CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye’de Mayıs Ayı İnsan Hakları
İhlalleri raporunu açıkladı.
-“İnsan hakları devletin veya hükümetlerin insafına terk edilemeyecek kadar hayatî
önem taşır. Özgür ve demokratik bir ülkede, ölüme, işkenceye, kötü muameleye, baskı
ve sindirme girişimlerine müsaade etmemek için hep beraber mücadele etmemiz
gerekir” diyen Tanrıkulu’nun açıkladığı Mayıs ayı Hak İhlalleri raporu şöyle ;
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GİRİŞ:
Demokratik sistemlerin ayırt edici özelliklerinden biri, vatandaşın başta yaşam hakkı olmak
üzere ülke içindeki güvenliğinin her yönüyle güvence altına alınmasıdır. Kişin güvenliğini
koruma altına almak devletlerin lütfü değil, vazifesidir. Başta insan hakları örgütleri, hak
savunucuları ve elbette muhalefet partilerinin temel çalışmalarından biri ise devletin ilgili
birimlerine, kolluk güçlerinin çalışmalarını gerek yasal gerekse pratik uygulamalarla
düzenleyen hükümete ısrarla hatırlatmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu
vazifemizi, insan hakları örgütleriyle diyalogumuzu sürdürerek yerine getirme çabamızdan
vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Aşağıda ayrıntılarıyla aktardığımız Mayıs 2012 boyunca yaşanan hak ihlalleri dökümünü de
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi’nin verilerinden derleyip Türkiye’nin
önde gelen insan hakları örgütleriyle paylaştıktan sonra bilgilerinize sunuyoruz.
Verilerin de ortaya koyduğu gibi AKP hükümetinin denetimi altında bulunan kolluk
güçlerinin eliyle, çeşitli kurumlarda vahim ihlaller yaşanmaktadır. Özellikle Doğu ve
Güneydoğu’da gerçekleşen çatışmalar neticesinde 45 insan Mayıs ayı içinde hayatını kaybetti.
Faili meçhule kurban giden kişi sayısı 6 iken, yargısız infaz neticesinde de bir vatandaşımız
hayatını kaybetti.
İşkenceye sıfır tolerans söylemini dilinden düşürmeyen AKP hükümetinin Mayıs ayı
karnesinde ise 18 işkence mağduru bulunmaktadır. Tabii bunlar “dışarıda” yaşanan ihlaller.
Bir de zaman zaman adeta esir muamelesi gösterilen tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldığı
kabul edilemez uygulamalar var. Mayıs ayı içinde cezaevlerinde yedi kişi yaşamını yitirirken
işkence ve kötü muameleye maruz kalan tutuklu ve hükümlü sayısı 66! Bir ülkenin insan
hakları karnesi, cezaevlerindeki uygulamalara bakılarak rahatlıkla görülebilirken, ülkemiz için
ne yazık ki buna bile gerek yok. Zira adeta tüm vatandaşları tutuklu veya hükümlü olarak
gören zihniyet, içerisi veya dışarısı demeden her türlü ihlali fütursuzca yapmaktadır.
Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü, Örgütlenme Özgürlüğü başlığı altında
derlediğimiz Mayıs ayı ihlal rakamları bu değerlendirmemizi kuşkuya yer bırakmayacak
biçimde doğrulamaktadır. Gerek Terörle Mücadele Yasası, gerekse diğer yasal dayanaklara

sığınarak hak ihlallerinde sınır tanımayan kolluk güçlerini ve onları alenen kollayan AKP
hükümetini bu uygulamalarına derhal son vermeye çağırıyoruz.
Bu vesileyle de insan haklarının devletin veya hükümetlerin insafına terk edilemeyecek kadar
hayatî önem taşıdığını hatırlatmalıyız. Özgür ve demokratik bir ülkede, ölüme, işkenceye,
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kötü muameleye, baskı ve sindirme girişimlerine müsaade etmemek için hep beraber
mücadeleye girişmemiz gerektiğinin altını bir daha çiziyoruz.
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MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN HAK İHLALLERİ

YAŞAM HAKKI
1 MAYIS
1- Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Güngören Köyü’nün kırsal kesiminde 29 Nisan 2012’de çıkan
çatışmada üç yasadışı örgüt üyesinin öldüğü açıklandı.
2- Manisa’da Batı Kışla 5'inci Piyade Eğitim Birliği’nde zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken
geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Batman’daki ailesinin yanına gelen Selman Pınar’ın (20), 29 Nisan
2012’de yapılan yol kontrolünde yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü
10 Nisan Polis Karakolu’nda polis memurlarıyla tartışarak “zarar verici eylemlerde bulunduğu”
iddiasıyla götürüldüğü Batman Devlet Hastanesi’nden kaçmak isterken 6 metre yükseklikten düşerek
öldüğü iddia edildi.
2 MAYIS
Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışma sonucu bir yasadışı örgüt
üyesinin öldüğü ileri sürüldü.
3 MAYIS
1- Tunceli’nin Alacık Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada üç askerin şehit olduğu açıklandı.
2- Şırnak’ta 3 Mayıs 2012’de Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi Müdürü İrfan Olçar’ın içinde
bulunduğu hareket halindeki zırhlı araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu İrfan Olçar ile bir polis
memuru yaralandı. Saldırının ardından düzenlenen operasyonda örgüt üyesinin öldüğü iddia edildi.
7 MAYIS
1- Siirt’in Kalender Dağı Bölgesi’nde 7 Mayıs 2012’de çıkan çatışmada iki yasadışı örgüt üyesinin;
Eruh İlçesi’nde çıkan çatışmada ise bir örgüt üyyesinin öldüğü, iki askerin de yaralandığı açıklandı.
2- Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne bağlı Yediören Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada beş örgüt
üyesinin öldüğü açıklandı.
8 MAYIS
Uşak’ta tartıştığı gelini Emine Tuncel’i (33) bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınarak Cumhuriyet
Polis Karakolu’na götürülen İbrahim Tuncel’in (62) sorgusu sırasında sinir krizi geçirdiği; Uşak
Devlet Hastanesi Acil Servisi’ndeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliği’ne götürülen Tuncel’in 9 Mayıs 2012 sabahı kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edildi.
9 MAYIS

1- Tunceli’nin Alacık Köyü’nün kırsal kesiminde 4. Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı askeri
birliğin yürüttüğü arazi arama tarama faaliyetleri sırasında mayına basan asker şehit oldu.
2- Aydın’da 4 Mart 2012’de “yaşı küçük çocuğu alıkoyduğu” gerekçesiyle gözaltına alınarak
götürüldüğü Efeler Polis Karakolu’nda hakkında asker firarisi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis
cezasının bulunduğu ortaya çıkan Mahir Zorbey Demirkaya (21), götürüldüğü adliye çıkışında kaçmak
istemesi üzerine kendisine açılan ateş sonucu kurşunlardan birinin başına isabet etmesi nedeniyle ağır
yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Aydın Emniyet Müdürlüğü, ayağı yere takılan
İnfaz Büro Amirliği’nde görevli polis memuru M.S.’nin (44) yere düşmesi sonucu ateş alan
tabancasından çıkan kurşunun Mahir Zorbey Demirkaya’nın başına isabet ettiğini iddia etmiş, açığa
alınan polis memuru gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. M.S.’nin serbest bırakılmasına
dair karara bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu M.S. 6 Mart 2012’de tutuklanmıştı.
Sanık polis memuru M.S.’nin yargılanmasına 9 Mayıs 2012’de Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlandı. Duruşmada söz alan M.S., ayağının takıldığı için yere düştüğünü o sırada silahının ateş
aldığını iddia ederek Mahir Zorbey Demirkaya’ın öldürme kastının olmadığını ve olay nedeniyle
pişman olduğunu söyledi.
Sanık polis memurunun ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde
bulundurarak M.S.’nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.
12 MAYIS
Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde, cep telefonuyla aranarak taksiye ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle çağrılan
taksi şoförü İbrahim Karataş’ın (42) kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahla
taranmış cesedi Tulumtaş Köyü’nün yakınlarında aracının içinde bulundu.
13 MAYIS
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı
saldırıya uğrayan Ayşe Muhacır (15) başına ve vücuduna isabet eden 8 kurşun sonucu yaşamını
yitirdi. Muhacır’ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan beş kişi 20 Mayıs 2012’de tutuklandı.
14 MAYIS
Bitlis’in Hizan İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışma sonucu dört yasadışı örgüt üyesinin öldüğü
ileri sürüldü.
15 MAYIS
İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve kötü
muamelenin ardından evinin balkonun çıplak olarak atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Onur Yaser
Can’ın şüpheli ölümünün ardından gözaltında Onur Yaser Can’ı sorgulayan iki polis memuru
hakkında “resmi evrakta sahtecilik yaptıkları” iddiasıyla açılan dava 15 Mayıs 2012’de sonuçlandı.
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık polis memurları Soner Gündoğdu ile
Salih Bahar’ın avukatlarının son savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklara ikişer yıl altışar
yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, suçun niteliğinin yüz kızartıcı olması nedeniyle sanık polis
memurlarının meslekten men edilmelerine de hükmetti.
16 MAYIS
Şırnak’ta Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez İlçe Başkan yardımcılığı görevini yürüten Ali
Kılınç (48) evinden çıktığı saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralı
halde kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastnesi’nde yaşamını yitirdi.
17 MAYIS

1- Hatay’ın Dörtyol İlçesi’ne bağlı Kuzucular Beldesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada üç askerin
şehit olduğu, dört yasadışı örgüt üyesinin öldüğü açıklandı.
2- Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nde askeri karakola havan topu ile düzenlenen
saldırı sonucu bir asker şehit oldu, üç asker ile bir sivil yaralandı.
18 MAYIS
1- Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan
Umut Aydın (38) başından aldığı kurşun yarası sonucu yaşamını yitirdi. Umut Aydın’ın Adalet ve
Kalkınma Partisi (AKP) il başkanlığının basın biriminde gönüllü fotoğrafçı olarak çalıştığı öğrenildi.
2- Aydın’da 18 Mayıs 2012’de Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Tamer Uzun (21), evinde
çıplak ve karnından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin faili soruşturmayı yürüten
Emniyet Müdürlüğü tarafından bulunamazken Tamer Uzun’un cinsel yöneliminden dolayı
öldürüldüğü ileri sürüldü.
3- Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nin Yeşilova Köyü’nde yapımı devam eden
askerî birlik inşaatına düzenlenen saldırı sonucu bir işçi öldü, dört işçi de yaralandı.
20 MAYIS
1- Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Yaygın Yurt Köyü’nün imamı Mehmet Uzun, evine gelen ve
kendisini dışarıya çağıran kimliği belirsiz kişiler tarafından köyün yaklaşık 50 metre dışında silahla
vurularak öldürülmüş halde bulundu.
2- Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Doğanca Köyü ile Yeniyazı Köyü’nün arasında kalan dağlık
bölgede çıkan çatışmada bir yasadışı örgüt üyesi öldü, bir geçici köy korucusu da yaralandı.
3- Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada bir yasadışı örgüt üyesinin öldüğü
ileri sürüldü.
4- Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 20 Mayıs 2012’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından
başından vurularak öldürülen Yunus Macit’in cesedi Kuruköy Mahallesi’nde elektrik direğine asılı
halde bulundu.
22 MAYIS
İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde polis ekipleri tarafından iki yıl önce karıştığı bir kavga nedeniyle
hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak Esentepe Polis Karakolu’na götürülen
Kenan Yılmaz (25), karakolda gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle aynı gün kaldırıldığı
Bakırköy Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
23 MAYIS
1- Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin kırsal kesiminde 23 Mayıs 2012’de çıkan çatışmada üç yasadışı örgüt
üyesinin öldüğü ileri sürüldü.
2- Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 19 Mayıs 2012’de arazi arama tarama faaliye esnasına
mayına basarak ağır yaralanan Uzman Çavuş Burak Ulukaya Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane
Askeri Tıp Akademisi’nde 23 Mayıs 2012’de şehit oldu.

3- Muş’un Varto İlçesi’nde Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı
sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırının ardından başlatılan operasyonda
ise üç yasadışı örgüt üyesi öldü.
25 MAYIS
Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde bir otomobile yerleştirilen patlayıcılar, Pınarbaşı Emniyet
Müdürlüğü’nün önünde meydana gelen çatışmanın ardından aracın içinde bulunan yasadışı örgüt üyesi
iki kişi tarafından patlatıldı.
Çıkan çatışma ve meydana gelen patlama sonucu bir polis memuru şehit oldu; aracın içindeki üç örgüt
üyesi öldü. Çatışmada biri asker, sekizi polis memuru 17 kişi yaralandı.
27 MAYIS
Şırnak’ın Besta Bölgesi’nde arazi arama tarama faaliyeti yapan Çakırsöğüt Jandarma Tugayı’na bağlı
askeri birlikle yasadışı örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
30 MAYIS
Yalova’da 27 Mayıs 2012’de Abdullah Baştürk Parkı’nda çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan polis
ekibinin, İçişleri Bakanı’nın “sağlığa zararlı değildir” dediği biber gazını kullanmasıyla fenalaşan
astım hastası Çayan Birben (31) biber gazının etkisine bağlı olarak geçirdiği panik atak ve
hipertansiyon nedeniyle beynindeki baloncuğun patlaması sonucu tedavi gördüğü Yalova Devlet
Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde 30 Mayıs 2012’de yaşamını yitirdi.
Yazılı açıklama yapan Yalova Emniyet Müdürlüğü ise, Çayan Birben’in iki grup arasındaki kavgayı
ayırmak isterken polis ekibinin kullandığı biber gazından etkilendiği iddiasıyla ilgili olarak Emniyet
Genel Müdürlüğü’nden polis başmüfettişi talep edildiğini bildirdi.
Çayan Birben’in ölüm haberini alan yakınları ile hastane önünde bekleyen polis ekipleri arasında
meydana gelen arbede üzerine polis ekipleri havaya gerçek mermili silahla ateş ederek ve Çayan
Birben’in de ölümüne neden olan biber gazını kullanarak Çayan Birben’in yakınlarını hastane
önünden uzaklaştırdı.
Öte yandan Birben Ailesi, doktorlara Çayan Birben’in ölüm nedeninin biber gazı olmadığını belirten
rapor vermesi için baskı yapıldığını iddia etti

KİŞİ GÜVENLİĞİ
2 MAYIS
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekât Şubesi’ne bağlı polis
ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 4 çocuk “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 3 Mayıs 2012’de tutuklandı. Tutuklanan çocuklardan Y.Ö.’nün
9 gün önce, A.B.’nin ise 3 hafta önce 2012 yılının Nisan ayında tecavüz iddialarıyla gündeme gelen
Pozantı Çocuk Cezaevi’nden Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne sevk edildikten sonra tahliye
edildikleri öğrenilmişti.
3 MAYIS
Gaziantep’in Karkamış İlçesi’nde Ergün Birelli (25) adlı kişi mayın olduğuna üzerine bastığı cismin
patlaması sonucu bacağından yaralanarak Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
4 MAYIS

Diyarbakır’ın Hani İlçesi’ne bağlı Topçular Köyü’nde hayvanlarını otlatan Bedriye Gezen, askerlerin
açtığı ateş sonucu yaralandı. Omzundan yaralanan Gezen, Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak
tedavi altına alındı.
5 MAYIS
Diyarbakır’da Silvan-Batman karayolu üzerinde bomba bulunduğu iddiasını haber yapmak için olay
yerine giden Silvan Mücadele Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ferhat Parlak’ın jandarma ekibi
tarafından emniyet şeridini geçtiği gerekçesiyle darp edildiği ve fotoğraf makinesine el konduğu
öğrenildi.
6 MAYIS
1- Adana’da çeşitli suçlardan aranan zanlıyı yakalamaya çalışan polis ekibinin açtığı uyarı ateşi
sonucu seken bir kurşunun isabet ettiği Hikmet Demir (56) omzundan yaralandı.
2- Batman’a bağlı Samanyolu Köyü’nde bir evi basan geçici köy korucularının, ev sahipleri Mehmet
Kaplan (55) ve Zeynep Kaplan’ı (50) sopalarla darp ettikleri ve evdeki eşyalara hasar verdikleri
öğrenildi.
7 MAYIS
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 7 Mayıs 2012’de Sezer Duman (13), sokakta bulduğu poşeti
karıştırırken bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu ağır yaralanarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı.
8 MAYIS
1- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tuvalete bırakılan ses bombasının patlaması sonucu iki
öğrenci ile bir temizlik görevlisi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise 6 öğrenciyi gözaltına
aldı.
2-İstanbul’un Eyüp İlçesi’nde yapılan yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Metin Kürekçi’nin götürüldüğü Alibeyköy Polis
Karakolu’nda darp edildiği öğrenildi.
13 MAYIS
1- Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan Şenyayla mevkiinde araçları durduran yasadışı örgüt
üyelerinin AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’i alıkoydukları öğrenildi.
2- Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin “yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları” suçlamasıyla İstanbul’da Gençlik Federasyonu Derneği’ne
düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan 10 kişinin işkence ve kötü muamele gördükleri 13 Mayıs
2012’de yapılan basın açıklamasıyla duyuruldu.
14 MAYIS
1- Balıkesir’in Samandır İlçesi’nde askerlik hizmetini yapan Mardin’in Derik İlçesi nüfusuna kayıtlı
Damhat Çakal’ın komutanları tarafından elleri kalorifer borusuna kelepçelenerek dövülmesi sonucu
akli dengesini yitirdiği 14 Mayıs 2012’de öğrenildi.

2- Mersin’de bir protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerden
birinin isabet ettiği K.A. (9) gözünün üst kısmından yaralandı.
15 MAYIS
Diyarbakır-Muş karayolu arasında bulunan Şenyayla mevkiinde 13 Mayıs 2012’de araçları durduran
yasadışı örgüt üyelerinin alıkoyduğu AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’i kurtarmak için 15 Mayıs
2012’de başlatılan askeri operasyonda çıkan çatışma sonucu üç geçici köy korucusu yaralandı.
17 MAYIS
Zonguldak’ın Kilimli Beldesi’nde 7 Mayıs 2012’de, Sevgi Bağı Eğitim Uygulama Okulu’nda ücretli
olarak görev yapan beden eğitimi öğretmeni O.A.’nın, derse girmek istemeyen otistik öğrenci R.B.’nin
(12) başına pet şişeyle, bacağına da ayağı ile vurmasının okulun karşısındaki Bülent Ecevit
Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından cep telefonuyla görüntülenmesi ve
görüntülerin ortaya çıkması üzerine O.A. hakkında soruşturma başlatıldığı 17 Mayıs 2012’de
öğrenildi.
21 MAYIS
Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Karaağaç Beldesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Necmettin Acar’ın
evinin bahçesinde park halindeki otomobiline 21 Mayıs 2012’de düzenlenen ses bombalı saldırı
sonucu ölen veya yaralanan olmazken araçta ve çevrede maddi hasar meydana geldi.
25 MAYIS
Ankara’nın Mamak İlçesi’nde yanında gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin sokak köpeklerine saldırması
üzerine olay yerine gelen polis ekibi tarafından darp edilen ve gözaltına alınan Gökhan Melih Ayaz’ın
(23), götürüldüğü karakolda da darp edildiği öğrenildi. Sağ gözü aldığı darbeler sonucu kan toplayan
Gökhan Melih Ayaz’ın gözyaşı damarlarının koptuğu anlaşıldı.
27 MAYIS
Muş’un Varto İlçesi’ne bağlı Qolan Köyü’nün kırsal kesiminde askeri birliğin açtığı ateş sonucu Leyla
Sonkur (22), Rıdvan Yavaş (22) ve Serdar Gümgüm (18) adlı üç vatandaş yaralandı.
28 MAYIS
1- İstanbul’da 11 Mart 2012’de Taksim’de eğlenmek için gittiği gece kulübünde kimlik kontrolü
sırasında gözaltına alınan Patimat Abdurakhmanova’nın Taksim Polis Merkezi Amirliği’nde, komiser
yardımcısı N.K. tarafından önce fiziksel tacize ardından iki kez tecavüze uğradığı 28 Mayıs 2012’de
ortaya çıktı. Şikâyet üzerine tutuklanan N.K. hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2-Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Mescitli Köyü ile Karakurt Nahiyesi arasındaki bölgede 28 Mayıs
2012’de çıkan çatışmada iki asker yaralandı.
3-Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yol kontrolü yapan polis ekiplerinin, “dur” ihtarına uymadığı
gerekçesiyle bir kamyonete açtıkları ateş sonucu araçta bulunan Cengiz Tosun, Yücel Tosun ve
Tayfun Tarla adlı üç kişi yaralandı.

CEZAEVLERİ
9 MAYIS
Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde işkence, kötü muamele, tecavüz ve tacize maruz kaldıkları
gerekçesiyle Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne nakledilen çocukların burada da işkence ve kötü
muameleye uğradıkları 9 Mayıs 2012’de öğrenildi. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ne gelen
bir ihbar üzerine 17 Nisan 2012’de cezaevine giden bir heyet, çocukların “yumuşak oda” olarak tabir
edilen odada işkence gördüklerini tespit etti. İddialara ilişkin tutanak tutan Ankara Barosu’nun suç
duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma
başlattı.
9 MAYIS
Antalya’da 2006 yılında 13 yaşında olan E.Y.’yi 5 bin lira karşılığında babası Osman Y.’den
sözleşmeyle satın aldığı gerekçesiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “cinsel istismar
amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “zincirleme olarak cinsel saldırı” suçlarından 24 yıl
hapis cezasına mahkûm edilen Yusuf Akcan’ın (54) kaldığı Antalya L Tipi Cezaevi revirinde
kendisini çarşafla asarak intihar ettiği iddia edildi.
11 MAYIS
1- Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde kalan Ahmet Coşkun, Hasan Keleş, Mesut Daş, Harun
Önemli, Deniz Yılmaz, Mikail Kabak, Hüseyin Oğaç, Hüseyin Beyaz, Murat Gül, Mehmet Halit Oruç,
Müslüm Oruç, Mevlut Kutlu, Fahrettin Kocakaya, Abdulrahman Güneş ve Barış Yiğit adlı
mahkûmların koğuşlarına 2 Mayıs 2012’de gelen gardiyanların “odalarda tadilat olacağı” gerekçesiyle
koğuşların boşaltılmasını istedikleri; isteği reddeden 15 mahkûmun gardiyanlar tarafından darp
edildiği ve tek kişilik hücrelere yerleştirildikleri 11 Mayıs 2012’de öğrenildi.
2- Bingöl M Tipi Cezaevi’nde, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesini protesto etmek
amacıyla bedenini ateşe veren Şehmuz Anik’in “tutuklu odası yok” denilerek Elazığ’daki hastanelerde
tedavisi tamamlanmadan Tokat T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği; sevk edilmeden önce pansuman için
hastaneye götürüldüğü sırada ise cezaevi ring aracında bir uzman çavuş tarafından darp edildiği 11
Mayıs 2012’de öğrenildi.
12 MAYIS
Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde kalan Mecit Şahinkaya ve Abdu Cangı adlı mahkûmların,
koğuşlarında bulunan Deniz Gezmiş posteri gerekçe gösterilerek gardiyanlar tarafından darp
edildikleri 12 Mayıs 2012’de öğrenildi.
14 MAYIS
1- Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) Davası’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası alan mahkûmlar Kemal Ertürk ve Mesut Deniz’in 10 metrekarelik tek kişilik hücrelerinde 23
saat tutuldukları ve hastalıkları nedeniyle verilmesi gereken diyet yemeği programına cezaevi
yönetiminin uymadığı 14 Mayıs 2012’de öğrenildi.
2- Silivri (İstanbul) Cezaevi’nde Balyoz Davası’ndan tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı Emekli
Orgeneral Ergin Saygun’un sağlık durumunun kötüleştiğini Ergin Saygın’ın oğlunun gönderdiği eposta dolayısıyla 14 Mayıs 2012’de öğrenildi. E-postada Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ergin
Saygın’a doktorların ilgisiz davrandığı; yapılan muayenede, Ergin Saygın’ın akciğerlerinde 3 litre su

biriktiğinin ortaya çıkmasına rağmen ‘yatmasına gerek yok’ denilerek cezaevine gönderildiği; hastalığı
nedeniyle uygulanması gereken diyet yemek programına cezaevi yönetiminin uymadığı belirtildi.
15 MAYIS
Mersin E Tipi Cezaevi’nde oluşturulduğu iddia edilen “A Takımı”nın koğuşlara baskın düzenleyerek
tutuklu veya hükümlü 13 kişiyi darp ederek istekleri dışında “beş kişinin hücre cezası olduğu”
gerekçesiyle tek kişilik hücrelere yerleştirdikleri 15 Mayıs 2012’de öğrenildi.
16 MAYIS
Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili Gülser
Yıldırım’ın aldığı açık görüş yapmama cezası nedeniyle 13 Mayıs Anneler Günü nedeniyle tüm kadın
tutuklu ve hükümlülere tanınan 5 günlük açık görüş hakkından yararlanamadığı ve kendisiyle
görüşmeye gelen ailesiyle görüştürülmediği 16 Mayıs 2012’de öğrenildi
19 MAYIS
Mersin E Tipi Cezaevi’nde gardiyanların, adli mahkûmlarla birlikte siyasi mahkûmlara fiziki saldırıda
bulunduğu ve yaralanan çok sayıda siyasi mahkûmun tek kişilik hücrelere konulduğu, saldırıda
yaralanan oğlunun görüşüne giden Hazari Bulut’un konuyu öğrenmesi ve kamuoyuna açıklaması
üzerine 19 Mayıs 2012’de öğrenildi.
21 MAYIS
Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Sibel Mustafaoğlu,
Hanım Aydın, Hafize Toprak, Eylem Etli ve Sevcan Atak’ın, cezaevi girişinde uygulanmak istenen
çıplak arama uygulamasını reddettikleri için darp edildikleri 21 Mayıs 2012’de öğrenildi
22 MAYIS
1- Denizli’nin Honaz İlçesi’ne bağlı Kocabaş Beldesi’ndeki D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu
bulunan tüberküloz hastası Hüseyin Asıl’ın (51), 29 Nisan 2012’de koğuşunda ölü bulunduğu 22
Mayıs 2012’de öğrenildi.
2- Karasu (Sakarya) A-2 Tipi Cezaevi’nde “Orman Kanunu’na muhalefet” suçundan kalan kanser
hastası Cevat Saka (52) adlı mahkûmun, 11 Nisan 2012’de cezaevinde yaşamını yitirdiği 22 Mayıs
2012’de öğrenildi.
3- Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde bulunan H Tipi Kapalı Cezaevi’nde “cinayet” suçundan kalan Mustafa
Çanak (63) adlı mahkûmun, 6 Mayıs 2012’de cezaevinde yaşamını yitirdiği 22 Mayıs 2012’de
öğrenildi.
4- Batman M Tipi Cezaevi’nde “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklu bulunan Hayrettin
Toktaş’ın (57) kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi sürerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını
yitirdiği öğrenildi.
5- Çanakkale E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yusuf Özkan’ın (86), 22 Ocak 2012’de koğuşunda
ölü bulunduğu 22 Mayıs 2012’de öğrenildi.
23 MAYIS
Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Canşah Çelik’in, kronik astım hastası olduğu,
kalp kapakçığında rahatsızlığı bulunmasına ve başvuru yapılmasına rağmen düzenli şekilde tedavisinin
yapılmasının engellendiği 23 Mayıs 2012’de öğrenildi.

25 MAYIS
Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde kalan Sıddık Biçer ve Nuri Akbulut’un hücre cezaları
olmamasına rağmen cezaevi yönetimi tarafından iki senedir tek kişilik hücrede tutuldukları Yücel
Balyeci adlı hükümlünün yazdığı mektup sonucu 25 Mayıs 2012’de öğrenildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
8 MAYIS
Chuck Palahnıuk’un “Ölüm Pornosu” adlı kitabının Türkçe’ye tercümesini yapan Funda Uncu ile
kitabı yayımlayan Ayrıntı Yayıncılık’ın sahibi Hasan Basri Çıplak hakkında “müstehcen yayınların
yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla açılan davaya 8 Mayıs 2012’de devam edildi.
Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada atanan bilirkişinin
telefonlarını açmadığını ve bilirkişi listesinde bulunan uzmanların da kitabı incelemeyi kabul
etmediğini açıklayan mahkeme başkanı, bilirkişi bulunabilmesi için duruşmayı 5 Temmuz 2012’ye
erteledi.
9 MAYIS
Tunceli’de 2010 yılında katıldığı 10. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde Hozat İlçesi’nde sahne
aldığı konser sırasında türkü söylediği gerekçesiyle Türkücü Pınar Aydınlar hakkında, “suçu ve
suçluyu övdüğü” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle dava açıldığı 9 Mayıs 2012’de
öğrenildi. Pınar Aydınların yargılanmasına 24 Mayıs 2012’de Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlanacak.
11 MAYIS
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Yeşim Ergün’ün sorumlu Yazı İşleri
Müdürü olduğu Kurtuluş Yolunda Dev-Genç Dergisi’nde yer alan bir haberde “yasadışı DHKP/C
Örgütü propagandası yapıldığı” iddiasıyla Yeşim Ergün hakkında açılan davanın 11 Mayıs 2012’de
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti Yeşim Ergün’e 1
yıl 3 ay hapis cezası verdi.
21 MAYIS
Haftalık yayımlanan Demokratik Vatan Gazetesi’nin 14 Mayıs 2012 tarihli 7. sayısında yer alan
haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 21 Mayıs 2012’de İstanbul 9. Ağır
Ceza Mahkemesi, gazetenin yayınının bir ay süreyle durdurulmasına ve gazetenin basılı tüm sayılarına
el konulmasına karar verdi.
22 MAYIS
29 Mart 2009’daki Yerel Seçimler öncesinde Batman’da 22 Şubat 2009’da katıldığı bir etkinlikte
yaptığı konuşma nedeniyle Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay hakkında açılan dava 22 Mayıs
2012’de sonuçlandı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” suçlamasıyla Nejdet Atalay’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
25 MAYIS

Piyanist Fazıl Say hakkında “dini değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle başlatılan soruşturma
kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame 25 Mayıs 2012’de kabul
edilmesi için İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
İddianamede Fazıl Say’a “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı”
suçlamasının yöneltildiği ve 1 yıl 6 ay hapis cezası istendiği öğrenildi.
31 MAYIS
Türkücü Ferhat Tunç hakkında 12 Haziran Genel Seçimleri sürecinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku’nun Tunceli adayı olduğu sırada 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşma nedeniyle
başlatılan soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi.
Hazırlanan iddianameyi kabul eden Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı MKP Örgütü’nün
propagandasını yaptığı” suçlamasıyla yargılanacak olan Ferhat Tunç’un ilk duruşması 31 Mayıs
2012’de görülecek.
29 MAYIS
“Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla 10 Eylül 2006’da
“Gaye Operasyonu” adıyla düzenlenen operasyonlarda tutuklanan 26 kişinin yargılanmasına 29 Mayıs
2012’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Atılım Gazetesi ve Özgür Radyo çalışanı ve yöneticisi olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşmalarda
tahliye edilen 15 kişi ile tutukluluk halleri devam eden 11 kişinin yargılandığı duruşmada, mahkeme
heyetinin değişmesi nedeniyle sanıkların ve sanık avukatlarının yeniden savunmalarını alan mahkeme
heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 6 Eylül 2012’ye erteledi

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ
1 MAYIS
1- Ankara’da Sıhhıye Meydanı’nda yapılan kutlamaya katılmak üzere Ankara Garı önünde toplanan
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyelerine polis ekipleri, “güvenlik barikatını aşmaya
çalıştıkları” gerekçesiyle biber gazlarıyla müdahale etti.
2- Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 30 Nisan 2012’de evine gittiği sırada polis ekipleri tarafından
gözaltına alınan F.K. (15) “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”
ve “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddialarıyla 1 Mayıs 2012’de tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.
3- İzmir’deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Gündoğdu Meydanı’na “yasadışı örgüt pankartı astığı”
iddia edilen S.G.Y. (24) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
4- Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamasıyla ilgili olarak Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı, mitingde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 2 Mayıs
2012’de inceleme başlattı.
2 MAYIS
1-Galatasaray Spor Kulübü taraftarlarının şike ve teşvik iddialarına yönelik olarak Türkiye Futbol
Federasyonu’nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla 2 Mayıs 2012’de İstanbul’da Taksim
Meydanı’nda yapmayı planladığı yürüyüş İstanbul Valiliği tarafından “yürüyüşün 2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olduğu” gerekçesiyle 2 Mayıs 2012’de yasaklandı.

2- Diyarbakır’da 5 Aralık 2009’da düzenlenen bir protesto gösterisine katıldığı iddiasıyla boynunda
bulunan puşi delil gösterilerek tutuklanan ve hakkında dava açılan Zeynel Abidin Bulut’un
yargılanmasına 2 Mayıs 2012’de devam edildi.
Zeynel Abidin Bulut’un “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”,
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettiği”, “izinsiz patlayıcı madde kullandığı” ve “kamu malına zarar verdiği” suçlamalarıyla
yargılandığı davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında sanığın Kürtçe
savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını
hazırlamak için yaptığı ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 23 Mayıs 2012’ye erteledi.
4 MAYIS
19 Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen bir panelde konuşmak için 4 Mayıs 2012’de Samsun’a giden
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen 38 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
6 MAYIS
İzmir’de 6 Mayıs 2012’de Konak Meydanı’nda “parasız eğitim sınavsız gelecek” talebiyle protesto
gösterisi yapan Devrimci Gençlik üyelerine müdahale eden polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
8 MAYIS
Manisa’da 8 Mayıs 2012’de gerçekleşen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik
güçlerinin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu dört kişi yaralanırken bir kişi de
gözaltına alındı. Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki Çıralı Sahili’nde bulunan pansiyonların yıkılmasını
protesto etmek isteyen gruba kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu ise 6 kişi yaralandı, 25 kişi
de gözaltına alındı.
9 MAYIS
1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde
Artvin’in Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle üç çocuk hakkında
daha yeni bir davanın açıldığı 9 Mayıs 2012’de öğrenildi.
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, çıkan olaylarda şüpheliler R.A., B.K. ve
Y.A.’nın attıkları iddia edilen taşlar “silah sayıldı” ve üç çocuğun “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”; “görevli memura mukavemet ettikleri”; “görevli polis
memurlarını yaraladıkları” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarıyla 28’er yıla kadar hapis
cezasına mahkûm edilmeleri istendi.
İddianameyi kabul eden Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde üç çocuğun yargılanmasına önümüzdeki
günlerde başlanacak.
2- alya’da 7 Mayıs 2012’de “parasız eğitim” talebiyle kendilerini Milli Eğitim Müdürlüğü’nün demir
kapısına zincirleyerek eylem yapan Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyesi iki öğrenciden Gülçin Bulut
“görevli polis memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla 9 Mayıs 2012’de tutuklandı.
10 MAYIS
1- Ankara’da bulunan TOGO Ayakkabı Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye Deri-İş Sendikasına üye
oldukları için işten atılan 35 işçinin fabrika önünde yaptıkları eyleme 10 Mayıs 2012’de müdahale
eden polis ekipleri 35 işçiyi gözaltına alarak 10 Nisan Polis Karakolu’na götürdü.
2- Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mukaddes Kubilay hakkında
2011 yılında BDP İzmir İl Eşbaşkanı olduğu dönemde parti binasına asılan Kürtçe pankartlardan ötürü
açılan davanın 10 Mayıs 2012’de İzmir 3. Asliye Ceza mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında

mahkeme başkanı, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle Mukaddes Kubilay’a 7 ay
15 gün hapis cezası verdi.
11 MAYIS
İstanbul’da 20 Şubat 2010’da yüzleri puşili bir grubun boş bir markete molotofkokteyli atması
nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın bir yerde, puşi taktığı gerekçesiyle gözaltına
alınıp, gizli tanık ifadesiyle 25 ay boyunca tutuklu bulunan ve 23 Mart 2012’de görülen duruşmada
tahliye edilen Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül’ün yargılanmasına 11 Mayıs
2012’de devam edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Cihan Kırmızıgül’ün avukatının
esas hakkındaki savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Cihan Kırmızıgül’e “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği”, “kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli attığı” ve “kamu
malına zarar verdiği” suçlamalarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
13 MAYIS
Halkların Demokratik Kongresi Gençliği’nin Hatay’da “lise öğrencilerinin ailelerine yönelik polis
baskısı”nı protesto etmek için 13 Mayıs 2012’de AKP il binasına yapmak istediği yürüyüşe müdahale
eden polis ekipleri 21 kişiyi gözaltına aldı.
14 MAYIS
1- İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli İlçesi’nde meydana gelen olaylara karıştıkları
iddiasıyla 14 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş
zamanlı ev baskınları sonucu 60 kişi gözaltına alındı.
2- Malatya’nın Kürecik İlçesi’ne kurulmak istenen füze kalkanına karşı 2011 yılının Aralık ayında
Malatya’da eylem yapan grupta yer alan 10 kişiye dava açıldığı 14 Mayıs 2012’de öğrenildi.
Eylemde atılan sloganlar nedeniyle “yasadışı MLKP Örgütü’nün propagandasını yaptıkları” iddiasıyla
yargılanacak olan ESP Malatya İl Başkanı Ayhan Yener, SGDF Başkanı Ali Tektaş, Ferhat Çankaya,
Sibel Işık, Sevda Çağdaş, Julide Ateş, Ümit Emrah Köse, Fatma Dirik, Yusuf Ağıl, Hazal Doğan’ın ilk
duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Haziran 2012’de görülecek.
3- 18 Mart Üniversitesi’nde düzenlenen Anayasa panelinde konuşmak için 14 Mayıs 2012’de
Çanakkale’ye gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu
Başkanı Burhan Kuzu’yu protesto eden Öğrenci Kolektifleri üyesi 5 öğrenci polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
4- Mersin’de 14 Mayıs 2012’de düzenlenen bir protesto gösterisine gaz bombaları ve basınçlı suyla
müdahale eden polis ekipleri üçü çocuk 5 kişiyi gözaltına aldı.
5- Ankara’da bulunan TOGO Ayakkabı Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye Deri-İş Sendikasına üye
oldukları için işten atılan 35 işçinin fabrika önünde yaptıkları eyleme 14 Mayıs 2012’de tekrar
müdahale eden polis ekipleri 35 işçiyi ve işçilere destek vermek için fabrika önünde bekleyen beş
kişiyi gözaltına alarak 10 Nisan Polis Karakolu’na götürdü.
23 MAYIS
1- Hükümetin toplu sözleşme görüşmelerinde yaptığı zam teklifinin yetkili memur sendikaları
tarafından kabul edilmemesinin ardından memur sendikalarının 23 Mayıs 2012’de yaptıkları bir
günlük iş bırakma eylemlerine çeşitli kentlerde polis ekipleri müdahale etti.
Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde memurların grev yaptığı sırada Türkiye Kamu Çalışanları
Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyelerinin AKP ilçe binasına yürümek istemesi üzerine polis
ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu üçü polis memuru, yedisi işçi toplam 10 kişi yaralandı.

Ankara ve Diyarbakır’daki eylemlere de müdahale eden polis ekiplerinin yoğun bir şekilde biber gazı
kullanması nedeniyle çok sayıda memur gazdan etkilendi.
2- Adana’da işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla 23 Mayıs 2012’de Toroslar Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi (TEDAŞ) önüne gidip Genel Müdür Mahmut Nimet Dalkır’la görüşmek isteyen
Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi Toroslar Elektrik işçilerine
müdahale eden polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı.
24 MAYIS
İstanbul’da ücretlerinin ödenmesi amacıyla 24 Mayıs 2012’de Boğzaiçi Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi’ne (BEDAŞ) bağlı işçilerin yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri 4 işçiyi gözaltına aldı.
29 MAYIS
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği sözleri 29
Mayıs 2012’de Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde kendilerini zincirleyerek
portesto eden Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) bünyesinde faaliyet yürüten Sosyalist Kadın
Meclisleri üyesi üç kişi ile eylemi takip eden Banu Yıldız adlı gazeteci polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
30 MAYIS
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtajın yasaklanmasına yönelik bir süredir ifade ettiği sözleri ve
bu yönde Hükümet ile Sağlık Bakanlığı nezdinde başlatılan girişimleri 30 Mayıs 2012’de Ankara’da
Günepark’tan Yüksel Caddesi’ne yürüyerek protesto etmek isteyen gruba polis ekipleri “güzegâhta
ters yönü kullandıkları” gerekçesiyle biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrasında bir kişinin
yaralandığı öğrenildi.
Eskişehir’de ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) il binasına yürümek isteyen gruba müdahale eden
polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
30 NİSAN
Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde Darıca Kültür Derneği’nin 29 Nisan 2012’de düzenlediği kermes
gerekçe gösterilerek dernek binası 30 Nisan 2012’de polis ekipleri tarafından basılarak binada bulunan
malzemelere el konuldu.
4 MAYIS
1- Tunceli’de faaliyet yürüten Dersim Özgürlükler Derneği’nin “amacı dışında faaliyet gösterdiği”
suçlamasıyla Tunceli Valiliği’nin yaptığı suç duyurusu üzerine Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi
tarafından 26 Nisan 2012’de kapatıldığı 4 Mayıs 2012’de öğrenildi.
2- Van’da ve Bostaniçi Beldesi’nde 4 Mayıs 2012’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi
aktivistlerle Van Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (VAKASUM) çalışanlarına
yönelik Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları
sonucu 15 kişi gözaltına alındı.
8 MAYIS

Pozantı (Adana) Çocuk Cezaevi’nde meydana gelen fiziksel taciz ve tecavüz vakalarını anlattıktan
sonra tutuklanan T.T. (18) hakkında “yasadışı örgüt üyesi olduğu”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar verdiği”, “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı”, “görevli polis memuruna direndiği” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına eylem yaptığı” suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya 8 Mayıs
2012’de başlandı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı T.T.’nin
26 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti. T.T.’nin avukatının esas hakkındaki
savunmasını hazırlamasına ve T.T.’nin avukatının talebi üzerine T.T’nin intihar eğiliminin bulunup
bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla için en yakın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevkinin
yapılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 28 Haziran 2012’ye erteledi.
10 MAYIS
1- Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Büyükçiftlik Beldesi’nde 6 Mayıs 2012’de Terörle
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına
alınan BDP üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 kişiden 15’i “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla 10 Mayıs 2012’de tutuklandı.
2- Kahramanmaraş’ta 10 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu arasında BDP il başkanının da bulunduğu 4 kişi gözaltına
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.
3- Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 10 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin
düzenledikleri ev baskınları sonucu 20 Mart 2012’de düzenlenen Nevruz kutlamasında “yasadışı
slogan attıkları” iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
4- Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 10 Mayıs 2012’de yapılan muhtarlar toplantısına giden Aşut Köyü
Muhtarı Abdurrahman Ecer polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Abdurrahman Ecer’in hangi
gerekçeyle gözaltına alındığı açıklanmadı.
12 MAYIS
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 12 Mayıs 2012’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) ilçe binasına
atılan ses bombası sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
20 MAYIS
Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 8 Mayıs 2012’de Mersin’de “yasadışı Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları” gerekçesiyle Halk Cephesi, Temel Haklar
Federasyonu, TAYAD, Gençlik Federasyonu’na ait binalara ve evlere eş zamanlı düzenlediği
baskınlar sonucu gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan fakat savcının yaptığı itiraz üzerine
tekrar gözaltına alınan üç kişiden Sinan Beşiroğlu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 20
Mayıs 2012’de tutuklandı.
26 MAYIS
Ev işçiliğinin iş kolu olmadığı gerekçesiyle Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’nın (Evid-Sen)
kapatılması talebiyle İstanbul Valiliği’nin yaptığı başvurusu üzerine Evid-Sen hakkında açılan
kapatma davasının sonuçlandığı 26 Mayıs 2012’de öğrenildi.
İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi görülen duruşmada “2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda yer
adlığı şekliyle sendikanın işçiler tarafından değil, evde çalışan insanlar tarafından kurulduğu”
gerekçesiyle Evid-Sen’in kapatılmasına karar verildi.

