan	 21	 kişiden	 17’si	 10	
ay	 ile	 6	 yıl	 3	 ay	 arasında	değişen	 hapis	
cezalarına	çarptırıldı.	(Haber	7	-	15	Aralık)

ODTÜ’de Erdoğan’a Protesto: 21 Gözaltı
Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	
başkanlığında	 toplanan	 Bilim	 ve	 Teknoloji	
Yüksek	Kurulu	(BTYK),	ODTÜ’lü	öğrenciler	
tarafından	protesto	edilince	Çevik	Kuvvet,	
öğrencilere	kampüs	içerisinde	gaz	ve	copla	
müdaha	etti.	(Birgün	-	15	Aralık)

Üniversite Öğrencisine 2 Yıl Hapis İstemi
Ankara	Üniversitesi	Cebeci	Kampus’üne	gi-
den	 ve	 çıkışta	 yumurta	 atılarak	 protesto	
edilen	Devlet	 Bakanı	 Egemen	Bağış’a	 yu-
murta	 attığı	 iddia	 edilen	 Siyasal	 Bilgiler	
Fakültesi	ikinci	sınıf	öğrencisi	Nihal	Çarıkçı	
(21)	hakkında	iki	yıla	kadar	hapis	istemiyle	
dava	açıldı.	(Birgün	-	15	Aralık)

Türkçe Bilmeyen Yetmiş Yaşındaki Melek 
Teyze Muayene Edilmedi
İstanbul	Haseki	Hastanesi’ne	sağlık	raporu	
için	 başvuran	 yetmiş	 yaşındaki	 Ferzi	 Me-
lek	Turanlı	adlı	kadın	Türkçe	bilmediği	için	

hastanede	 görev	 yapan	 doktor	 tarafından	
muayene	 edilmedi	 ve	 rapor	 verilmedi.	
(Fırat	News	-	15	Aralık)

İstanbul’da Şüpheli Bir Asker İntiharı 
Diyarbakır’ın	 Lice	 ilçesi	 nüfusuna	 kayıtlı	
Mehmet	 Bulut	 isimli	 gencin	 intihar	 eder-
ek	 yaşamını	 yitirdiği	 iddia	 edildi.	 Gencin	
yirmi	 gün	 önce	 telefonla	 ailesini	 arayıp	
kendisine	 kötü	 davranıldığını	 ve	 askerlik	
yapmayacağını	söylediği	öğrenildi.	Bulut	ai-
lesi	çocuklarının	askerlerce	öldüğünü	iddia	
etti.	(firatnews.com	-	16	Aralık)

On İki Gazeteciye 78 Yıl 6 Ay Hapis 
Cezası 
Malatya	3.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	tarafından	
aralarında	 DİHA	 muhabiri	 Serkan	 Demirel	
ve	 Elazığ	 Azadiya	 Welat	 Temsilcisi	 Ali	
Konar’ın	 da	 bulunduğu	 12	 kişiye	 toplam	
78	 yıl	 6	 ay	 hapis	 cezası	 verildi.	 Yaptığı	
haber	 takiplerinden	 dolayı	 hapis	 cezasına	
mahkûm	 edilen	 DİHA	 muhabiri	 Demirel’e	
daha	önce	yine	aynı	mahkeme	tarafından	6	
yıl	3	ay	hapis	cezasına	çarptırılmıştı,	yeni	
ceza	 ile	 birlikte	Demirel’in	 aldığı	 toplam	
hapis	cezası	15	yıl	6	aya	çıktı.	(haberlink.
com	–	18	Aralık)

Yargı Kıskacında Bir Kadın Dergisi
Kürtçe-Türkçe	 yayın	 yapan	 kadın	 dergisi	
Rengê	 Hêviya	 Jinê’nin	 (Kadın	 Umudunun	
Rengi)	yayınlanan	on	beş	sayısı	hakkında	to-
plam	on	sekiz	dava	açıldı.	Davalar	nedeni-
yle	3	yılda	5	yazı	işleri	müdürü	değiştiren	
derginin	 eski	 Yazı	 İşleri	 Müdürü	 Gurbet	
Çakar’ın	 ardından	 eski	 Yazı	 İşleri	 Müdürü	
Berivan	 Eker	 de	 ciddi	 sağlık	 sorunlarına	
rağmen	tutuklanarak	cezaevine	gönderildi.	
(Evrensel	-	20	Aralık)

Okul Müdüründen Dayak Iddiası
Trabzon’da	 Merkez	 İlçe’ye	 bağlı	 Dolaylı	
Köyü’nde	Dolaylı	İlköğretim	Okulu	öğrencisi	
11	 yaşındaki	 Ü.T.	 cuma	 günü	 saat	 14.30	
sıralarında	okulda	çıkan	tartışma	nedeniyle	
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okul	müdürü	53	yaşındaki	Ali	A.	tarafından	
sopayla	dövüldüğü	iddia	edildi.	(Milliyet	-	
20	Aralık)

Belediye İşçisi Göçük Altında Kaldı
Muş’ta	 kanalizasyon	 çalışması	 yapan	 bel-
ediye	 işçisi,	 göçük	 altında	 kaldı.	 Yaklaşık	
on	 beş	 dakika	 süren	 çalışmanın	 sonucu	
göçük	altından	yaralı	olarak	çıkarılan	işçi,	
Muş	Devlet	Hastanesi’ne	kaldırıldı.	(Zaman	
-	20	Aralık)

Okul Taşıtıyla Kaçak Servisi
Edirne’nin	 Keşan	 ilçesinde	 durdurulan	 ve	
arkasında	‘Okul	Taşıtı’	yazılı	minibüste,	biri	
kadın	on	dokuz	kaçak	yakalandı.	Yakalanan	
bir	Türk	 şoför	ve	Burma	uyruklu	kılavuz,	
tutuklanarak	cezaevine	gönderildi.	(Zaman	
-	20	Aralık)

Kırıklar F Tipi Muhalif Gazeteleri Yasakladı
Kırıklar	 1	 No’lu	 F	 Tipi	 Cezaevi’nde	 iki	
aydır	tutuklulara	muhalif	gazeteler	verilm-
iyor.	 Tekmil	 dayatması	 nedeniyle	 telefon	
görüşmelerini	 gerçekleştiremeyen	 tutuklu-
lar,	cezaevinde	eylem	yapıyor.	(Fırat	News	
-	21	Aralık)

Cizre’de Esnafa Gaz Bombalı Polis Saldırısı
Şırnak’ın	Cizre	ilçesinde	polis	ve	jandarmanın	
kaçak	 sigara	 sattıkları	 gerekçesiyle	 dört	
işyerine	 yaptığı	 baskın	 sonrasında	 olaylar	
çıktı.	Kepenkleri	kıran	güvenlik	güçleri	ile	
esnaflar	arasında	yaşanan	çatışmada	polis	
gaz	 bombası	 kullandı.	 (Fırat	 News	 -	 21	
Aralık)

STK Temsilcilerine Bir Yıl Hapis
Diyarbakır’da,	 geçen	 yıl	 1	 Eylül	 Dünya	
Barış	 Günü’nde	 düzenlenen	 ‘Onurlu	 Bir	
Barışa	Evet’	mitinginde,	‘PKK	propagandası	
yapıldığı’	 gerekçesiyle	 yargılanan	 mit-
ing	 tertip	 komitesi	 üyeleri	 Diyarbakır	
Ticaret	 ve	 Sanayi	 Odası	 Başkanı	 Mehmet	
Galip	 Ensarioğlu,	 Güneydoğu	 Sanayici	 ve	
İş	 Adamları	 Derneği	 Başkanı	 Şahismail	

Bedirhanoğlu	ve	Tabipler	Odası	Başkanı	Dr.	
Selçuk	Mızraklı’nın	da	aralarında	bulunduğu	
dokuz	sanık	bir	yıl	hapis	cezasına	çarptırıldı.	
(Fırat	News	-	21	Aralık)

15 Yaşındaki Çocuğa Hücre Cezası
Üç	gün	önce	Mersin’de	‘örgüt	üyeliği’	ve	
‘örgüt	 propagandası’	 yaptığı	 gerekçesiyle	
gözaltına	alınıp	tutuklanarak	Mersin	Kapalı	
Cezaevi’ne	gönderilen	15	yaşındaki	S.K.’nin	
ablası	Gülten	Kaya,	dün	kardeşinin	ziyaret-
ine	gittiğinde	kardeşinin	konuşamayacak	ve	
hırpalanmış	 bir	 halde	 gördüğünü	 söyledi.	
(Fırat	News-21	Aralık)

Bir Yatakta Dört Bebek
Şanlıurfa	Çocuk	Hastalıkları	Hastanesi’nde,	
kış	 mevsiminin	 başlamasıyla	 büyük	 hasta	
yoğunluğu	yaşanıyor.	Bir	kişilik	yatakta	dört	
hasta	 bebeğin	 tedavi	 edilmeye	 çalışıldığı	
hastanede,	 yaşanan	 yoğunluktan	 dolayı	
birçok	bebek	ve	çocuk	yerlere	serilen	ya-
taklarda	iyileştirmeye	çalışılıyor.	Refakatçi	
anneleriyle	kaldıkları	ve	adım	atmanın	zor	
olduğu	hastanede,	bazı	kadınlar	ise	ağlayan	
çocuklarını	 serum	 torbalarını	 başlarının	
üzerinde	taşıyıp	dolaştırarak	sakinleştiriyor.	
(Milliyet	-	23	Aralık)

Şeker Komasına Girdi, Sağlık Ekibi ‘Akıl 
Hastası’ Sandı
Atatürk	 Havalimanı	 Dış	 Hatlar	 Termin-
alinde	 şeker	 komasına	 giren	 28	 yaşındaki	
Yasin	 Güraslan’a	 ilk	 müdahaleyi	 yapan	
havalimanı	özel	klinik	ekipleri,	“Bize	sara	
nöbeti	diye	teslim	edildi.	Verdiği	cevaplar	
düzgün	değil.	Bakırköy	psikiyatriye	gidecek	
bir	hasta.”	diyerek	olay	yerinden	ayrıldı.	
Özel	 sağlık	 ekiplerinin	 hiçbir	müdahalede	
bulunmaması	üzerine	112	acilden	ambülâns	
talep	edildi.		(Radikal	-	23Aralık)

Okulda Dayağı Hazmedemedi 
İzmir’in	 Bayraklı	 ilçesindeki	 Nedret-İlhan	
Ketenci	 İlköğretim	 Okulu’nda	 arkadaşıyla	
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kavga	ettiği	için	müdür	yardımcısı	tarafından	
dövülen	7.	sınıf	öğrencisi	çocuk	dördüncü	
kattan	atladı.	(Evrensel	-	23	Aralık)

Dershane Eylemi İçin 63 Yıl İsteniyor
Ankara’da	 Yüksek	 Öğretime	 Geçiş	
Sınavı’ndan	 sonra	 bir	 dershane	 önünde	
toplanan,	bir	kısmı	 terasa	çıkıp	“Sınavlar	
kalksın	 dershaneler	 kapatılsın.”	 pankartı	
açan	sekizi	liseli	19	genç	için,	18	yaşından	
büyük	olanlara	yedi	ayrı	suçtan	63’er	yıla	
kadar;	sekiz	liseli	için	ise	altışar	yıla	kadar	
hapis	cezası	isteniyor.	(Radikal	-	25	Aralık)

Kışladaki Ölümün Delilini Kaybettiler
Tunceli’nin	 Hozat	 İlçesi’ne	 bağlı	 Sarıtaş	
Karakolu’nda	nöbet	tuttuğu	sırada	alnından	
tek	 kurşunla	 vurulmuş	 halde	 bulunan	 ve	
ailesine	“intihar	ettiği”	açıklanan	Antalyalı	
Er	Murat	Oktay	Can’ın	 davasında	 skandal	
bir	 olay	 yaşandı.	 Can’ın	 otopsi	 sırasında	
çekilmiş	kafatası	filmleri	kayboldu.	Askeri	
Mahkeme’de	 görülen	 davaya	 takipsizlik	
kararının	verilmesinin	ardından	Avrupa	İnsan	
Hakları	Mahkemesi’ne	(AİHM)	başvuran	Can	
ailesinin	 Avukatı	 Ahmet	 Çevik,	 Elazığ	 8.	
Kolordu	 Komutanlığı’ndan	 Murat	 Can’ın	
ölümüyle	 ilgili	 delil	 sayılabilecek	 eşya	
ve	 evrakları	 istedi.	 Delillerin	 kaybolduğu	
söylenince,	davanın	seyrini	değiştirecek	de-
lillerin	kaybolmasına	tepki	gösteren	Av.	Çe-
vik,	Elazığ	8.	Kolordu	Komutanlığı	ve	Kepez	
Emniyet	 Müdürlüğü	 hakkında	 suç	 duyuru-
sunda	bulunduğunu	ifade	etti.	(Etkin	Haber	
Ajansı	-	27	Aralık)

Asgari Ücreti Protesto Eden Altı Kişi 
Gözaltına Alındı
Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	 Bakanlığı	
kapısında,	 asgari	 ücreti	 protesto	 eden	
DİSK’e	 bağlı	 Devrimci	 Sağlık-İş	 Sendikası	
üyesi	altı	kişi	gözaltına	alındı.	(Zaman	-	28	
Aralık)

Lisede Polis Şiddeti
Zamlara	 karşı	 evden	 getirdikleri	 yiyecek-

leri	okul	arkadaşlarıyla	paylaşarak	kantini	
boykot	eden	lise	öğrencilerini	okul	yöneti-
mi	engellemek	 istedi;	 yönetimin	 çağırdığı	
polis	üç	öğrenciyi	döverek	gözaltına	aldı.	
(Radikal	-	28	Aralık)

Çocuk Cezaevi’nde Çocuklara Müdahale
Maltepe	 Çocuk	 Cezaevi’nde	 kalan	
çocukların,	 aileleriyle	 yaptıkları	 açık	
görüşün	 ardından,	 koğuşlarına	 dönerken	
slogan	attıkları	gerekçesiyle	askerlerin	mü-
dahalesiyle	karşılaştıkları	belirtildi.	(Evren-
sel	-	28	Aralık)

Terhisine Kırk Gün Kala Şüpheli İntihar
Manisa	Askeri	Hastanesi’nde	askerliğini	ya-
pan	 ve	 terhisine	 kırk	 gün	 kalan	 Tuncay	
Çiftçi’nin	 nöbet	 sırasında	 kendini	 vurarak	
intihar	ettiği	söylendi.	Işık	Koşaner’in	em-
riyle	 başlayan	 uygulama	 gereği	 aile	 bir-
lik	 komutanı	 tarafından	 bilgilendirildi	 ve	
incelemelerde	bulunuldu.	Ancak	aile	 yine	
çocuklarının	 intihar	 ettiğine	 ikna	 olmadı.	
Yargı	 yolunu	 deneyeceğini	 söyleyen	 baba	
Süleyman	 Çiftçi,	 “Terhisine	 kırk	 gün	 ka-
lan	asker	intihar	eder	mi?”	diyerek	ölümü	
şüpheli	 bulduklarını	 ifade	 etti.	 (Yenişafak	
–	28	Aralık)

Özel Dershanede Öğrenciye Dayak İddiası
Uşak’ın	 Banaz	 İlçesi’ndeki	 özel	 bir	 der-
shanede	Fen	Bilgisi	öğretmeni	olarak	görev	
yapan	M.A.’nın	dersi	dinlemediği	gerekçesi-
yle	öğrencisi	11	yaşındaki	E.G.’yi	döverek	
kafa	 travması	 geçirmesine	 neden	 olduğu	
öne	 sürüldü.	 Üç	 gün	 iş	 göremezlik	 rap-
oru	 verilen	 öğrencinin	 ailesi	 polis,	 valilik	
ve	Milli	 Eğitim	Müdürlüğü’ne	 suç	duyuru-
sunda	bulunurken,	dershane	müdürü	İsmail	
Altınuğ,	 iddiaları	 reddetti.	 (Milliyet	 -	 29	
Aralık)

Okul Laboratuvarındaki Patlamada Üç 
Öğrenci Yaralandı 
Hakkâri’nin	 Çukurca	 ilçesindeki	 Merkez	
Yatılı	 İlköğretim	 Bölge	 Okulu	 (YİBO)	
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laboratuvarında	 deney	 yapıldığı	 sırada	
meydana	 gelen	 patlamada,	 üç	 öğrenci	
yaralandı.	(Haber	7	-	29	Aralık)

Kadın Öğretmene Dayak Suçlaması
İzmir	 Buca’da	 Tütün	 İhracatçılar	 Birliği	
İlköğretim	Okulu’nda	okuyan	iki	kız	öğrenci,	
kadın	 öğretmenleri	 tarafından	 dövüldük-
lerini	öne	sürdü.	Çocukların	aileleri	soluğu	
karakolda	 alırken,	 öğretmenin	 dayak	
iddiasını	reddettiği	belirtildi.	İddiayla	ilgili	
soruşturma	başlatıldı.	(Haber	7	-	29	Aralık)

Slogan Atan Sekiz Kişi Tutuklandı
Urfa’da	düzenlenen	‘Demokratik	özgür	to-
plumu	yaratalım,	tecavüz	kültürünü	aşalım.’	
yürüyüşünde	 slogan	 attıkları	 gerekçesiyle	
gözaltına	alınan	21	kişiden	8’i	tutuklandı.
(Fırat	News	-	29	Aralık)

Kürtçe Şiire Bir Yıl Hapis Cezası
Muş’un	 Bulanık	 İlçesi’nde	 21	 Mart	 Ne-
wroz	 kutlamalarında,	 yazdığı	 Kürtçe	 şiiri	
okuyan	Belediye	Meclis	Üyesi	Cevdet	Yaşar	
hakkında	 “Örgüt	 propagandası”	 iddiasıyla	
açılan	dava	sonuçlandı.	Van	4.	Ağır	Ceza	
Mahkemesi’nde	 “Örgüt	 Propagandası”ndan	
açılan	davada	Yaşar’a	bir	yıl	hapis	cezası	
verildi.	(Fırat	News	-	29	Aralık)

Bu Mudur Özgürlük: Gazeteciye 138 Yıl 
Hapis
Türkiye’de	 günlük	 yayımlanan	 tek	 Kürtçe	
gazete	olan	Azadiya	Welat	yargı	kıskacında.	
Gazete	son	dört	yılda	8	kez	bir	ay	süreyle	
kapatıldı.	 İki	 eski	 yazı	 işleri	müdürü	 ce-
zaevinde.	Dün	de	eski	yazı	 işleri	müdürü	
Demir’e	138	yıl	hapis	cezası	verildi.	(Birgün	
-	30	Aralık)

Okulda Öcalan Konuşmasına Gözaltı
İzmir’de	 Ege	 Üniversitesi	 kampüsünde	
düzenledikleri	 gösteride	 çetebaşı	 Abdul-
lah	 Öcalan’ın	 konuşmasının	 ses	 kaydını	
dinleten	M.K.	 ve	H.G.	 ile	 aynı	 gösteride	

müzik	dinletisi	yapan	Y.D.	polisin	operasy-
onuyla	yakalandı.	(Hürriyet	-	30	Aralık)

İstiklal Marşına Geç Kalan Öğrencilere 
Dayak İddiası
Sivas	 merkeze	 bağlı	 Gazi	 Köyü’nde	
ilköğretim	okulunda	okuyan	13	yaşındaki	Yu-
suf	Yıldırım	ve	amcasının	oğlu	14	yaşındaki	
Cafer	 Yıldırım’ın,	 pazartesi	 günü	 İstiklal	
Marşı	 törenine	 geç	 kalınca	 Okul	 Müdürü	
Hakan	Evcil	tarafından	dövüldüğü	iddia	ed-
ildi.	(Milliyet	-	30	Aralık)

Kürtçe Yayımlanan Derginin Yazı İşleri 
Müdürüne Üç Yıl Hapis
Diyarbakır’da	Kürtçe	yayım	yapan	derginin	
Yazı	İşleri	Müdürü	Gurbet	Çakar,	3	yıl	hapis	
cezasına	çarptırıldı.	(Zaman	-	30	Aralık)

Mali Müşavirlik Sınavında Örtü Zulmü
Kısa	adı	TÜRMOB	olan	Türkiye	Serbest	Mu-
hasebeci	ve	Mali	Müşavirler	Odası,	5	Mart	
2011’de	mali	müşavir	olmak	için	yapılacak	
sınavın	başvurusunda	serbest	muhasebeciler-
den	başı	açık	ve	peruksuz	fotoğraf	istedi.	
TESMER	ve	Anadolu	Üniversitesi	işbirliği	ile	
yapılacak	olan	sınavın	duyurusunda	ayrıca	
sınavın	yapılacağı	salona	örtülü	ya	da	pe-
ruklu	geleceklerin	çıkarılacağı	ifade	edildi.	
(Yeni	Akit	-	30	Aralık)

Siirt Belediye Başkanı’na On Ay Hapis 
Cezası
Siirt	 Belediye	 Başkanı	 Selim	 Sadak,	 terör	
örgütünün	propagandasını	yaptığı	iddiasıyla	
10	ay	hapis	cezasına	çarptırıldı.	(Haber	7	
-	30	Aralık)

Karayazı YİBO’da 300 Öğrenci Zehirlendi
Erzurum’un	Karayazı	İlçesi’nde	Yatılı	Bölge	
Okulu’nda	kalan	üç	yüz	öğrenci	temizlikte	
kullanılan	 deterjandan	 zehirlendi.	 (Fırat	
News	-	30	Aralık)
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 Bu rapor iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Yaşam Hakkı, Adil 
Yargılanma Hakkı, İşkence Yasağı,  Düşünce ve İfade Özgürlüğü,  Din ve Vicdan Özgürlüğü, 
Örgütlenme Hakkı, Ayrımcılık Uygulamaları, Özel Yaşamın Gizliliği, Basın Yayın Özgürlüğü, 
Hasta Hakları, Mülteci Hakları, AİHM Kararları ve Türkiye başlıkları altında 2010 yılında 

Türkiye’de yaşanan İnsan Hakları İhlallerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 İkinci bölümde “Mazlumder İstanbul Şubesi Hak İhlallerini İzleme ve Önleme Komi-
tesi” tarafından yıl içinde medyada (yazılı, görsel ve internet medya) yer alan ihlal 

haberlerinin toplanmasıyla oluşturulmuştur. Yaşanan ihaller kronolojik olarak sıralanmıştır. 
Haber bölümü oluşturulurken ihlalin 2010 yılı içinde meydana gelmiş olmasına dikkat et-

tik. Birden fazla gazete veya habersitesinde yer alan veya farklı günlerde çıkan aynı olaya 
ilişkin haberlerden sadece bir tanesi aldık. Ayrıca haber metinleri üzerinde üslup yönünden 
değişiklikler yaptık. Haberin veriliş tarzının insan hakları diline uygun olmasına dikkat et-

tik.  Ayrıca haberleri olabildiğine özet olarak vermeye çalıştık.

 Bu tarz çalışmalarda  haberin doğruluğunu araştırmak, teyit etmek çok zordur. 
Ama  “görünür gerçekliğe” dikkat ederek, buna göre haberleri metne aldığımızı belirtmek 

isteriz. Bu nedenle haberlerin “iddia” boyutuna vurgu yapmayı ihmal etmedik.  

Tarihe bir not düşmek ve ihlallerin sorumlusu devlete yaşanan insan hakları ihlallerini 
bir arada göstermek, gerçeğe ışık tutmak, haksızlıkları ifşa etmek, insan hakları alanında 
çalışanların ilerde yaralanabileceği bir almanak oluşturmak gayesiyle hazırladığımız 2010 

İnsan Hakları Raporunu kamuoyuna sunuyoruz.
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