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Ek: PVSK Değişikliğinden Sonra Meydana Gelen Hak İhlallerinin Dökümü: 

14 Haziran 2007-31 Aralık 2007 

— 16 Haziran 2007’de İbrahim Demiryege’nin (17) adlı Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde polis 
memurları tarafından dövüldüğü bildirildi. Bir kavgayla ilgili ifade vermek için gittiği karakolda 
gözaltına alınan Demiryege, önce tokatlandığını, daha sonra sürüklenerek götürüldüğü nezarethanede 
ağır biçimde dövüldüğünü söyledi. Demiryege, bir polisin silahının kabzası ile başına vurduğunu da 
ekledi. Demiryege’nin, polisler hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.  

— Çanakkale’de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan Hakkı Çancı’nın 4 Haziran 2007’de 
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nde kendini astığı iddia edildi. Çanakkale Emniyet Müdürü İlmettin 
Köklü yaptığı açıklamada Çancı’nın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldığı söyledi. 

— Özgür Gündem Gazetesi’nin Diyarbakır dağıtımcısı Mehmet Şahin’in (13) polisler 
tarafından tartaklandığı 21 Haziran 2007’de öğrenildi. Mehmet Şahin, polis memurlarının kendisini 
önce arabaya bindirmeye çalıştıklarını, binmek istemeyince de boş bir araziye götürerek hakaret ve 
tehdit ettiklerini, ardından da tartaklayıp tokat attıklarını söyledi. Şahin, polisler hakkında suç 
duyurusunda bulunacağını ekledi.  

— İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde hırsızlık iddiasıyla 14 Haziran 2007’de gözaltına alınıp 3 
gözaltı merkezinde dolaştırıldıktan sonra tutuklanan ve daha sonra cezaevinde rahatsızlanması üzerine 
Ümraniye Cezaevi’nden götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 16 
Haziran 2007’de ölen Mustafa Kürkçü’nün ailesi İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’ne başvurdu. 
Ailesi, Mustafa Kürkçü’nün gözaltında işkence gördüğü gerekçesiyle öldüğü söyledi ve çektikleri 
fotoğrafları gösterdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ümraniye Başsavcılığı yetkilileri ise 
Kürkçü’nün dosyasında birden çok sağlık raporu bulunduğunu, mahkemeye çıkmadan önceki son 
raporunda darp izlerinin belgelendiğini belirtti. Ümraniye Cezaevi yetkilileriyse hapse girdiği sırada 
Kükçe’nin vücudunda ekimozlar bulunduğunu vurguladı. Avukat Abdulaziz Levent de müvekkilinin 
için “Polislerin kollarında getirildi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. İfadesini oturarak verdi. Savcı, 
‘Dövdüler mi seni’ diye sorunca ‘Tansiyonum var’ dedi. Kötü görünüyordu” dedi.  

— Bağcılar (İstanbul) Merkez Mahallesi’nde 26 Haziran 2007’de gürültü yüzünden çıkan 
tartışmada polis memuru E.Y., Mete Ergün’ü (20) öldürdü, bir kişiyi de yaraladı. 

— Gündem gazetesinin İstanbul’un Gazişosmanpaşa İlçesi’nin dağıtımcısı Mehmet 
Erdoğdu’ya işkence yapıldığı iddia edildi. Erdoğdu’nun 27 Haziran 2007’de sivil polis memurlarınca 
gözaltına alındığı ve önce Küçükköy Karakolu’na daha sonra da Karadeniz Karakolu’na götürüldüğü 
öğrenildi. Erdoğdu yaptığı açıklmada, gözaltında dövüldüğünü ve hakarete maruz kaldığını söyledi. 
Erdoğdu ayrıca Gündem ve Azadiya Welat gazetelerini dağıtmaması için tehdit edildiğini söyledi. 
Erdoğdu, 28 Haziran 2007’de serbest bırakıldı.  

— İskenderun’da 6 Temmuz 2007’de gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) 
üyeleri Sefer Bektaşlı ve Riyat Çay’ın işkence gördükleri bildirildi. Bektaşlı ve Çay’ın götürüldükleri 
karakolda yüzlerine biber gazı sıkıldığı, dövüldükleri öğrenildi. Daha sonra serbest bırakılan Sefer 
Bektaşlı’nın parmağı kırıldığı, Riyat Çay’ın da kaburgalarında ezilme oluştuğu bildirildi. 

— Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) üyesi Onur İnce 21 Temmuz 2007’de 
Ankara'da gözaltına alındı. İHD'ye başvuran İnce yaptığı basın açıklamasında dövüldüğünü açıkladı ve 
polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.  
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— “Özgür Hayat” gazetesi ve “yüzde 52 Öfke” dergisi sorumlu yazı işleri müdürü Sinan 
Tekpetek 28 Temmuz 2007’de İHD İstanbul Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında polisler 
tarafında kaçıldığını ve işkenceye uğradığını söyledi. Tekpetek, 26 Temmuz 2007’de kardeşinin 
düğününden çıktıktan sonra polis memurlarının kendisine kimlik sorduğunu ve daha sonra serbest 
bıraktıklarını söyledi. Daha sonra ise yolda yürüyen Tekpetek resmi üniformalı polis memurlarınca 
zorla bir polis arabasına bindirildi. Araçta sürekli yüzüne göz yaşartıcı sprey sıkıldığını ve 
dövüldüğünü söyleyen Tekpetek sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Araçta üç polis vardı. Ne olduğunu anlayamadan gözüme biber gazı sıktılar. Sonra beni 
kargatulumba araca soktular. Aracın içinde beni dövmeye başladılar. Ne olduğunu sordukça çok ağır 
küfür ettiler. Kafamı kaldırdığım anda biber gazı sıktılar. Araçtan indirip yerde tekmelemeye, 
coplamaya başladılar. Yüzümü korumaya çalıştım. Sırtımı çok fazla copladılar. Burada yarım saatten 
fazla dayak olayı sürdü. Sonra beni tekrar araca bindirdiler. Yaklaşık 15 dakika sonra 30-40 kilometre 
hızla gittiğini tahmin ettiğim aracın içinden beni attılar.”  

— İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 5 gencin, kimlik taşımadıkları gerekçesiyle polis ekibi 
tarafından gözaltına alındığı, daha sonra da işkence gördükleri öğrenildi. Avukat Abdulhalim 
Kaplan’ın verdiği bilgiye göre 18 yaşından küçük olan S.G., R.D., S.S., H.S. ve E.G., 17 Temmuz 
2007’de gözaltına alınarak 75. Yıl Polis Karakolu'na götürüldü. İHD İstanbul Şubesi'nde basın 
açıklaması yapan gençlerden E.G. polis memurlarının önce küfrettiklerini, daha sonra polis otosundaki 
polisler tarafından dövülerek gözaltına alındıklarını söyledi. E.G, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Polisler 
bize küfürler ederek arabaya bindirdiler. Kimliklerimizin evde olduğunu, isterlerse getirebileceğimizi 
söyledik ama bizi dinlemediler. Polislerden biri ekip otosunun camını kırdı. Sizi kamu malına zarardan 
yargılayacağız dediler. 75. Yıl Polis Karakolu’na götürüldük ve bizi gören komiser de küfürler 
yağdırmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk saat nezarette kaldık ve 8 polis tarafından sürekli olarak dayak 
yedik.” Avukat Abdulhalim Kaplan, S.G.’nin 3 gün tedavi altında kaldığını ve gördüğü kötü muamele 
nedeniyle rapor aldığını söyledi. Kaplan, müvekkillerinin "polise mukavemet" suçlamasıyla savcılığa 
ifade verdiğini söyledi.  

— Avukat Muammer Öz, 29 Temmuz 2007’de polis memurları tarafından dövüldüğünü ve 
burnunun kırıldığını açıkladı. Öz, polis memurlarının, ailesi ile parkta otururken kardeşine kimlik 
sorduğunu, bu sırada telefonuyla konuştuğu için de avukat kimliğini göstermesine karşın önce 
kendisini dövdüklerini daha sonra da göz yaşartıcı sprey sıktıklarını açıkladı. Daha sonra gözaltına 
alındığını söyleyen Öz şunları söyledi: “Yolda bana çokça darbeler indirdiler. Burnum kırıldı, gözüm 
şişti, omzumda, boynumda ve karnımda çürükler oluştu. Bana yol boyunca ‘Biz senin gibi çok avukat 
s....., seni de s...... Biz 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Bize hiçbir şey olmaz' dediler. Karakolda ifademiz 
alındıktan sonra serbest bırakıldık.” Muammer Öz, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak olaya 
karışan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli polis 
memurları Bülent Okumuş ve Uğur Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.  

— Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 3 Ağustos 2007’de hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kadına 
"dur" ihtarına uymadıkları için polis ekibi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Narin Bulut öldü, 
Hanım Çalıkuşu da yaralandı.  

— Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Eyyüp Doğan adlı kişinin 27 Temmuz 2007’de polis 
memurları tarafından dövüldüğü öğrenildi. İHD Mardin şubesine başvuran Doğan, otostop yaparken 
duran araçtan inen 10 kadar sivil polis memurunun önce küfür ettiklerini daha sonra da kendisini 
dövdüklerini söyledi. Doğan, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
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— Mehmet Nezir Çirik (27) adlı kişinin 12 Ağustos 2007’de gözaltına alındıktan sonra 
işkence gördüğü bildirildi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’un Tarlabaşı Semti’nde gözaltına alınan ve 
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Çirik, gözaltına işkence gördü. Ertesi gün fenalaşan Çirik, 
polis memurları tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne yakın bir yerde bırakıldı. Çevredeki 
kişiler tarafından hastaneye kaldırılan Çirik'in dalağının patladığı anlaşıldı. Hastane yetkililerinin 
Çirik'in tedavisini reddetmeleri üzerine Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Çirik’in dalağı alındı. Çirik'in 
ağabeyi Turan Çirik, polisler ve Taksim İlk Yardım Hastanesi çalışanları hakkında suç duyurusunda 
bulunacaklarını açıkladı.  

— “Eylem yapma hazırlığında oldukları” gerekçesiyle 20 Ağustos 2007’de Esenyurt Jandarma 
Karakolu tarafından gözaltına alınan 6 kişiye işkence yapıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan 
müvekkillerinin anüslerine cop sokulduğunu ve testislerinin sıkıldığını dile getiren Avukat Baran 
Doğan müvekkillerinin geç muayene edilerek ve hazırlanan raporların kendilerine verilmeyerek 
işkence delillerinin karartılmak istendiğini dile getirdi.  

— İstanbul Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Ağustos 2007’de gözaltına alınan 1982 
doğumlu Nijerya uyruklu Festus Okey, polis memur C.Y.’nin tabancasından çıkan mermiyle 
gözaltında öldü.    

— Avukat İlyas Baran’ın, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde Merkez Çarşı Karakolu polis 
memurları tarafından işkenceye maruz kaldığı bildirildi. Baran’ın 26 Ağustos 2007’de gittiği 
karakolda hakarete uğradığı ve dövüldüğü öğrenildi. İlyas Baran, Emniyet Amiri M.S. ve polis 
memuru İ.T. hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.  

— İzmir Enternasyonal Fuarı'nda pankart açmak isterken gözaltına alınan öğrenciler İlker 
Turgut ve Doğukan Öci ile görüşmek üzere 9 Eylül 2007’de Fuar Asayiş Karakolu'na giden İHD İzmir 
Şubesi eski Başkanı Avukat Mustafa Rollas ve İHD İzmir Şubesi üyesi Ali Çalışkan dövülerek 
gözaltına alındı. Gözaltındaki müvekkilleri görüşmek isteyen Rollas'ın karakola alınmayınca içeri 
girmekte ısrar etmesi üzerine polis memurları tarafından dövüldüğü ve gözaltına alındığı bildirildi.  

— Sınır dışı edilmek üzere Kumkapı'daki (İstanbul) Yabancılar Şube Müdürlüğü 
misafirhanesinde tutulan Polonya uyruklu Dariuz Witek (39) odasında 19 Eylül 2007’de ölü bulundu. 
Resmi açıklamada Witek'in pantolonunun astar kısmındaki ipi kullanarak intihar ettiği duyuruldu. 
Polonya uyruklu Dariuz Witek 12 Eylül 2007’de Türkiye'ye gelmiş, 14 Eylül 2007’de karıştığı kavga 
sonrası polis ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.  

— 21 Eylül 2007’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde güvenlik güçlerinin “dur” ihtarına 
uymayan bir araca ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.  

— İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ndeki İstiklal Caddesi’nde alkol kullanan üniversite öğrencisi 
Özkan Kuru (28), "Ramazan'da içki içilmeyeceğini bilmiyor musun" diyen polis memurlarınca 
dövüldü.  Durumunu İstanbul İHD Şubesi'ne giderek anlattığını, şubenin yaralarının iyileşmesi için 
kendisine ilaç aldığını ifade eden Kuru, İHD aracılığıyla polisler hakkında suç duyurusunda 
bulunacağını açıkladı.  

—  İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ne bağlı Yamanlar Mahallesi'nde 6 Ekim 2007’de yaşları 16 ve 
17 arasında değişen iki çocuğa kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekibi, 'kimliğimiz yok' cevabını 
alınca çocukların gözlerine biber gazı sıktı. 3 gün sonra ise E.T., polise mukavemetten tutuklanarak 
çocuk cezaevine gönderildi.  
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— 12 Ekim 2007’de felçli Tufan Durak ve onu gezdirmeye çıkaran iki kardeşi Tayfun ve 
Tugay Durak’ın polis ekibi tarafından hakaret ve dayağa maruz kaldıklarını öne sürüldü.   

— İstanbul Topkapı'da 11 Ekim 2007 gecesi asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, içerisinde 
dört kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan bir kişinin polis ekiplerine kimlik 
göstermek istememesi ve direnmesi üzerine bir polis memurunun genci dövdüğü ileri sürüldü.  

— İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde 12 Ekim 2007’de polis ekibi tarafından gözaltına alınıp 
karakolda dövüldüklerini ileri sürülen M.G., M.M. (24), C.B. adlı üç gençten C.B. (27) ile kuzeni 
M.G.'nin (17) ailesi, polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu. 

— K.T.Ö., Ü.Ç. ve K.N. adındaki üç travesti 7 Ekim 2007'de, İstanbul’un Zeytinburnu 
İlçesi’ndeki Merkez Efendi Polis Merkezi’ne bağlı polis memurlarınca dövüldüklerini öne sürdü. 
Bakırköy Savcılığı'na verilen şikâyet dilekçesine göre üç travesti ekip otosuyla ağaçlık bir yere 
götürüldü sonra sopalarla dövüldü. Üç travesti Haseki Hastanesi'ne giderek, darp izlerini gösteren 
rapor aldı ve polis memurlarından şikâyetçi oldu. 

— Sertan Çelik, 14 Ekim 2007 gecesi İstanbul Taksim Meydanı’nda yüksek sesle müzik 
dinlediği için tartıştığı trafik polisi Mehmet Yasif'in kafasına telsizle vurduğunu söyledi. Yasif, gencin 
düştüğünü ileri sürerken Çelik polise mukavemet göstermekten tutuklandı. 

— 21 Ekim 2007’de Zaman Gazetesi’nin Erzurum Muhabiri Oğuz Selim Karahan, bir haber 
için gittiği hastanede polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini ileri sürdü. 

— 23 Ekim 2007’de Malatya’nın Kale İlçesi’nde polis kontrol noktasında durdurulan bir 
minibüste bulunan iki kişiden biri güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölürken bir kişi de gözaltına 
alındı. Malatya Emniyet Müdürü yaptığı açıklamada, “minibüsten inen 2 kişi, uzun namlulu silahlarla 
ekiplere ateş açıyor. Polisin buna karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, terörist olduğu tahmin 
edilen 1 kişi öldü, 1 kişi de sağ ele geçirildi” diye konuştu. 

— 23 Ekim 2007’de İzmir’in Konak İlçesi’nin Eskiizmir Semti’nde bir polis memuru, bir 
kişiyi darp ettiği, bir kişiyi de bıçakladığını iddia edilen Emrah Gider’i kendisine direndiği iddiasıyla 
karnından vurarak öldürdü. 

— Van’da 28 Ekim 2007’de polis memurları kendilerine hakaret ettiği ve saldırdığı 
gerekçesiyle akli dengesi yerinde olmayan bir kişiyi kafasına telsiz vurularak darp ettiler. 

— 29 Ekim 2007 akşamı İstanbul’un Taksim Meydanın’nda bir ticari taksi sürücüsüyle trafik 
polisi arasında yaşanan tartışma sonrası taksi şoförü 5 trafik polis memuru tarafından dövüldü. 

— Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Yurtsever Demokratik Gençlik tarafından 11 Kasım 
2007’de yapılan basın açıklamasına polis ekiplerinin müdahelesi sonucunda 5 kişi yaralanırken, 2 kişi 
gözaltına alındı. 

— Adile Ünal 12 Kasım 2007’de İHD Adana Şubesi’nde yaptığı basın açıklamasında, 9 
Kasım 2007’de evlerine iki sivil polis memurunun geldiğini ve oğlu Ahmet Ünal’ın ifade vermesi 
gerektiğini söyleyerek oğlunun nerede olduğunu sorduklarını şu an nerede olduğunu bilmediğini 
söylemesi üzerine, polis memurları tarafından tehdit edildiklerini anlattı. Ünal, polisin evlerine zorla 
girdiğini, kendisini, kardeşi Ömer Can'ı ve diğer oğlu Hüseyin Ünal’ı demir çubuklarla dövdüklerini 
de sözlerine ekleyerek 1.5 yaşındaki torunu ve gelinlerinin gözlerine biber gazı sıkıldığını ardından 
gözaltına alınarak Hürriyet Mahallesi Polis karakoluna götürüldüklerini söyledi. Ünal, oğlu Hüseyin 
Ünal’ın ve kardeşi Ömer Can’ın da polise mukavemet etmek iddiası ile tutuklandığını söyledi. 
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— DTP Ardahan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya, 12 Kasım 2007’de gözaltında işkence 
gördüğünü iddia etti. Kaya, evine gittiği sırada sivil polis memurları tarafından durdurularak, kimlik 
kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polislerin kendisine 'Sen örgüte para topluyorsun. Cebinde örgütün 
parası var. Suçüstü yakalandın' dediğini söyleyen Kaya, bu duruma tepki gösterdiği için 'Görevini 
yapan memura mukavemet ettiği' gerekçesiyle polisler tarafından zorla sivil bir araca bindirildiğini 
anlatan Kaya, araç içerisinde tehdit ve şiddete maruz kaldığını belirtti. Gözaltı süresinde de sürekli 
kaba dayak ve tehditlere maruz kaldığını aktaran Kaya, aynı gece geç saatlerde savcılığa sevk 
edilmeden serbest bırakıldığını söyledi. 

— 21 Kasım 2007’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bir parkta oturan Feyzullah Ete (26), polis 
memurlarının kimlik kontrolünün ardından yaşanan arbede sonucunda göğsüne aldığı darbeyle öldü. 
Görgü tanıklarının ifadesine göre sivil polis ekibinden bir polis memurunun Ete’yi öldüren tekmeyi 
attığı  ve söz konusu polis memurunun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

— 24 Kasım 2007 gecesi İzmir'de polis ekiplerinin, 'dur' ihtarına uymayan Baran Tursun 
yönetimindeki cipe ateş açması sonucu Baran Tursun (20), yaşamını yitirdi. Tursun'un cipine ateş açan 
polis memuru O. A. Yargılama sonunda 2009 yılının Mayıs ayında 2 yıl 1 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

— Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Coşkundeniz, 23 Kasım 2007’yi 24 Kasım 
2007’ye bağlayan gece, İstanbul’da yapılan trafik kontrolünde otomobili kullanan kız arkadaşı Derya 
Özel’in alkollü çıkması üzerine polis memurları Özel’in otomobilini çekmek istediğini, polis 
memurlarına "aracı çekmeyin" ricasında bulunan Coşkundeniz kendisinin kelepçelenip dövüldüğünü 
iddia etti.  

— 9 Aralık 2007’de İstanbul’da yapılacak “Ede Bese” mitingi için 3 Aralık 2007’de bildiri 
dağıtan beş genci gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ileri sürüldü. 

— 10 Aralık 2007’de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 
Ankara'da bir evi “hücre evi” olduğu gerekçesiyle bastı. Operasyon sırasında evde bulunan Kevser 
Mızrak öldürülürken, 2 polis memuru yaralandı. 

— 14 Aralık 2007’de Ankara’da kullandığı araçla trafik kazası yapan avukat Haluk Kutlu, 
gözaltına alındıktan sonra polis memurlarının fiziki şiddetine maruz kaldığını ve vücudunda meydana 
gelen darp izlerini doktor raporuyla belgelediğinin belirtti. 

— 9 Aralık 2007’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde evinden çıktıktan sonra gözaltına alınan 
DTP Beyoğlu İlçe yöneticisi Hayri Eser, eşi ve kardeşlerinin gözleri önünde polis minibüsüne 
konulduktan sonra dövüldü. Burnu kırılan Eser, polisler hakkında suç duyurusu yapacağını açıkladı. 

— 16 Aralık 2007’de Çorum'da B.T. ve Ö.T. adlı 2 kişi, Bahçelievler Polis Amirliğine bağlı 
Cumartesi Pazarı içerisinde bulunan polis kulübesi yakınlarında aralarında tartışırken polis 
memurlarının önce uyarısına ardından biber gazlı ve coplu müdahalesine maruz kaldı. 

— İstanbul’da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 22 Aralık 2007'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor 
maçının ardından Lig TV kameramanları Ümit Kül ve Ali Demir'in polis memurları tarafından darp 
edilerek gözaltına alındığı öne sürüldü. Serbest Bırakılan kameramanlar polislerden şikâyetçi oldu. 
Polisler de Kül ve Demir hakkında polise mukavemetten suç duyurusunda bulundu. 
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2008 

— 5 Ocak 2008’de Adapazarı’nda bir tesisatçıya hırsız girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis 
ekibi sevk edildi. Polis memurları M.E. ve H.Ö.’nün koşarak uzaklaşan şüpheliye “teslim ol” 
uyarısının ardından ateş açtığı ve açılan ateş sonucu yaralanan İ.T.’nin yaralandığı bildirildi. Polis 
memuru H.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

— 8 Ocak 2008’de İzmir’in Bornova İlçesi’nde Hasan Köse (36), sivil polis memurlarının 
kimliklerini göstermek istememeleri üzerine polis memurlarıyla tartışma yaşadı. Olayın büyümesi 
üzerine polis memuru C.U. havaya ateş açtı ve Köse, polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla 
yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

— 18 Ocak 2008’de Murat Kurtaran (40), Adana'da kar maskesiyle geldiği bankada, güvenlik 
görevlisini etkisiz hale getirip soygun yaptı. Bankadan uzaklaşmaya çalışan Murat Kurtaran, polis 
ekibinin açtığı ateşle vurularak öldürüldü.  

— Avukat Timur Biber (31), 16 Ocak 2008'de İstanbul’da yaptığı kaza sonrası çağırdığı trafik 
polislerince dövüldüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Elmacık kemiğiyle parmağı 
kırılan, dudağı patlayan Biber, yedi gün iş göremez raporu aldı.  

— Nejat Değirmenci'nin, 16 Ocak 2008 gecesi İstanbul Taksim Meydanı’nda yolda yürürken 
polis ekibinin saldırısına uğradığı ileri sürüldü. Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılan 
Değirmenci'nin polislerin kullandığı biber gazı nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği, yüzünde 
morluklar olduğu ve gözlerini açamadığı bildirildi.  

— 19 Ocak 2008’de İstanbul İstiklal Caddesi’nde Hrant Dink cinayetini protesto eden grupla 
polis ekipleri arasında çıkan çatışmada, bir polis memurunun açtığı ateş sonucu caddede yürüyen bir 
kişi ayağından vurularak yaralandı. Çıkan olaylar sonucu gözaltına alınan 14 kişi 20 Ocak 2008’de 
serbest bırakıldı. Avukatlar gözaltına alınanların kötü muameleye maruz kaldıklarını açıkladılar. 

— İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 19 Ocak 2008’de devriye gezen polis memurları ile H.D. ve 
arkadaşları arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bir polis memuru H.D.’yi, midesinden vurdu. 
Polis memuru ise H.D.’yi “dur” ihtarına uymadığı için vurduğunu iddia etti. 

— 26 Ocak 2008’de Yalova’da bir polis memuru ile mimar arasında park etme yüzünden 
çıkan tartışmada polis memuru G.E.’nin mimar Hüseyin Turgut’a ateş etmesi sonucu Hüseyin Turgut 
kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

— 4 Şubat 2008’de İstanbul’da Kozyatağı Hali’nin yanında buluşan DTP'lilerin uğurlamasını 
izlemeye giden Atılım Gaztesi Kartal muhabiri Mustafa Kapar, polis memurlarının fiziki saldırısına 
uğradığını iddia etti. Polisin arabaların hareketine izin vermemesi üzerine, olayı haber yapmak için 
hazırlık yapan Kapar, koluna giren iki sivil polis memuru tarafından kapalı bir alana götürüldüğünü, 
burada polislerin kaba dayağına maruz kalarak polisler tarafından tehdit edildiğini savundu. Kapar, 
polis memurlarının basın kartını yırttığını, fotoğraf makinesinin hafıza kartına el koyduğunu da 
sözlerine ekledi. 

— 12 Şubat 2008’de Adana'nın Gülbahçe Mahallesi'nde Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilişini protesto eden gruba müdahale eden Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin 
bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edildi. 

— 15 Şubat 2008’de Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin 
(15 Şubat 1999) yıldönümü nedeniyle yapılan protesto gösterileri sırasında polis panzerinin ezdiği 
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Yahya Menekşe (16) öldü. Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, “kafasına isabet eden taş sonucu 
yaşamını yitirdiği” şeklindeki haberleri yalanlayarak olayların tırmanmasında emniyet güçlerinin 
kontrolsüz güç kullanmasının ve halkı galeyana getirecek tavırlarda bulunmasının etkili olduğunu 
ifade etti. Elçi, yapılan otopsi sonucunda Menekşe’nin panzerin ezmesi sonucu yaşamını yitirdiğinin 
kesinleştiğini söyledi. 

— Yahya Menekşe’nin ölümünü protesto etmek isteyen gruba polisin ateş açması sonucu 2 
kişi yaralandı. Menekşe’nin 16 Şubat 2008’de Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde düzenlenen cenaze törenine de 
polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti. 

— Ardahan’da Sertaç Tuzaktepe, Batuhan Şero ve Birtaş Tuzaktepe suç duyurusunda 
bulunmak için gittikleri Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, 15 Şubat 2008’de savcılığa verdikleri 
ifadelerinde polis memurlarının kendilerini bir kafeden alarak, önce Ardahan İl Emniyet 
Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Müdürlüğü’nde, ardından kent dışında bir arazide döverek işkence 
yaptıklarını savundu. 

— Hacettepe Üniversitesi öğrencisi O.Ç.(17), 15 Şubat 2008’de cuma namazı için gittiği 
Kayaş Eski Camii'nde vaazda arkadaşına “ne kadar harç parası yatırdın” diye sorunca bir polis 
memuru ile aralarında tartışma çıktı. O.Ç., “Biz, 'güzelce uyarsana, niye bağırıyorsun' deyince, 'kes 
lan' diye elinin tersiyle bana tokat attı. İtiraz edince bir daha vurdu. Araya giren vatandaşlar beni 
kurtardı” dedi. Polis memurunun, “namazdan sonra dışarıda bekle” dediğini, kendisinin de beklediğini 
anlatan O.Ç., “Yere yatırıp vurarak gelen ekip arabasına bindirdiler ve karakola götürdüler. Adının 
H.O. olduğunu öğrendiğim polis, ağır küfürler etti. Bacaklarıma ve belime vurdular. Başka bir polis 
gelerek beni kurtardı” diye konuştu. Karakol Amiri Komiser Hüseyin Çam ise olayı doğrularken 
“TCK'ye göre polis zor kullanma yetkisine sahiptir. O.Ç. ile polis memuru arasındaki durum rutin bir 
olaydır” dedi. 

— 15 Şubat 2008’de Batman'da düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale ederken 
polis ekipleri göstericilerin dağılması için Demokratik Toplum Partisi (DTP) Batman Milletvekili 
Bengi Yıldız'dan yardım istedi. Yıldız, parti binasından dışarı çıktıklarında polisler tarafından saldırıya 
uğradıklarını söyledi. Polislerin ellerindeki coplarla rasgele vurduğunu belirten Yıldız, “Belediye 
başkanımız Hüseyin Kalkan'ın kafasına çok sayıda darbe geldi. Bizleri döven polisler, sanırım şube 
müdürünün bilgisi dâhilinde olay yerine gittiğimizi bilmiyordu” dedi. Coplama sırasında elinden darbe 
alan Yıldız ile başına darbe alan Kalkan, hastaneye giderek ayakta tedavi gördü. Kalkan'a, “4 gün 
işgöremez” raporu verilirken, Yıldız rapor almadı. 

— 15 Şubat 2008’de Adana'da polis ekipleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda bir 
polis memurunun açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı, Batman'da gösteri yapmak isteyen yaklaşık 150 
kişilik gruba yapılan biber gazlı müdahale sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı. 

— Hakkâri’de 15 Şubat 2008'de yapılan protesto gösterilerine müdahale eden güvenlik 
güçleri, Hakkâri Belediye binasına gaz bombası atarak belediye binasının camlarını kırdı. Hakkâri 
Belediye Başkanı Kazım Kurt, “birçok personelimiz kırık cam parçaları ile gaz bombasından 
yaralandı. Belediyede mahsur kaldık” dedi. Müdahale sonucu ise başından yaralanan Yakup Taş ağır 
olmak üzere 5 kişi yaralandı. 

— Ankara’da bir eyleme katıldığı için tutuklanan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Meryem Özsöğüt’e dayanışma amacıyla 15 
Şubat 2008’de kart göndermek isteyen SES Ankara Şubesi yöneticileri, Kızılay Postanesi önünde 
basın açıklaması yapmak istedi. Polis memurları ise SES yöneticilerine, PTT’nin önünde açıklama 
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yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. PTT’ye giden yolda barikat kuran polis ekiplerinin yolu 
açmasını isteyen sendikacılar, sivil polis memurları tarafından tartaklandılar. 

— Malatya’da 17 Şubat 2008’de Malatya Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi Adem 
Yıldız ve Erhan Yavuz “Ortak Düşman Amerika’dır” kampanyasının pankartını astıkları gerekçesiyle 
polis memurları tarafından dövülerek zorla gözaltına alındıklarını savundular. Gözaltında on saat elleri 
arkadan kelepçeli bir şekilde kaldıklarını belirten Yıldız ve Yavuz, kaba dayağa maruz kaldıklarını 
söyleyerek özellikle başlarına vurularak yaralanmalarına neden olunduğunu belirttiler. 

— Batman’da 17 Şubat 2008’de Batman Petrolspor ve Malatya Belediyespor arasında 
oynanan maçta, dökülen bozuk paraları almaya çalışan çocuklar, polis memurları tarafından kolları ve 
kulakları bükülürken ve kafalarına vurulurken, maçı izleyenler tarafından cep telefonu ile 
görüntülendi. Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) ulaşan görüntülerde iki polis memuru bir çocuğu sürekli 
sıkıştırırken, bir diğer polis memuru ise çocuğu ellerini arkadan kıvırarak tenha bir yere götürüp 
dövüyor. Çocuk ise polis memurunun tokatları karşısında sürekli “bırak beni abi ben yapmadım” 
diyerek ağlıyor. 

— İstanbul Tuzla Tersanelerinde son 8 ayda 18 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine 27 Şubat 
2008’de tersanelerde çalışan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Liman, 
Tersane, Gemi, Yapım-Onarım İşçileri Sendikası (Limter-İş) Genel Başkanı Cem Dinç'in de aralarında 
bulunduğu, çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin de desteklediği yaklaşık 4000 kişilik grup iş 
kazalarını protesto etti. Polis ekipleri gruba müdahale ederek DİSK'in çadır, uyku tulumu ve grev 
malzemeleri taşıyan kamyonuna polis ekipleri el koydu, kamyon şoförünü gözaltına aldı. İHD İstanbul 
Şubesi'ne göre, sabah gözaltına alınan işçi ve sendikacılardan 15'i yaralandı.  

— 28 Şubat 2008’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 
evleri yıkılmak istenen Başıbüyük Mahallesi sakinlerinin eylemine polis ekiplerinin biber gazlı 
müdahalesi sonucu çıkan arbedede balkonda oturan Erdal Bakırcı (18) adlı kişinin başına isabet eden 
sert bir cisimle ağır yaralandığı bildirildi. Bakırcı’nın ailesi çocuklarını silah mermisinin yaraladığını 
savunurken yetkililer cismin mermi olmadığını iddia etti. 

— 28 Şubat 2008’de İzmir’in Buca İlçesi’nde polis memurlarının kimlik sorduğu Sosyalist 
Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Musa Piroğlu, Doğukan Öci, Mesut Atıcı ve Ufuk Duran adlı 4 kişinin 
polis memurlarına “neden kimlik soruyorsunuz” diye soru sorması üzerine çıkan tartışma sonucu 
yüzlerine biber gazı sıkılarak gözaltına alındıkları öğrenildi. 

— 28 Şubat 2008’de Kocaeli Üniversitesi'nde Gençlik Sendikası (Genç-Sen) üyesi 6 öğrenci 
“parasız eğitim” yazan afişler taşıdıkları gerekçesiyle polis ekipleri tarafından dövülerek gözaltına 
alındı. Polis memurlarının müdahalesi sonrasında Genç-Sen üyesi Ali Emre Değer adlı öğrencinin 
ciddi yaralar aldığı savunuldu. 

— 2 Mart 2008 gecesi İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde, çeşitli suçlardan sabıkası olduğu 
öğrenilen Ali A., Necla I. adlı 2 kişinin içinde bulundukları otomobili polis ekiplerinin trafik denetimi 
sırasında durdurmak istemesi üzerine Ali A. ve Necla I.’nın kaçtığı ve polis memurlarının ateş açması 
üzerine Ali A.’nın yaralanarak Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. 

— 2 Mart 2008’de Adana'da TEKEL Sigara Fabrikası'nın özelleştirilmesini protesto için 
yürüyen işçi sendikaları üyeleri D–400 Karayolu'nda trafiğin akışını engelleyince polis cop ve biber 
gazıyla eyleme müdahale etti. Yaşanan arbedede 4 işçi yaralandı. 

 



Türkiye İnsan Hakları Vakfı 

 

Ek: PVSK Değişikliğinden Sonra Meydana Gelen Hak İhlallerinin Dökümü 9  

— 5 Mart 2008’de Van'ın Erciş İlçesi'nde “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla 
gerçekleştirilen şölene, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 11 kişi yaralandı. 
Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda ağır yaralanan Mehmet Deniz (51) adlı kişi 
yaşamını yitirdi. Deniz’in gözaltına alınıp polis otobüsüne bindirildikten polislerce dövüldüğü ileri 
sürüldü. 

— Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi kırsalında TSK'nin 24 Kasım 2007’de düzenlediği 
operasyonda ölen HPG'li Hediye Kurhan'ın 5 Mart 2008’de Siirt’te düzenlenen cenaze törenine polis 
ekiplerinin müdahalesi sonrası 6 kişi yaralandı. 

— 6 Mart 2008’de Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde akraba iki aile arasında çıkan kavgaya polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 6 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evlerine biber gazı sıkarak 
zorla girdiğini söyleyen 6 kişi -Tahir, Bilen, Ercan, Zahir ve Bülent Günel ile Abdulkadir Arar- polis 
memurlarının coplarla fizikî saldırıda bulunduğunu savundu. Mağdurlar polis memurlarının cam 
kırıklarıyla mağdurlardan birinin bileklerini kestiğini de ileri sürdü. Mağdurlar önce Gebze Darıca 
ormanlık alanında ardından Darıca Karakolu’na işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını ifade 
etti. Tahir Günel, polis memurlarının kendisini bayıltana kadar dövdüğünü söyledi ve “gözlerimi 
açtığımda ormanda olduğumu ve bana çamurlu su içirildiğini gördüm” dedi. Ercan Günel, polis 
memurlarının kendisine nereli olduklarını sorduğunu ve Karslı olduğunu söylediğinde “işte bunlar 
terörist” diyerek kendilerine küfür edildiğini ve işkence ederken “Apo gelsin sizi kurtarsın” dediklerini 
anlattı. Gözaltına alınan Zahir Günel, gördüğü işkencelerden kaynaklı 45 günlük rapor aldığını ve 
polis memurlarının “ablan bu gece bizimle kalacak” diyerek ablasına tecavüz etmekle tehdit 
edildiklerini söyledi. 

— İran vatandaşı Muhammed Hüseyin, İstanbul Zeytinburnu’nda kuyumcudan çıktığı sırada 
polis memurlarının kendisine fizikî saldırıda bulunarak kendisini yaraladığını; sonra bindirildiği polis 
aracından Zeytinburnu Tepe Durağı’nda atıldığını savundu. Hüseyin, pasaportunu yırttıklarını ve 
parasını aldıklarını öne sürdüğü polis memurlarından 11 Mart 2008’de şikâyetçi oldu. Olay Mobil 
Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamera kayıtlarına da yansıdığı için Muhammed 
Hüseyin’in şikâyeti üzerine iki polis memuru Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. 

— Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Güney Koç, 11 Mart 2008’de evine dönerken sivil polis 
ekiplerinin işkencesine maruz kalarak; yüzüne aldığı darbeden dolayı hastaneden rapor aldığını 
söyledi. Sivil polis memurlarının kendisini zorla Altınçim Parkı’na götürdüğü anlatan Gaziantep 
Gençlik Derneği Girişimi üyelerinden Güney Koç, “kimlik kontrolü yapılırken bu kez üstümü de 
aramak istediler. Bir soruşturma ve izinleri olmadan böyle bir şey yapamayacaklarını keyfi 
davrandıklarını üzerimi aratmayacağımı söyledim. Bunun üzerine polisler ‘sana şimdi bir izin 
çıkarırız, görürsün bak üst araması nasıl oluyormuş’ dediler” dedi. Park içinde oturanların da 
kendisine yapılanları görmemeleri için parktan uzaklaştırıldığını söyleyen Koç, ailesi ve arkadaşlarına 
cep telefonuyla bilgi vermek istemesi üzerine park içinde fizikî işkenceye maruz kaldığını anlattı. 

— Eşine ilâç almak için 16 Mart 2008 gecesi dışarı çıkan Ercan Dalkılıç (29) adlı kişi, 
İstanbul’un Tarlabaşı Semtin’nde, Kalyoncu Kutluk Caddesi’nde seyyar satıcılardan “vergisi 
ödenmeyen midyeleri” yediği gerekçesiyle 4 sivil polis memuru tarafından dövüldüğünü savundu. 
Dalkılıç yaşananları şöyle anlattı: “Midye satan arkadaşlarım sivil polisleri görünce kaçmaya 
başladılar. Ben ne olduğunu anlamadım. Sonra benim yanıma geldiler. ‘Siz neden seyyar satıcılardan 
midye alıyorsunuz? Onlar vergi kaçırıyor’ dediler. Ben de ‘zevk benim zevkim, istediğim yerde midye 
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yerim’ diye karşılık verdim. Daha sonra ‘Niye ters bakıyorsun’ demeleri ile birlikte bana saldırmaya 
başladılar. İlk darbeyi burnuma ve gözüme aldım. Daha sonrasını ise hatırlamıyorum”. 

— 18 Mart 2008’de kentsel dönüşüm kapsamında bulunan İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı 
Başıbüyük Mahallesi’nde yıkım çalışmaları için çevik kuvvet ekipleri eşliğinde gelen iş makinelerini 
mahalleye sokmak istemeyen mahalleliler ile polis ekipleri arasında çıkan olaylarda 10 kişi yaralandı. 

— Şırnak’ın Cizre ve Silopi İlçelerinde 20 Mart 2008’de yapılan Newroz kutlamalarında 
geçici köy korucularının açtığı ateş sonucu 5 kişi, atılan gaz bombasının kapsülünün kafasına isabet 
etmesi sonucu ise Recep Aşan adlı 1 kişi yaralandı.  

— 20 Mart 2008’de İzmir’in Narlıdere İlçesi’nde düzenlenen Newroz kutlamalarına polis 
ekiplerinin müdahalesi sonucunda 4 kişi yaralandı. 

— 19 Mart 2008’de Samsun’da Yurtsever Demokrat Gençlik Hareketi (YDGH) üyesi 20 
öğrenci, düzenlenen ev baskınları sonrasında gözaltına alındı. Serbest bırakılan 9 öğrenciden Gaye 
Yılmaz, gözaltına alınan öğrencilerin kaba dayağa maruz kaldıklarını ifade ederek gözaltı süresince 
psikolojik ve fizikî baskıların devam ettiğini söyledi. 

— 22 Mart 2008’de Van’daki Newroz kutlamalarına müdahale eden güvenlik güçlerinin açtığı 
ateş sonucu göğsünden yaralanan Zeki Erinç adlı kişinin kaldırıldığı 100. Yıl Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi’nde öldüğü bildirildi. Müdahale sonrasında Erik’in haricinde 10’u ağır 55 kişinin 
yaralandığı öğrenildi. 

— 23 Mart 2008’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Newroz kutlaması yapmak isteyenlere 
emniyet güçlerinin müdahale etmesi sonucu İkbal Yaşar adlı kişi öldü, 2’si ağır 46 kişi yaralandı. 

— 21 Mart 2008’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ndeki Newroz kutlamaları sonrasında 
çıkan olaylarda 11 kişi yaralandı. 

— 22 Mart 2008’de Siirt’te düzenlenen kutlamaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında 32 
kişinin yaralandığı bildirildi. 

— İzmir’in çeşitli semtlerinde 20 Mart 2008’de düzenlenen Newroz kutlamalarına polis 
ekiplerinin müdahale etmesinin ardından 10 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası olay 
yerine giden İHD gözlemcisi avukat Bülent Gözmen ise polis memurları tarafından tartaklandığı 
bildirildi. 

— 22 Mart 2008’de Kocaeli’nin Dilovası İlçesi’ndeki Newroz kutlamalarında arama 
noktasında pankartlara el koymak isteyen polis ekipleri ile bir grup arasında çıkan arbede de 6 kişi 
yaralandı. 

— 22 Mart 2008’de Adana’daki Newroz kutlamasına emniyet güçlerinin plastik mermilerle 
müdahalesi sonucu 8 çocuk yaralandı. 

— 8 Mart 2008’de İstanbul’un Fatih İlçesi’ndeki evinden yola çıkan avukat Veysi Babat, 
yolda yürürken sivil polis memurlarınca durdurulduğunu söyledi. Polis memurlarının kendisinden 
kimlik sorduğunu ve Babat’ın avukat olduğunu söylemesi üzerine üzerini aradıklarını söyledi. Babat 
“avukatım, sizlere kimliğimi gösterdim, üstümü arama yetkiniz yoktur” deyince polis memurlarının, 
kendisini döverek Şehit Tevfik Fikret Erciyes Karakolu’na götürdüklerini savundu. 
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— 24 Mart 2008’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde İkbal Yaşar’ın ölümüne neden olan 
olayların ardından Yaşar’ın cenazesinin gömülmesi sırasında çıkan olaylarda kolluk güçlerinin açtığı 
ateş sonucu Fahrettin Şedal öldü. 

— Muş’un Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev 
baskınlarında gözaltına alınan 16 kişiden 8’i Newroz kutlamasında “yasadışı slogan atmak” 
suçlamasıyla 26 Mart 2008’de tutuklanarak Bulanık Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklanan 8 
kişinin gözaltında darp edildiği iddia edildi. 

— 23 Mart 2008’de İzmir’in Gündoğdu Meydanı’nda Newroz kutlaması yapmak isteyen 
gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonrasında gözaltına alınanlardan 40’ı, 25 Mart 2008’de 
tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 5 çocuk da Bergama Çocuk Cezaevi’ne 
konuldu. Avukatlar gözaltına alınanların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirterek, 
“çocuklar gözaltına alınırken zaten çok kötü dövülmüşlerdi. İki tanesi sakatlanmıştı. Bunlardan bir 
tanesi hastaneye kaldırıldı. Yani bu çocuk o kadar çok dayak yemiş ki, bizimle bile konuşamadı. Ertesi 
gün görüşebildik. Ayrıca gözaltı sırasında da çocukların çoğu dövülmüş, kötü muamele görmüş. 
Ayrıca gözaltındakiler sabah 8’de ve akşam 4:30’da yemek yiyebilmişler. Bizim götürdüğümüz 
yemekleri de içeriye almadılar. 2–3 kişi aynı yatakta yatmışlar, battaniye vermemişler. Yani, gözaltı 
sırasında uyulması gereken hiçbir kural uygulanmamış” diye konuştular. 

— DTP Antalya İl Örgütü üyesi İhsan Y.’nin kızı E.Y. (16), polis memuru olduğunu söyleyen 
2 kişi tarafından 25 Mart 2008’de zorla bir otomobile bindirilip kaçırıldığını ve işkence gördüğünü 
savundu. E.Y., “beni ormanlık bir alana götürdüler. Newroz kutlamalarında çekilmiş bazı fotoğrafları 
göstererek, kim olduklarını sordular. Bilmediğimi söyleyince bana şiddet uyguladılar. Yaklaşık 1,5 
saat sonra beni aldıkları yere bıraktılar” diye konuştu. 

— 22 Mart 2008’de Van’da düzenlenen Newroz kutlamasının ardından çıkan olaylarda 
yaralanan Ramazan Dal (30), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede 1 Nisan 2008’de hayatını kaybetti. 

— 2 Nisan 2008’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 30 Mart Kızıldere anması 
yapmak isteyen öğrencilere, çevik kuvvet ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı. 

— 1 Nisan 2008’de, Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyesi 15 kişi, İstanbul’un Maltepe 
İlçesi Başıbüyük Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kararıyla evleri yıkılmak istenen ziyaret etti. Polis 
ekiplerinin HÖC'lü gruba biber gazı ve copla müdahale etmesinin ardından gözaltına alınan HÖC 
üyesi Yusuf Altındağ, 2 Nisan 2008’de serbest bırakıldı. Altındağ yüzünde oluşan morlukları 
göstererek gözaltına alınırken ve alındıktan sonra polis memurlarının fiziki saldırısına maruz kaldığını 
ifade etti. 

— 8 Nisan 2008’de Van’da gazete dağıtımı yaptığı sırada gözaltına alınan Azadiya Welat ve 
Yedinci Gündem gazetesi dağıtımcısı Mehdi Kurt (11), sivil polis memurları tarafından gözaltına 
alınarak götürüldüğü karakolda iki buçuk saat boyunca, 7 polis memurundan işkence gördüğünü ve 
zorla bayrak öptürülmeye çalışıldığını savundu. Karakolda sopa, yumruk ve tekmelerle dövüldüğünü 
söyleyen Kurt, şöyle konuştu: “Benden karakolda bulunan bayrağı zorla öpmemi istediler. Öpmeyince 
boynumdan tutup, kolumu kıvırıp öptürtmeye çalıştılar. Ayaklarıyla bastılar, tekmelediler. Kolumda 
incinmiş o arada. Sanırım ayağıma bastılar. O kadar çok dövdüler ki elimin nasıl bu hale geldiğini 
anlamadım”. Kendisine sürekli “niye bu gazeteleri dağıtıyorsun? Sana başka iş mi yok? Bir daha 
dağıtma bunları. Yoksa sen bilirsin” şeklinde sorular sorularak tehdit edildiğini bildiren Kurt, serbest 
bırakılırken de karakolun kapısının önünde bulunan sivil bir taksiye bindirildiği sırada da iki polis 
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memuru tarafından dövüldüğünü söyleyen Kurt hakkında herhangi bir resmi işlem yapılmadığı ifade 
edildi. 

— Halim Kaya adlı kişi, çalışmak için gittiği Elazığ’da, 9 Nisan 2008’de kendilerini sivil polis 
memuru olarak tanıtan 5 kişinin fizikî şiddetine maruz kaldığını savundu. Kendisini durduran ve 
kimlik kontrolü yapacaklarını söyleyen 5 kişinin, kimliğini uzattıktan sonra kendisine bağırmaya 
başladıklarını dile getiren Kaya, “sen ne geziyorsun burada? Buraya niye geldin, ne iş yapıyorsun?” 
dediklerini söyledi. İnşaatta çalıştığını söylemesine rağmen kendisine vurmaya başladıklarını belirten 
Kaya, “tekme tokat vurmaya başladılar. ‘Senin burada ne işin var? Git memleketine’ dediler. Önce 
sprey sıktılar sonrada kelepçe takıp dövmeye başladılar. Bir taraftan da küfür ediyorlardı. ‘Küfür 
etmeyin’ deyince daha fazla vurdular. Sonra ‘götürelim’ dediler, birkaç adım attıktan sonra ‘bırakın 
gitsin’ dediler” diye konuştu. 

— 21 Nisan 2008’de Eskişehir’de Hakan Gül, Serkan Gül, Ümit Karaca, Alper Karaca adlı 4 
kişi, İsmet İnönü Caddesi’nde yürürken polis ekipleriyle “gürültü” yaptıkları gerekçesiyle tartıştı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine polis memurları, 4 kişinin kimliklerini görmek istedi. Askerî kimliğini 
göstermediği iddia edilen Hakan Gül ve Serkan Gül, kendilerine mukavemette bulunduğu iddiasıyla 
polis memurları tarafından gözaltına alınmak istenince çıkan arbedenin ardından polis memurlarının 
biber gazı sıkarak 4 kişiyi etkisiz hale getirdiği iddia edildi.  

— İstanbul’da 1 Mayıs kutlamasının Taksim Meydanı’nda yapılması için işçi ve memur 
sendikalarıyla devlet ve hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde devlet ve hükümet 
yetkililerinin tehditkâr, provakatif ifadelerinin ardından 30 Nisan 2008’de Taksim’de 1 Mayıs İşçi 
Bayramı kutlaması yapılması yasaklandı. İstanbul Valisi Muammer Güler 1 Mayıs’ta İstanbul’da 
alınan önlemleri açıkladı: 

-Vapur seferleri yapılmayacak, 

-Tramvay hattı kapatılacak, 

-Finüküler sistemi seferlere kapatılacak, 

-Metro hattı çalışmayacak, 

- Otobüsler Taksim Meydanı’nda durmayacak, 

-Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane’de 66 okulda eğitim ve öğretime devam etmeyecek. 

Kolluk güçlerinin 1 Mayıs sabahı erken saatlerden itibaren Taksim Meydanı ve civarında 
olağanüstü güvenlik önlemleri aldıkları görülürken kutlama yapmak için Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (DİSK) Şişli’de bulunan binası önünde bulunan işçi ve emekçilere ilk müdahale 
sabah saat 07.45’te yapıldı. Bu müdahalenin ardından açıklama yapmak isteyen bütün gruplara 
müdahale edilirken, saat 11.00’de müdahalelerin 5’e ulaştığı bildirildi. Kolluk güçlerinin yaralıların 
getirildiği Şişli Etfal Hastanesi Acil Servisi’ne de gaz bombası attığı öğrenildi. Askerî birliklerin de 
müdahale için hazır olarak bekletildiği Taksim Meydanı ve civarında yapılan müdahaleler de pek çok 
insanın yaralandığı ve devlet güçlerinin şiddetine maruz kaldıkları ifade edildi. 

— 30 Nisan 2008’de İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması öncesinde afiş asmak isteyen 
Sosyalist Parti Girişimi üyesi 4 kişi gözaltına alındı. Taksim Polis Merkezi’ne giden avukat Deniz 
Tuna yaptığı açıklamada, “içeriden sesler geliyordu. Arkadaşlarımızın dövüldüğünü duyduk. Bizi apar 
topar dışarı attılar. Arkadaşlarımızdan Ufuk Göllü daha sonra hastaneye götürülmek üzere karakoldan 
çıkarılırken başından kan damlıyordu” dedi. 
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— 27 Nisan 2008’de Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde Galatasaray ile Fenerbahçe futbol 
takımları arasında oynanan futbol maçı sonrasında Galatasaray’ın galibiyetini kutlayan İsmail Çınar 
adlı kişi, bir polis memuru tarafından darp edildiğini savundu. İlçe kaymakamı polis memurunun 
kendisini müdafaa ettiğini belirterek olayın netleşmesi için polis memurunun açığa alınarak polis 
memuru hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

— Şırnak Gabar Dağı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Hêzên Parastina Gel-Halk 
Savunma Güçleri (HPG) arasında çıkan çatışmada ölen HPG militanı Ramazan Aybi için Şırnak’ın 
Silopi İlçesi’nde kurulan taziye evini 30 Nisan 2008’de ziyaret etmek isteyen gruba polis ekiplerinin 
müdahalesi sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Müdahalede ağır yaralanan Mehmet Tarhan (60) adlı kişinin 
vücudunun birçok yerinde kırık olduğu bildirildi. 

— İstanbul’da 1 Mayıs 2008’de güvenlik güçlerinin aşırı ve orantısız güç kullanımı sonucu 
meydana gelen olaylara ilişkin İzmir’de Yamanlar Mahallesi’nde asılan duvar gazetelerini gerekçe 
gösteren polis ekipleri 2 Mayıs 2008’de 4 kişiyi biber gazıyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldı 
(atilim.org, 2 Mayıs).  

— 4 Mayıs 2008’de İstanbul’un Şişli İlçesi’nin Nişantaşı Semti’nde oturan Deniz Dinçel (13) 
ve birlikte maç izlediği 5 arkadaşı, Galatasaray’ın Sivasspor’u yenmesini kutlamak için dışarı 
çıktıklarında polis ekibi otosundan inen bir polis memurunun kendilerine biber gazı sıktığını savundu. 
Deniz Dinçel, arkadaşlarıyla tezahürat yaparken polis memurunun “susun” diye bağırdıktan sonra 
kendilerine doğru biber gazı sıktığını öne sürerek, “elinde biber gazını görünce biz şaka yapıyor 
sandık. Sonra gözlerim yanmaya başladı. Acıyla diz çöküp iki dakika hareketsiz kaldım. Ben 
yerdeyken ‘en büyük kim lan’ deyip ‘bir şey olmaz’ diye beni kaldırmaya çalıştı” dedi. Ailelerin 
şikâyeti üzerine olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 

— 7 Mayıs 2008’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında bir polis 
memuru ile Zikrullah Günaydın arasında polis memurunun Günaydın’a “pasaportunda yer alan 
yabancı ülkede oturumu olduğuna ilişkin yazının konsolosluk tarafından Türkçe yazılması gerektiği” 
yönündeki uyarısının ardından çıkan tartışmanın büyümesi sonucu çıkan arbedede Günaydın 
yaralandığı bildirildi. 

— 5 Mayıs 2008’de Şanlıurfa’da iş aramak için Karaköprü Beldesi’ne giden A.T. (26), bir 
çocuğun paniğe kapılıp kaçması üzerine, “cinsel taciz” iddiasıyla inşaat işçileri tarafından tartaklanıp, 
önce polis ekiplerine, ardından da Karaköprü Jandarma Karakolu’na teslim edildi. A.T., taciz olayının 
olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakıldı. Karakolda kendisine işkence yapıldığını belirten 
A.T., adliyeye gidip 1 astsubay ile 10 asker hakkında suç duyurusunda bulundu. Karakolda kendisine 
işkence yapıldığını söyleyen A.T., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Karakolda derdimi bile anlatamadım. 
Beni boş bir odaya koydular. Adlarını bilmediğim, ancak, görürsem tanıyabileceğim 10 asker ile 1 
astsubay geldi. Önce beni çırılçıplak soydular, sonra soğuk su döküp işkence yaptılar. Sabah 
09:00’dan 16:00’ya kadar işkence yaptılar. Askerlerin hepsinin elinde cop vardı. Bir asker ‘kafasına 
torba geçirelim üzerine pisleyelim’ dedi. Bunu yapmamaları için çok direndim izin vermedim. Bir 
başka asker copu makatıma sokmaya çalıştı. ‘Yapmayın’ dedikçe onlar zevkle devam ettiler. Dayaktan 
artık hiç bir tarafım tutmuyordu. Onlara ‘nefes darlığım var’ dedim, yine dinlemediler”. Gözaltı 
işlemlerinin ardından adlî tıp raporu için Şanlıurfa Devlet Hastanesi’ne götürülen A.T., astsubayın 
kendisini, “doktora kız çocuğunu kovalarken düştüm, gözüm ağaca çarptı diye ifade ver, yoksa sana 
daha kötüsünü yaparız” diyerek tehdit ettiğini söyledi. 
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— 9 Mayıs 2008’de İzmir’in Çiğli İlçesi’ne bağlı Güzeltepe Mahallesi’nde D.Ö. (17), V.Ö. 
(15) ve K.K. (15) adlı 3 çocuğun Güzeltepe Polis Karakolu’nda işkence gördüğü iddia edildi. 
Güzeltepe Polis Karakolu’nun önünde “polise küfrettikleri” gerekçesiyle gözaltına alınan D. Ö. ve 
K.K.’nin aileleri, D.Ö.’nün kulak zarının yediği dayak sonucu patladığını ve çocukların 3 karakol 
dolaştırılarak sürekli dövüldüklerini savundu. 

— 11 Mayıs 2008’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya gezisi sırasında, başbakanı 
eleştiren Ertuğrul Sağlam’ın başbakanlık korumalarınca zorla kaçırıldığı ve dövüldükten sonra 
bırakıldığı iddia edildi. Ertuğrul Sağlam olayı şöyle anlattı: “11 Mayıs’ta başbakanın konvoyu 
geçerken ‘65 yaşında emeklilik getirdiniz. İnsanları üç kuruşa mahkûm ettiniz. Asgarî ücretliyi perişan 
ettiniz’ diye bağırdım. Birden çevremi özel korumalar sardı. Bana vurmaya başladılar. Daha sonra 06 
VAC 07 plakalı araçlarına bindirdiler. Göz bandı taktılar ve başıma poşet geçirdiler. Arabada dört 
kişiydiler. Bu sırada ‘senin yanına silah koyacağız, eroin koyacağız, öldürüp atacağız’ şeklinde tehdit 
ettiler. Yaklaşık 20 dakika sonra bir yere geldik. Arabada sürekli dövdüler. Daha sonra arabadan 
indirdiler”. 

— 11 Mayıs 2008’de arabasını İstanbul Tarlabaşı’nda bir dükkânın önüne park eden diş 
hekimi Mehmet Çavdaroğlu,  iki kişinin kendisini “arabayı buraya park edemezsin” diye ikaz ettiğini 
ve bu iki kişi, üzerine yürüyünce bir şikâyet için gittiği Taksim Polis Merkezi’nde, polis memurlarınca 
dövüldüğünü savundu. Darp izlerini raporla belgeleyen Çavdaroğlu, polis memurlarından şikâyetçi 
oldu.  

- 14 Mayıs 2008’de Halk Gerçeği Dergisi’ne yönelik İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
verdiği yayın durdurma kararını protesto etmek isteyen dergi çalışanları Beşiktaş’ta bulunan İstanbul 
Adliyesi önünde polis ekiplerinin müdahalesine maruz kaldı. Savcılık emriyle müdahale ettiği 
bildirilen polis ekiplerinin, gözaltına aldığı 10 kişiye gözaltı aracı içinde sözlü ve fizikî saldırıda 
bulunduğu savunuldu.  

— 18 Mayıs 2008’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı 
iddia edilen otomobili durdurmak isteyen polis ekibinin açtığı ateş sonucu seken mermi, Kemal 
Hasoğlu Lisesi önünde bekleyen F.Ö. (18) adlı kişiyi yaraladı. 

— İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Doktor Deniz Yazıcı, 15 
Mayıs 2008’de Bornova’da kimlik kontrolü sırasında polis memurları tarafından dövülerek gözaltına 
alındı. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından arandığı iddia edilen Ahmet Yıldız’ı durduran polis ekibine 
Yıldız’ı tanıdığını ve evinin boyasını yaptığını söyleyen Yazıcı, kendisine kimliğini soran polis 
memurlarına hastane kimliğini gösterdi. Yazıcı’nın gösterdiği kimliğe inanmayan polis memurlarının 
Yıldız ile Yazıcı’yı döverek ekip aracına bindirdiği ve boş bir arazide tekrar dövdükleri ifade edildi. 
Karakolda ise polis memurlarının Yazıcı ile Yıldız’ın üstlerini soyarak Yazıcı ile Yıldız’ı dövdükleri 
bildirildi. Karakoldaki gözaltı işlemlerinin ardından sağlık raporu alınmak üzere Bornova Devlet 
Hastanesi’ne götürülen Yazıcı, kontrollerinin ardından aldığı darbeler nedeniyle Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Serbest bırakılan Ahmet Yıldız, polis memurlarının, “Baran 
Tursun’u vuranlara ne oldu ki? Bizlere de bir şey olsun” dediklerini savundu. Yıldız ve Yazıcı’ya 
işkence yapan polis memurları M.D., T.Ç. ve Ö.İ.’nin başlatılan idarî soruşturma kapsamında 
görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. 

— İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde bir lokantada çalışan Şükrü Dalkıran, 11 Mayıs 2008’de aynı 
işyerinde çalışan Şaban Macir’in oğlunun kaçırılıp tecavüz edilmesi olayına karıştığı iddiasıyla 
gözaltına alınarak Maslak Karakolu’na götürüldü. Dalkıran, karakolda konulduğu yerin soğuk ve 
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karanlık olduğunu ve orada elleriyle ayaklarının kelepçelenip saatlerce dövüldüğünü savundu. 
Dalkıran, başından geçenleri şöyle anlattı: “Ellerinde cop vardı. ‘Copu makatına sokarız’ diyerek beni 
tehdit ettiler. Sonra hırsızlık, gasp ve cinayet gibi suçlarını üstüme atmakla tehdit ettiler. Tecavüz 
mağduru çocukla bizi yüzleştirmediler. Daha sonra bir vatandaş getirdiler yanımıza. ‘Bunları tanıyor 
musun’ diye o kişiye sordular. O da ‘yok tanımıyorum’ dedi. Ancak işkence yapmaya devam ettiler”. 
Şükrü Dalkıran’ın iş arkadaşı Ali Bayram Tekbaş ise Örnektepe’de arkadaşlarıyla otururken bir polis 
memurunun kendisini arayarak Maslak Karakolu’na gitmesini istediğini söyledi. Tekbaş karakola 
gittiğinde ise kapıdan girer girmez polis memurlarını kendisine bağırmaya başladıklarını ve 
dövdüklerini savundu. Tekbaş, “kafama sürekli yumruk attılar. Kafamın ağrısından dolayı ben 
kendimi o an bayılacak gibi hissettim” dedi. Karakolun ardından hastaneye götürüldüklerini belirten 
Tekbaş, hastaneye giderken de polis memurlarının kendisini bir şey anlatmaması yönünde tehdit 
ettiklerini söyledi. Korkudan doktora bir şey söylemediklerini ifade eden Tekbaş, “zaten doktorda bize 
bir şey sormadı. Bizi muayene bile etmedi. Etmiş olsaydı kolumda morlukları vardı. İşkence 
gördüğümü anlardı” diye konuştu.  

— Kocaeli’nde çeşitli suçlardan arandığı iddia edilen Selçuk Yıldır’ın (28), 27 Mayıs 2008’de 
gözaltına alınarak getirildiği Saraybahçe Polis Merkezi’nde intihar ettiği Kocaeli Emniyet Müdürü 
Hüseyin Namal tarafından açıklandı. Namal, Selçuk Yıldır’ın kendisini kemerle parmaklık demirlerine 
asarak intihar ettiğini iddia etti. 

— 24 Mayıs 2008’de İstanbul’da arabadan inen bir polis memurunun dengesini kaybederek 
düştüğünü ifade eden Bayram Aydın, polis memurunun düşmesinden kendisini sorumlu tuttuğunu 
söyleyerek; kendisine bağıran polis memurunu sakinleştirmek isteğini fakat polis memurunun 
kendisine kafa ve yumruk attığını söyledi. Ardından gözaltına alınarak Pendik Çamçeşme Polis 
Karakolu’na götürüldüğünü söyleyen Aydın, dayağın karakolda da devam ettiğini savundu. Aydın, 
“bir grup polis gelip bana yüzünü gösterdi. ‘İyi bak bu yüzlere senin hayatını cehenneme çevirecek’ 
dediler. Bu sırada biri cinsel organımı tutarak ‘sen kendini erkek mi zannediyorsun? Senin erkekliğini 
koparırım’ diyerek sıkmaya başladı” diyerek yaşadıklarını anlattı. Nezarette sürekli dayak yediğini ve 
diz üstünde bekletildiğini söyleyen Aydın, yalan ifadelerin kendisine zorla imzalattırılmaya 
çalışıldığını kaydetti. 

— Geçimini İstanbul Beyoğlu’nda midye satarak sağlayan transseksüel sanatçı Esmeray, 25 
Mayıs 2008’de Tarlabaşı’ndaki evine giderken polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve kendisine 
kimlik sorulduğunu anlattı. Kimlik kontrolünün ardından polis memurlarının, çantasını aramak 
istediklerini belirten Esmeray, buna izin vermeyince polis memurlarının kendisini dövdüklerini ve 
çantadaki eşyaları yere attıklarını savundu. Esmeray polis memurlarına yaptıklarının suç olduğunu 
söylediğinde ise “istediğin yere şikâyet et, yetki bizde, sen bizi nasıl tehdit edersin” yanıtını aldığı 
söyledi. 

— Aydın’ın Ortaklar Beldesi’nde 10 günlük hapis cezası bulunduğu için evine baskın 
düzenlenen Ali Kaya (35), jandarma ekiplerinden kaçınca arkasından ateş edildiği ve yakalandıktan 
sonra kelepçelenerek dövüldüğü ardından ayaklarına ateş edildiği, Ali Kaya’nın eşi Suzan Kaya 
tarafından 31 Mayıs 2008’de ileri sürüldü. 

— 25 Mayıs 2008’de Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde bir anaokuluna polis ekiplerinin yaptığı 
baskında çalışma belgeleri olmadığı için gözaltına alınan Ann Ward (55) ve Lisa Shipward (29) adlı 
iki İngiliz öğretmen, karakolda kaldıkları üç gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, tuvalete bile 
erkek polislerle gittiklerini savundu. Sınır dışı edilmeleri üzerine İngiltere’nin Birmingham şehrine 
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giden öğretmenler “avukat talebimiz reddedildi. Dışarıda 35 derece sıcaklık varken ilk 7 saat bir 
bardak su bile verilmedi. Ertesi gün kahvaltıda içinde sadece salatalığın olduğu bir parça ekmek getirip 
bizden 20 YTL para istediler. Yerde uyuduk. Tuvalete bile erkek polislerin gözü önünde girdik” 
dediler. 

— 3 Haziran 2008’de İstanbul’un Pendik İlçesi’nde, kavgaya karışan kardeşinin durumunu 
öğrenmek üzere Pendik Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi’ne giden Hilmi Gümüş (44) adlı kişi, 
polis merkezinde darp edildiğini savundu. Yüzünde ve boynundaki izleri gösteren Gümüş, savcılığa 
suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, Hilmi 
Gümüş’ün polis memurlarına hakaret ettiği iddiasında bulundu. Gümüş, olayı şöyle anlattı; “polisler 
sürekli dövdükleri için güvenlik kameralarının görmemesi için beni binanın bodrumuna götürdüler. 
Bodrumda da daha çok kafama olmak üzere suratıma şiddetli bir şekilde aralıksız vurmaya başladılar. 
Bu sırada bana vururlarken birbirlerini de yumrukla değil de avuç içi ile vurmaları konusunda 
uyardılar. Yüzümde ve çenemde aldığım darbeler sonucu izler oluştu, dişim kırıldı. Kafamda da 
şişlikler oluştu. Polisler beni 45 dakika dövdü. Polislere sürekli kendilerine bir şey söylemediğimi ama 
gerekeni ertesi günü savcılıkta yapacağımı söylediğimde bir yandan hayalarımı tekmelerken, bir 
yandan da küfürler ettiler”. 

— 174 kişinin kaldığı Kırklareli Gaziosmanpaşa Mülteci kampında kalan bir grup mültecinin 
sınırdışı edilmesi kararının mülteciler tarafından protesto edilmesi üzerine polis ekipleri 11 Haziran 
2008’de kampa müdahale etti. Gaz bombaları ve silahların kullanıldığı müdahale sonucunda 1 mülteci 
ölürken 4 mülteci de yaralandı.  

— 16 Haziran 2008’i 17 Haziran 2008’e bağlayan gece Ankara’nın Mamak İlçesi’nde E.C. ve 
M.G. adlı kişilerin, bilinmeyen bir nedenle H.D. ve M.D’yi tabancayla yaraladığı; olayı fark eden sivil 
polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan E.C. ve M.G.’ye ateş ettikleri iddia edildi. Açılan ateş sonucu 
otomobille kaçan 2 kişiden E.C.’nin öldüğü, M.G.’nin de yaralı olarak yakalandığı bildirildi. 

— Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde On Nisan Polis Karakolu’na bağlı polis ekibi, 11 Haziran 
2008’de bir internet kafede kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolü sırasında polis memurlarının biri 
kişiyi tartaklayarak gözaltına almak istemesi üzerine araya giren M.Ş.D. (52), M.G. (19), Ö.Ö. (15) ve 
M.A. (15), olaya tanıklık yapmaları için karakola götürüldü. Sabaha kadar karakolda tutulan 4 kişiye 
işkence yapıldığı iddia edildi. Yüzünden aldığı darbe nedeniyle Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan M.Ş.D., 15 günlük “iş göremez” raporu aldı. M.Ş.D. gözaltında olanları şu şekilde anlattı: 
“Karakola girer girmez tek bir kelime etmemize fırsat vermeden 15-20 polis bizi cop, telsiz ve 
tabancalarıyla dövmeye başladı. Uzun süre dördümüzü de dövdüler ve olay sırasında yanağım yarıldı”. 
M.Ş.D., sara hastası olduğunu söylemesine rağmen polis memurlarının kendisini dövmeye devam 
ettiğini ve hastaneye gitmek istediğini dile getirdiğinde komiserin, “siz Kürtler ölmezsiniz, köpeksiniz 
size bir şey olmaz” şeklinde hakâret ettiğini öne sürdü.  

— 13 Haziran 2008’de İstanbul’da Fatih Bedir adlı kişinin, Gaziosmanpaşa Sultançiftliği 
Caddesi’nde bir gün önce tartıştığı V.E. adlı polis memuru tarafından trafikte durdurulduğu; sivil 
kıyafetli olduğu belirtilen polis memurunun Bedir’e, “dünkü artist sen değil miydin?” diyerek kırmızı 
ışıkta geçtiği için aracı bağlatacağını söylediği iddia edildi. Bunun üzerine Bedir ile polis memuru 
arasında çıkan tartışma Bedir’in bir yakının da araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Bedir, V.E.’nin 
kendisini ve yakınını coplarla dövdüklerini savundu. Hastaneye kaldırılan Fatih ve Serkan Bedir daha 
sonra “polise mukavemet”ten tutuklandı.  
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— 16 Haziran 2008 akşamı Mardin’in Midyat İlçesi’nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından 
kaçırılmak istenen Ş.A.’nın (17), zorla bindirildiği araçtan atlayarak kurtulduğu öğrenildi. 

— 13 Haziran 2008’de Iğdır’da kimlik kontrolü için durdurulan ve kimlik sorgusu için 
gözaltına alınarak karakola götürülmek üzere polis aracına bindirilen Vusale Süleymanova’nın (22), 
hareket halindeki araçtan düşerek kafasını “yere çarptığı” ileri sürüldü. Iğdır Devlet Hastanesi’nde 
tedavisi süren Süleymanova, 20 Haziran 2008’de yaşamını yitirdi. Yaklaşık 6 ay önce Pasaport 
Kanunu’na muhalefet ettiği iddiasıyla sınırdışı edilen Süleymanova’nın, ölüm nedeninin “hareket 
halindeki minibüsten kaçmaya çalışırken araçtan düşerek kafasını yere çarpması sonucu yaralanma” 
olduğu iddia edildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nün, Süleymanova’nın düştüğü araçta bulunan polis 
memurları hakkında da soruşturma başlattığı öğrenildi.  

— Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde 16 Haziran 2008’de duvara yazı yazdıkları iddiasıyla 
gözaltına alınan 18 yaşından küçük 4 kişiye işkence yapıldığı iddia edildi. Çocukların gözaltına 
alınırken darp edildiği, karakolda da fizikî saldırının devam ettiği ayrıca çocuklara zorla İstiklal Marşı 
söyletildiği ifade edildi. 

— 17 Haziran 2008’de İzmir’de metro istasyonunda, hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle 
gözaltına alınan Nebi Demir, Bornova Polis Karakolu’nda polis memurlarından sigara istediği için 3 
polis memuru tarafından darp edildiğini savundu. Demir olayı şu şekilde anlattı: “Sabah saatlerinde 
polislerden sigara istedim. Nöbetçi polis memuru bana ‘sigara yasak’ dedi. Bunun üzerine ben de 
‘yasaksa gece neden sigara verdiniz’ dedim. Polis memuru bu sözlerim üzerine nezarethane kapısını 
açtı ve ellerimi arkadan kelepçeledi. Sonra iki polis daha içeri girdi ve boğazımdan tutarak beni yere 
yatırdı. Yere yatırdıktan sonra da tekme tokat dövmeye başladılar. Yüzüme, sırtıma ve bacak aralarıma 
tekmeler attılar. Dayak olayının ardından savcılığa çıkarılana kadar ellerim arkadan kelepçeli bir 
şekilde kaldı”. 

— Van Kalesi yanında bulunan Atatürk Kültür Parkı’nda 7 Haziran 2008 günü gerçekleştirilen 
“Özgür ve Demokratik Bir Türkiye İçin Emekçiler Van’a Yürüyor” mitinginde seyyar olarak çay satan 
C. Işık (12), eşyalarının içinde bomba olduğu iddiasıyla polislerin kendisini alıkoyduğunu belirtti. Çay 
satmak için miting alanında olduğunu dile getiren C. Işık, yaşadığı olayı anlattı: “Miting alanında bir 
ailenin eşyaları çok olduğu için ben onlara yardım ettim. Eşyaları mitingde kurulan arama noktasına 
kadar getirdim. Bu sırada polisler bana çay sattığım termosun içinde bomba olduğunu söyledi. Bunun 
üzerine bir polis benim termosumu açmamı istedi. Ben açmaya çalıştım ama açamadım. Daha sonra 
kendileri açmaya çalıştılar. Biraz zorlayınca sıcak su polisin elinin üzerine döküldü. Sıcak su polisin 
elinin üzerine dökülünce sinirlendi ve birden termostaki sıcak suyu yüzüme döktü.” Korktuğu için 
evden çıkamayan C. Işık, olayın üzerinden 15 gün geçtikten sonra Van Devlet Hastanesi’ne 
götürülebildi. Işık’ın gözünün yanma etkisiyle küçüldüğü, yüzü ile sırt kısımlarında yanmaların 
oluştuğu tespit edildi. Hastaneden ikinci derece yanık raporu alan Işık’ın babası, İHD Van Şubesi’ne 
başvurarak hukukî yardım talebinde bulundu ve polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

— İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 18 Haziran 2008 gecesi Bakırköy Umut Çocukları 
Yurdu’nda kalan Yasin Kırbaş (18), polis memuru B.O. tarafından silahla sırtından vurulması sonucu 
felç oldu. İddialara göre kız arkadaşıyla dolaşan polis memuru B.O.’yu gasp etmeye çalışan bir grup, 
B.O.’nun polis olduğunu anlayınca kaçmaya başladı. Grubu kovalayan B.O. ise yakaladığı Y.K.’nin 
omzuna silah dayayarak ateş etti. Olay sonrasında mahkemeye çıkarılan Y.K.’nin iki arkadaşı 
tutuklanırken, polis memuru B.O.  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, Y.K. 
hakkında da tutuklama kararı verdi. Kayıtlara “gasp teşebbüsü” olarak geçen olayda, silahı kullanan 
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polis memuru B.O.’nun mahkemedeki ifadesinde “korkutmak için çıkardığım tabancam kazayla 
patladı” dediği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada Y.K.’nin vurularak etkisiz hale 
getirilmesinin zorunluluk olduğunu savundu. 

— Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde çıkarılan yangında yaşamını yitirenleri 
anmak için 30 Haziran 2008 akşamı İstanbul’da Beyoğlu Sineması önünde toplanan İstanbul 
Halkevleri üyelerine polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sonrasında gözaltına alınıp Atlas 
Sineması’na sokulan bir kişi, İlknur Birol’un emniyet yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından 
serbest bırakıldı. Söz konusu kişinin içeride darp ve tehdit edildiği ileri sürüldü. 

— Zonguldak’ta Metin Yüksel (38) adlı kişinin eşinin akrabaları, 2 Temmuz 2008’de Çarşı 
Polis Merkezi’ni arayarak, Yüksel’in kendilerini bıçakla tehdit ettiğini ve 4000 YTL’yi alarak gittiği 
yönünde şikayette bulundu. Bunun üzerine Yüksel evinden alınarak polis merkezine götürüldü. İfadesi 
alınan Yüksel, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Savcılığa çıkarılmak üzere yeniden polis 
merkezine götürülen İddiaya göre Yüksel nezarethaneye gireceği sırada, Yüksel’in belindeki kemer 
çıkarılmak istendi. Bir anda panik yaparak kaçmak isteyen Yüksel’in ayağı takılınca yere düştü. Polis 
memurları tarafından yakalanarak nezarethaneye konulan Yüksel, bir süre sonra rahatsızlanması 
üzerine Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Servis doktorları tarafından yapılan 
incelemesinde Yüksel’in öldüğü belirlendi. 

— 3 Temmuz 2008 sabahı İzmir'in Konak İlçesi’nde bir işyerine girerek hırsızlık yapmaya 
çalıştıkları iddia edilen kişilerden Uğur Olukkaya’nın (22), polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle vurulduğu bildirildi. Yaralanan Olukkaya’nın Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırıldığı açıklandı. 

— 5 Temmuz 2008’de Van’da Sosyal Konutlarda polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan 
çocukların üzerine ateş açması sonucu Alişan Kuşan (13) ağır yaralandı. 

— 27 Haziran 2008’de Aydın’ın Didim İlçesi’nde Necmettin Elveren, Davut Elveren ve 
Ekrem Öztaş adlı 3 Kürt işçi, kimlikleri yanlarında olmadığı gerekçesiyle, sokak ortasında polis 
memurlarının fizikî saldırısına maruz kaldı. İşçilere götürüldükleri Altınkum Polis Karakolu’nda da 
dayak atıldığı iddia edildi. Ekrem Öztaş olayı şu şekilde anlattı: “Kimliklerimizin işyerinde olduğunu, 
gerekirse gidip alabileceğimizi söyledik. Ardından ne olduğunu anlamadan küfürlerle bize vurmaya 
başladılar. Direnç göstermememize rağmen yere yatırıp herkesin gözü önünde suçlu gibi dövmeye 
başladılar. Bir yandan da ‘hepiniz teröristsiniz, ne işiniz var burada, dağa gidin’ şeklinde bağırmaya 
başladılar”. 

— 10 Temmuz 2008’de motosikleti parka çekilen Orhan Oflas’ın 11 Temmuz 2008’de Çarşı 
Mahallesi’ndeki Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne geldiği ve polis memuru Serkan Aktekin’e 
bıçakla saldırdığı söylendi. Aytekin’in Oflas’ın elinden bıçağı almaya çalışması üzerine karakoldan 
çıkan bir polis memurunun ateş açması sonucu Oflas’ın yaralandığı belirtildi. Aytekin’in tekrar ateş 
etmesi üzerine göğsünden yaralanan Oflas’ın hastaneye götürülürken öldüğü öğrenildi. 

— Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 9 Temmuz 2008’de “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
iddiasıyla korucular tarafından gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin Yeniköprü Jandarma 
Karakolu’nda kalaslarla dövülerek öldürüldüğü belirtildi. Olaya tanıklık eden ve adının açıklanmasını 
istemeyen bir kişi, gözaltına alınan kişinin karakol önünde kalaslarla dövüldüğünü belirterek, olayı 
şöyle anlattı: “Dövülen kişi olay yerinde aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi askerî 
araçla götürüldü. Ama nereye götürüldüğünü öğrenemedim” dedi.  
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— 9 Temmuz 2008’de İstanbul’da Atılım Gazetesi dağıtımcısı Celal Mezarcı, 10 kişilik aşırı 
sağcı bir grubun fizikî saldırısına maruz kaldı. Saldırı nedeniyle vücudunda yaralar oluşan Mezarcı’nın 
saldıran gruptan 3 kişiyle beraber gözaltına alındıktan sonra aynı nezarethaneye konduğu öğrenildi. 
Aşırı sağcı gruptan gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılırken Mezarcı’nın polis memurları tarafından 
dövüldüğü iddia edildi.  

— 7 Temmuz 2008’de, “Sayın Öcalan” kampanyası çerçevesinde İstanbul Sultanahmet 
Adliyesi’ndeki açıklamaya katılan Zülfiye Yılmaz (57), polis ekiplerinin fizikî saldırısına uğradığını 
savunarak İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ne başvurdu. Yılmaz, dayak sonrasında iki 
bacağı ve kaval kemiğinde morluklar ve çatlaklıkların oluştuğunu belirtti. Yılmaz, şu açıklamalarda 
bulundu: “İlk saldırı anında kendimi yerde buldum. Bunun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Etraftan 
gelen gençler beni kaldırarak bir yere oturttular. Daha sonra evime gittim ve evde iki gün yatakta 
kaldım. Morlukları üçüncü gün banyoya gittiğimde gördüm. Bacaklarım ve kaval kemiğim morluk 
içindeydi. Ben de bunun üzerine İHD’ye başvurdum” dedi. 

— 15 Temmuz 2008 sabahı Ankara’da polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak 
otomobiliyle kaçtığı iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polis ekiplerinin açtığı ateş 
sonucu vurularak hayatını kaybetti. 

— 14 Temmuz 2008’de Aksaray’da Azadiya Welat Gazetesi’ni dağıtırken 3 sivil polis 
memurunun fizikî saldırısına uğradığını belirten Sefa Görgün (18), polis memurlarının, çantasında 
bulduğu Apê Musa’nın Küçük Generalleri kitabını görmesi üzerine kendisine “bu kitabı niye 
okuyorsun?” sorusunu yönelttiklerini, kendisinin de “bu kitap beni anlatıyor” yanıtını vermesi üzerine, 
polis memurlarının kendisini dövdüğünü savundu. 

— Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde oturan ve çobanlık yapan Nedim Kırhan adlı kişi, 10 ve 17 
Temmuz 2008 tarihlerinde hayvanlarını otlatmak için gittiği Panav Mezrası’ndan dönerken askerler 
tarafından durdurularak, işkenceye maruz kaldığını savundu. Kırhan, “sabahleyin hayvanları otlatmaya 
götürüp akşam getiriyorum. 10 Temmuz 2008’de Lice’de askerlerin yerleştiği Yatılı Bölge İlköğretim 
Okulu (YİBO) yolundan gelen askerler beni durdurdu. Bana ‘bu saatlerde burada dolaşmayacaksın. 
Seni buralarda görürsek beynini ezeriz’ diyerek beni yumrukladılar. Burnum kanlar içinde kaldı. Ben 
bu şekilde eve geldim. Ama karakola gitmedim. 17 Temmuz 2008’de yine Panav Mezrası’ndan 
Lice’ye gelirken, YİBO tarafından gelen bir askerî araç yanımda durarak, ‘nereden geliyorsun’ diye 
sordu. Ben de köyden geldiğimi ve Lice’ye gittiğimi söyledim. Kimliğimi istediler. Ben de yanımda 
olmadığını söyledim. Telefon açıp isteyebileceğimi söyledim. Telefon açıp kimliğimi istedim. Ben 
kimliğimi verdikten sonra bunlar beni yere yatırarak vurmaya başladılar. Üç asker tekmelerle karnıma 
vurmaya başladı. Burada bir süre vurduktan sonra arabaya atarak, yukarıya doğru çıkardılar. Arabanın 
içerisinde bir asker kafama basarak, küfürler savuruyordu. Başımı ezmeye çalışıyordu. Ben kalkmak 
istedikçe bastırıyordu. Bana, ‘biz sana demedik mi bu saatte buradan geçmeyeceksin’ diyerek 
vuruyorlardı. Burada 20 dakikadan fazla beni dövdüler” dedi. Kırhan, İHD Diyarbakır Şubesi’nden 
hukukî yardım talebinde bulunduğu ve kendisine işkence yapan askerlerin bulunması ve haklarında 
dava açılması için Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. 

— 7 Ekim 2007’de İstanbul’un Yenibosna Semti’nde sokakta Yürüyüş Dergisi’ni satmasını 
engellemek isteyen polis memurunun açtığı ateş sonucu felç olan Ferhat Gerçek (17) hakkında 
Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “görevli memura hakaret”, “kamu malına zarar vermek”, 
“2911 sayılı yasaya muhalefet” ve “görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek” 
suçlamalarıyla 15 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açıldı. Aynı davada Ferhat Gerçek'i vurmaktan sanık 
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C.Ç., Y.Ö., A.E, Y. A., H.B., C.K., E.T. ve M.Ü. adlı 8 polis memuru hakkında ise “zor kullanma 
yetkisini aşarak kasten adam yaralamak” suçundan 9 yıl hapis cezası istendi. 

— Adana’da 5 Ocak 2008’de ailesinden 3 kişiyi öldürdükten sonra yaşamına 5 kurşunla son 
verdiği iddia edilen Yusuf Ziya Balıkçı’dan (36) çıkan kurşunların 4’ünün Balıkçı’ya müdahale eden 
polis memurlarına ait olduğu saptandı. İddiaya göre, Balıkçı, “teslim ol” çağrısı yapan polis 
memurlarıyla çatışmaya girdiği sırada başına dayadığı tabancasının tetiğini çekerek intihar etmişti. 
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Balıkçı’yı öldüren 2 polis memuru hakkında ömür boyu hapis 
cezası istemiyle dava açan savcı, 24 Temmuz’da görülen duruşmada polis memurlarının “görevleri 
dikkate alınarak” cezalandırılmamalarını istedi.  

— Mersin’de yaşayan A.Ş. (13), 26 Temmuz 2008 akşamı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil 
polis ekiplerince kaçırılarak darp edildiğini savunarak polis memurları hakkında suç duyurusunda 
bulundu. Vücudunun ön tarafı, arkası, sağ ve sol kısmıyla omuz altlarında ve sağ ayak topuğunda darp 
izleri oluşan A.Ş., kendisini kaçıran kişilerin iç çamaşırı dışında bütün kıyafetlerini çıkartarak yüzünü 
de kazağıyla kapattıklarını ve bu şekilde dövdüklerini söyledi. A.Ş. yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Hal 
yolu üzerinde Ahmet Mete Işıkara İlköğretim Okulu'nun yanında iki arkadaşımla birlikte bisikletle 
geziyorduk. Polisler üzerimize gelince arkadaşların oradan uzaklaştılar. Ben kaldım ve evime gitmek 
için sivil giyimli 15-20 kadar polisin arasından geçip gidecektim. Birden iki sivil giyimli polis benim 
koluma girdi. Ellerinde telsizler vardı. Bana nereden geldiğimi sordular, ben de Hal Mahallesi'nden 
geldiğimi söyledim. Arkamda bulunan polis direk benim kazağımla yüzümü kapattı. İki kişi gelip beni 
minibüse bindirdiler. Arabada iki kişi arkamda durdu. İkisi de ön tarafta. İki kişi de beni dövüyordu. 
Bana vurmaya başladılar. Bana plastik copla vuran kişi 'yere uzan' dedi. Aracın içinde ben de boşluğa 
uzandım. Ayakkabımı, çorabımı ve pantolonumu çıkardılar. Bana yine coplarla vurdular. Daha sonra 
beni darp edenlerden biri aracı kullanana 'müsait bir yere çek' dedi. Şoför 'yok burası müsait değil ev 
var karşıda' dedi. Biraz daha hareket ettikten sonra beni araç seslerinin olmadığı bir yerde arabadan 
indirdiler. Yüz üstü yere yatırdılar. Birisi bana 'kafanı Apo için mi kazıttın? Apo gelip seni kurtarsın' 
dedi. Orada da beni coplarla ve tekmeyle darp etmelerinin ardından birisi bana 'yüzünü açarsan taşı 
kafana yersin' dedi. 

— 27 Temmuz 2008’de Hakkâri Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıdan 
sonra ilçe çıkışında “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle aracı taranan ve ağır yaralanan İkram 
Durna'nın kardeşi Hikmet Durna, polis memurları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi önünde 
darp edildiğini savundu. Durna olayı şu şekilde anlattı: “ Bir polis memuru ‘teröristin abisi’ diye 
bağırdı. Sonra birden fazla polis tarafından feci şekilde darp edildim. Her gelen vuruyordu. Ardından 
beni Adliye Lojmanı'nın önündeki kulübeye soktular. Burada 6 polis birden beni darp etti. Kulübenin 
ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüm. Burada da bahçe girişinde bir tekme ile yere yığıldım. 
Ardından Emniyet Müdürlüğü binasına götürdüler, burada da aynı uygulama devam etti. Koridor kan 
içinde kaldı. Üstüm başımda hep kan oldu. Bütün bunlar yapılırken ellerim arkadan kelepçeliydi. 
Kafam kan içersindeydi. Bu halimle aynı şekilde lavaboya götürülerek kelepçeleri açmadan yüzüm 
temizlensin diye kafamı soğuk suyun altına koydular” dedi. 

— 3 Ağustos 2008’de Uşak’ın Sivaslı İlçesi’nde “içki içip eğlenirken, gürültü yaptıkları” 
iddiasıyla evlerine gelerek kendilerine uyaran polis memurlarından şikâyetçi olmak için gittikleri 
Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde dövüldüklerini savunan Nurten Peker (32), kardeşi Ayten Peker 
(19), arkadaşları S.D. (16) ve A.K.’nin (15) savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine polis 
memurları da kendilerine hakâret edildiği iddiasıyla 4 kişiden şikâyetçi oldu. Kendilerini uyarmaya 
gelen polis memurlarından kimliklerini ve şikayet olduğuna dair yazıyı görmek isteyen Nurten 
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Peker’in iddiasına göre kendisini cinayet masasında komiser olarak tanıtan İ.Ü., Peker’in “biz cinayet 
işlemedik” demesi üzerine, “işimi sen mi öğreteceksin lan” diye bağırarak, hakâretlerde bulundu. 
Peker’in polis memurlarının amirleriyle görüşmek istemesi üzerine, İ.Ü. ve H.Ç., “amir de, memur da 
biziz” diyerek, evden ayrıldı. Şikâyet için Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Nurten Peker 
yaşadıklarını şöyle anlattı: “Şikâyet dilekçesi verdim. Ancak, polisler almak istemeyip, ‘devletin 
polisini meşgul etmekten’ hakkımda işlem yapmakla tehdit ettiler. Ben de bunun üzerine cep 
telefonumdan ‘155 Polis İmdat’ hattını arayıp, ‘telefonda şikâyetimi kabul etmiyorsunuz, bari yazılı 
alınmasını sağlayın’ dedim. Ancak telefon yüzüne kapandı. Bu sırada sonradan isminin İ.Ü. olduğunu 
öğrendiğim polis memuru cep telefonumu alıp, bana, kardeşim Ayten ve yanımdaki arkadaşım S.’ye 
vurdu. S. yere düştü. S.’yi kaldırıp, orada gördüğüm boş bir odaya götürüp, kendimizi içeri kitledim. 
Emniyet amiri olduğunu söyleyen bir kişi kapıyı kırarak, içeri girdi. S.’yi saçlarından tutarak, kafasını 
duvarlara çarptı. Sonra beni de saçımdan tutup, sürükledi. Ardından da ellerimi kelepçeleyip darp 
ettiler. Bu sırada can havliyle bir polisin parmağını ısırdım. Aldığım darbeler nedeniyle bayılmışım. 
Üzerime su döktüler. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Kafamda, boynumda ve kollarımda darp 
izleri ve morluklar vardı”. 

— 6 Ağustos 2008’de İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde M.T. ya da M.A. (26) adlı polis 
memuru, sokakta tekmelediği kutudan üzerine meyve suyu sıçrayınca kendi kendine söylenen Cem 
İnci’nin (23) kendisine küfür ettiğini sanarak İnci’yi kurşunladı. İddiaya göre polis memuru İnci’nin 
yanındaki arkadaşı R.Ş.’yi de rehin alıp ağır yaralanan Cem İnci’nin yanına kimseyi yaklaştırmadı. 
İnci’ye yardım etmek isteyenleri de vurmakla tehdit eden polis memuru olay yerine gelen polis ekibine 
teslim oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cem İnci, 12 saat sonra hayatını kaybetti. 
Kocasinan Polis Karakolu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk 
edilen polis memuru ise çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten adam öldürmek” suçundan 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

— Hakan Yoğungan adlı kişi 4 Ağustos 2008 akşamı İstanbul’da Kartal Sahili’nde dört polis 
memuru tarafından kelepçelenip polis aracı içinde ve dışında darp edildiğini; polislerin boğazını 
sıkarak kendisini nefessiz bıraktığını; aracın alarm sisteminin polisler tarafından bozulduğunu; 
kendisini Dragos Ormanlarına götüren polis memurlarının uzun bir süre de orada darp edip, terk 
ettiğini ileri sürdü. Yoğungan cüzdanında bulunan 50 YTL paranın da polisler tarafından gasp edildiği 
de iddia etti. 

— Güvenlik güçlerinin, 14 Ağustos 2008 günü sabah saatlerinde, Demokratik Toplum 
Partisi’nin (DTP) Adana İl binasına düzenlediği baskın sırasında binada gözlemci sıfatıyla bulunan 
İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi yöneticileri, Ethem Açıkalın ve Hüseyin Beyaz, binadan zorla 
çıkartılmak istendi. Yaşanan arbede sırasında polislerce merdivenlerden aşağı itilen Hüseyin Beyaz’ın 
kolu kırıldı.  Adana Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hüseyin Beyaz’a iki ay iş görmek raporu 
verildi..  

— 14 Ağustos 2008 gecesi saat 03.00 Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerinden 
biri, aracının içinde arkadaşı Yiğit Bebek’in otoparktan aracını çıkarmasını bekleyen Avukat Amaç 
Kaya’nın yanına gelip kimlik göstermesini istedi. Kaya da cüzdanının, arkadaşı Bebek’in arabasında 
bulunduğunu, yanlarına gelince göstereceğini ve avukat olduğunu söyledi. Kimliğini ibraz edemediği 
için işlem yapan polis memurları tarafından iddiaya göre, karga tulumba araçtan çıkarılan Kaya, 
kelepçelendi. Bu sırada Bebek de olayın olduğu yere geldi. Kaya, arkadaşından aldığı kimliği polislere 
ibraz etmesine rağmen Bayraklı Karakolu’na götürüldü. Kaya’nın anlatımına göre, avukat olduğunu 
söylemesi ve bu nedenle gözaltına alamayacaklarını bildirmesi ve nöbetçi savcıyla görüşme talebinde 
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bulunması üzerine karakoldaki 8- 9 polis memurunun fizikî saldırısına uğradı. Kaya, “Bana vurmaya 
başladılar. Hatta ben yerdeyken biri ayağıyla başıma bastı. Sürekli tekmelediler. Arkadaşım Yiğit 
Bebek de saldırıya tanık oldu” dedi. Kaya, karakola gelen nöbetçi amirle görüşme isteği üzerine tekrar 
saldırıya uğradığını ve saldırının bir polis memuru tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini ileri 
sürdü. Kaya, nöbetçi karakol amiriyle yalnız görüştükten sonra işlem yapılmadan salıverildiğini 
belirtti. Avukat Kaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu’na olayla ilgili suç 
duyurusunda bulunduğunu belirtti.  

— Manisa’da Metin Yüce, geçirdiği trafik kazası sonrasında olay yerine gelen polisler 
tarafından kurşunlandığını ve yaralı halde kaldırıldığı hastanede doktorların saldırısına maruz kaldığını 
iddia etti. Manisa Devlet Hastanesi önünde 10 Ağustos 2008’de otomobiliyle trafik kazası yapan 
Metin Yüce, olay yerine gelen polisle tartışınca polis tarafından tarandı; kazadan sağ kurtulan Yüce, 
polisin açtığı ateş sonucu 7 kurşun yarası aldı. Polisin kendisine, “Pis Kürtler, siz buranın düzenini 
bozuyorsunuz. Hepiniz teröristsiniz” diyerek hakaretlerde bulunduğunu ve ardından silahını çıkararak 
ateş açtığını ve yerde kanlar içinde yattığı sırada polislerin tekmelerle kendisine vurmaya devam 
ettiğini söyledi. Olay esnasında Yüce’nin yanında bulunan kardeşi Şenol Yüce de “olay yerinde bir 
kişinin de göğsüne bir kurşun isabet etti” dedi. “Manisa Devlet Hastanesi’ne kaldırdık, 1 saat kanlar 
içinde kıvrandı. Top sakallı bir doktor gelip ‘sus’ diyordu, başka da bir şey yapmıyordu. Bunun 
üzerine ağabeyimi Manisa Merkez Efendi Hastanesi’ne kaldırdık. Burada ilk müdahale yapıldı’ diye 
konuştu. Olayın ardından polisler, Metin Yüce, Dinçer Yüce, Şenol Yüce ve Muammer Özkan’ı 
“polise mukavemet ettikleri” gerekçesiyle gözaltına aldı. Metin Yüce’nin yaralı olduğu gerekçesiyle 
ifadesi alınamazken, Şenol Yüce ve Dinçer Yüce çıkarıldıkları Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından serbest bırakıldı, ancak Muammer Özkan “polise mukavemet etmek” ve “devlet malına 
zarar vermek” suçlamaları gerekçesiyle tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 

— 19 Ağustos 2008’de Diyarbakır’da üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan ancak her tarafı 
darp edilmiş 20 yaşlarında olduğu anlaşılan bir genç, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin 
çöplüğüne atılmış vaziyette bulundu. Görgü tanıkları, konuşmayan ve bitkin görünen gencin polisler 
tarafından çöp konteynırına atıldığını iddia etti. 

— 21 Ağustos 2008’de sabah saatlerinde, Rize’de, Merkez Karadeniz otoyolu ana geçiş köprüsü 
altında bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden muhabir Musa Yazıcı’nın, emniyet 
şeridinin dışında olmasına rağmen polislerin fizikî saldırısına uğradığı ileri sürüldü. Olay sonrası Musa 
Yazıcı, Rize Cumhuriyet Savcılığı’na giderek polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Görevini 
yaptığı esnada 53 A 4872 plakalı polis otosundan inen polislerin kendisini zorla aşağıya indirmeye 
çalıştığını ifade eden Musa Yazıcı; bir polis memurunun “Ben emir aldım çekmeyeceksin” diyerek 
yanına geldiğini ve kendisini iteleyerek tartakladığını söyledi. 

— 25 Ağustos 2008’de Sivas’ta, kontrol noktasında “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya 
çalışan otomobile, otomobilde bomba olabileceği şüphesiyle polis ekipleri ateş açtı. Olayda otomobil 
sürücüsü Turan Özdemir hayatını kaybetti. 

— 23 Ağustos 2008’de Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde düzenlenen bir eğlencenin, vakit gece 
yarısını geçtiği için sonlandırılmasını isteyen polis ekipleriyle Kestanelik Mahallesi sakinleri arasında 
çıkan tartışmada 2 polis memurunun yaralanması üzerine, M.İ. adlı polis memurunun havaya ateş 
açması sonucu polis memuru Ahmet Sargın (41) yaşamını yitirdi.  

— İstanbul’da Haziran ayında Tolga Öztürk (25) Hasan Yalın (25) adlı iki kişi, Taksim İmam 
Adnan Sokak’ta bir bardan müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Öztürk ve Yalın 
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olayı barın yakınında bekleyen polis ekibine anlattı. Polis memurlarından Z.B., “bana barda onları 
gösterin ama olaya müdahale etmeyin. Onları alacağım” dediğini, kendilerini tartaklayanları polis 
ekibine gösteren Öztürk ve Yalın’ın burada tekrar bar görevlileriyle tartışmaya girmesi üzerine polis 
memuru Z.B.’nin “ben size konuşmayın demedim mi lan?” diyerek Yalın ve Öztürk’e vurduğu iddia 
edildi. Polis memuru, Öztürk ve Yalın’ı polis otosunda da darp etmeye devam etti. Taksim Polis 
Merkezi’nde de memur Z.B. tarafından dövüldüklerini ileri süren Yalın, “bardan kimse gözaltına 
alınmadı. Bizi nezarethanede dövmeye devam etti. İkimizin de ağzı burnu kan içindeydi. Kimseden 
şikâyetçi olmadığımıza dair ifade imzalattı” dedi.  

— Hatay’da 11 Ağustos 2008’de Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi binasının arka 
duvarına 15 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı madde bıraktığı iddia edilen bir kişi çıkan çatışmada 
yaşamını yitirdi. 

— Polis ekipleri 26 Ağustos 2008’de Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde, hırsızlık ihbarı üzerine bir 
apartmana baskın düzenledi. Apartmanda polis memuru R.K. tarafından, “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle vurulan Cengiz Koç (24) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. 

— 26 Ağustos 2008 sabahı Van’da devriye görevi yapan polis ekipleri Nizamettin Özcan adlı 
kişinin kullandığı otomobile “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açılması sonucu, Özcan 
sırtından vurularak yaralandı. 

— 25 Ağustos 2008 gecesi elinin kesilmesi nedeniyle Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne giden Ali Keleş adlı kişi, hastanenin acil servisinin tadilatta olduğu belirtilerek başka bir 
hastaneye yönlendirilmek istendi. Bunun üzerine sinirlenen ve hastanenin camını kıran Ali Keleş, 
polis ekiplerince gözaltına alındı. Keleş gözaltına alınarak götürüldüğü karakolun önünde çok sayıda 
polis memuru tarafından darp edildiğini savunarak, darp nedeniyle beş gün iş göremez raporu aldığını 
ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na polisler hakkında şikâyette bulunduğunu söyledi. 

— Diyarbakır’da Suat Yalçın adlı kişi, işyerine şifreli bir kanalın şifresinin olup olmadığını 
kontrol etmek için gelen polis memurlarına arama emrini sorduğu için polis memurları tarafından darp 
edilerek gözaltına alındığını ve götürüldüğü karakolda da işkence gördüğünü savunarak İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne başvurdu. İşyerine gelen polis memurundan belge isteyen Yalçın, 
diğer polis memurlarının kendisine “sen nasıl amirimize karşı gelirsin lan? Sana belgeyi karakolda 
göstereceğiz” dediklerini ve ardından olay yerine gelen polis ekibinin biranda kendisine saldırdığını 
söyledi. Gözaltına alındıktan sonra Bağlar Karakolu’na götürüldüğünü kaydeden Yalçın, kendisine 
yapılan işkencenin karakola götürülürken ve karakolda da devam ettiğini söyledi. “Beni ekip otosunda 
bile dövüyorlardı, karakola geldiğimizde arabadan inerken bile dövdüler. Karakolun içinde ise yere 
yatırarak sırtıma cop ve tekmeler ile vurarak mosmor olmasına neden oldular” diyen Yalçın, şunları 
söyledi: “Bilerek yüzüme ve görünen yerlerime vurmayan polisler sırtıma, ayaklarıma çok şiddetli 
şekilde vurarak beni orada bıraktılar. Sabaha karşı avukatım geldikten sonra bana vurmaya son veren 
polisler, daha sonra doktora götürdüler. Doktor ise sadece bana baktı, sonra çıkmamı söyledi. 
Savcılıkta başka bir doktora görünmek istedim. Daha sonra beni Dicle Üniversitesi (DÜ) Araştırma 
Hastanesi’ne sevk ettiler”.  

— Tekstil işçisi Adem Deniz, İstanbul’da 22 Ağustos 2008’de işten çıkıp eve giderken kontrol 
yapan polis ekipleri tarafından kimliği soruldu. Polis memurlarına yeşil kart başvurusu için kimliğini 
ailesine bıraktığını söyleyen Deniz’e polis memurlarının “hayır sen yalan söylüyorsun. Siz pis 
yağmacılarsınız” dediği ifade edildi. Deniz, polis memuruna hakaret etmemesini söylemesi üzerine 
polis memurlarının kendisine vurmaya başladığını söyledi. Deniz 3 arkadaşıyla birlikte Kuştepe Polis 
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Karakolu’na götürüldüğünü bildirerek, “ellerimiz ters kelepçeli halde karakola girdik. O sırada etrafta 
bulunan polisler küfür ederek vurmaya başladılar. Sanki karakol değil cehennemdi” sözleriyle 
yaşadıklarını anlattı. Karakolda 4 saat kalan Deniz arkadaşlarıyla birlikte hastaneye götürüldü. 
Doktorun kendilerine 10 metre uzaklıkta olduğunu söyleyen Deniz, doktorun “tamam sağlamdır” 
deyip geri gönderildiklerini ifade etti. Hastaneden sonra arkadaşlarıyla yeniden karakola getirilen 
Deniz yine aynı muameleyle karşılaştıklarını belirtti. Deniz ve arkadaşları, sabaha doğru savcılığa 
çıkarılmadan karakoldan serbest bırakıldı. 

— Sıraç Erbek adlı görme engelli kişi, 25 Ağustos 2008’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 
yürürken 3 polis memuru tarafından yolu kesildi. Kimliği istenen Erbek, “ben görme engelliyim. Sizin 
polis olduğunuzu nereden bileyim?” dedi. Polis memurlarının ise “gerizekâlı, yalan mı söylüyoruz, 
telsiz sesini duymuyor musun?” diye bağırması üzerine Erbek, telefonların telsiz sesi çıkardığını 
belirterek kimliğini verdi. 2 polis memurunun koluna girerek yürüttüğü Erbek’e polis memurları hangi 
siyasî partiden olduğunu ve “solcu” olup olmadığı soruldu. Polis memurlarının, “Emek Partisi’nin 
binasına çok giriyorsun. Allahsız komünist” diyerek küfür ettikleri Erbek, kimliğini geri isteyince 
“hakkında gereken işlemi yapmakla” tehdit edildi. Erbek, kendisine “seni bir daha buralarda 
görmeyelim, defol!” diyen polis ekibinin koluna girdikleri sırada bileklerini çok sıktığını bu nedenle o 
günden beri gitar çalamadığını dile getirdi. 

— Van’da 30 Ağustos 2008’de kutlamaların yapıldığı caddede karşıdan karşıya geçmek 
isteyen Hikmet Tam adlı bir kişi, polis memurları tarafından dövülerek tehdit ve hakaretlere maruz 
kaldığını söyledi. Polis memurunun kendisine “hepinizi öldüreceğim, hepinizi tarayacağım” gibi 
tehditlerde bulunduğunu belirten Tam, şunları anlattı: “Ben de ona 'siz niye bizi öldüreceksiniz. Biz 
size ne yaptık' dedim. Daha sonra gitmek istedim ama üzerime geldi. Beni tartakladı, elbisemi yırttı. 
Beni diğer polislere vererek, Çarşı Polis Karakolu'na götürdüler. Orada beni nezarethaneye attılar. 
Nezarethanede beni yere attılar, tekmelediler, bana ağır hakaretler ettiler”. 

— 29 Ağustos 2008 akşamı İzmir’in Narlıdere İlçesi’ndeki evinden sigara almak için çıkan 
Saygı Sönmez (27), parkta tanık olduğu kavgayı ayırmaya çalıştığı fakat olay yerine gelen polis 
ekipleri tarafından karakola götürüldüğü iddia edildi. Saygı Sönmez’in ablası Muradiye Sönmez, 
kardeşinin direkt nezarethaneye atıldığını vurgulayarak, kardeşinin gözaltındayken ailesini aramak 
istediğini, ancak buna izin verilmediğini ifade etti. “Kardeşim ısrar edince bir polis kulaklarından 
tutup, ‘Sen nerelisin’ diye sormuş. Kardeşim, ‘Erzincanlıyım’ deyince, polis kardeşime dayak atmış” 
diyen Sönmez, kardeşini döven polis memurunun parmağında yüzük de olduğunu belirterek kardeşinin 
elmacık kemiğinin çökmüş olduğunu, çenesinde de iki kırık bulunduğunu dile getirdi. 

— 1 Eylül 2008’de Kocaeli’nde Körfez Belediyespor ile Gebzespor maçında iki takımın 
atkısıyla taraftarları selamlamak isteyen Körfez Belediyespor amigosu “Toto” lakaplı İsmail Turguttaş 
sahaya girdi. Sahaya giren amigonun önünü keserek Turguttaş’ı yakalayan polis memurları, yere 
yatırdıkları Turguttaş'ı tekmeleyerek darp etti.  

— Tutku Türkol, 5 Eylül 2008’de İstanbul Kadıköy Rıhtım’da elinde Birgün Gazetesi’yle 
evine doğru yürürken gözaltına alındığını ve karakolda hem hakarete hem de tacize uğradığını 
savundu. Türkol, başına gelenleri şöyle anlattı: “Önceki akşam Rıhtım’da yürürken polis arabası 
önümde durdu, polis memurlarından biri hiçbir şey söylemeden Birgün’ü elimden alıp yırttı. Beni de 
arabanın içine attılar. Moda Karakolu’na götürdüler. Kimsenin olmadığı bir odaya koydular. Sonra beş 
polis memuru odaya geldi. ‘Niye okuyorsun bu gazeteyi, ne var bu gazetede?’ gibi sorular sordular. 
Ben de bu gazetenin yasal bir gazete olduğunu, okuyabileceğimi söyledim. Hatta ‘parasını verdiğim 
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sürece istediğim gazeteyi alıp okuyabilirim’ dedim. Bu sefer, ‘sen bu gazeteyi okursan ne olacağını 
biliyor musun? Hangi örgüte bağlısın? Yasal olmayan neler yapıyorsun?’ gibi sorular sormaya 
başladılar.” Türkol, daha sonra polis memurlarının kendisinden ailesine haber vermek için telefon 
numarası istediklerini, ancak ailesine haber verilmediğini kaydetti. Türkol, kendisini sorgulayan beş 
polisten birinin ise boğazını sıktığını ileri sürdü.  Tacize de uğradığını ifade eden Türkol, “kim 
olduğunu göremediğim bir polis memuru arkamdan gelerek beni taciz etti. İttim, ‘ne yapıyorsun sen’ 
diye bağırdım” dedi. 

— İstanbul’un Kadıköy İlçesi Moda Semti İskelesi’nde “içki yasağı”na karşı sürdürülen cuma 
eylemlerine 5 Eylül 2008’de polis ekipleri müdahale etti. Müdahalede gözaltına alınan Tonguç Koç 
savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Bir gece gözaltında kalan Koç, polis aracında bir polis 
memuru tarafından tokatlandığını iddia etti. Koç, gözaltına alınmadan önce ve alındıktan sonra 
yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Daha önceki eylemlerde bir sivil polis bir de resmî polis memuru 
tarafından iki kez tehdit edildim. Birkaç gün önce de arabama “çok ileri gittin, ayarı kaçırdın, bu son 
uyarı” şeklinde bir tehdit notu bırakılmıştı. Cuma akşamı yapılan eylemde basın açıklaması okuyarak 
bu notu gösterdim. Sonra beni tehdit eden sivil polis memurunu orada görünce birden sinirlendim ve 
‘beni tehdit eden polis budur’ dedim. Sonra biz dağılmaya başladık. Polis ekipleri birden beni 
gözaltına almak istedi. Karakola giderken yolda Kadıköy İskelesi polis amiri olduğunu öğrendiğim bir 
memur bana hakaretler etti. ‘Buna hakkın yok’ dedikten sonra avucunun içiyle sağ kulağıma altı kez 
vurdu. Gözaltındaki sağlık kontrolünde bu durum doktor raporuyla da kanıtlı”. 

— Van’da 7 Eylül 2008’de gözaltına alınan Zeki Şimşek (36) ve Ömer Aşan (16), Emniyet 
Müdürlüğü’nde gözaltında kaldıkları 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldıklarını savundu. Çiviyle 
vücutlarına derin çizikler atılan Şimşek ve Aşan, polis memurları hakkında doktorun savcılığa verdiği 
gizli rapor sayesinde suç duyurusunda bulundu. Şimşek, “hırsızlık yaptığımız iddia edilerek bizi 
gözaltına aldılar. Emniyet Müdürlüğü’nde ‘Gazi’ olarak çağrılan polis, bizi lavabo ve soyunma 
odasına götürerek, eşyaları çaldığımızı kabul ettirmeye çalıştı. Olayla alakamızın olmadığını 
söylememize rağmen bizi dövmeyi sürdürdü” dedi. 

— 10 Eylül 2008’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde Ülkemizde Gençlik Gelecektir Dergisi’nin 
satışını yapan Gençlik Federasyonu üyesi Hakan Karabey ve Sevinç Bozdağ adlı 2 kişi polis ekipleri 
tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan 2 kişi 
de polis ekipleri tarafından dövüldü. Avcılar Merkez Karakolu’na götürülen Gençlik Federasyon üyesi 
öğrenciler burada da polis memurlarının tehdit ve fizikî şiddetine maruz kaldı. Karakola girerken ve 
üst araması sırasında sırt ve karın bölgelerine tekmeler atılan ve başları duvara vurulan Hakan Karabey 
ve Sevinç Bozdağ kendilerine 62 YTL para cezası kesilmesinin ardından serbest bırakıldı. 

 — 16 Eylül 2008’de İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde bulunan Ertuğrulgazi Lisesi’nde yaşanan 
olayları protesto eden Liseli Öğrenci Birliği’nin (LÖB) eylemini haber yapmak amacıyla izleyen 
Atılım Gazetesi muhabiri Şenol Sağaltıcı, polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
Fotoğraf makinesi kırılan Sağaltıcı’nın Esenkent Polis Karakolu’nda götürüldüğü belirtildi. 

— Tekstil işçisi Halit Çelebi, 15 Eylül 2008 akşamı İstanbul’da İngiliz Konsolosluğu 
civarında 2 sivil polis memuru tarafından durdurulduğunu, kimliğinin istenmesi üzerine sivil giyimli 
oldukları için önce polis memurlarının kimlik göstermelerini talep etini ifade etti. Bunun üzerine 
kimliğini gösteren polis memuru İ.B.’nin tavırlarının sertleştiğini anlatan Çelebi’nin İ.B.’ye “siz 
polisseniz ben de vatandaşım, bize iyi davranmanız lazım” demesiyle İ.B.’nin kendisine vurmaya 
başladığını ileri sürdü. Çelebi, daha sonra olay yerine gelen bir ekip otosuyla Kasımpaşa Karakolu’na 
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götürüldü. Karakolda 2 polis memuru tarafından sorgulanan Çelebi, karakolda gördüğü muameleyi 
şöyle anlattı: “Adeta beni sindirmek, yıldırmak, ezmek için elinden geleni yaptı. ‘Bana abi 
diyeceksin’, ‘Hazır ola geç’ gibi konuşuyordu. Sonra havası değişiyor, ‘Ben seni çok seviyorum’ 
diyordu. ‘Senle kanka olalım’ deyip başlıyordu vurmaya. Sanki karşısında kum torbası var, sürekli 
vuruyordu. ‘Bir tarafına cop sokacağım’, ‘Seni sabaha kadar döveceğim’, ‘Beynini kurşunlayacağım’ 
gibi laflar edip bir yandan da vurmaya devam ediyordu. Bir polis vuruyor diğerleri izliyordu. Diğer 
bütün görevli, üzerinde üniforma bulunan polisler arada gelip kapıdan bakıp gidiyorlardı”. Yanağının 
yarıldığını, polis memurunun parmağının gözüne girdiğini anlatan Çelebi, kafatasının ve çenesinin 
ağrıdığını, ağrıdan hiçbir şey ısıramadığını dile getirdi. Taksim İlkyardım Hastanesi’nde doktor 
kontrolünde darp ve cebir izlerini doktorun tespit etmesi üzerine İ.B.’nin de hastaneye geldiğini ifade 
eden Çelebi, “üstünü başını yırtmış, boyun bölgesini çizmiş tırnaklarıyla. Kendini müdafaa etmek için 
o da o şekilde bir görüntü hazırlamış” dedi. 

— 17 Eylül 2008’de Diyarbakır'da halk pazarında sebze-meyve satan Fırat Çağlar adlı kişi, 
sivil polis memuru olduğu belirtilen bir kişi tarafından, Çağlar’ın polis memurunun meyveleri seçerek 
almasına izin vermemesi üzerine dövüldüğü savundu. 

— 19 Eylül 2008’de Öğrenci Kolektifleri adlı bir grubun, Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara 
İl Binası önünde üniversite harç ücretlerini protesto etmek amacıyla yaptıkları eyleme polis ekipleri 
müdahale etti ve 9 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale esnasında öğrencilerin özel güvenlik görevlileri ve 
polis memurları tarafından darp edildikleri bildirildi.  

— 21 Eylül 2008’de Gaziantep’te, trafikte yol vermeme yüzünden çıkan tartışmada silahını 
çeken polis memuru Z.A., Mehmet Hayri Filik (58) ile oğlu Halil İbrahim Filik’i (23), ayaklarından 
yaraladı. Yaralanan baba-oğul 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilirken, polis 
memuru Z.A. ise gözaltına alındı. 

— 22 Eylül 2008’de, Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün Aras Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi’ne (Aras EDAŞ) olan 48 bin YTL’lik elektrik borcu yüzünden, trafik ekiplerinin Aras EDAŞ 
görevlilerini dövdüğü ileri sürüldü. Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli bir başkomiserin kendilerini 
tekme tokat dövdüğünü iddia eden elektrik teknisyenleri Yavuz Mağ, Muammer Aytekin ile araç 
sürücüsü Osman Kaya, Numune Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındı. Trafik ekiplerinin son 
bir haftadır Aras EDAŞ’a ait araçları taciz ettiğini söyleyen teknisyen Yavuz Mağ, “polisler ‘stop 
lambası yanmıyor’ diye resmî aracımıza ceza yazdı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Emniyet’in elektrik 
borcu yüzünden biz dayak yedik. Şikayetçiyiz” dedi. Emniyet Müdürü Kamil Çolak ise Aras EDAŞ 
ekiplerinin “görevli polis memuruna mukavemette bulunduğunu” öne sürdü. 

— Bursa’da 26 Ağustos 2008’de, bir evden çıkarken görülerek, hırsızlık yaptığı tahminiyle 
kendisine “dur” ihtarında bulunulan Gökhan Ergün’ün (21) ihtara uymayınca polis memuru M.A. (33) 
tarafından kasığından vurularak öldürülmesi nedeniyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 
polis memuru M.A. hakkında “ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan 26 yıla 
kadar hapis cezası istendi. 

— Taraf Gazetesi Muhabiri Turan Aktaş, 23 Eylül 2008’de İstanbul’da haber yapmaya gittiği 
Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'nda resmî giyimli polis memurlarına neden kimlik 
kontrolü yaptıklarını sorduktan sonra tartışma yaşadıklarını, sonra da fotoğraf çektiği için darp 
edildiğini savundu. Polis memurlarıyla yaşadığı ilk tartışmanın ardından çektiği fotoğrafların polis 
memurlarınca silinmesinin üzerine bir fotoğraf daha çektiğini söyleyen Aktaş, devamında 
yaşadıklarını şöyle aktardı: “Bunun üzerine üzerime geldikleri için kaçtım. Arkamdan iki el ateş 
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edildiğini duydum. Beni yakalayıp yere yatırdılar ve ağır şekilde darp ettiler. Başım ve vücudumun 
çeşitli yerlerine yumruk ve tekme attılar. Sağ kolumu hareket ettiremiyorum”. Götürüldüğü Hasanpaşa 
Polis Karakolu'nda ifade vermeyi reddettiğini ve susma hakkını kullandığını söyleyen Aktaş, “görevli 
polis memuruna mukavemet ettiği” suçlamasıyla tutuklanma istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk 
edildiğini aktararak buradan da tutuksuz yargılanmak üzere ve adlî denetim altında kalmak şartıyla 
serbest bırakıldığını açıkladı. Aktaş, hakaret ve darp ettikleri gerekçesiyle iki polis memuru hakkında, 
başında ödem, omzunda da ezik bulunmasına karşın bunu sağlık raporuna yansıtmayan hekim 
hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 

— Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde İpek Yolu İlköğretim Okulu’nda öğretmen olan Siraç Deniz, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli Y.A. adlı polis memuru 
tarafından 24 Eylül 2008’de darp edildi. 2 gün iş göremez raporu alan Deniz, polis hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 

— 19 Eylül 2008’de Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde Levent Özsoy (26) adlı kişi, eski kız 
arkadaşının şikâyeti doğrultusunda ifadesinin alınması için götürüldüğü karakolda dayak yediğini 
iddia etti. Polis memurlarının belinde cop kırdığını ileri süren Özsoy, suç duyurusunda bulundu. 
Levent Özsoy, karakoldaki işlemleri sürerken eski kız arkadaşının polis memurlarını yanıltıcı ifadeler 
verdiğini fark ettiğini, alkolün de etkisiyle olaya sözle müdahale ettiğini ifade ederek, “bu gelişme 
sonrasında karakolda görevli 5-6 polis tarafından tekme, tokat ve coplarla dövüldüm. Ellerimi 
kelepçeleyerek beni nezarethane yerine, karakoldaki bir merdiven altına attılar. Polisler yaklaşık 2 saat 
boyunca aralıklarla beni tekme, tokat ve coplarla darp etti” dedi. Özsoy, eline takılan kelepçelerin 
bileklerini parçalaması sonrasında çıkarılmasını fırsat bilerek cep telefonuyla babasından yardım 
istediğini öne sürerek, şöyle konuştu: “Avukat olan babamla uzun süre beni görüştürmediler. Babamın 
ısrarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldım ve tedavi altına alındım, vücudumda morarmadık 
nokta kalmamıştı. Belimde cop kıran ve bana dayak atan 5-6 polisten savcılıkta şikayetçi oldum ve 
polislerden ikisini savcılıkta teşhis ettim. Olaya karışan en az 3-4 polis daha var, onlar birilerince 
korunuyor. Yasal haklarımı aramak için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağım”. 
Muğla Emniyet Müdürü Emin Körpe de olayı doğrulayarak, “olayla ilgili idarî tahkikat başlatıldı. 
Ayrıca olay savcılığa intikal ettiği için savcılık tarafından da adlî tahkikat başlatıldı” dedi. Özsoy’un 
karakolda polis memurlarına mukavemet gösterdiği söyleyen Körpe, “zanlı polise mukavemet 
göstermişse dövülmez. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olmuşsa polis 10 kişi daha çağırır, takviye 
kuvvet ister. Polisin kimseyi dövmeye yetkisi olamaz” dedi. 

— Mersin’de M.K. (12), 26 Eylül 2008’de düzenlenen bir yürüyüşe katıldıktan sonra polis 
memurları tarafından dövüldüğünü ve yediği dayaktan dolayı bayıldığını ileri sürdü. İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Mersin Şubesi’ne başvuran M.K. “ben ve arkadaşlarım yürüyüş bittikten sonra evimize 
gidiyorduk. Birden polislerin zırhlı araçlarını gördük. Araç bana yaklaştığında içinden birkaç sivil 
giyimli polis inip beni kovalamaya başladı. Polislerden şişman olanı beni yakaladı. Sert bir şeyle 
kafama vurdu” diyerek, kafasına vurulmasının ardından bayıldığını belirtti. 

— 5 Ekim 2008’de Zonguldak’ta, bir internet kafede çıkan kavgaya müdahale eden polis 
memurlarının, karakola gitmemek için direndiği ileri sürülen S.E.’yi, gözaltına alırken darp ettikleri 
bildirildi.  

— 28 Eylül 2008’de, İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde Haklar Derneği Girişimi tarafından 
düzenlenen basın açıklamasından sonra yapılan Yürüyüş Dergisi dağıtımına polis ekipleri müdahale 
ederek Aysu Baykal, Engin Ceber, Özgür Karakaya, Cihan Gün ve Gözde Buldu adlı 5 kişiyi gözaltına 

 



Türkiye İnsan Hakları Vakfı 

 

Ek: PVSK Değişikliğinden Sonra Meydana Gelen Hak İhlallerinin Dökümü 28  

aldı. 5 kişinin gözaltına alınırken ve gözaltına alındıktan sonra kaba dayağa maruz kaldıkları bildirildi. 
Gözaltına alındıktan sonra tutuklananlardan Engin Çeber (29), gözaltına ve cezaevinde gördüğü 
işkenceler sonucu 10 Ekim 2008’de yaşamını yitirdi. 

— Diyarbakır’da 8 Ekim 2008’de polis servisine düzenlenen saldırıdan sonra Kayapınar 
İlçesi’nde 9 Ekim 2008 sabahı yapılan ev baskınlarında polis ekiplerinin kapıları kırdığı ve evde 
bulunanları darp ettiği iddia edildi. Ten renginin esmer olmasından dolayı saldırının faillerinin 
eşkâline uyduğu için gözaltına alınıp serbest bırakılan Enver Bayram, İHD Diyarbakır Şubesi’ne 
başvurdu. Bayram, karakolda polis memurlarının kaba dayağına maruz kaldığını söyleyerek ev baskını 
sırasında da polis ekiplerinin hakaret ve fizikî şiddetine maruz kaldığını belirtti. 

— Kocaeli’nde 7 Ekim 2008’de Gebze M Tipi Cezaevi’nde yaptığı görüşün ardından 
gözaltına alınarak Gebze Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) 
Bursa Temsilcisi Serpil Aslan, Emniyet Müdürlüğü’nde polis memurlarının cinsel tacizine uğradığını 
ileri sürdü. Aslan, polis memurlarından birisinin, kendisine “tecavüz etmekle” tehdit ettiğini savundu. 
Polis memurunun zorla kıyafetleri çıkarttığını ifade eden Aslan, polis memurunun kendisine,  “şimdi 
sana tecavüz ettireceğim. Ben burada kaç kişiye tecavüz ettirdim biliyor musun?” tehdidinde 
bulunduğunu dile getirdi. 

— 8 Ekim 2008’de Diyarbakır’da, HPG’nin üstlendiği polis servisine düzenlenen silahlı 
saldırıda yaşamını yitiren Ramazan Tavşancı’nın kardeşi Sami Tavşancı, 10 Ekim’de abisinin cenaze 
töreni sırasında mezarlıkta fenalaştı. Sami Tavşancı otomobille hastaneye götürülürken İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’nün önünde ters yöne girdi. Aracı durduran polis ekibi, tartışma çıkması üzerine 
araçta bulunan Ramazan Tavşancı’nın yakınlarını dövdü. Yediği dayak sonucu iki gözünün altında da 
morluklar ve yara oluşan Niyazi Tavşancı, “hastamız olduğunu, hastaneye yetiştirmeye çalıştığımızı 
söylememize rağmen 3 sivil 7 polis bize saldırdı. Şehit yakını olduğumuz söyledik. Aldırmadılar. 
Küfür ettiler, ‘polisiz, vatanseveriz’ diye geçinen insanlar bunlar. İki gözümde morardı. Yüreğimdeki 
acıya bir de bu eklendi” dedi. 

— Diyarbakır’da HPG’nin 8 Ekim 2008’de polis otobüsüne düzenlediği ve 5 kişinin öldüğü 
saldırının ardından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 9 kişiye işkence yapıldığı ileri 
sürüldü. Alınan bilgilere göre, gözaltında bulunan kişilerin iki gündür uyumalarına izin verilmediği, 
şakaklarına, karın bölgelerine ve testislerine yumrukla vurulmak suretiyle işkence yapıldığı iddia 
edildi.  

—  23 Eylül 2008’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde kendilerine kimlik soran polis 
memurlarıyla tartışan M.T. ve E.Y., götürüldükleri karakolda işkence gördüklerini ileri sürdü. 
M.T.’nin karakolda verdiği ifadeye göre, M.T. ve E.Y. üç sivil polis memuru tarafından durdurularak 
kimlik göstermeleri istendi. M.T., “ne malum polis olduğunuz?” dedi. Polis memurları kimlik 
gösterirken, “ne biçim konuşuyorsun!” dediler. M.T. ve E.Y. eleştirmeyi sürdürünce Beyoğlu 
Karakolu’na götürüldüler. M.T.’nin konuşmaya devam etmesi üzerine bir polis memuru, “hâlâ 
konuşuyor musun!” diyerek M.T’nin gözüne tokat attı. M.T., bağırınca ikinci tokat patladı. Sağlık 
kontrolü için hastaneye götürülen M.T.’de darp izleri belirlendi. M.T. polis memurlarından şikâyetçi 
olurken polis memurları da “görevli polis memuruna mukavemet ve hakaret ettiği” gerekçesiyle 
M.T.’den şikâyetçi oldu. 

— 12 Ekim 2008’de İzmir’in Bornova İlçesi’nden Bayraklı yönünde giderken, devriye görevi 
yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen aracın şoförü, polis ekiplerinin “dur” ihtarı çağrısı 
yapması üzerine paniğe kapılarak kaza yaptı, 5 kişi yaralandı.  
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— 11 Ekim 2008’de İstanbul’un Kartal İlçesi’nde bir kafede bardak yerine fincanda çay 
getirilmesine sinirlenen ve hesabı ödemek istemeyen sivil polis memurlarıyla kafe sahibi Serhat 
Eyüpoğlu arasında başlayan tartışmada sivil polis memurları kafe sahibini dövdü. Beyin kanaması 
geçiren kafe sahibinin yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Eyüpoğlu’nun kardeşi Ebru Eyüpoğlu ise 
olayla ilgili şunları söyledi: “‘Ne hesap ödeyeceğim, biz senden bardak çay istedik, sen bize fincan 
getirdin ödemiyorum’ demiş. Kafa atmış, o sırada ‘polisim’ demiş. Silahı çıkartıp masanın üzerine 
yatırıp, kafasına dayamış. Arkadaşlardan bir tanesi atlamış, uzaklaştırmış. Sonra 6-7 kişi gelmişler, 
kafenin kapılarını kapamışlar, abimi mutfağa götürmüşler. Abimin kafasına telsiz vurmuşlar, telsiz 
parçalanmış, yerden toplamışlar. Sonra abimi yere yatırıp kafasına basmaya başlamışlar, zaten beyin 
zarlarının hepsi ezilmiş, kafatası çatlamış”. Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili açtığı 
soruşturma devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 
olayla ilgili adlî ve idarî soruşturma başlatıldığı duyurdu. 

— Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 15 Ekim 2008’de polis ekiplerinin düzenlediği ev 
baskınlarında “haklarında ihbar olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişinin baskın sırasında polis 
ekiplerinin fizikî şiddetine maruz kaldıkları ileri sürüldü. 

— 19 Ekim 2008’de Malatya’da bildiri dağıtan Sevcan Göktaş ve Düzgün Karal adlı iki 
kişinin darp edilerek gözaltına alındıkları ileri sürüldü. “Görevli polis memuruna hakaret ettikleri” 
suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişinin aldıkları darbeler nedeniyle önce hastane kaldırıldıkları, 
tedavilerinin ardından ise Beydağı Karakolu’na götürüldükleri ifade edildi. 

— Abdullah Öcalan’ın zehirlendiği iddiaları nedeniyle 18 Ekim 2008’de Hakkâri’de 
düzenlenen gösterilere polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti ve çok sayıda kişiyi 
gözaltına aldı. Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ndeki gösteride yol kenarına bırakılan patlayıcının infilak 
etmesi sonucu Keskin Duman (28) ağır yaralandı. Gösteriler sonrasında 20 kişinin gözaltına alındığı 
açıklandı. Patlamanın ardından gözaltına alınan Mustafa Baltacı (106), vücuduna aldığı dipçik 
darbeleri sonucunda kalp krizi geçirdi. Baltacı, yoğun bakıma kaldırıldı. 

— 18 ve 19 Ekim 2008’de Mersin’de devam eden gösterilere polis ekiplerinin müdahale 
etmesi sonucu Ferhat Erçiçek (14) ağır yaralandı. 

— 19 Ekim 2008’de Siirt’te düzenlenen gösteriye yapılan müdahalede İdris Teymur ve 
Mehmet Altay (65) adlı kişiler yaralandı. 

— 19 Ekim 2008’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki gösteriye yapılan müdahale sonucu 
Cudi Akpınar ağır yaralandı. 

— Diyarbakır’da 18 Ekim’de düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekipleri ise DTP 
Diyarbakır İl binasına gaz bombası attı. Müdahalede 3 kişinin yaralandığı, DTP Batman Milletvekilli 
Ayla Akat Ata’nın ve Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin’in polis memurlarının küfürlü ve 
fizikî saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. 

— Ahmet Laçin’nin (30), İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde, hırsızlık suçlamasıyla 12 Ekim 
2008’de gözaltına alındığı Bağcılar Polis Merkezi’nde dayak yiyerek hastanelik olduğu ve daha sonra 
da hayatını kaybettiği iddia edildi. Laçin’nin arkadaşı Tuğba Poyraz’ın iddiasına göre, 13 Ekim’de iki 
sivil polis memuru eve gelerek Laçin’in polis merkezinde olduğunu söyledi. Hemen polis merkezine 
gittiğini ifade eden Tuğba Poyraz, “Ahmet karakolda sargı bezleri içinde baygın şekilde yatıyordu. Sol 
omzunda morluk ve başında şişlik vardı. Ahmet’i hemen bir taksiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne götürdük. Yoğun bakıma alınan Ahmet’in beyin ölümünün gerçekleştiğini 
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söylediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra da hayatını kaybetti. Doktorlar Ahmet’in beyin 
kanaması sonucu öldüğünü söyledi” dedi. Polis yetkilileri ise hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden 
ekiplerin kaçarken düşerek yaralanan Ahmet Laçin’i ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. 

— 20 Ekim 2008’de Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterisine polis 
ekiplerinin ateş açarak biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu Ahmet Özhan (20) 
hayatını kaybetti. 

— Hakkâri’de 20 Ekim 2008’de düzenlenen gösterilerin ardından çıkan olaylarda gruba ateş 
açılması üzerine Adil Özatak adlı kişi ağır yaralandı.  

— 20 Ekim 2008’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde düzenlenen gösteriye müdahale eden 
güvenlik güçleri tarafından dövülen Rıdvan Gül ve Halil Baltacı adlı kişilerin yoğun bakıma alındığı 
öğrenildi. 

— 20 Ekim 2008’de Mersin’de yürüyüş yapan gruba polis ekipleri ateş açtı. Açılan ateş 
sonucu Mehmet Çiftçi (14) yaralandı.  

— 20 Ekim 2008’de Hakkâri’nin Gazi Mahallesi’nde çıkan olaylarda bir eve gaz bombası 
atıldı. Evde çıkan yangın ve gazdan dolayı zehirlenen 6 aylık bebek Hakkâri Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 

— 20 Ekim 2008’de Adana’nın Barbaros Mahallesi’nde gerçekleştirilen gösteriye polis 
ekipleri müdahalede bulundu. Müdahalede Salih Karpa (15) gözüne isabet eden plastik mermi ile 
yaralandı. 

— 17 Ekim 2008’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde, “silahla adam yaralama” suçundan 
yargılanan ve hakkında tutuklama kararı çıkan Ç.K. (19) adlı kişi, cezaevine götürüldüğü sırada polis 
otomobilinden kaçtı. Kaçan kişinin gidebileceği yerlere yapılan baskında gözaltına alınan M.R.G. 
(24), E.K. (21), H.G. (18), C.Y. (32) ve İ.Ş.K. (32) adlı 5 kişi, olay yerinde ve gözaltı merkezinde 
işkence gördüklerini iddia etti. Vücutlarında kırık, çatlak, dikişler ve çok sayıda ezikler bulunan 5 kişi, 
20 Ekim 2008’de Beyoğlu Adliyesi’ne giderek, polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu. 5 
kişi, olay yerinde ve gözaltında kafalarına sopalarla vurulduğunu, bayıldıktan sonra ıslatılarak işkence 
gördüklerini ileri sürdü. Savcılığa verdikleri suç duyurusunda 5 kişi, polis ekibinden kaçan kişiyle bir 
ilgilerinin olmadığı halde sivil polis memurlarının kendilerini gözaltına aldıklarını ve gözaltında 
kendilerine işkenceye yapıldığını ifade ederek, “bizi feci şekilde dövdüler, eğer şikâyetçi olursak daha 
önce bir suça karışmış bir silahı ve çeşitli miktarda uyuşturucuyu üzerimize yıkacaklarını söylediler. 
Ayrıca bize küfür ettiler, aşağıladılar. Her türlü kötü muameleyi yaptılar. Oysa kaçan kişiyle bizim bir 
ilgimiz yoktur” dedi. 

— 20 Ekim’de Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde güvenlik güçlerinin Abdulkadir Paşa 
Mahallesi’nde yapılan eylemleri evinin önünde izleyen Mehmet Tunç’u (20) dövdüğü daha sonra 
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Tunç’un bodrum 
katında da işkence gördüğü ileri sürüldü. Kendisine yapılan işkencenin ardından bayılan Tunç’u polis 
ekibinin Musa Anter Parkı civarındaki çöplük alana attığı belirtildi (Gündem, 22 Ekim). 

— 19 Ekim 2008’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde düzenlenen miting sonrasında gözaltına 
alınan İbrahim Yılmaz, 22 Ekim’de İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde yaptığı basın 
toplantısında, gözaltında işkence gördüğünü açıkladı. Yılmaz, miting sonunda polis memurları 
tarafından bir alışveriş merkezinin güvenlik bürosuna götürüldüğünü belirtti. Burada fizikî saldırıya 
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maruz kaldığını kaydeden Yılmaz, polis memurlarının, “suç duyurusunda bulunursan gördüğümüz 
yerde öldürürüz” diye tehdit ettiklerini ifade etti.  

—  Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde Osman Şaras, ikinci el satın aldığı telefonun fihristinde 
numarası kayıtlı bir kadın polis memurunu yanlışlıkla arayınca kendini Keçiören Esertepe Şehit Erkan 
Ataman Polis Karakolu’nda bulduğunu ve 19-20 Ekim 2008’de iki gün işkence gördüğünü iddia etti. 
Savcılığa başvuran Şaras’ın Adlî Tıp Kurumu’ndaki muayenesinde sol alt gözkapağında morluk, sol 
kulak önünde ve sol kolunda darp izi olduğu tespit edildi. Konuyu bir soru önergesi ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Rahmi Güner şunları söyledi: 
“Bana geldi. Hâlâ yaşadığı olayın etkileri üzerindeydi. Yüzünde gözünde hâlâ morluklar vardı. Çatı 
ustası ve gariban bir adam. İkinci el bir telefon almış. Telefonun eski sahibi telefon fihristindeki 
kayıtlarını silmemiş. O da kullanmayı bilmiyor. Tuşlardan birine basınca karşısına bir erkek polis 
memuru çıkmış. ‘Seni tanımıyorum’ demiş ve kapatmış. Bir başka seferinde yine bir tuşa başmış bu 
kez karşısına Hülya adında bir bayan polis memuru çıkmış. Meğerse satın aldığı telefonun ilk sahibi 
bir polis imiş. Hülya isimli bayanı araması üzerine ‘bayan memuru taciz ediyorsun’ gerekçesiyle söz 
konusu karakolun önünde arabasından indirilmiş ve yaka paça, aranarak gözaltına alınmış. 19-20 Ekim 
tarihlerinde iki gün boyunca karakol amiri Ali Sapan ve dört polis memuru tarafından sistematik 
olarak darp edilmiş. Şaras, son gün dövme olayına bir sivil polis memurunun katıldığını da ifade etti. 
Olay daha sonra savcılığa intikal etti. Raporu var. Bu bir işkence olayıdır ve bu olaya karışan polis 
memurları hakkında soruşturma açılmalıdır” dedi. 

— 20 Ekim 2008’de İstanbul’dan Ağrı’ya hareket eden otobüs yetkilisi Çerkes Daşdemir, 
İstanbul’da Genel Bilgi Taraması (GBT) için bekletilmeye itiraz edince ekibi ve yolcularıyla birlikte 
dövüldü. Ayrıca, polis ekibinin “bunlar PKK’li” demesiyle, çevrede toplananların linç girişiminde 
bulunduğu iddia edildi. Otobüsün muavini E.G. ise kendisinin ve yeğeni E.G.’nin (16) ağzına cop 
sokulduğunu savundu. Şüpheli olarak karakola götürülen sekiz kişiden altısı mahkemede 
“şikâyetçiyiz, uzlaşmayız” deyince “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamasıyla 
Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Olay Daşdemir’in, ifadesine göre şu şekilde 
gelişti: “Polis, ‘kapıyı kapat’ dedi. E.G., geciktiğimizi ve işimizi çabuk bitirmesini söyledi. Polis, 
‘şerefsiz bana görevimi öğretiyorsun’ diye hakaret etti. Telefon etti, birkaç ekip aracı geldi. Beni ve 
arkadaşlarımı darp ettiler. Bir polis vatandaşlara, ‘bunlar PKK’li’ diye bağırdı”. Sekiz kişi, ifadelerine 
göre, polis araçlarında da dövülüp Doğancılar Şehit Tuncay Mustafaoğlu Polis Merkezi’ne getirildi. 8 
kişi, dayağın karakolda da sürdüğünü ifade etti. 

— Kadri Turğut (20), 7 Ekim 2008’de İstanbul’un Mecidiyeköy İlçesi’nde kimlik kontrolü 
için durduruldu. GBT’sinde, hakkında “yasadışı örgüt üyeliği ve propagandası” iddiasıyla iki kez 
işlem yapıldığı ortaya çıktı. Turğut’un Şişli Savcılığı’ndaki ifadesine göre, polis memuru “yemediğin 
halt kalmamış” deyip küfretti ve boğazına sarıldı. Polis memurunun iddiasına göre ise Turğut, kimlik 
vermemekte direnmiş, “ben Kürdistanlıyım. Başkalarının polisine kimlik vermem, dağ adamıyım, azılı 
gerillayım” diye bağırmış, bunun üzerine 200 kişilik grup linç girişiminde bulunmuş, Turğut polis 
ekibi tarafından güçlükle kalabalığın elinden kurtarılmıştı. Turğut, “yasadışı örgüt propagandası 
yapmak ve görevli polis memura mukavemetten” çıkarıldığı Şişli Savcılığı’nda, linçe uğramadığını, 
karakolda ve hastaneye götürülürken dövüldüğünü söyledi. Tutuklanan Turğut’un avukatının bir üst 
mahkemeye itirazı sonucu Turğut, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 

— 22 Ekim 2008’de Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesi’nde Ahmet Özkan’ın cenaze töreninden 
sonra çıkan olaylara müdahale eden polis panzerin çarptığı iddia edilen Ramazan Aktaş ağır yaralandı. 
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Müdahale esnasında etrafa ateş açan güvenlik güçlerinin silahından çıkan mermilerin devlet 
hastanesinin binasına ve DTP İlçe binasına isabet ettiği belirlendi. 

— İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Nevizade Sokağı’nın girişinde 22 Ekim 2008 gecesi Nihat 
Tüzen (29), Bilal Çekiç (27), Erkan Korkmaz (28) ile Ali Veyisoğlu (28) adlı 4 kişi ile kendilerine 
kimlik soran polis ekibi arasında tartışma çıktığı, tartışma kavgaya dönüşünce 4 kişi Taksim Polis 
Merkezi Amirliği’ne götürüldüğü, Bilal Çekiç’in “polis merkezinde işkenceye uğradıklarını” haber 
vermesi üzerine yakınlarının İstanbul Barosu’ndan yardım istemesi üzerine polis merkezine giden 
avukat Semih Biten, Tüzen, Çekiç, Korkmaz ve Veyisoğlu’nun vücutlarında darbeye dayalı izler ve 
yaralar bulunduğunu tespit ettiği ileri sürüldü. Beyoğlu Adliyesi’ne çıkarılan 4 kişiden Bilal Çekiç 
basın mensuplarının “polise mukavemette bulunduğunuz, polisi tehdit ettiğiniz ve polise hakaret 
ettiğiniz iddia ediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “kimin mukavemette bulunduğu 
anlaşılmıyor mu? Odada bize giriştiler. Kapıyı üzerimize kilitleyip altından biber gazı sıktılar. Daha 
sonra tekrar tekrar girip darp ettiler” diye yanıt verdi. 

— 23 Ekim 2008 akşamı Şırnak’ın İdil İlçesi’nde mahkeme tarafından tutuklanan Hüsnü 
Doğan, Hasan Eraslan, Mehmet Bayram, M. Salih Geçgel, Ahmet Karagöl, Musa Bayram, Yusuf İnan 
ve Mehmet Goran adlı 8 kişinin polis memurları tarafından önce adliye çıkışında bahçede, daha sonra 
devlet hastanesi koridorlarında ve karakola götürülürken dövüldüklerine tanık olanların 8 kişiye 
yapılan işkence ve kötü muameleyi İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne haber vermesi 
üzerine İHD Diyarbakır Şubesi üyeleri avukatlar Cihan Güçlük, Veysel Vesek ve Rehşan Güleç İdil 
Cumhuriyet Savcısını arayarak olayı anlattı. Bunun üzerine savcı avukatlarla birlikte karakola gitti. 
Nezarethanede yerde yatan Doğan’ın durumunun ağır olduğunu görmeleri üzerine çağrılan Doktor 
Mahmut Eryoltay, Doğan’ın kaburgalarında kırık olabileceğini, tutukluların hastaneye sevk 
edilmelerini ve orada tetkiklerin yapılmasının daha uygun olacağını söyledi. Savcının yüzleştirmesi 
üzerine Doğan, Eraslan ve Bayram, kendilerini döven polisleri teşhis etti ve tutanak tutuldu.  

— İHD İzmir Şubesi yöneticisi Resul Yıldız’ın, 9 Ekim 2008’de Konak’ta yapılan bir etkinliği 
dernek adına gözlemci olarak izlerken gözaltına alındığı sırada sağ kaburgasının çatladığı açıklandı. 

— 23 Ekim 2008’de Siirt’te düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin olayları 
izleyen Feyzullah Ene’yi (12) darp ettiği ileri sürüldü. Darp sonucunda kolu ve kafası kırılan Ene’nin 
ayrıca sağ ayak bileğinin üstünde çatlak oluştu. 

— Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 26 Ekim 2008’de düzenlenen yürüyüşe müdahale eden özel 
harekât timlerinin rastgele ateş açması sonucu Gülsüm Gasır (50) ağır yaralandı.  

— 27 Ekim 2008’de öğleden sonra, Antalya’da polis memuru M.E. “dur ihtarına uymadığı” için 
ateş ettiği 18 yaşındaki Çağdaş Gemik’i vurdu. Adlî Tıp’taki otopsiye göre Gemik boynunun sol 
tarafından giren kurşun nedeniyle öldü. Cumhuriyet Savcısı Ümit Yaşar Özdemir tarafından 
sorgulanan M.E., "olası kasıtla insan öldürmek" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece 
tutuklandı. Olay üzerine 30 Ekim 2008 günü Alevi Kültür Dernekleri Antalya şubesi, Hacı Bektaş Veli 
Kültür Vakfı Antalya şubesi ve CHP il başkanının da katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Alevi 
Kültür Dernekleri Antalya Şubesi Başkanı Ergün Kurt da şöyle konuştu: “Cenazemizi yıkayan 
dedemizin anlattığına göre kafa kısmında 3 tane mermi, çene altında önden girip arkadan, beynin 
dağılması şeklinde ve yine yandan gelen mermi şeklinde; yani 3 tane merminin, yani kafa kısmının 
çok hoş bir görüntüsünün olmadığını söyledi”. Çağdaş Gemik’in yakınları Çağdaş’ın kaçarken değil, 
durduktan sonra motosikletin üzerinde otururken öldürüldüğünü ileri sürdü. 
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— Abdullah Öcalan’a işkence yapıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla 30 Ekim 2008’de 
Adana’nın Barbaros Mahallesi’nde gerçekleştirilen gösteride gözüne plastik mermi isabet eden 15 
yaşındaki S.K. bir gözünü kaybetti. S.K. polislerin kendisini yakalayıp, yakından gözüne ve sırtına 
plastik mermi ile ateş ettiğini iddia etti. 

— 24 Ekim 2008’de İstanbul’da gözaltına alınan O.B. (15), jandarma karakolunda başına poşet 
geçirilerek havasız bırakılarak ve kendisine dayak atılarak işkence edildiğini savundu. O.B.’nin 
avukatı olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Müvekkilim jandarmada iki gün kalmış. Kafasına 
poşet geçirip havasız bırakmakla da yetinmemişler, bir de kaba dayak atmışlar. Darp izleri, özellikle 
ellerinde ve parmaklarındaki şişlerden açıkça görülüyordu. Sürekli karanlık bir odada tutulduğunu, 
işkencenin de burada yapıldığını söyledi. Psikolojisi çok bozulmuştu. Sadece başına geçirilen poşeti 
düşünüyordu. Feci etkilenmiş. Nefessiz kaldığı zamanlar bir türlü aklında çıkmıyordu. İşkenceyi 
tutanağa geçirdik: O.B.’nin yaşadıklarını savcılıkta anlattım. Nöbetçi mahkemeye çıkarıldığında ise 
tutanaklara geçirilmesi için ısrarcı oldum. Hâkim, poşet işkencesini yazmak istemedi. O.B.’nin 
jandarmada işkence ve baskıya tabi tutulduğu tutanaklara geçti. O.B., şimdi Kartal Maltepe 
Cezaevi’nde tutuklu. Oysa ciddi anlamda psikolojik desteğe ihtiyacı vardı”. 

— 30 Ekim 2008’de İstanbul’da Mehmet Şah Araş, eşi ve çocuklarıyla birlikte evlerine 
giderken yolu kapayan çöp kamyonunu kenara çekmesi için polis ekibine ricada bulunduğunu belirtti. 
Araş, bunun üzerine polis memurunun “sen kimsin? Bana görevimi mi öğretiyorsun” diyerek copla 
defalarca kendisini darp ettiğini söyledi. Taksiden inen eşi ve çocuklarının da aynı muameleye maruz 
kaldığını belirten Araş, bu arada ikinci bir resmî polis aracının geldiğini ve araçtan inen polis 
memurlarının da ailesini ve kendisini darp ettiğini belirtti. 

— Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Kasım 2008’de Hakkâri’ye gelişini protesto eden 
gruba güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu Nadir Çakı, polis panzerinin çarpması sonucu Sinan 
Çiftçi (14) ağır yaralandı. 

— Yahya Satılmış’ın 31 Ekim 2008’de İstanbul’da Sultançiftliği’nde oturan ailesinin evine 
giderken polis ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında işkence ve kötü muameleye uğradığı ileri sürüldü. 
Ekip otosunun anonsuyla durduklarını dile getiren Yahya Satılmış’ın eşi Mükerrem Satılmış olayı 
şöyle anlattı: “Polis memuru benim kimliğime bakarken ‘bu senin karın mı lan’ diye hitap edince eşim 
sinirlendi. Ona karşılık vermiş. Eşim arabayı ileri almak için çocuklarla beraber 100 metre ileri 
gittiğinde ekip yardım çağırmış. 2 tane daha ekip otosu gelmiş. Biz eve gittik. Çocuklarımla 
beraberken eşimi yakalayıp 2 çocuğumun gözü önünde büyük abdestini yapana kadar dövüyorlar, linç 
ediyorlar, top oynar gibi oynuyorlar.”  Çocuklarını eve getiren polis aracından eşinin karakolda 
olduğunu öğrenen Satılmış, çocuklarının eve ağlayarak geldiğini dile getirdi. Mükerrem Satılmış, 
eşinin götürüldüğü Sultançiftliği Karakolu’nda da dövülmeye devam edildiğini söyledi: “Yerde elleri 
kelepçeli, göğsünü tutar vaziyette ağlıyordu. Hastanede eşimin karnından delik delmişler nefes alması 
için. Kaburga kemikleri kırık. Çok zor durumda sağlık açısından. Polis memurlarına mukavemet etti 
diye tutuklayıp Metris Cezaevi’ne götürdüler”. 

— 9 Kasım 2008’de, Adana’da S.B. adlı polis memurunun motosikletini çaldığı öne sürülen 
A.Y. (14), “Dur” ihtarına uymayınca motosikletini arayan polis memurunun açtığı ateş sonucu 
sırtından ağır yaralandı. Olayın ardından hakkında soruşturma başlatılan polis memurları S.B. ve M.Y. 
açığa alındı. 

— 7 Kasım 2008 akşamı İstanbul’un Eminönü İlçesi’nde, Cengiz Sezgin (30) ve 
arkadaşlarının yanına kendini polis memuru olarak tanıtan bir kişi gelip Sezgin ve arkadaşlarına 
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kimliklerini sordu. Sezgin’in, polis memurundan kimliğini göstermesini istemesi üzerine polis 
memuru, cebinden çıkardığı biber gazını Sezgin’e sıktı. Gazın etkisiyle geriye yönelen Sezgin’in 
kaçtığını zanneden polis memuru, silahıyla üç el ateş ederek Sezgin’i sağ dizinden yaraladı. Hastaneye 
kaldırılan Cengiz Sezgin hakkında “görevli polis memuruna mukavemet” ve “bıçakla saldırmak”tan 
işlem yapıldığı öğrenildi. 

— 10 Kasım 2008’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil 
polis memurlarının adres sordukları Gündüz Taş (28) ile tartıştığı, tartışmanın ardından sivil polis 
memurlarının, arama kararı olmamasına rağmen Taş’ın evinde arama yaptığı bildirildi. Burada da 
polis memurlarıyla tartışan Taş’ın tartaklanarak gözaltına alındığı, Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürülen Taş’ın yakınlarının müdürlüğün önünde beklemeye başlaması üzerine polis memurlarının 
Taş’ı Silvan Devlet Hastanesi’ne götürdüğü öğrenildi. Olay hakkında bilgi veren görgü tanıkları, 
Taş’ın gözaltına alınırken yüzünde hiçbir darp izi bulunmadığını ancak Taş hastaneye götürülürken 
Taş’ın vücudunda işkenceye maruz kaldığını gösteren izler olduğunu ileri sürdü. 

— 10 Kasım 2008’de Bursa’da bir operasyonda gözaltına alınan Serkan Çedik (25), 
nezarethanede fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü. Çedik’in başında kanama ve kırık olduğu 
belirlendi. Emniyet yetkilileri, Çedik’in polis ekibinden kaçarken çatıdan düştüğünü ve Adli Tıp 
muayenesinden sonra nezarethaneye götürüldüğünü iddia etti. 

— Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 4 Kasım 2008’de arkadaşıyla birlikte bir çay bahçesinde 
oturan M.Ö.’ye kimlik soran polis memuruna M.Ö.’nün “siz kimsiniz? Siz de bize kimlik gösterin. Biz 
de sizin kimliğinizi görmek istiyoruz” demesi üzerine polis memurunun M.Ö.’yü sokak ortasında 
dövdüğü daha sonra dayağın karakolda da sürdüğü ileri sürüldü. 

— 16 Kasım 2008’de Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde sivil polis memurunun Z.B.’yi (12) 
yakalamaya çalışırken “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle Z.B.’ye ateş açması sonucu Z.B. 
kalçasından yaralandı.  

— 15 Kasım 2008’de Rize’nin Derepazarı İlçesi’nde, karakolda polis memurlarına saldırdığı, 
üzerinde satır ve silah bulunduğu öne sürülen Ercan Güneşdoğdu’nun (27), Y.A. (32) adlı polis 
memuru tarafından boynundan ve omzundan vurularak yaralandığı bildirildi. 

— 14 Kasım 2008’de Ardahan’ın Göle İlçesi’nde Volkan Azizoğlu (25) ve Kadir Azizoğlu 
(21), yanlarında kimlikleri olmadığı için polis memurları tarafından önce polis otosunda, ardından da 
götürüldükleri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde dövüldüklerini ileri sürdü. 

— 12 Kasım 2008’de, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bir börekçide çalışan Akın Dumlu (19), 
araçlarını dükkânın önüne park eden polis ekibini uyarınca sivil polis memurları tarafından 
dövüldüğünü savundu. Dumlu, dükkânda başlayan dayağın polis memurlarının kendisini minibüse 
alması üzerine minibüste de devam ettiğini ifade etti. Aldığı darbeler nedeniyle gözü kapanan Dumlu, 
polis memurları tarafından ölümle tehdit edildiğini de belirtti. 

— 16 Kasım 2008’de Gaziantep'te Mehmet Yaşar (28) adlı polis memuru, tartıştığı amcasının 
oğlu Mehmet Yaşar’ı (30) beylik tabancasıyla ayağından yaraladı. Olay yerinden kaçan polis memuru, 
polis ekiplerince yakalandı. Mehmet Yaşar (28), sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

— İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde 18 Kasım 2008 gecesi, otomobilini çalan kişilerle para 
karşılığı anlaşarak aracını geri almaya giden araç sahibi ile otomobili çalan kişiler arasında çatışma 
çıktı. Bakırköy Devlet Hastanesi önünde silah seslerini duyan polis memurlarının “dur” ihtarına 
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uymadıkları iddia edilen iki tarafın da araçlarına ateş açınca çalınan aracın sahibinin arkadaşı Garip 
Gündüz vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralandı.  

— 19 Kasım 2008’de Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde Soner Çankal’ı takip eden polis memuru 
A.Y., peşinde olduğu Çankal’ın yakınlarının saldırısına uğradığı gerekçesiyle rasgele ateş etti, silahtan 
çıkan kurşunla ağır yaralanan Çankal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çankal’ın ölümüne neden 
olan A.Y. ise Ankara Nöbetçi 12. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 

 — 21 Kasım 2008’de Gaziantep'te Osman Beştaş ve Murat Çakan’ın Yurtsever Gençlik 
Dergisi almalarına itiraz eden polis memurunun Bektaş’a ateş etmesi sonucu Bektaş ayağından 
yaralandı. Tedavisi yapılan Bektaş, “yasadışı yayın bulundurduğu” suçlamasıyla 21 Kasım’da 
tutuklandı. 

— 26 Kasım 2008’de Zonguldak’ta psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Erdal Keloğlu’nun 
(34) evinin bulunduğu caddede taşkınlık yapması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi. Ailesinin 
de yardımıyla karakol önüne getirilen Keloğlu’nun karakolun kapısında içeri girmemekte direnmesi 
üzerine polis ekibi Keloğlu’na cop ve biber gazıyla müdahale etti. Aldığı darbeler nedeniyle 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erdal Keloğu’nın kardeşi Murat Keloğlu (30) şu açıklamalarda 
bulundu: “Benim kapımın kilidini kırdı. Başka bir komşumuzun da kapısını tekmelemiş. Biz de polise 
haber verdik. 2 tane ekip geldi. Bize, ‘biz bunu evden alamayız, siz dışarıya çıkarın’ dediler. Ben de 4 
arkadaşım ile birlikte kendi aracıma bindirerek karakola götürdüm. Polisler ağabeyimi içeriye sokmak 
istedi. Alkollü olan ağabeyim de polise direndi ve küfür etti. Bunun üzerine 5-6 polis ağabeyimin 
üzerine çullandı. Biber gazı sıktılar. Copla kafasına vurdular. Sonra yere yığıldı zaten. Bir polis ayağı 
ile kafasının üzerine bastırdı. Hareketsiz kalınca hastaneye götürdüler, ama ölmüştü”. Zonguldak 
Emniyet Müdürü Atilla Çınar ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Keloğlu, karakolun önünde 
rahatsızlanıyor. Yaklaşık 10 polisimiz onu sakinleştirmek için cebelleşiyor. Daha sonra 112 Acil 
Servis ekibine haber veriliyor. Sakinleştirilmesine yönelik iğne yapılmak istenen kişi kaçarak 
düşüyor”. Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, olayın 
gerçekleştiği sırada görevli polis memurlarının ifadelerinin alınacağını bildirdiler. 

— Çanakkale’de Anafartalar Polis Merkezi ekipleri, 3 Aralık 2008’de “aile fertlerine kötü 
muamele”, “kasten adam yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla Abbas 
İnan’ı (39) gözaltına aldı. 4 Aralık’ta ise İnan’ın battaniyeden kopardığı parçayı demir parmaklığa 
bağlayarak intihar ettiği iddia edildi. Güvenlik kamerasının bulunduğu nezarethanenin ise olay 
sırasında polis merkezinin ilgili birimince izlenmediği açıklandı. İnan’ın eşi Kadriye İnan, önceki 
evliliğinden olan oğlu Hakkı Çancı’nın da gözaltında tutulduğu aynı nezarethanede 2007 yılında 
intihar ettiğini söyledi. 

— 4 Aralık 2008’de Van’da bir polis memuru kendisinden yol isteyen Tayyar Yaşar’ı 
tartakladı. Yaşar, olayı şu şekilde anlattı: “Kırmızı ışıkta durmuştuk. Ancak yeşil ışık yanmasına 
rağmen önümdeki araç gitmedi, ben de korna çaldım. Ancak o sırada araçta inen kişi bana ‘ben 
polisim, sen nasıl bana kurna çalarsın’ diyerek saldırdı. Bana hakaret etti. Sonra gelen resmî polis beni 
tuttu. Diğer sivil polis beni dövmeye başladı”. 

— 7 Aralık 2008’de İzmir’in Bornova İlçesi’nde, kiracıları ile yaşanan tartışma sonucu 
karakola getirilen oğulları Uğur Ardahan’ın (20) ve Murat Ardahan’ın (25) karakolda işkence ve kötü 
muamele gördüğünü savunan Ömer Ardahan (70) polis memurlarından şikâyetçi olacağını söyledi. 
Gözaltındaki kardeşleri hakkında bilgi istediğini söyleyen Köksal Ardahan da, polis memurları 
tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Köksal Ardahan, “kardeşlerim hakkında bilgi istedim. Fakat bilgi 
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alamadık, göstermediler. Rapordan gelirken gördüm, ikisinin de kafası gözü dağılmış. Polislere 
kardeşlerimin durumunu sordum, ‘nasıl vurursunuz’ dedim. Bu sırada bir polis bana da karakolun 
önünde küfür edip vurdu” dedi. Yetkililer ise, polis memurlarının gözaltındaki kişileri darp etmediğini, 
kendilerine mukavemette bulunulduğu belirtti. 

— 6 Aralık 2008’de Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, Cengiz Genç (33) adlı kişi, önceden 
aralarında anlaşmazlık bulunduğunu öne sürdüğü iki sivil polis memuru tarafından copla dövüldü ve 
sol bacağı kırıldı. Cengiz Genç, “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” suçlamasıyla gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Genç’in gözaltına alınırken meydana gelen arbede 
sırasında bacağını polis otosuna çarptığını iddia etti. Cengiz Genç, polis memurları hakkında savcılığa 
suç duyurusunda bulunduğunu belirtirken, olayı şöyle anlattı: “Bu iki polis memuru daha önce de beni 
gözaltına almıştı. Hakkımda ‘polise mukavemet’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Ancak beraatla 
sonuçlandı. Önceki akşam tekrar karşılaştığımızda yine bana hakaret etmeye başladılar. Ben de 
elimdeki, beraat kararını göstermek istedim. Kâğıdı alıp yırtarak beni karga tulumba gözaltına aldılar. 
Beni götürürken telsizden ‘Asayişi boşaltın’ dediklerini duydum. Asayişe götürdüklerinde ellerindeki 
coplarla vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Sol bacağıma copla vurup kırdılar. Daha sonra 
hastaneye götürdüler ve alçıya alındı. Yaklaşık 7 saat sonra alçılı ayak ile çıktığım mahkemede 
polisler benden davacı oldukları için 2500 YTL kefaletle ve adlî kontrollü olarak serbest kalabildim”. 

— 12 Aralık 2008’de Batman’ın Sason İlçesi’nde Erkan Aktı (20), arkadaşlarıyla tartıştığı için 
polis memurları tarafından cop ve tekmelerle dövüldüğünü iddia etti. Aktı, kendisini döven polis 
memurlarını engellemeye çalışan babasının da polis memurları tarafından darp edildiğini öne sürdü. 

— 12 Aralık 2008’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ndeki Taksim Meydanı’nda arkadaşları ile 
birlikte çarşı iznine çıkan öğretmen çavuş Adnan Aytaç’ın (24), Siirt’teki yakınlarıyla Arapça yaptığı 
telefon görüşmesinin hemen ardından sivil polis memurlarının sözlü tacizine uğradığı öğrenildi. 

— 5 Aralık 2008’de Hakkâri Devlet Hastanesi’nde Türkçe bilmeyen bir kişiye yardımcı olmak 
için Kürtçe konuşan Nazmi Yakın, özel hareket timleri tarafından darp edildiğini belirtti. Yakın, 
polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 

— 4 Aralık 2008 gecesi İstanbul’da Avcılar sahilinden Küçükçekmece istikametine giden 
Mustafa Akdoğan trafik kontrol noktasını gördüğü için yolunu değiştirdi. Akdoğan yaşadıklarını şöyle 
anlattı: “Zannedersem görülmüşüm. Bir araç geldi, çok sert bir şekilde önümü kapattı ve beni 
durdurdular. Sert tavırlarla bana niye kaçtığımı sordular. Ben de kaçmadığımı, sadece biraz alkollü 
olduğumu, bunun için, alkol muayenesi olabileceğimi düşünerek geri dönüp evime gittiğimi söyledim. 
Kimliğimi istediler. Çıkarıp verdikten sonra, ‘ben de sizin kimliğinizi görebilir miyim?’ dedim. 
Küfürden sonra ‘sen bizim resmî üniformalı olduğumuzu görmüyor musun, nasıl kimlik sorarsın lan?’ 
deyip önce biri bir tane yumruk attı, sonra diğeri kapıyı açtı ve beni yaka paça aşağı indirdiler. Önce 
kollarımı aşağıdan kelepçelediler. Sonra o şekilde yere oturttular. Birisi üstten bastırdı, artık 
yapabilecek bir şeyim kalmadığı için diğerleri de tekmelemeye başladı. Kafatasım çatlamış, çenem 
kırılmış, bundan sonra polise kimlik sormayı hiç düşünmüyorum”. 

— 6 Aralık 2008’de İstanbul’un Yenibosna İlçesi’nde Avukat Hüseyin İnan İzmirlioğlu, kız 
arkadaşını vedalaşırken öptüğü için iki sivil polis memuru tarafından dövüldüğünü savundu. 
İzmirlioğlu, polis memurlarından birinin “ahlâksız herif” diyerek elindeki telsizle başına vurduğunu 
belirtti. İstanbul Barosu kimliğini gösterdiğini ve avukat olduğunu söylediğini belirten İzmirlioğlu, 
diğer polis memurlarının da kendisine vurmaya başladığını söyledi. Darp edildiğine dair rapor alan 
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İzmirlioğlu’nun vücudunda çok sayıda yara izinin oluştuğu, sol dirseğinde ödem meydana geldiği 
belirlendi. 

— 6 Aralık 2008’de İstanbul’da Demokratik Toplum Partisi (DTP) Bahçelievler İlçe 
yöneticisi Mustafa Erol, üç sivil polis memuru tarafından durdurularak kimliğinin sorulduğunu, polis 
memurlarından kimliklerini göstermesini istemesi üzerine kaba dayağa maruz kaldığını söyledi.  

— Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde 5 Aralık 2008’de gözaltına alınan Demokratik Toplum 
Partisi (DTP) Birecik İlçe yöneticisi Halil Sarıkaya’nın oğlu N. Sarıkaya’ya (14) İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde işkence yapıldığı ileri sürüldü. N. Sarıkaya, polislerin kendisini kemerle asarak intihar 
etmeye zorladıklarını iddia etti. N.S., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Emniyet Müdürü beni dövdükten 
sonra oradaki polislere bunu, ‘aşağı indirin gebertin’ dedi. Beni nezarethaneye indiren 8 polis sırasıyla 
bir saat boyunca hem küfür ettiler, hem dövdüler. Bir polis hayalarımı sıktı. Ben bayılmak üzereyken 
diğeri ‘yeter’ dedi. Yarım saat boyunca bir çizgi üzerinde ayak parmaklarımın üzerinde diz çökmüş 
vaziyette bekleterek kafama yumrukla vurdular. En son kemerimi bana verip ‘al kendini as, buradan 
sağ çıkamazsın, ölün buradan çıkacak, seni kimse elimizden alamaz’ dediler”. 

— 14 Aralık 2008’de İstanbul’da Şenol Gündüz kimlik sorduğu polis memurlarından dayak 
yediğini, hakarete uğradığını, olayın ardından 24 saat nezarethanede gözaltında kaldıktan sonra 
götürüldüğü adliyede serbest bırakıldığını savundu. Olay Gündüz’ün anlatımına göre şu şekilde gelişti: 
Gündüz, evine dönerken yakıt almak için aracıyla bir benzin istasyonuna girdi. Aracına yakıt dolduran 
görevlinin aracını ücretsiz yıkatabileceğini söylemesi üzerine Gündüz, yıkama servisi önüne aracını 
park ederek sırasını beklemeye başladı. Bu sırada resmî bir polis aracı gelerek Gündüz’ün aracının 
önüne geçti. Bunun üzerine Gündüz, aracından inerek resmî üniformalı polis memurlarına kendisinin 
de sıra beklediğini ve işinin acele olduğunu söyledi. Şenol Gündüz bundan sonra yaşadıklarını şöyle 
anlattı: “Tekrar aracımın yanına dönünce aracımın yanında önceden yıkanmış bir sivil aracı kurulayan 
sivil iki kişi vardı. Bu şahıslardan birisi bana ‘görmüyor musun devletin aracı o, polis aracı. Niye saygı 
duymuyorsun lan? Yıkasın arabasını gitsin’ dedi. Ben de bu kişiye ‘kardeşim sen niye bana tepki 
gösteriyorsun? Sen kimsin?’ diye sordum. O da bana ‘ben sivil polisim lan. Sana hesap mı 
vereceğim?’ dedi. Ben de kendisine ‘senin polis olduğunu nereden bileyim? Göster kimliğini’ deyince 
bana ‘sen kimsin de bana kimlik soruyorsun lan?’ dedi. Bunun üzerine kendisine geçenlerde 
Avcılar’da bir kadının kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırılarak tecavüz edilmesi olayının 
ardından İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın vatandaşlardan polise kimlik sormalarını 
istemesini hatırlattım. Ben daha sözümü bitirmeye fırsat bulamadım ki birden bana tekme tokat 
saldırmaya başladılar ve beni darp ettiler”.  

— 20 Aralık 2008’de İstanbul’un Şişli İlçesi’nde, bir bar girişinde güvenlik görevlisini bıçakla 
yaralayan Iraklı gruba müdahale eden polis ekibinden C.K., 2 kişiye ateş etti. Yaralı 2 kişiden biri olan 
Muhsin Kasapoli kaldırıldığı hastanede öldü. 

— 17 Aralık 2008’de İstanbul’da kardeşinin nişan törenine katılan şarkıcı Alişan, kuzeni 
Mehmet Tekin’in (22) polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp dövüldüğünü; kendisinin de kuzeninin 
tutulduğu Üsküdar Doğancılar Karakolu’nda polis memurlarınca “rahat dur, seni de yeğenin gibi 
yaparız” şeklinde tehdit edildiğini savundu. Ümraniye Devlet Hastanesi’ndeki muayenenin ardından 
karakola getirilen Tekin ise polis memurlarının kendisine “Pis PKK’lı, sen şimdi görürsün” diyerek 
şiddet uyguladıklarını iddia etti. 

— Ahmet Kırmızıoğlu, 22 Aralık 2008’de İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde 
yaptığı basın açıklamasında, ehliyet almak için başvurduğu Bostancı Trafik Şube Müdürlüğü'nde 4 
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Aralık 2008’de polis memurlarının kendisini dövdüğünü belirtti. Kırmızıoğlu, başından geçenleri 
şöyle anlattı: “4 Aralık'ta Bostancı Trafik Şube Müdürlüğü'ne gittim. İşlemler sırasında, polisin bir 
evrağımın fotokopisini yeniden çektirmemi istemini tam anlayamayınca, polise cümleyi 
tekrarlattırmak istedim. Birkaç kez daha anlamayınca, polis sinirlenerek evrakları yüzüme fırlattı. Ben 
de 'insanca muamele göremiyoruz' diye tepki gösterdim. Bunun üzerine yaklaşık on polis beni avukat 
görüş odasına götürerek dövdü, hakârette bulundu. Ardından 'polise mukavemet' iddiasıyla gözaltına 
alındım ve ertesi gün savcılıktan serbest bırakıldım”. 

— İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde 24 Aralık 2008’de işyerinin önüne otomobilini park 
etmek isteyen polis memuru M.G. (22) ile dükkânın sahibi Tuğrul Erdemirci (32) arasında “park 
etme” sorunu nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, M.G. havaya 5 el ateş açtı. Mermilerden 
biri Demirci’nin sol dizine, diğeri de sağ ayak bileğine isabet ederek Demirci’nin yaralanmasına neden 
oldu. Demirci ve M.G.’nin birbirlerinden şikâyetçi oldukları öğrenildi. 

2009 

— 5 Ocak 2009’da Ankara’nın Dikmen Semti’nde polis ekipleri, Halkevleri üyesi bir grubun 
kimliklerini Genel Bilgi Taraması (GBT) yapmak amacıyla aldığı, kimliklerini geri isteyen gruba ise 
biber gazı ve coplarla müdahale ettiği öğrenildi. Saldırı sonrasında 2 kişi çeşitli yerlerinden 
yaralanırken, 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin de gözaltına alınarak 
Çankaya Merkez Karakolu’na götürüldükleri ve hâlâ gözaltında tutulan 9 kişinin işkence ve kötü 
muamele gördüğü bildirildi. 

— Manisa’da 6 Ocak 2009’da Abdullah Topçu, Remzi Karagöz, İhsan Yılmaz, Sabri Yılmaz, 
Şinasi Kurt, M. Sıdık Ilgaz, Mustafa Ayhan, Vedat Taş ve Gülistan Çelik’in gözaltına alındığı eş 
zamanlı ev baskınları sırasında polis ekiplerinin Murat Topçu’yu başından yaraladığı, evlerdeki 
eşyaları dağıttığı iddia edildi. Topçu, “çabuk kapıyı aç yoksa başına sıkarım’ diye sesler geliyordu. 
Ben de ‘anahtarı alıp açacağım’ dememle kapıyı balyozla kırmaları bir oldu. İnsanlıkdışı bir 
muameleye maruz bırakıldık. Hepimizi dayaktan geçirdiler. Sonra kardeşim Abdullah Topçu’nun 
ellerini kelepçeleyip götürdüler” diye konuştu. 

— Demokratik Haklar Federasyonu’na bağlı Sarıgazi’deki Anadolu Demokratik Haklar 
Derneği üyesi Hüseyin Arslan ve İnan Coşar adlı iki kişi, maskeli kişilerce kaçırılarak işkence 
gördüklerini savundular. Anadolu Demokratik Haklar Derneği, olayla ilgili şu bilgileri verdi: “7 Ocak 
2009 Çarşamba günü, saat 11:00 civarında Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde yürüyen Hüseyin Arslan 
adlı üyemiz tanımadığı genç bir kadın tarafından adres sormak bahanesiyle ara sokağa getirilmiştir. 
Sokakta konumlanan kar maskeli kişiler tarafından bir aracın içine sokularak gözleri bağlanmış ve 
kendisine uzun namlulu silah doğrultulmuştur. 4 kişi oldukları sanılan kişiler tarafından ormanlık 
alana götürülen Arslan, üzerindeki elbiseler çıkartılarak darp edilmiş ve yere yatırılmıştır. Çeşitli 
işkence metotları uygulanan üyemize, ‘sizi biliyoruz, ensenizdeyiz, bir dahaki sefere böyle 
kurtulamazsın’ gibi psikolojik saldırı yöntemleri uygulanmıştır. Tekrar araca bindirilen üyemiz 
Sarıgazi’de bulunan bir okulun önüne bırakılmıştır. 8 Ocak Perşembe günü İnan Çoşar adlı üyemize 
dönük benzer bir saldırı gerçekleşmiştir. Saat 11:00 civarında evinden çıkarak Demokrasi Caddesi’ne 
doğru yürümekte olan üyemiz arkasından yaklaşan bir aracın içine zorla sokulmuş ve gözleri 
bağlanmıştır. Yine kar maskeli olan kişiler tarafından aracın içinde kaba darp, küfür ve çeşitli 
işkencelere maruz kalan üyemizin vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak yaraları bulunmaktadır. 
Benzer şekilde yapılan psikolojik saldırıların yanı sıra bir başka dernek üyesinin adını telaffuz 
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edilerek, ‘sıra onda, onun da hesabını göreceğiz’ denmiştir. Taşdelen köprüsü civarında otoyol 
kenarına atılan üyemiz hastaneye kaldırılmıştır”. 

— 4 Ocak 2009’da Denizli’de, otomobilinde ruhsatsız iki pompalı tüfekle yakalanarak 
gözaltına alınan Selim Aydın (32), götürüldüğü 10 Nisan Karakolu’nda, kendisini darp ettiklerini ileri 
sürdüğü polis memurları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis memurları da Selim 
Aydın’ın kendilerine mukavemette bulunduğunu iddia ederek şikâyetçi oldu. Denizli Devlet 
Hastanesi’nde yapılan adlî muayeneler sonucunda Aydın’a 3 ay, karakolda görevli bir başkomisere de 
5 gün iş göremez raporu verildi. Aydın yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Karakolda, üzerime 8–10 
kadar polis çullanıp, başıma kaburgalarıma ve bacaklarıma tekme tokat vurdu. Yere düştüğümde, bir 
başkomiser başımı ayağıyla ezdi. Karakola gelen Denizli Barosu avukatlarından Uğur Çelikten’in 
gözünün önünde bile dayak yedim. Daha sonra başımı ayağıyla ezen başkomiser, bana ‘bu konuyu 
uzatmayalım’ dedi”.  

— 11 Ocak 2009’da İzmir’de Aliağa Spor Salonu’nda oynanan Aliağa Petkimspor-
Galatasaray Cafe Crown basketbol maçında çıkan olaylar üzerine polis ekipleri taraftarlara cop ve 
biber gazıyla müdahale etti.  

— 1 Ocak 2009’da İstanbul’un Kağıthane İlçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, 
kovaladıkları bir kişinin Kağıthane Devlet Hastanesi Acil Servis Birimi’ne girmesi üzerine servise 
girdi. 2 sivil polis memurunun acil serviste kovaladıkları kişiyi yakalayarak darp etmeye başlamaları 
üzerine hemşire A.Y.’nin “burası hastane, hastaları korkutuyorsunuz” demesi üzerine sivil polis 
memurlarından A.A., A.Y.’ye silahını doğrultup “sen kimsin? Seni de gebertirim” dediği savunuldu. 
Aynı hastanede 8 Ocak 2009’da meydana gelen olayda ise, Doktor Evren Arslan, intihar girişiminde 
bulunan ve yarı baygın halde olan bir hastayla ilgilenirken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
bağlı polis memuru Ö.O., hastanın ifadesini almak istedi. Hastanın ifadesinin alınmasının tıbben 
uygun olmadığını belirten Arslan, Ö.O. tarafından “şerefsiz, sana gününü göstereceğim. Bana işimi 
öğretme” şeklinde tehdit edildi.  

— 22 Aralık 2008’de İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nin Tarlabaşı Semti’nde Kader (60) adlı 
transseksüel, polis memuru olduğunu söyleyen birinin ticari taksiden inip yanına geldiğini, kendisine 
hakaret etmeye başladığını, kendisinin de ‘ileri gitme’ demesi üzerine kendisini darp ettiğini ve 
kolunun kırıldığını savundu.  

— 16 Kasım 2008’de Mersin’in Silifke İlçesi’nde, Ercan Ay (25) ve Yalçın Ay (28), sokakta 
gördükleri Mahmut Coşkun’a (83) yardım edilmesi için 155 Polis İmdat’ı aradı. Gelen polis 
memurlarının “bu bizim işimiz değil” demesi üzerine Ercan Ay’ın, Coşkun’a yardım yapılmadığı 
takdirde polis memurları hakkında şikâyette bulunacağını söylediği; bunun üzerine Ercan Ay’ın polis 
ekibi tarafından gözaltına alındığı ve karakolda darp edildiği 15 Ocak 2009’da öğrenildi. Kardeşinin 
bırakılmaması üzerine karakola gittiğinde dayak olayına şahit olup, “kardeşime neden vuruyorsunuz?” 
diye tepki gösterdiğini öne süren Yalçın Ay da gözaltına alınarak dövüldüğünü iddia etti. Bir süre 
sonra gelen ve yeğenlerinin bırakılmasını isteyen amca Erdoğan Ay (47) da gözaltına alınarak darp 
edildiğini ileri sürdü. Polis memurları ise kendilerine küfür ve hakaret edildiğini, görevlerini yapmaya 
engel çıkarıldığını söyleyince savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 3 kişi hakkında 
“görevli polis memuruna hakâret ettikleri ve karşı koydukları” suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 265/1. maddesi uyarınca 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle Silifke Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde dava açıldı.  
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— Salih Gökgöz, 13 Ocak 2009’da İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde arkadaşı ile gezerken polis 
ekibi tarafından darp edildiğini savundu. Gökgöz, 16 Ocak 2009’da yaşadıklarını İnsan Hakları 
Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde şu şekilde anlattı: “Resmi kıyafetli iki çevik kuvvet polisinden biri 
kız arkadaşıma omuz vurarak çantasını yere düşürdü. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi davranarak 
giderken, ben, ‘insan bir özür diler’ dedim. Polislerden biri ‘özürü senden mi öğreneceğiz’ diyerek 
beni darp etmeye başladı. Ben tepki gösterince diğer polis de bana vurmaya başladı. Polislerin hiçbir 
yerinde sicil numaraları yoktu. ‘Sesin biraz daha çıkarsa seni karakola alırız ve sabaha kadar döverek 
öldürürüz’ şeklinde tehdit ettiler”. 

— 19 Ocak 2007’de İstanbul’un Şişli İlçesi’nde bulunan Agos Gazetesi’nin önünde Ogün 
Samast tarafından öldürülen Hrant Dink, öldürülüşünün 2. yılında 19 Ocak 2009’da aynı yerde ve aynı 
saatte binlerce kişi tarafından anıldı. Saygı duruşunun ardından tiyatrocu Halil Ergün’nün 
konuşmasıyla devam eden anma toplantısından sonra Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba 
polis ekipleri izin vermedi ve müdahale etti. Grubun gaz bombası, cop, tazyikli su ve biber gazıyla 
dağıtıldığı müdahale sonrasında 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

— 22-23 Ocak 2009’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) 
çıkan olaylarda gözaltına alınan öğrenciler, gözaltında gördükleri işkence ve kötü muameleye ilişkin 
İHD Ankara Şubesi’nde 24 Ocak 2009’da basın açıklaması yaptı. Gözaltına alınanlardan Halil 
Sönmez’e Hacettepe Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nden verilen raporda, Sönmez’in boyun 
kısmındaki omurilikte ödem oluştuğu ve birçok yerinde, yarılmalar, şişlikler ve morarmalar tespit 
edildiği belirtildi. Sönmez, “boyun bölgeme dipçikle vurdular ve ödem oluşmuş. Darp edilmeyen 
tarafım kalmadı. Gözaltı kaydım tutulmadığı için uzun süre hastanede de müdahale etmediler” dedi. 
Gözaltına alınanlardan Gözde Yıldız, “bizi saatlerce beklettiler ve esnafa teşhir ettiler. Burada esnafın 
saldırısına uğradık. Daha sonra yaklaşık 4 saat boyunca ve 4 araç değiştirerek bizi gezdirdiler. 
Arabalar içinde, hem fizikî hem de sözlü tacize maruz kaldık. Yine rastgele darp ettiler” dedi. 

— 21 Ocak 2009’da Zaman Gazetesi’ne yapılan molotofkokteylili saldırının faili oldukları 
gerekçesiyle 23 Ocak 2009’da gözaltına alınan 5 öğrenciden 3’ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 
Erhan Ergül, Zafer Güney ve Fırat Yurt adlı öğrenciler, gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz 
kaldıklarını öne sürdü. Gözaltında polis memurlarının kendisini dövdüğünü belirten Erhan Ergül, 
darbelerden dolayı çenesinden yaralandığını ifade etti. 

— 26 Ocak 2009’da Şanlıurfa’da sabaha karşı devriye görevi yapan polis ekipleri, 
durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Ekiplerin “dur” ihtarına rağmen kaçmaya 
çalıştıkları iddia edilen 3 kişiden İbrahim Halil Çoban (17), polis memurlarından birinin silahını 
almaya çalıştığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu öldürüldü. 

— 27 Ocak 2009’da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Diş 
Hastalıkları Bölümü’nde hastanenin özel güvenlik görevlileriyle polis memurları arasında çıkan 
tartışma sonucu özel güvenlik görevlileri Cemal Yavuz ve Süleyman Uran ile Şükrü Pamukçu ve 
Metin Daşlı’nın polis ekibi tarafından darp edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan yaralılardan Cemal 
Yavuz’un iç kanama şüphesiyle müşahede altına alındığı bildirildi. 

— 29 Ocak 2009’da İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde PTT Şubesini soymak isteyenlerle 
polis ekibi arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucu 1 kişi öldü. İstanbul Valisi Muammer Güler 
yaptığı açıklamada, soygun girişiminde bulunduğu iddia edilen kişilerin El-Kaide üyesi olduğunu ve 
biri ağır yaralı olmak üzere 3 kişinin sağ olarak yakalandığını belirtti. 
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— 1 Şubat 2009’da, Emekçi Hareket Partisi üyesi iki transseksüelin Eskişehir’de bir polis 
ekibinin coplu saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. 

— 1 Şubat 2009’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Abdullah Öcalan’a verilen hücre cezasını 
protesto etmek ve Kürtçe’nin resmî dil olarak kabul edilmesi talebini dile getirmek için basın 
açıklaması yapan grubun, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Cizre İlçe binasına doğru yürüyüşe 
geçmesi üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti. Müdahale sonucu Hüseyin Benzer’in (19) atılan 
gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. 

— Selga Tekstil Atölyesi işçileri, 2 Şubat 2009’da İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul 
Şubesi’nde düzenledikleri basın toplantısında, iş makinelerinin kaçırılmasını engellemek için işyerinde 
beklerken maruz kaldıkları polis müdahalesini anlattı. Dokuma, Örme, Boyama, Trikotaj ve Giysi 
İşçileri Sendikası (Tekstil-Sen) Genel Sekreteri Beycan Taşkıran, işçilerin işyerini işgâl ettikleri 
esnada içeride 80 işçinin çalıştığını ifade ederek “tümü gaz yedi. Bayılanlar oldu. 20-30 kişi polis 
tarafından darp edildi” dedi. Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Sezin Uçar ise toplantıda 
yaptığı konuşmada, “yaşananlar hakkında bugün suç duyurusunda bulunacağız” dedi. İşçilerden 
Mazlum Balki “sürekli belime vurup sakat bırakmaya çalışıyorlardı. Beni kadın işçilerin karşısına 
çıkarıp, ‘bakın biz adamı böyle yaparız’ diyerek onları korkutmaya çalıştılar” diyerek işkence ve 
tehditlerin polis araçlarında ve karakolda da devam ettiğini söyledi. 

— Van’da Abdullah Öcalan’a verilen hücre cezasını protesto etmek amacıyla 31Ocak 2009’da 
yapılan eylem sonrası gözaltına alınan M.B. (13), gözaltında kaba dayağa, fiziki tacize maruz kaldığını 
ve kendisinin ajanlık yapması yönünde tehdit edildiğini savunarak 3 Şubat 2009’da İHD Van 
Şubesi’ne başvurdu. M.B. gözaltında başından geçenleri şöyle anlattı: “yakalandığım andan itibaren 
tekme tokat dövülmeye başlandım. Beni yakalayan polisler, kolumu bükerek karnıma ve sırtıma tekme 
ile vurdular. Polisler, ışıkları söndürerek üzerimi arama bahanesiyle vücudumun çeşitli yerlerine 
dokunarak beni taciz ettiler. Bir polis bana ‘sana tecavüz ederim’ diyordu sürekli. Benden, eyleme 
katılan 15 kişinin ismini vermemi istediler”.  

— 4 Şubat 2009’da Hakkâri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını protesto eden gruba polis 
ekiplerinin havaya ateş açarak müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. 

— 7 Şubat 2009’da Şırnak Barosu’na kayıtlı Hüseyin Cihan bir trafik suçu nedeniyle Şehit 
Mehmet İşler Polis Karakolu’na çağrıldı. Cihan’ın avukat arkadaşı Serhat Kadırhan ile beraber gittiği 
karakolda çıkan bir tartışmanın ardından polis memuru B.Ö.’nin iki avukata silahıyla ateş açtığı 
öğrenildi. Polis memuru B.Ö.’nün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı olaya ilişkin Şırnak 
Barosu’nun yaptığı açıklamayı okuyan Baro Başkan Yardımcısı İdris Tanış, şunları söyledi: “Şehit 
Mehmet İşler Polis Karakolu’nda, meslektaşlarımız avukat Hüseyin Cihan ve avukat Serhat 
Kadırhan’a, aynı karakolda görevli polis memuru B.Ö. tarafından öldürme kastıyla ateş açılmış, 
arkadaşlarımız şans eseri olaydan yara almadan kurtulmuşlardır. Vatandaşın can ve malını korumakla 
görevlendirilen bir polis memurunun, fütursuzca karakolun içinde böyle bir eyleme girişmesinin 
savunulur hiçbir tarafı olamaz. Olayı nefretle kınıyoruz. Eylemi gerçekleştiren polis memurunun 
görevden alınması ve tutuklanması hukuk devletinin gereğidir”. Avukat Serhat Kadırhan karakolda 
tartıştıkları polis memurunun üzerlerine 3-4 el ateş ettiğini belirterek, “karakolda arkadaşım Hüseyin 
Cihan ile bir polis memuru tartıştı. Polis memuruna bu şekilde davranmaması gerektiğini söyledim. 
Benimle de tartışmaya başladı. Ben de sicil numarasını istedim. Vermedi ve bir arbede yaşandı. 
Arbede sırasında polis memuru silahına davrandı ve o esnada kaçan bir kişinin üstüne bir el ateş etti. 
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Cam kurşungeçirmez olduğundan isabet ettiremedi. Daha sonra silahını bize doğrultarak 3-4 el ateş 
etti. Bu arada, bir polis memuru onu durdurmaya çalışıyordu” diye konuştu. 

— 6 Şubat 2009’da İzmir’de S.K. (16) ve S.K. (19) adlı iki kardeşin F.Ç. (37) adlı sivil polis 
memurunun kızına “laf attıkları” gerekçesiyle götürüldükleri Enes Bediz Karakolu’nda polis 
memurları tarafından darp edilmeleri sonucu S.K.’nin (16) kulak zarının patladığı bildirildi. 

— 30 Ocak 2009’da İzmir’de gözaltına alınan Cahit İldeniz, Cahit Bayık, Miran Bilgin, 
Ramazan İldeniz ve Hamza Öztürk karakolda dövüldüklerini savundu. 5 kişinin götürüldükleri 
Işıkkent Karakolu’nda gördükleri işkence ve kötü muamelenin ardından karakolu temizlemeye 
zorlandıkları öğrenildi. 

— Ankara’nın Mamak İlçesi’nin Ortaköy Mahallesi’nde 9 Şubat 2009’da trafikte yol verme 
nedeniyle çıkan tartışma sonucu polis memuru M.S. (26), Halil Efe’ye (22) ateş ederek Efe’nin ağır 
yaralanmasına neden oldu. Efe’nin hayatî tehlikesinin devam ettiği belirtilirken olay yerinden kaçan 
M.S.’nin yakalanmasının ardından tutuklandığı öğrenildi. 

— 13 Şubat 2009’da, Konya’da gözaltına alınan Nurettin Bağcı, götürüldüğü Özalkent Polis 
Merkezi’nde ayağından vuruldu. Karakoldan yapılan açıklamada polis memurunun Nurettin Bağcı’nın 
üzerinden çıkan tabancayı kurcalarken silahın ateş aldığı ve kurşunun Bağcı’nın ayağına isabet ettiği 
belirtildi.  

— 15 Şubat 2009’da, Mersin’de 7 çocuk gözaltında işkence gördüklerini belirterek İnsan 
Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesine başvurdu. C.S. (14), S.Ö. (14), S.S. (14), S.Y.(14), Ö.S.(14), 
F.E. (14) ve R.K. (14) adlı 7 çocuk, gözaltında tutuldukları 3 gün boyunca gördükleri işkence ve kötü 
muameleden ötürü vücutlarında darp izi oluştuğunu savunarak polis memurları hakkında suç 
duyurusunda bulundu. Gözaltına alınanlardan C.S. (14), “beni ve komşu çocuklarını gözaltına 
aldıklarında coplarla kafamıza vurdular. Bize küfür ettiler” dedi. B.Ö. (14) ise, “bizi karanlık bir odaya 
götürüp orada dövüyorlardı. Sürekli suçu kabul etmemiz için bize baskı yapıyorlardı. Ellerindeki 
elektrik çıkartan cihazla bizi tehdit ediyorlardı” diye konuştu. 

— 14 Şubat 2009’da Şırnak’ın İdil İlçesi’ndeki gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin 
attığı biber gazının fişeğinin İhsan Şen’e (17) isabet etmesi sonucu Şen’in ağır yaralandığı öğrenildi. 

— 14 Şubat 2009’da Mersin’in Akdeniz İlçesi’ndeki yürüyüşe müdahale eden güvenlik 
güçlerinin gruba ateş açması sonucu Nazmiye Azgan (30) ağır yaralandı. 

— 15 Şubat 2009’da İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) 
seçim bürosunun açılışının ardından gözaltına alınanlardan Y.A. (17), M.D. (14), İ.Ö. (16) karakolda 
işkence ve kötü muamele gördüklerini savundular. 3 çocuk, polis memurlarının kemer ve palaskalarla 
kendilerine vurduğunu ifade etti. 

— 14 Şubat 2009’da İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde polis memuru H.Ö.’nin (43) bir süredir 
birlikte olduğu O.Ü.’yü (32) başından tek kurşunla vurarak öldürdüğü öğrenildi. 19 Şubat 2009’da 
yakalanan H.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. 

— Diyarbakır’da 15 Şubat 2009’da Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin 
yıldönümü nedeniyle meydana gelen olaylarda gözaltına alınan Mehmet Güneş (63) ve Aydın Dinç 
(20) gözaltında gördükleri işkence ve kötü muameleden dolayı hastaneye kaldırıldı. Güneş’in aldığı 
darbeler nedeniyle vücudunun her yerinde morluklar oluştuğu, Dinç’in ise kaburgalarının kırıldığı 
bildirildi. 
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 — 24 Şubat 2009’da Abdurrahman Şahin (19), İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde iki sivil polis 
memurunun kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiştiğini belirten 
Şahin olayı şöyle anlattı: “Bir bankanın önünde otururken önceden de tanıdığım iki sivil polis gelip 
beni oturduğum yerden zorla kaldırdı. Beni Bekar Sokak’ın aşağısına sürükleyerek götürdüler. Bir 
barın kapı girişinde beni sıkıştırdılar. Birisi sarışın diğeri ise hafif sakallı esmer iki sivil polis memuru 
gözüme defalarca ayakkabılarıyla tekme attı”. 

— 26 Şubat 2009’da Adana’nın Kozan İlçesi’nde polis memuru F.Y., tartıştığı Mehmet 
Köten’i tabancasıyla vurarak öldürdü. F.Y.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. 

— 28 Şubat 2009’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde kendisini sivil polis memuru olarak 
tanıtan Ferhat Alparslan (28) ile Zafer Aydın ve Oktay Aydın arasında çıkan tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu Ferhat Alparslan, Zafer Aydın’ı ve Oktay Aydın’ı silahıyla vurarak öldürdü. 2 
kişinin de yaralandığı olayın ardından tutuklanan F.A.’nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet 
Şubesi’nde tekniker olarak çalıştığı öğrenildi. 

— 5 Mart 2009’dea Bursa'da, kırmızı ışıkta geçtiği için polis ekibinin “dur” ihtarında 
bulunduğu Sedat Değer’in (31) kaçmaya çalıştığı aracıyla kaza yaptığı öğrenildi. Ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

— 5 Mart 2009’da Aydın'ın Karpuzlu İlçesi’nde H.Y. adlı polis memurunun, çayını geç 
getiren kahvehane işletmecisi Dursun Köken’i darp ettiği ileri sürüldü. İddiası üzerine İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne giden bir grup protesto eylemi yaptı. Aydın Emniyet Müdürü Kamil Çolak ise olay 
hakkında, “'hiç bir sıkıntı yok. Adli yönden olayın soruşturması sürüyor. Gereken neyse o yapılacak'” 
dedi. 

— 6 Mart 2009’da İstanbul’da aşırı sağcı grupların Fındıklı Lisesi öğrencilerine saldırısına 
müdahale eden polis ekiplerinin 3 öğrenciyi yaraladığı bildirildi.  

— 6 Mart 2009’da Antalya’nın Finike İlçesi’nde trafik polis memuru A.Ç. ile emekli asker 
Avni Yeniay arasında belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
sonucu A.Ç., tabancasıyla Yeniay’ı vurarak ağır yaraladı. Yeniay’ın beyin ölümünün gerçekleştiği 
bildirildi. 

— 16 Mart 2009’da, İstanbul’da Dünya Su Forumu’nu protesto için forumun yapıldığı Sütlüce 
Kongre ve Kültür Merkezi’ne yürümek isteyen “Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu”na polis 
ekipleri plastik mermi, cop, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale ederek 17 kişiyi gözaltına aldı. 

— 22 Mart 2009’da Konya’da Kadir Düzgün (24) otomobiliyle giderken polis ekiplerinin 
Düzgün’ün “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. 

— 18 Mart 2009’da Bursa’nın Kestel İlçesi’nde üzerini aramak isteyen bir polis memurunu 
silahıyla ateş ederek öldüren Ender Bulhaz Aktürk’ün gözaltında askı, falaka, basınçlı su, kaba dayak, 
buz üzerinde yürütme gibi işkence yöntemlerine maruz kaldığı ileri sürüldü. Kaburga kemiği kırılan 
Aktürk’ün hastaneye kaldırıldığı Avukat Özlem Gümüştaş tarafından 23 Mart 2009’da bildirildi. 
Gümüştaş, “kaburgalarının neredeyse tamamı kırık. Vücudunun birçok yerinde yaralar ve çizikler var. 
Ayakları falakadan dolayı şişmiş durumda. Durumu oldukça kritik” diye konuştu.  

— 20 Mart 2009’da Adana’da sokakta bira içerek sohbet eden M.S. ile M.B.’nin, çevreyi 
rahatsız ettikleri iddiasıyla polis memurları tarafından dövülerek gözaltına alındıkları bir işyerinin 
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güvenlik kamerasının olayı kaydetmesi sonucu ortaya çıktı. M.S. ve M.B., “görevli memura 
mukavemet ettikleri” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

— 23 Mart 2009’da Siirt’teki Newroz kutlaması sonrasında gözaltına alındıktan sonra 25 Mart 
2009’da “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) 
muhabiri Abdurrahman Gök’ün gözaltında işkence ve kötü muamele gördüğü Adli Tıp Kurumu’ndan 
verilen raporda yer alan Gök’ün vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğuna dair ifadelerle 
belgelendi. 

— Diyarbakır’da 12 Eylül 2006’da 10 kişinin ölümü ve 68 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 
ve Türk İntikam Tugayları’nın (TİT) üstlendiği bombalı saldırıyla ilgili olarak saldırıyı Partiya 
Karkerên Kurdistan-Kürdistan İşçi Partisi (PKK) adına düzenledikleri iddiasıyla 22 Mart 2009’da 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Mersin, Mardin, Batman, Sakarya 
ve Şanlıurfa’da düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiye, haklarında yapılan 
suçlamaları kabul etmeleri yönünde gözaltında işkence ve kötü muamele yapıldığı ileri sürüldü. 
Tutuklanan B.G. ve M.E.’nin istediği avukatlar yerine Diyarbakır Valiliği’nin avukatlığını yapan Ayla 
Ülkü Bayram’ın gözaltındakilerin sorgu ifadelerinin alınmasına katıldığı belirtildi. 

— 29 Mart 2009’da İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Tarlabaşı Mahallesi’nde bir kişinin 
polis memurunun yüzüne şişe attığı iddiası üzerine şişe attığı iddia edilen kişiyi arayan polis 
ekiplerinin, baskın düzenledikleri bir evde Hakim Adlığ’ı (37), aradıkları kişi olduğunu zannederek 
dövdükleri iddia edildi. Polis memurlarının Adlığ’ın ellerini kelepçeleyip Adlığ’ı cop ve tekmelerle 
dövdükleri ilerü sürülürken Adlığ, iki gün hastanede yattıktan sonra savcılığa suç duyurusunda 
bulundu. Adlığ, şikayet dilekçesinde “uyuduğum sırada 5-6 polis memuru beni öldüresiye dövdü. 
Birisi ağzıma silah dayadı. Aradıkları kişinin ben olmadığım anlaşılınca beni o halde bırakarak özür 
dileyip gittiler” dedi. 

— Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde Abidin Bakay, 29 Mart 2009’daki yerel seçimlerde görevli 
olduğu seçim sandığının başında tartışma yaşadığı polis memurlarının 30 Mart 2009’da zorla İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine sokarak kendisini dövdüklerini ileri sürdü. 

— 5 Nisan 2009’da Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde polis ekipleri, kimlik sordukları Emre 
Günay’ın (30) polis ekiplerine ateş ederek kaçması üzerine yapılan “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla 
Günay’ı öldürdü. 

— 2 Nisan 2009’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Malik Zengin adlı avukat ile Zengin’in 
asistanı Damla Taş, polis otomobiliyle yaptığı kaza sonrasında 8 polis memuru tarafından 
dövüldüğünü savunarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kaza sonrasında tutanak tutulmasını 
istediği için darp edildiğini söyleyen Malik Zengin, 45 dakika karakola götürülmeyerek gözaltına 
alınması için savcılık izni gerekmesine rağmen kelepçelenerek dövüldüğünün ve götürüldüğü polis 
merkezinde de hakâret ve fiziki saldırıya uğradığını ifade etti. 

— 4 Nisan 2009’da İstanbul’da Beşiktaş taraftarlarının futbolcuları motive etmek için 
düzenlediği “Meşaleli Yürüyüş”e polis ekipleri cop, biber gazı, basınçlı su, gaz bombasıyla müdahale 
etti.  

— 4 Nisan 2009’da Abdullah Öcalan’ın doğum günü olması nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç 
İlçesi’nden Halfeti İlçesi’ne yürüyüş yapmak isteyen gruba kolluk güçlerinin müdahale ederek 2 
kişinin ölmesini 6 Nisan 2009’da Hakkâri’de protesto eden kalabalığa polis ekiplerinin müdahale 
etmesi sonucu 12 kişi yaralandı. 
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— 7 Nisan 2009’da Van’ın Erciş İlçesi’nde, Şanlıurfa’da Abdullah Öcalan’ın doğum gününü 
kutlamak için yapılmak istenen yürüyüşe kolluk güçlerinin müdahale etmesi sonucu 2 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan olayları protesto eden basın açıklamasının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 
serbest bırakılan Ömer Demir gözaltında kendilerine işkence ve kötü muamele yapıldığını savundu. 
Ömer Demir kendisiyle beraber gözaltına alınan Mevlüt Şeyhun, Cihat Kandemir, Umman Balıkçı, 
Ömer Demir ile M. Hanifi Sağlam’a İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memurlarının coplarla 
saldırdığını söyledi. Demir, gözaltında kaldıkları iki gün boyunca kelepçeleri çıkarılmadan sürekli 
olarak kaba dayağa maruz kaldıklarını ve doktor muayenesinde kendilerine rapor verilmediğini 
belirtti. 

— Şanlıurfa’da meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla Mersin’in Akdeniz 
İlçesi’ndeki gösterilere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.K.’ye (16) 9 Nisan 2009’da 
gözaltında işkence ve kötü muamele yapılması sonucu M.K.’nin kafasına 6 dikiş atıldığı ileri sürüldü. 

— Şanlıurfa’da meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla 5 Nisan 2009’da Eyyübiye 
Mahallesi’nde yapılan gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan C.A. ve M.Ö. adlı iki çocuğa 
gözaltında işkence ve kötü muamele yapıldığını belirten Avukat Cemo Tüysüz, 10 Nisan 2009’da 
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

— 9 Nisan 2009’da İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi, kolluk güçlerinin aşırı güç 
kullanımı sonrasında Ahmet Özdemir’in (18) kolunu, Mehmet Nuri Özkan’ın (64) ise bacağını 
kırdığını açıkladı. İHD Adana Şubesi Başkanı Ethem Açıkalın’ın yaptığı açıklamada, 7 Nisan 2009’da 
otobüs bekleyen Ahmet Özdemir’in sivil polis memurlarının darp etmesi sonucu kolunun kırıldığının; 
bir kahvehanede çalışan Mehmet Nuri Özkan’ın ise polis memurlarının coplu saldırısı sonucu 
bacağının kırıldığının bilgisine yer verildi. 

— 12 Nisan 2009’da Van’ın Muradiye İlçesi’nde polis memurlarıyla Muradiye Çok Programlı 
Lisesi öğrencileri arasındaki oynanan futbol maç sırasında, bir öğrencinin Kürtçe olarak “pas 
istemesi”ne tepki gösteren polis memurlarının öğrencilere saldırması üzerine 4 öğrenci yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 

— 13 Nisan 2009’da İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde başlatılan gecekondu yıkımı kararına 
direnen mahalle halkına plastik mermilerle müdahale eden kolluk güçleri 15 kişiyi gözaltına alırken 
çıkan olaylarda 30 kişi yaralandı. 14 Nisan 2009’da ise İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde başlatılan 
gecekondu yıkımı kararına direnen mahalle halkına cop, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale 
eden kolluk güçleri 32 kişiyi gözaltına alırken çıkan olaylarda 33 kişi yaralandı. 16 Nisan 2009’da 
İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde başlatılan gecekondu yıkımı kararına direnen mahalle halkına cop, 
biber gazı ve plastik mermilerle müdahale eden kolluk güçleri 40 kişiyi gözaltına alırken çıkan 
olaylarda 60 kişi yaralandı. 

— 15 Şubat 2009’da Diyarbakır’daki gösterilere müdahale eden kolluk güçlerinin kullandığı 
biber gazından etkilenen Sinan Aydın’ın (59) hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü fakat 
akciğerlerine dolan gazın etkisiyle 11 Mart 2009’da yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

— 19 Nisan 2009’da Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi öğrencisi A.A., M.U. ve B.Ö. adlı 3 
Kürt öğrenci, kendilerine kimlik soran bir polis ekibi tarafından darp edildiklerini ileri sürdü. 

— Berfu Beysanoğlu (35), 18 Nisan 2009’da İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde Fransa 
Başkonsolosluğu’nun önünde nöbet tutan polis memuru tarafından dövüldüğünü öne sürerek savcılığa 
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suç duyurusunda bulundu. Beysanoğlu, konsolosluğun merdivenlerine oturduğu için darp edildiğini ve 
orada bulunan polis ekibinin kendisini bir taksi durağına attığını belirtti. 

— 22 Nisan 2009’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi  halk otobüsüne ücretsiz binmek 
isteyen sivil polis memuruna kimlik soran halk otobüsü şoförü Felat Dalmızrak, 3 sivil polis memuru 
tarafından dövüldü. Dalmızrak’ı darp eden polis memurlarının “memura mukavemet ettiği” iddiasıyla 
Dalmızrak’tan şikâyetçi olduğu öğrenildi. 

— Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Demokratik Toplum Partisi’ne (DTP) 
yönelik başlatılan gözaltına almaları ve tutuklamaları 23 Nisan 2009’da Hakkâri’de protesto eden 
gruba polis ekipleri basınçlı su, gaz bombası ve biber gazıyla müdahale etti. Kolluk güçlerinin aşırı 
güç kullanımından kaçan ilköğretim öğrencisi Abdülsamet Erim (14) başını dere kenarındaki 
kayalıklara çarptıktan sonra boğularak yaşamını yitirdi. Öte yandan kameraların tespit ettiği bir 
görüntüde ise özel harekât şubesinde görevli bir polis memurunun olayları izleyen Seyfi Turan’ı (14) 
yakalayarak başına elindeki silahın dipçiğiyle vurduğu görüldü. Ağır yaralı olarak Van Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan Turan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 3’ü ağır 8 kişinin 
yaralandığı ve 15 kişinin gözaltına alındığı olaylara ilişkin açıklama yapan Hakkâri Valiliği Seyfi 
Turan’ı yaralayan polis memurunun açığa alındığını açıkladı. 

— 21 Nisan 2009’da Bingöl’de Serkan Buzğan, kendisine kimlik soran sivil polis ekibine 
kimliklerini sormasının ardından çıkan tartışma sonucu sivil polis memuru 3 kişinin kendisini 
dövdüğünü ve gözaltına alınmak için bindirildiği polis otosundan çarşıda serbest bırakıldığını 
savundu. 

— 27 Nisan 2009’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde bağlı Bostancı Semti’nde bir eve baskın 
düzenleyen polis ekipleriyle evde bulunan ve Devrimci Karargâh Örgütü’nün militanı olduğu iddia 
edilen bir kişi arasında yaklaşık 7 saat süren bir çatışmada meydana geldi. Çatışmada polis telsizinden 
yaptığı konuşmada adının Orhan Yılmazkaya olduğunu ileri sürerek, “‘teslim olmayacağını, yeteri 
kadar el bombası ve mermisinin olduğunu” iddia eden kişi, bir başkomiser ve çatışmayı izleyen 
Mazlum Şeker yaşamını yitirdi. NTV Kameramanı İlhan Kandaz’ın ve 7 polis memurunun da 
yaralandığı baskınla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın yasağı kararı aldı. 
İstanbul Valisi Muammer Güler ise baskının yapıldığı evle birlikte 60 ayrı yere polis ekiplerinin 
baskın düzenlediğini açıkladı. 

— 24 Nisan 2009’da Mersin’de polis ekipleri “yasadışı örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle 
boş bir arazide yürüyen iki kişiye “dur” ihtarının ardından ateş açtı. Cebrail Ancar’ın ağır yaralandığı 
olayın ardından iki kişinin evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunanlarla birlikte 
toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. 

— 25 Nisan 2009’da Van’da iki sivil polis memurunun gazete dağıtımcılığı yapan İ.K.’yi (14) 
dövdükleri ileri sürüldü. Darp edilen İ.K.’nin yüzünde ve boynunda yaralar oluştuğu belirtildi. 

— Vicdanî retçi Özkan Kuru, 24 Nisan 2009’da İstanbul’da gözaltında işkence ve kötü 
muamele gördüğünü belirterek 28 Nisan 2009’da İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ne 
başvurdu. Özkan Kuru, elektronik eşya satan bir alışveriş merkezinde önce özel güvenlik görevlileri 
tarafından bodruma indirildiğini, ardından kendisini gözaltına alan polis ekibinin kendisine Beyoğlu 
Ekipler Amirliği’nin nezarethanesinde kaba dayak ve soğuk su ile işkence yaptığını savundu. 

— Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Demokratik Toplum Partisi’ne (DTP) 
yönelik başlatılan gözaltına almaları ve tutuklamaları 28 Nisan 2009’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 
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protesto eden gruba kolluk güçlerinin biber gazıyla, basınçlı suyla ve gaz bombasıyla müdahalesi 
sırasında kullanılan biber gazlarından birinin bir evin penceresinden içeri girmesi sonucu evde bulunan 
4 kişi gazdan etkilenerek Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kolluk güçlerinin müdahalesinde 
başına gaz bombası isabet eden Ş.B.’nin (10) de ağır yaralandığı öğrenildi.  

— Günlerdir 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul’da Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilmek 
istenmesiyle ilgili süren tartışmalar emekçilerin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasî partilerin 1 
Mayıs 2009’da Taksim Meydanı’na çıkarak 1 Mayıs 1977’de ölen 34 kişiyi anmalarıyla sonuçlandı. 
Daha önce Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri 
Birliği’nin (TTB) Taksim Meydanı için yaptığı başvuruyu net bir ifadeyle reddeden İstanbul Valisi 
Muammer Güler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzlaşma çağrısı üzerine 1 Mayıs’ın Taksim 
Meydanı’nda “makul” bir sayıyla kutlanabileceğini söyledi. Çağrıya olumlu yanıt veren emek 
örgütlerinin tüm girişimlerine rağmen 1 Mayıs 2009’da İşçi Bayramı’nı Taksim Meydanı’nda 
kutlamak isteyen gruplara kolluk güçleri müdahale etti. İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın 
bizzat yönettiği müdahalelerde önceki yıllarda olduğu gibi kolluk güçlerinin aşırı güç kullanımı dikkat 
çekti. Bir polis telsizinden yapılan duyuruda Feriköy Semti’ndeki polis ekibinin gaz bombasının bittiği 
ve eylemci gruplara atılmak üzerelere daha fazla gaz bombası istendiği duyuldu. Zırhlı bir polis 
aracının içindeki polis memuru ise kovaladığı gruba megafonla “kaçmayın ulan kaçmayın, gelin 
buraya vatan hainleri” şeklinde seslendiği görüldü. 

1 Mayıs 1978’de Takim Meydanı’nın işçilere yasaklanmasının ardından 31 yıl sonra Taksim 
Meydanı’nda yapılan ilk kutlamalarla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Muammer Güler, 21’i polis 
memuru toplam 41 kişinin yaralandığını 108 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan 
108 kişi işlemlerinin ardından 2 Mayıs 2009’da serbest bırakıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 
ise gözaltına alınanların sayısının 400’ü geçtiğini belirtti. Gözaltına alınanlardan 5 kişi gözaltında 
işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını savunarak İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul 
Şubesi’ne başvurdu. 

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaptığı açıklamada Tarlabaşı Semti’nde kolluk güçlerince 
gözaltına alınan 2 üyesinin boş bir araziye götürülerek fizikî şiddete maruz kaldığını duyurdu. 

Tarlabaşı’ndaki şiddet olaylarından birisine tanık olan bir kişinin kaydettiği görüntülerde ise 
Ö.A.’yı etkisiz hale getiren 5 polis memurunun Ö.A.’yı kimsenin görmediğini sandıkları bir köşede 
dövdükleri görüldü. 

KESK İstanbul Şubeler Platformu Sözcüsü Nebahat Bükrek, Taksim’de yapılan 1 Mayıs 
kutlamaları sırasında şiddet uygulayan polis memurları hakkında yasal işlem yapılması için yargıya 
başvuracaklarını açıkladı. 

— Yusuf Keskin, 2 Mayıs 2009’da İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde trafik kontrolü yapan polis 
ekibinin kendisini dövdüğünü sonra da kendisine ceza kestiğini ileri sürdü. Sol elmacık kemiği kırılan, 
sol gözünde morluk ve görme bulanıklığı oluşan Yusuf Keskin’in polis memurları hakkında suç 
duyurusunda bulunduğu öğrenildi. 

— 8 Mayıs 2009’da, Mersin Limanı’nda işten atılan işçilerin 125 gündür sürdürdüğü eyleme 
polis ekipleri müdahale etti. 9 Mayıs 2009’da ise işçilere destek vermek isteyen öğrenci grubuna da 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. 
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— Ercan Özşeker (27), 6 Mayıs 2009’da Artvin’in Arhavi İlçesi’nde sokakta kendisine kimlik 
soran polis memurunun “artist artist yürüdüğü” gerekçesiyle kendisini dövdüğünü savunarak polis 
memurundan şikâyetçi oldu. 5 günlük “iş göremez” raporu alan Ercan Özşeker bir başka polis 
memurunun da şikâyetçi olmaması yönünde kendisini tehdit ettiğini söyledi.      

— 18 Mayıs 2009’da İstanbul’da Ömer İşleyen ve babası Nurettin İşleyen, trafik ekipleri 
tarafından arabalarının çekildiği otoparkta kendilerinden fatura da yazılandan daha fazla para isteyen 4 
polis memuru ile 15 otopark görevlisi tarafından darp edildiklerini savundu. Ömer İşleyen olayı şöyle 
anlattı: “Arabanın çekildiği Can Otoparkı’na gittik. Otopark görevlileri ve polisler 50 TL’lik fatura 
gösterip 200 TL istediler. 4 resmî polis, 15 de sivil vardı. Ellerimizden kelepçelendik. Küfür ederek 
bizi darp ettiler. Sonra ‘anlaşın, şikâyetçi olmayın’ dediler”. Hastaneden “darp” raporu alan Ömer 
İşleyen ve Nurettin İşleyen, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ne başvuracaklarını 
söylediler. 

— 23 Mayıs 2009’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 3 taksi şoförü, önce sokakta bir polis 
ekibinden dayak yediklerini sonra da götürüldükleri Göztepe Polis Merkezi’nde polis memurlarının 
fizikî saldırısına maruz kaldıklarını savundu. Sürekli kendilerine hakaret edildiğini de ileri süren 
şoförlerden Orhan İyikuş, “polis merkezinde kameraların görmediği merdiven altına indirildikten 
sonra da dövüldük. Moraran gözüm nedeniyle işe çıkamıyorum” diye konuştu. Muayene için gittikleri 
hastanenin de sağlam raporu verdiği taksi şoförleri hakkında polis memurlarının yaptığı suç duyurusu 
üzerine Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi 3 taksi şoförünün “polise mukavemet ettikleri” 
suçlamasıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. 

— Dicle Üniversitesi öğrencisi ve Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) üyesi Serpil 
Tütmez, 30 Mayıs 2009’da yaptığı açıklamada Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Şubesi tarafından tehdit edildiğini savundu. İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvuran Serpil Tütmez, 
savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. 

— 29 Mayıs 2009’da Ardahan’ın Göle İlçesi’nde, İhsan Holar (35) arkadaşıyla tartışırken 
gözaltına alındığını ve gözaltına alınmasına itiraz ettiği için polis memuru Ö.D.’nin kendisini darp 
ettiğini savundu. Sol gözünün morardığını belirten İhsan Holar Ö.D. hakkında suç duyurusunda 
bulunacağını söyledi. 

— 30 Mayıs 2009’da Hakkâri’de eylem olduğu sırada dışarı çıkarak televizyonunun antenini 
düzeltmeye çalışan İmdat Özer’in (19) polis ekiplerinin dipçikli müdahalesi sonucu kafasının kırıldığı 
öğrenildi. 

— 31 Mayıs 2009’da Eskişehir’in Beylikova İlçesi’nde Y.Ö. adlı polis memurunun oğluyla 
kavga eden Mehmet Avdan İlköğretim Okulu öğrencisi E.O.’yu (14), okulun tuvaletine götürerek 
E.O.’nun kafasını pisuvara soktuğu iddia edildi. E.O.’nun babası A.O.’nun suç duyurusunda 
bulunması üzerine polis memuru Y.Ö. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

— 1 Haziran 2009’da Aydın’ın Bozdoğan İlçesi’nde trafik ekibinin “dur” ihtarında bulunarak 
kendisini durdurmaya çalışması üzerine paniğe kapılarak motosikletiyle kaçmaya çalışan Hamdi 
Delefoğlu (17) kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Hamdi Delefoğlu’na taziye ziyaretine giden 
Bozdoğan Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, “oğlumuzun ölmesine neden olan polistir. Başka canlar 
yanmasın. Polis cezalandırılsın” şeklindeki tepkiler üzerine “haklısınız, ortada ne bir banka soygunu 
var, ne de bir hırsız kovalanıyor. Polis arkadaşımız motosikletin plakasını alıp takip etmeyebilirdi. 
Gerekeni yapacağız” diyerek olayla ilgili cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığını belirtti. 
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— 1 Haziran 2009’da İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde bir açıklama yapan 
Celal Çiftçi, oğlu Sami Çiftçi’nin 20 Mayıs 2009’da sivil polis ekibi tarafından ormanlık bir alana 
götürüldüğünü ve oğlunun gördüğü işkence ve kötü muamele sonucu kolunun kırıldığını savundu. 
Celal Çiftçi, sonrasında Sarıgazi Karakolu’na getirilen oğluna düşerek kolunu kırdığı yönünde zorla 
imza attırıldığını söyledi. Yapılan açıklamada bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Sami 
Çiftçi’nin serbest bırakılması istendi. 

 

 


