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İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 3 Ay Ġnsan 

Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız.  

 

Bildiğiniz gibi 2 yıldır, ülkemizde çatışmalı ortamın sona erdirilmesine yönelik bir süreç 

yaşıyoruz. Türkiye ve Kürdistan‟da yaşayan halklarda büyük umutlar yaratan bu süreç, siyasal 

iktidarın adım atma konusunda ayak direten politikaları nedeniyle maalesef ilerleme 

sağlayamamaktadır. Süreç başladığı andan itibaren toplumsal kesimlerde oluşan beklentinin 

taşıdığı pozitif enerji, giderek yerini karamsarlığa ve kaygıya bırakmaktadır. Yılbaşında 

Şırnak‟ın Cizre İlçesi‟nde ve geçtiğimiz günlerde Ağrı‟nın Diyadin ilçesi kırsalında meydana 

gelen olaylar gibi, 2 yıllık süreç içerisinde yaşanan olaylar ve yaşam hakkı ihlalleri, sürecin 

samimiyet ile ilgili yanını test eder niteliktedir. 

 

Barış, demokrasi ve insan haklarını inşa çalışmaları, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde 

şeffaf ve samimi olmalıdır. Bu süreçler, dünya deneyimlerinden de bildiğimiz üzere, hassas ve 

kırılgandır. Bu nedenle biz insan hakları savunucuları, ülkemizde ve özellikle de bölgemizde 

on yıllardır süren çatışmalı sürecin maddi ve manevi açıdan yarattığı yıkımın, bir kez daha 

yaşanmaması ve yaşanan yıkımların onarımının sağlanabilmesi için, bu sürecin karşımıza 

çıkmış önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz.  

 

Bölgemizde insan hakları ihlalleri, maalesef 2015 yılının ilk 3 ayında yine hızından hiçbir şey 

kaybetmeden devam etmiştir.  İhlaller, işkence ve kötü muamele, düşünce ve ifade özgürlüğü, 

basın özgürlüğü, toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, kadına ve çocuklara 

yönelik şiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar gibi pek çok değişik ve kategorik 

konularda açığa çıkmıştır. 

 

Kamuoyunda „Ġç Güvenlik Paketi‟ olarak bilinen ve kamu düzeninin sağlanması adı altına 

güvenlik güçlerine ve yereldeki mülki amirlere geniş yetkiler tanıyan ve TBMM‟de görüşülen 

yasa tasarısının büyük bir bölümü, demokratik kamuoyunun muhalefetine rağmen bildiğiniz 

gibi kısa bir süre önce yasalaştı. Polis devletinin bir tezahürü olan bu yasal değişiklik, daha 

şimdiden insan hakları ihlallerinde artış meydana getirmiştir. Bizler, bu yasal değişiklikle 

birlikte hak ihlallerinin artarak devam edeceği kaygısını taşımaktayız. 

 

2015 yılının ilk 3 ayında bölgemizde 31 toplumsal gösteriye müdahale edilmiştir. Bir hak 

arama yöntemi olarak bölgemizde gerçekleştirilen toplumsal gösterilere karşı, büyük bir baskı 

ve tahammülsüzlükle yaklaşıldığını belirtmek istiyoruz. Öyle ki daha gösteriler 

düzenlenmeden, „gösteriye katılacakları ve olay çıkarabilecekleri‟ şüphesiyle yurttaşların 

evlerine baskınlar düzenlenmekte ve gözaltına alınmaktadırlar. Yine 3 ay içerisinde, 

çoğunluğu gösterilere katıldıkları gerekçesiyle, 180‟i çocuk 862 kişi gözaltına alınmış, 12‟si 

çocuk 147 kişi tutuklanmıştır. Kişi güvenliği ve özgürlüğünün büyük oranda tehdit edildiği 

bölgemizde; güvenlik güçlerinin toplumsal gösterilerde, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 

veya keyfi ve kasti bir biçimde gerçekleştirdiği müdahalelerde ise, 6 yurttaş yaşamını 

yitirirken, 6 kişi de ağır biçimde yaralanmıştır. Raporumuzda yer alan bu veriler, güvenlik 

güçlerinin orantısız güç kullanımına başvurduğunu ve yasaların tanıdığı yetkileri aştığını 

ortaya koymaktadır.  

 

2015 yılının ilk 3 ayında, gerek gözaltında olsun, gerekse gözaltı yerleri dışında ve gerekse de 

toplumsal olaylarda olsun, işkence ve kötü muamele ile ilgili ihlaller yaşanmaya devam 



 

 

 3 

etmiştir. Gözaltında cinsel tacize varan insanlık dışı işkence yöntemlerinin yer aldığı 

raporumuzda, yine gözaltı birimleri dışında da işkencenin sokağa taştığını ve yurttaşların 

„öldürme kastıyla‟ hedef alındığını görebilmekteyiz. Güvenlik güçlerinin, kanunlarda tanınan 

geniş yetkilerin yanında, devlet yetkililerinin yaşanan ihlallere karşılık kolluğu destekleyici 

beyanlarından cesaret aldığı ortadadır. Bu bağlamda bizler, bir kez daha, güvenlik güçlerinin 

işlediği suçlarla ilgili yargıda cezasızlık politikasına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. 

 

Türkiye‟deki infaz rejiminin, evrensel hukuk değerlerinin uzağında kalması, hapishanelerde 

yoğun hak ihalelerine neden olmaktadır. İşkence ve kötü muamele, sevk ve sürgünler, tecrit 

ve izolasyon, çeşitli gerekçelerle mahpusların haklarından yoksun bırakılmaları gibi çok 

sayıda ihlalin meydana geldiği cezaevlerinde, özellikle sağlık hakkı ihlalleri ölümcül sonuçlar 

yaratmaktadır. Derneğimizin güncel verilerine göre, hapishanelerde 247‟si ağır 649 hasta 

mahpus bulunmaktadır. Ancak, hükümet yetkilileri, hasta mahpusların durumuna ilişkin yasal 

değişiklikler yapmak yerine; çoğunluğu siyasi olan hasta mahpusları çözüm süreci 

bağlamında siyasi pazarlık konusu yapmakta, mahpuslarsa hapishanelerde ölmektedirler. Biz 

insan hakları savunucuları, bu durumun evrensel hukuk değerleri ile bağdaşmadığını belirtir, 

bu nedenle başta hükümet olmak üzere, sorumlu tüm mekanizmalara bu konuda sorumluluk 

bilinciyle harekete geçme ve gerekli mevzuat değişikliklerini yapma çağrısında bulunuyoruz.  

 

Diğer yandan, İmralı Cezaevinde bulunan PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan ile devlet 

heyeti arasında yürütülen görüşme sürecinde,  kendisine bulunduğu cezaevinde bir takım 

yaşamsal kolaylıklar tanınmıştır. Ancak bilinmelidir ki; avukat ve aile görüşmelerini 

yapamaması, diğer mahpuslar gibi iletişim hakkını kullanamaması, sağlık açısında verimli bir 

ortamda bulunmaması bakımından içerisinde tutulduğu koşullar bir tecrit ortamıdır. Hem 

birey olarak sahip olması gereken hakları, hem de çözüm sürecinin önemli bir aktörü olması 

nedeniyle, içinde bulunduğu tecrit koşullarına son verilmelidir.  

 

Kadına yönelik şiddet, ister ailede, ister sokakta, ister gözaltında olsun; nerde olursa olsun 

politiktir. Toplumda cinsiyet eşitsizliğine yönelik algının kırılamaması ve sosyal politika 

yoksunluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkan kadına yönelik şiddet, 2015 yılının ilk 3 ayında 

bölgemizde yine vahim bir tablo ile karşımıza çıktı. Sadece 3 ayda 13 kadın intihar etti, 3‟ü 

ise teşebbüste bulundu. 7 kadın aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirirken, 3 kadın ise 

yaralandı. Toplumsal alanda 5 kadın yaşamını yitirirken, 2 kadın taciz ve tecavüze maruz 

kaldı. Kadına yöneltilen şiddeti teşvik eden eril politik söylemlerin, cinsiyet eşitliğini savunan 

yapıcı sosyal politikalarla terk edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda yasa yapıcı 

mekanizmaları, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair sivil toplum alanında gösterilen 

çabayı desteklemeye, işbirliği içersinde olmaya ve bu temelde yapıcı politikalar üretmeye 

davet ediyoruz.  

  

Raporumuzda görüleceği gibi, yılın ilk 3 ayında çocuklara yönelik önemli oranda hak ihlalleri 

meydana geldi. Türkiye‟nin de taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerle yaşam hakları güvence 

altına alınan çocuklar, şiddet ve cinsel istismara maruz kaldı. Yine toplumsal gösterilerde 

kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldı, kurşunlarına hedef oldu. Sokaklarda ve ticari 

alanlarda ucuz iş gücü olarak çalıştırılmaya devam edildi. Ulaştığımız verilere göre, 3 ayda 11 

çocuk intihar etti. 3‟ü aile içinde katledilirken, 5 çocuk toplumsal alanda saldırıya uğrayarak 

yaralandı. 2 çocuk ise cinsel istismara maruz kaldı.  

  

Ayrıca Diyarbakır‟da, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 872 çocuk, resmi internet sitesinden 

bilgilerinin yayınlanması suretiyle fişlendi. Çocukların fişlendiği olayın, kabul edilemez 
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olduğunu bir kez daha dile getiriyor ve ilgili mekanizmaların çocuklara ilişkin politika 

belirlerken, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi‟nde öngörülen  “Çocuğun Yüksek Yararı” ilkesini 

göz önünde bulundurmalarının önemine işaret etmek istiyoruz.  

 

Hazırladığımız raporda yer alan ihlaller, şüphesiz ki önlenebilir ihlallerdir. Bu nedenle biz 

insan hakları savunucuları, ülkemizde yaşam hakkı ihlalleri ile dolu bu tablonun artık 

değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu temelde, barış ve çözüm sürecinin müzakerelerle 

sürdürülmesi ve sonuç alınması yönünde daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor, 

ülkemizde yaşanan insan hakları ihlallerinin son bulduğu, toplumsal barış ve özgürlüklerle 

dolu onurlu bir yaşam temenni ediyoruz. 

 

 

 

 

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

DĠYARBAKIR ġUBESĠ 
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ĠHLALLER  ÖLÜ YARALI 

YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali  

ve Dur Ġhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) 

Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 6 6 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar  2 

CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 2  

RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 3 1 

POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġÜPHELĠ ÖLÜMLERĠ   

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 2  

Şüpheli Polis ve Asker Ölümleri 8 1 

SALDIRIYA UĞRAYANLAR   

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi  1 

Gazeteci  1 

Öğretmen / Öğretim Üyesi  1 

Öğrenci  6 

Yerel Yönetici  1 

İşçi  1 

Doktor                           6 

Sağlık Çalışanı  5 

SĠLAHLI ÇATIġMALAR   

Güvenlik Görevlisi  2 

Not: Patlayıcılar sonucu ölen ve yaralanan güvenlik güçleri de bu rakama dâhildir. 

YASADIġI ÖRGÜT EYLEMLERĠ SONUCU  

ÖLEN – YARALANAN SĠVĠLLER 
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SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR 5 2 

MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU  

ÖLÜM ve YARALANMALAR 

Çocuk  1 

KUġKULU ÖLÜMLER   

Erkek 6  

Kadın 5  

Çocuk 4  

ĠNTĠHAR (Erkek) 6 2 

ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN 

ĠHLALLER 
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Militanların Ailelerinden Tazminat Talebi 8  

Toplu Mezar Ġddiaları   

Mezar Sayısı 4  

Kişi Sayısı 32  

KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK 

ĠHLALLER 

  

Kadın Ġntiharları   

İntihar 13  

Teşebbüs 3  

Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar   

Ölü 7  

Yaralı/Şiddet 3  

Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar   

Ölü 5  

Yaralı/Şiddet 1  

Tecavüz 1  

Taciz 1  

ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK 

ĠHLALLER 

  

Çocuk Ġntiharları   

İntihar 11  

Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar   

Ölü 3  

Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar   

Yaralı/Şiddet 5  

Tecavüz 1  

Taciz 2  

ĠġKENCE YASAĞI   

ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve  

KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ ve CEZALANDIRMA 

Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 2  

Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 14  

Cezaevlerinde ĠĢkence 6  

Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 3  

Tehdit Edilenler 16  

Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 

Yaralananlar 

27  

Okulda ġiddet 2  
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KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK 

ĠHLALLER 

  

Gözaltına Alınanlar   

Yetişkin 682  

Çocuk 180  

TOPLAM 862  

Tutuklananlar   

Yetişkin 135  

Çocuk 12  

TOPLAM 147  

Ev Baskınları 237  

DÜġÜNCE ve ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK 

ĠHLALLER 

  

Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 3  

Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller 3  

DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN 

SORUġTURMALAR 

  

Soruşturma Sayısı  6  

Kişi Sayısı 67  

DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR   

Dava Sayısı  4  

Kişi Sayısı 9  

DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR   

Dosya Sayısı  15  

Kişi Sayısı 187  

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK 

ĠHLALLER 

  

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek,  

Kültür Kurumu 

Siyasi Parti 3  

Dernek 2  

Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek,  

Kültür Kurumu 

 

Dernek 1  

TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE 

YÖNELĠK ĠHLALLER 

  

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 31  

Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 1  

Açılan SoruĢturmalar 1  
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CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER   

Sevk Uygulamaları 5  

Sağlık Hakkı Ġhlali 62  

Aile GörüĢü Engellenenler 1  

Tecrit ve Ġzolasyon 61  

HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler 19  

Cezaevlerinde Diğer Ġhaller 6  

EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK 

ĠHLALLER 

  

ĠĢ Kazaları   

İş Kazalarında Ölenler 4  

İş Kazalarında Yaralananlar 12  

ĠĢten Çıkarılanlar 75  

Ġdari SoruĢturmalar 1  

Sürgün Edilenler 20  

Ücreti Verilmeyenler 200  

EĞĠTĠM HAKKINA YÖNELĠK ĠHLALLER   

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar 375  

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 38  

DİĞER HAK İHLALLERİ   

Sağlık Hakkı Ġhlali 66  

FiĢlenme Ġddiaları 873  

DĠĞER BAġVURULAR 55  

TOPLAM ĠHLAL SAYISI 3711  
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*Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 kişinin yaşamanı yitirmesine neden olayları protesto etmek 

amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombası, tazyikli su ve gerçek mermilerle 

müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Masum Bilen (18) isimli yurttaş yaralanırken, 

evinin balkonunda olayları izleyen Musa Azma isimli yurttaş ise kurşunla ağır yaralandı. İlk 

müdahalenin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Azma, yoğun 

bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Azma‟nın polis kurşunu ile yaşamını 

yitirdiği iddia edildi.  (03.01.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr)   

  

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda, polis kurşunu ile ağır yaralandığı iddia edilen Zeki 

Alar (32) isimli yurttaş, yaralı olarak kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir hafta 

süren tedavinin ardından,  yaşamını yitirdi. (04.01.2015 / Sabah.com.tr/ Taraf.com.tr /  

Radikal.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi İdil Caddesi üzerinde protesto gösteri düzenlemek amacıyla bir araya 

çok sayıda gence polis, zırhlı araçlarla müdahale etti. Müdahale sırasında zırhlı araçlardan 

rastgele açılan ateş sonucu, kalbine kurşun isabet eden Ümit Kurt (14) isimli çocuk, olay 

yerinde yaşamını yitirdi. Cizre Sanayi ve Ticaret Odası'nda çalışan 26 yaşındaki Çelebi 

Sakçak adlı genç ise, sırtından aldığı kurşunla ağır yaralandı. Kurt‟un olay sırasında boyacılık 

yapan bir arkadaşına yardım ettiği belirtildi. (06.01.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / 

T24.com.tr / Ġmctv.com.tr)   

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, boş arazide oyun oynayan çocuklara polis tarafından ateş açıldı. 

Hedef gözetilerek açılan ateş sonucu 12 yaşındaki Nihat Kazanhan adlı çocuk, başına aldığı 

mermi ile ağır yaralandı. Yurttaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazanhan, 

tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (14.01.2015 / Kanald.com.tr / 

Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)   

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Federal Kürdistan sınır hattında bulunan Samanlı (Mavan) 

köyünde yurttaşlar ile arazi arama tarama faaliyeti yapan askerler arasında gerginlik çıktı. 

Müdahale eden askerlerin açtığı ateş sonucu Nejdet Yaman (26) isimli genç ağır yaralandı. 

Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilen Yaman, tüm müdahalelere yaşamının 

yitirdi. (26.01.2015 / Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr)  
 

*Diyarbakır'ın Bismil Çeltikli köyünde, Demirkapı ailesine silahlı saldırıda bulunan ve Ali 

Demirkapı isimli yurttaşı öldüren Uçar aile fertlerinin bir eve saklanmasıyla birlikte köylüler 

de evin etrafında toplanmaya başladı. Uçar ailesinin olduğu evin etrafını güvenlik çemberine 

alan Jandarma, gaz bombaları ve gerçek mermilerle köylülere müdahalede bulundu. 
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Müdahale sırasında Abdullah Demirkapı kafasına isabet eden ve ne olduğu bilinmeyen bir 

cisim ile yaşamını yitirdi. (15.02.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

  

*Diyarbakır Sur ilçesine bağlı Çarıklı köyünde hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki R. D. isimli 

genç trafik polisleri tarafından açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Koyunlarını yol 

kenarında otlatırken, yol kenarında ateş yakan R. D., ateş etrafından ısındığı sırada, tarfik 

polislerinin silahlı saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda 

ayağında yaralanan R.D., Ergani yolunda bulunan Ziya Yaşargil Eğitim-Araştırma 

Hastenesi'ne kaldırıldı. (15.02.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Silopi'ye doğru giden askeri araçtan hiçbir olay olmamasına 

rağmen çevreye rastgele gaz bombası atıldığı belirtildi. Atılan gaz bombası fişeklerinden biri 

11 yaşındaki Selman Akbay'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Akbay, çevrede bulunan 

yurttaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (25.02.2015 / Taraf.com.tr /  

Milliyet.com.tr) 

 

*Van‟ın Muradiye Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin bahçesinden çıkan sivil bir polisin ateş 

açmaya başladığı ve mahallede oynayan Selim Deniz (17) adlı çocuğu yaraladığı belirtildi. 

İddiaya göre, mahallede oyun oynayan gençler, Necmettin Nazlıgül'e ait evin bahçesinden 

çıkan bir kişiyi hırsız sanarak durmasını istedi. Gençlerin bu uyarısı üzerine polis olan söz 

konusu kişi, silahına davranarak gençlere doğru tek el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Selim 

Deniz adlı çocuk yaralandı. Olayın tanığı İnan Durmaz, "Polis daha sonra silahı diğer 

arkadaĢlarımıza doğrulttu ve 'yaralıya müdahale etmeyin' dedi" diye konuştu. Tanık Ömer 

Başboğa ise, polisin her hangi bir ikaz yapmadan arkadaşına ateş açtığını ifade eti. 

(12.03.2015 / Ġmctv.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*16.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Dağtekin, Ģu beyanlarda bulundu:  

“14.03.2015 tarihinde Cumartesi günü saat 17.15 sıralarında yaĢları küçük 5-10 çocuk 

Anzele parkında oyun oynarken Toma polis aracı gelirken çocuklarda Tomaya taĢ atmıĢlar. 

Benim çocuğum henüz 2 yaĢında ve konuĢmayı dahi beceremiyor. Parkın yanında ağabeyimin 

bir dükkânı bulunmaktadır. Çocuğum dükkânın kapısında oynarken toma tazyikli suyu direk 

çocuğuma sıktı. Çocuğum suyla beraber sürüklenerek yere düĢtü. Kafasını çarptı. O anda 

ambulans çağırdık. Apar- topar hastaneye götürdük. 1 saat gözlem altında kaldı. Tetkikler 

yapıldı. Alnında 2x2 morluk var e Ģuan çocuğumun ruhsal durumu iyi değildir. Çocuğumu 

pedagoga götüreceğiz. Hastane bize rapor vermedi. Bizde çocuğum için karakola Ģikâyette 

bulunduk. Orada bulunan polis bize hakaret etti ve bizi tehdit etti. Bize biz bunu bilerek yaptık 

yani suyu bilerek sıktık, dediler. Ben suyu sıkan memurdan ve karakoldaki polisten 

Ģikâyetçiyim. Sizden hakkımı savunmak için hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

 

  

*Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Bozalan köyü yakınında bulunan Serav mezrasında korucu 

oldukları belirtilen kişilerin, koyunlarını otlatan çobanlara silahlı saldırıda bulunduğu iddia 

edildi. Gerçekleşen silahlı saldırı sırasında Ramazan Garan ve Namet Dagar isimli çobanlar, 

vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeni ile yaralandı. Yaralanan 2 çoban 

Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (01.02.2015 / DĠHA / Evrensel.net) 
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*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hasta mahpus Haşem Arduçlu, geçirdiği kalp krizi 

sonucu yaşamını yitirdi. Arduçlu'nun, kalp krizi geçirmeden önce, rahatsızlanmasına rağmen 

cezaevinde doktor olmadığı gerekçesiyle revire götürülmediği iddia edildi. (07.01.2015 / 

DĠHA) 

 

*Cezaevinde akciğer kanseri yakalanan ve ATK tarafından verilen "Cezaevinde kalamaz" 

raporuna rağmen tahliye edilmeyen Arslan, 2 ay önce tahliye edilmiş ve Diyarbakır Gazi 

Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi altına alınmıştı. Birkaç 

gün önce ailesi tarafından Siirt'te bulunan evine götürülen Arslan, yaşamını yitirdi. 

 (09.01.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, gribal enfeksiyon şikayetiyle 3 Şubat günü gittiği Nusaybin 

Devlet Hastanesi'nde serum verilip evine gönderildikten sonra komaya giren 26 yaşındaki 

Sevgi Dilmen, bir hafta sonra tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Aile, hastanede görevli 

doktor ve hemşireler hakkında, çocuklarının ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 

Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (11.02.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Haberturk.com / Radikal.com.tr / Ntv.com.tr) 

 

*Mardin'in Derik ilçesi Yukarı Menteşi Mahallesi'nde M. Salih Aksoy (17) isimli genç, 

mahalle dışında hayvanlarını otlattığı sırada, yakınlarda bulunan Dicle Elektrik Dağıtım 

A.Ş.'a (DEDAŞ) ait elektrik trafosuna temas etmesi sonucu, elektrik akımına kapılarak ağır 

yaralandı. Derik Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen 

yaşamını yitirdi. Aksoy'un babası Mahmut Aksoy, DEDAŞ'ın trafo etrafında gerekli güvenlik 

önlemlerini almadığını, trafonun kapılarının açık ve kablolarının dışarıda olduğunu 

söyleyerek, "Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için defalarca başvurmamıza rağmen bir 

sonuç alamadık" dedi. (12.02.2015 / DĠHA) 

 

*DAİŞ çetelerinin zulmünden kaçarak Suruç'a sığınan ve Şehit Gelhat Çadır Kenti'nde kalan 

6 aylık hamile Fatma Mihemed (22) isimli Kobanêli kadının, 112 Acil Servis'in ihmali sonucu 

bebeğini düşürdüğü iddia edildi. 7 Şubat sabahı doğum sancıları başlayınca yanındakilerin 

112 Acil Servis'ini aradığını söyleyen Mihemed, Acil Servis'ten, "Güvenliğimiz yok" cevabını 

aldıklarını dile getirdi. Hastaneye zamanında kaldırılamadığı için bebeğini düşürdüğünü dile 

getiren Mihemed, 112 Acil Servisi'nin gelmemesi üzerine, kendisini tedavi eden gönüllü 

sağlık çalışanlarıyla beraber Suruç Devlet Hastanesi'ne gittiğini söyledi. (13.02.2015 / 

JĠNHA) 

 

*Van‟da Osman Aşur adlı yurttaş, kolu kırıldığı için 7 Ekim günü gittiği Van Bölge Eğitim 

Araştırma Hastanesi'nde kalçasına yapılan yanlış iğneden dolayı kolunun felç kaldığını, 

ayağında ise aksaklık meydana geldiğini ileri sürdü. Aşur, hastane yönetimi hakkında 

şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 

başhemşiresinin, "Amca sen git biz cezasını veririz" dediğini söyledi. Aşur‟un Avukatı Emrah 

Enginyürek ise, Özel İstanbul Hastanesi'nde verilen raporda yanlış iğne yapıldığının açıkça 

belirtildiğini söyleyerek, "Yine aynı şekilde Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidince 

deride meydana gelen apse sebebiyle hemen YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Hastanesi'ne sevk 

edilmiş. Burada yanlış iğne yapıldığı teşhisi konulunca 24 Kasım günü direk ameliyata 
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alıyorlar. 6 gün boyunca ameliyat sürecinde hastanede kalıyor" diye konuştu. (20.02.2015 / 

Ozgur-gundem.com / Habervantv.com) 

 

 

 

*Dersim'de Ali Türköz isimli bir polisin, kendi silahı ile kafasına ateş açarak intihar 

girişiminde bulundu. Kafasından aldığı kurşunla ağır yaralanan Türköz, Dersim Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Türköz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  (18.02.2015 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr) 
 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinin Ilısu köyü Çelebi Karakolu'nda görev yapan uzman çavuş Ali 

Yalçınkaya'nın belirlenemeyen bir nedenle, beylik tabancası ile intihar ettiği iddia edildi. 

(21.03.2015 / DHA / Haberturk.com / Ġmctv.com.tr) 
 

 

*Urfa'nın Akçakale ilçesinde, sınırda nöbet tutan Van doğumlu 21 yaşındaki Emrah Çalkın 

isimli askerin, şakalaştığı arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Vuran askerin kimliği 

açıklanmazken, nöbet esnasında kafasına isabet eden kurşunla yaralanan Çalkın, Akçakale 

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalkın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

(03.01.2015 / Taraf.com.tr / Haberturk.com / Radikal.com.tr) 
 

*Hakkari‟nin Kırıkdağ köyünde bulunan Zap Jandarma Karakolu‟nda askerlik yapan Özgür 

Bedir isimli gencin 3 kurşunla sırtından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Bedir‟in kim ya da 

kimler tarafından öldürüldüğü bilinmezken, cenazesinin otopsi için Hakkari Devlet 

Hastanesi‟ne kaldırıldığı öğrenildi. (16.01.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / 

Radikal.com.tr) 
 

*Mardin'in Derik İlçesi'ndeki Merkez Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan 21 yaşındaki 

er Eray Akgöz, arkadaşları tarafından saat 01.30 sıralarında yemekhane kapısı önünde baygın 

halde bulundu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Derik Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan 6 aylık asker Eray Akgöz, buradaki doktorların tüm müdahalesine 

rağmen kurtarılamadı. Ordu'nun Perşembe İlçesi nüfusuna kayıtlı olmasına rağmen 

İstanbul'da yaşadığı belirtilen Eray Akgöz'ün uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, ölümü ile 

ilgili askeri soruşturma başlatıldı. (02.02.2015 / Hurriyet.com.tr / Ġmctv.com.tr / 

Milliyet.com.tr / sabah.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde askerlik yapan Bitlis Tatvan nüfusuna kayıtlı Ömer Yalçın‟ın, 

"arkadaşıyla şakalaşırken kaza kurşunu ile yaşamını yitirdiği" iddia edildi. Yaşamını yitiren 

gencin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Tatvan'a getirileceği 

öğrenildi. (14.02.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, Ş. Fehmi Altınordu Hudut Bölük Komutanlığı'nda askerlik 

yapan bir askerin nöbet sırasında bilinmeyen bir neden dolayı 3 askeri öldürdüğü iddia edildi. 

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

(27.02.2015 / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 
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*Siirt'te, 3'ncü Tugay Komutanlığı'nda bulunan H.T. isimli uzman askerin, nöbet sırasında 

tabanca ile göğsünün sol tarafına ateş açarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. 

Yaralanan asker, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (09.03.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki askerlik yapan Kayseri nüfusuna 

kayıtlı Harun Aslan'ın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihar ettiği iddia edildi. 

Askeri helikopter ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun, tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (15.03.2015 / Milliyet.com.tr / 

Haberturk.com / Zaman.com.tr) 
 

 

 

*Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, DBP İlçe Eş Başkanı Necati Yazıcı bir iş yerinde oturduğu 

esnada ülkücü olduğu öğrenilen bir grubun saldırısına maruz kaldı. Satır ve bıçaklarla iş 

yerine giren ırkçı grup, Yazıcı'ya saldırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sonucu 

baygınlık geçiren Yazıcı, arkadaşları tarafından Köprüköy Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı. 

Yazıcı'nın başına çok sayıda dikiş atıldığı öğrenildi. (23.02.2015 / DĠHA / Evrensel.net) 
 

 

*Van‟ın Özalp ilçesinde, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Nihat Özbay, iş yerinden 

çıkarak Atatürk Caddesi‟nde bulunan arkadaşını ziyarete gitmek istediği sırada, kimliği 

belirsiz 5 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çeşitli 

yerinden yaralanan Özbay ise, Özalp Devlet Hastanesi‟nde yapılan ilk müdahalenin ardından 

Van Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesi‟ne sevk edildi. Burada yapılan muayenenin 

ardından Özbay taburcu edildi. (23.01.2015 / ĠHA / Milliyet.com.tr) 
 

 

*Diyarbakır Yenişehir İlçesinde bulunan Şehitlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde ismi 

öğrenilemeyen bir öğretmen öğrenci velileri tarafından saldırıya maruz kaldı. Okul 

pansiyonunda gerçekleştiği belirtilen saldırıda, öğretmenin darp edildiği belirtildi. 

(07.01.2015 / DĠHA) 
 

 

*Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, fakülte yönetiminin var olan sorunlara 

çözüm bulamamasından dolayı dersleri boykot ederek, fakülte yönetimi ile görüşmek istedi. 

Onlarca öğrenci, Fakülte Dekanı Cengiz Yalçın ile görüşme isteği kabul edilmeyince, Dekan 

Yardımcısı Hasan İçen ile bir derslikte görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede İçen'e 

yaşadıkları sorunları aktaran öğrencilerin İçen'in yumruklu saldırısına maruz kaldığı iddia 

edildi. İçen'in sorunlar karşısında cevap olamaması üzerine öğrencilerden Halit Erbay'a 

yumruklu saldırıda bulunduğu ve toplantıda bulunan diğer öğrencilerin duruma tepki 

gösterdiği belirtildi. İçen, özel güvenlik personeli eşliğinde toplantıdan çıkarıldı. İçen, sınıftan 

çıktığı esnada da öğrencilere hakaret etmeyi sürdürdü. (19.02.2015 / DĠHA) 

 

*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi E.G. isimli Kürt kadın 

öğrencinin, Dikilitaş Mahallesinde ülkücü bir grup tarafından darp edilmesini, üniversite 

http://www.milliyet.com.tr/
http://www.milliyet.com.tr/ataturk/
http://www.milliyet.com.tr/hastane/
http://www.milliyet.com.tr/egitim/
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kampüsünde yürüyüşle protesto eden öğrenciler, ırkçı bir grubun saldırısına maruz kaldı. 

(06.03.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan Hakan Toprak ve Mühteren Durak isimli Kürt 

öğrenciler, yemek yemek için geldiği çarşı merkezinde ırkçı bir grubun bıçaklı ve satırlı 

saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Durak 

tedavi altına alınırken, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Toprak ise polislerce gözaltına alındı. 

(19.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Siirt Üniversitesi Kezer Kampusu'nda, "Kutlu Doğum Haftası" etkinliğine katılım için 

davetiye dağıtan bir grubun, bildirileri almak istemeyen öğrencilerle tartışması ile başlayan 

kavgada 2 öğrenci yaralandı. Bildiri dağıtımı yapan grubun, öğrencilere satırlarla saldırdığı 

iddia edilirken, çıkan kavgada Mehmet Harun Sizer ve Mehmet Halil Çalış isimli 2 öğrenci 

çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı öğrenciler, Siirt Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (31.03.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

 

*Erzurum'un merkeze bağlı Aziziye İlçe Belediye Başkanı AKP'li Cevdet Orhan, makamında 

uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Orhan, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (17.02.2015 / Sabah.com.tr / Haberturk.com / Taraf.com.tr) 
 

 

*Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (DİSKİ) kontrolör olarak 

çalışan Yunus Emre Aydın isimli bir çalışan, Yenişehir ilçesi Ofis semti Paşakonağı civarında 

görevini yaptığı sırada kahvehane sahibi ile aralarında çıkan tartışmanın ardından, kahvehane 

sahibinin önce sözlü daha sonra da fiili saldırısına uğradı. Aydın, kahvehane sahibinin sıktığı 

ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Yaralanan Aydın, Gazi 

Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, işyeri sahibi de 

polislerce gözaltına alındı. (09.01.2015 / DĠHA) 
 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bulunan Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde 

görevli Diş Doktoru Cemal Yücebaş, diş çekimi için hastaneye gelen; ancak sıra almadıkları 

için tedavisini reddettiği Hasan Gönder ve Metin Gönder adlı kişilerin saldırısına maruz kaldı. 

İki el parmağı kırılan ve kafasına aldığı darbe sonucu kafatasında çatlak oluşan Yücebaş, 

yoğun bakıma alındı. (21.01.2015 / ĠHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Şırnak Devlet Hastanesi'nde 30 Ocak günü tedavi altına alındıktan sonra yaşamını yitiren bir 

hastanın yakınları, hastanın yaşamını yitirmesinde ihmali olduğu gerekçesiyle görevli uzman 

Kardiyolog Dr. Deniz Elçik ve ismi öğrenilemeyen bir hemşireyi darp etti. Saldırı nedeniyle 

yaralanan Dr. Elçik'e 20 günlük iş göremez raporu verildi. (02.02.2015 / Milliyet.com.tr / 

Radikal.com.tr)  

 

*Mardin Merkez Ortaköy Sağlık Ocağı'nda görev yapan Dr. Osman Sağlam, hasta 

yakınlarının şiddetine maruz kaldı. Uğradığı şiddet sonucu ayağının alçıya alındığı Sağlam‟a, 

10 günlük rapor verildi. (06.03.2015 / Haberturk.com  / Milliyet.com.tr)  
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*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi‟nde görevli Kulak 

Burun Boğaz Asistanı Dr. Abdurrahman Ayral,  hasta yakını ve hasta tarafından saldırıya 

maruz kaldı. Darp edilen Ayral‟ın, el bileği ve parmağının kırıldığı belirtildi. (06.03.2015 / 

Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde, hastanede otomasyon görevlisi olarak 

çalışan Berna Ava, bir süredir sorun yaşadıkları eşi Barzani Ava ile hastanede tartışmaya 

başladı. Aralarındaki tartışmanın büyüyüp, Barzani Ava'nın eşine şiddet uygulaması üzerine, 

hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Şerif Turhan, duruma fark edip, saldırgan eşe 

müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede Turhan, saldırgan eş tarafından boynundan ve 

kolundan bıçakla yaraladı. Yaşanan olay sonrası saldırgan hastaneden kaçarken, ağır 

yaralanan Dr. Şerif Turhan hemşire ve hasta yakınları tarafından hastanenin Acil Servisi'ne 

kaldırıldı. (12.03.2015 / Ntv.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Elazığ‟da, Elazığ eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor E.E., hasta 

H.Ş.E‟yi muayene ettikten sonra testlerin sonuçları için bekletmeye aldı. Bekleyen hastanın 

kocası M.E., doktorla önce tartıştı ardından da darp etti. Doktorun şikayetçi olması üzerine 

M.E. gözaltına alındı. Görevi başındaki doktoru darp etmekten adliyeye sevk edilen şüpheli 

çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (18.03.2015 / 

Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

 

*Şırnak Devlet Hastanesi'nde 30 Ocak günü tedavi altına alındıktan sonra yaşamını yitiren bir 

hastanın yakınları, hastanın yaşamını yitirmesinde ihmali olduğu gerekçesiyle görevli uzman 

Kardiyolog Dr. Deniz Elçik ve ismi öğrenilemeyen bir hemşireyi darp etti. Saldırı nedeniyle 

yaralanan Dr. Elçik'e 20 günlük iş göremez raporu verildi. (02.02.2015 / Milliyet.com.tr / 

Radikal.com.tr)  

 

*Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde görevli 

bulunan 3 sağlık memuru, 25 Şubat‟ta hasta yakınlarının şiddetine maruz kalarak 

yaralandı. (27.02.2015 / Evrensel.net) 

 

*Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sırasında Ortopedi 

ve Travmatoloji bölümü araştırma görevlisi Dr. Feyzi Kılıç'ın acil bir hastayı ameliyat 

ederken dikiş iplerini bulamayınca hemşire Nursel Algım'a (25) hakaret edip, yumruk attığı 

iddia edildi. (04.03.2015 / DHA / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Caddesi Dicle Köprüsü yakınında bulunan, Dicle Polis 

Karakolu'na yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Bekir Elek ve Onur Polat isimli polis 

memurları yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı polisler, Cizre Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (07.01.2015 / Taraf.com.tr) 

 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde yapımına bir süre ara verilen Ilısu Barajı'na malzeme taşıdıkları 

öğrenilen iş makinelerine, Dargeçit ilçesi çevre yolunda HPG militanları tarafından ateş 

http://www.milliyet.com.tr/elazig/
http://www.milliyet.com.tr/egitim/
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açıldı. Açılan ateş sonucu Necmettin Karadeniz (32), İsrafil Köymen (49) ile Hasan Yoğurt 

(51) isimli işçiler yaralandı. Yaralananlar Midyat Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. 

(03.02.2015 / Sabah.com.tr / Haberturk.com / Cumhuriyet.com.tr) 

 

 

 

*Rojava‟nın Kobanê' Kantonu‟nun YPG‟liler ile IŞİD çeteleri arasındaki çatışmaları ve 

hareketliliği, Suruç'un Swede köyünden izleyen 15-20 kişiye IŞİD çeteleri tarafından ateş 

açıldı. Açılan ateş sonucu Mehmet Doğan (37) adlı kişi karnına isabet eden kurşunla 

yaralandı. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, ardından Urfa Balıklıgöl Devlet 

Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine devam edildi. (29.01.2015 / DĠHA) 

 

*Rojava'nın Cizîre Kantonu'na bağlı Dêrik kenti ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasındaki sınırda 

bulanan Uğur Sınır Jandarma Karakolu'nun açtığı telefon üzerine Cizre Devlet Hastanesi'nden 

bir ambulans sınıra gitti. Ambulans karakolun bahçesinde Rojavalı bir kadına ait olduğu 

belirtilen cenazeyi alarak Cizre Devlet Hastanesi'ne getirdi. İsmi belirlenemeyen kadının 

vücudunda kurşun izleri olduğu belirtilirken, kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü 

konusunda bilgi alınamadı. Rojavalı kadının cenazesi, Cizre Devlet Hastanesi morguna 

kaldırıldı. (29.01.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Buget köyü yakınlarından sınırı geçmek isteyen ve 

kaçakçılık yaptıkları öğrenilen 2 kişiye askerler ateş açtı. Açılan ateş sonucu Osman Şahin 

adlı yurttaş yaşamını yitirirken, yaralı olduğu belirtilen İbrahim Şahin ise Urfa'da bulunan bir 

hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (13.02.2015 / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Qamışlo sınırına yakın Yenişehir Mahallesi Mohruz Mezarlığı 

mevkiinde yapılan bir inşaatta çalışan inşaat ustası Aydın Bilgiç (32), diğer işçilerle birlikte 

çalıştığı sırada nereden atıldığı bilinmeyen bir kurşunun sağ omzunun altına isabet etmesi 

sonucu ağır yaralandı. Aşırı kan kaybı ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne 

kaldırılan Bilgiç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili 

soruşturma başlatıldı. (08.03.2015 / Sabah.com.tr / Cumhuriyet.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Van Büyükşehir Belediye Çalışanı Metin Altıntaş ve Gevaş Belediye Meclis üyesi Tahsin 

Akti, Urfa‟nın Suruç ilçesinden Kobanê'nin batısında bulunan Ziyaret Köyü'ne geçtikleri 

sırada, IŞİD çeteleri tarafından döşenen mayına bastı. 2 yurttaş olay yerinde yaşamını yitirdi. 

(08.03.2015 / Radikal.com.tr / Yenisafak.com.tr) 

 

 

*Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyünde Lokman Bekiz (16), hayvanları otlatırken 

arazide bulunan mayının patlaması sonucu kol ve bacaklarından yaralandı. Bekiz, Siirt Devlet 

Hastanesinde tedavi altına alındı. (23.03.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

 

  

 

http://www.milliyet.com.tr/siirt/
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*Hakkari kent merkezine 50 kilometre uzakta bulunan Hakkari - Van il sınırındaki Karasu 

mevkiinde yol kenarında brandaya sarılı halde 30 yaşlarında bir erkek cenazesi bulundu. 

Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen şahsın öldürüldükten sonra brandaya sarıldığı 

belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (14.01.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesi 28 Mart Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait Med Kültür ve 

Sanat Merkezi'nin arka bahçesinde bir erkek cenazesi bulundu. 60 yaşlarındaki cenazenin 

Ahmet Küçük adlı bir yurttaşa ait olduğunu tespit edilirken, cenazede darp ve yara izlerine 

rastlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (22.01.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa merkeze bağlı Kaplan ile Akçakale ilçesine bağlı Nurdağ köyleri arasında kalan 

bölgede, vücutlarının bir kısmı toprağa gömülü biri kadın 2 kişiye ait ceset bulundu. Olay 

bölgesinde bulunan çobanların haber vermesi üzerine Jandamanın olay yerinde yaptığı 

incelemede, cesetlerin uzun saçlı ve sakallı, askeri kıyafetli, kırmızı poşulu oldukları belirtildi. 

Üzerinden kimlik çıkmayan cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna 

gönderildi.  (19.02.2015 / Milliyet.com.tr/ Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Musa Anter Bulvarı'nda kafası ezilmiş haldeki 

bir cenaze bulundu. Cenazenin Sivas nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Muharrem Bulduk'a ait 

olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisler tarafından yapılan incelemede, yoldan gecen bir aracın 

çarparak ölümüne sebep olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(03.03.2015 / ĠHA / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*Van'ın Erciş ilçesinde Yukarı TOKİ Adnan Menderes Mahallesi‟nde bulunan bir apartmanda 

kat görevlisi olarak çalışan Hakan Taş (28), çalıştığı binanın giriş katında ölü bulundu. Bina 

sakinlerinin binanın giriş katında Taş'ın cansız bedenini ile karşılaştı. Taş'ın cenazesi, olay 

yerine çağrılan ambulans ile Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılığın olayla ilgili 

soruşturma açtığı öğrenildi. (16.03.2015 / AA / Radikal.com.tr) 

 

*Siirt'te bir üniversite öğrencisi, boş arazide kafasına silahla ateş edilmiş halde bulundu. 

Yeni Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Siirt Kız Öğrenci 

Yurdu'nun arkasındaki boş arazide başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi 

Orhan Kaya (23) ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Kaya'nın 

beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Polis, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. 

(30.03.2015 / Cnnturk.com / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

 

*Siirt merkeze bağlı Meydan Dere köyünde ismi öğrenilmeyen bir kişi, oturduğu evde 

temizlik sırasında tabancanın ateş alması sonucu aynı odada bulunan ve 2 çocuk annesi olan 

Halime Sezer (22) isimli kadın yaralandı. Kalbinden aldığı kurşunla ağır yaralanan Sezer, 

ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi Acil Sevisi'ne kaldırıldı. Sezer, yapılan tüm müdahalelere 

rağmen yaşamını yitirdi. (20.01.2015 / DĠHA) 

 

*Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde lise son sınıf öğrencisi Ayşe Yılmaz (19) yatağında ölü 

bulundu. Anne ve babasının odasına girmesiyle öldüğü anlaşılan Ayşe'nin cenazesi yapılan ilk 

incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. 

Ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılarak vücudundan alınan örnekler incelenmek 
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üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yılmaz‟ın şüpheli ölümü üzerine savcılık 

inceleme başlattı. (14.02.2015 / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı İskender Paşa Mahallesi Büyük Akar Sokak'ta, Adile Öztürk 

adlı kadının, evinde banyoda çıplak vaziyette cenazesi bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk 

incelemesinde, kadının vajinal bölgesinde kanama olduğu ve kafasına darbe aldığı bildirildi. 

(18.02.2015 / Haberturk.com) 

 

*Urfa merkeze bağlı Kaplan ile Akçakale ilçesine bağlı Nurdağ köyleri arasında kalan 

bölgede, vücutlarının bir kısmı toprağa gömülü biri kadın 2 kişiye ait ceset bulundu. Olay 

bölgesinde bulunan çobanların haber vermesi üzerine Jandamanın olay yerinde yaptığı 

incelemede, cesetlerin uzun saçlı ve sakallı, askeri kıyafetli, kırmızı poşulu oldukları belirtildi. 

Üzerinden kimlik çıkmayan cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna 

gönderildi.  (19.02.2015 / Milliyet.com.tr/ Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesi Devlet Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak çalışan Denizli 

nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Feyza Fırat evinde ölü olarak bulundu. (15.03.2015 / 

Milliyet.com.tr / Posta.com.tr) 

 

 

*Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde bir poşetin içinde, 2 veya 3 aylık oldukları tahmin edilen iki 

cenin bulundu. Medya Mahallesi Uğur Kaymaz Mezarlığı içinde çocuklar tarafından fark 

edildi. Çocukların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan 

incelemenin ardından ceninler ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan 

ilk incelemenin ardından ceninler incelenmek üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (05.03.2015 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit köyünde 29 Ekim 2013 tarihinden bu yana kayıp 

olan 4 yaşındaki Nehir Aslan adlı çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cenazesi 

Kırkgeçit köyünün arka tarafında bulunan su kanalında bulundu. Köyde başlatılan 

incelemelerde, Nehir'in cenazesinin evlerinin sadece 100 metre ilerisinde bir su kanalında 

bulunması dikkat çekti. Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekibi ve Cumhuriyet Savcısı cesedin 

bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Yurttaşlar, su kanalında bulunan cesedin daha 

önce aramalarda bulunmamasının imkânsız olduğuna dikkat çekerek, söz konusu noktaya 

defalarca bakıldığı belirtildi. Nehir kaybolduktan sonra ayakkabıları evin 500 metre 

uzaklığında bulunmuştu. (13.03.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı'nda siyah poşete konulmuş bir bebek cesedi 

bulundu. Sabah saatlerinde çevrede temizlik yapan işçilerin, poşetteki cesedi fark etmeleri 

üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polisler alana şerit çekerek inceleme yaptı.  

Bebeğin birkaç günlük olduğu belirtilirken, nasıl öldüğü ve kim veya kimler tarafından 

bırakıldığının tespiti için inceleme başlatıldı. (19.03.2015 / AA / Hurriyet.com.tr) 

 

 

*Batman‟ın Yeşiltepe Mahallesi‟nde ikamet eden Edip Tunç (27) isimli kişinin, henüz 

belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesinin evde bulunduğu sırada odasına çekilerek 

tavana astığı elektrik kablosu ile intihar ettiği öğrenildi. Annesi, uzun süre odadan çıkmayan 
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Tunç‟un odasına gittiğinde oğlunu tavana asılı halde buldu. Özel bir hastaneye kaldırılan 

Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (05.02.2015 / ĠHA /Milliyet.com.tr) 

 

*Kars'ın Selim ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Oluklu köyünde evli ve 2 çocuk 

babası Bilal Durmuş, babası ve dedesi ile birlikte yaşadığı eve gelerek eşi Özlem (23) ve 

çocukları Hüseyin (3) ile Hanife'yi (1) alıp köyün yaklaşık 2 kilometre dışına götürdü. 

Durmuş, yanında götürdüğü pompalı tüfekle eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra aynı 

tüfekle intihar etti. Yolun ortasında yatan 4 cenazeyi, Kars Havaalanı'ndan köye giden Tamer 

Bulut isimli yurttaş fark etti. Olayın askerlere bildirilmesi üzerine kısa süre sonra köye gelen 

askerler çevre güvenliğini aldı. Savcının talimatı ile olay yerinde yapılan inceleme sonrası 

cenazeler otopsi yapılmak üzere Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (07.02.2015 / 

Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde A.E. isimli genç, 4 Şubat günü 

ailesiyle birlikte yaşadığı evde av tüfeğiyle karnına ateş ederek intihar etti. Ailesi tarafından  

hastaneye kaldırılan A.E., yaşamını yitirdi. (07.02.2015 / DĠHA / Tigrishaber.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Selahattin Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 20 

yaşındaki N.E isimli genç tavana astığı tel iple intihar etti. N.E.‟nin, sevdiği kız tarafından 

reddedilmesi üzerine intihar ettiği iddia edildi. (08.02.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Bingöl'de, Yakup Polat'ı av tüfeğiyle öldüren Mehmet Ali Seçkin isimli kişi çıktığı bir 

binanın çatısında, Polat'ı öldürdüğü av tüfeğiyle intihar etti. (14.02.2015 / Radikal.com.tr / 

Zaman.com.tr) 

 

*Maraş‟ın Elbistan İlçesi Pınarbaşı Mahallesi‟nde, Elbistan Belediyesi Yazişleri 

Müdürlüğü‟nde işçi olarak çalışan Mustafa Özcan, eşi Mehtap Özcan ile Çimenlik sokaktaki 

evlerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Özcan, mutfaktan aldığı ekmek 

bıçağını eşi Mehtap Özcan ve 5 yaşındaki kızı Yeliz‟e saplamaya başladı. Anne ve kızı olay 

yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Özcan ise aynı bıçağı boğazına saplayarak intihar etti. 

(22.02.2015 / JĠNHA / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Van‟ Alipaşa mahallesinde bir evde, alkollü olduğu ileri sürülen S.G. (50) isimli kişi, sol el 

bileğini keserek intihara girişiminde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi‟ne götürülen S.G., tedavi altına alındı. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. (16.03.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde, işlediği cinayet nedeniyle 16 yıl hapis cezasına 

çarptırılan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Metin Avcı‟yı (29) ziyaret etmek için eşi Leyla Avcı 

(29) Sivas‟a geldi. Eşiyle görüşmek için cezaevine gelen Avcı, burada eşiyle birlikte 

cezaevlerinde eşler için hazırlanan „Pembe Oda‟ adıyla tabir edilen odaya geçti. Metin Avcı 

eşiyle birlikte yemek için odaya meyve tabağı ve meyve bıçağı getirdi. Bu sırada bilinmeyen 

bir nedenden dolayı Metin Avcı, meyve bıçağıyla eşinin boğazını kesti. Avcı daha sonra kendi 

bileklerini de kesti. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bileklerini 

kesen Metin Avcı ambulansla Numune Hastanesi‟ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla 

ilgili soruşturma başlatıldı. (19.03.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

 

http://www.milliyet.com.tr/van/
http://www.milliyet.com.tr/saglik/
http://www.milliyet.com.tr/gaziantep/
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*Dersim Pülümür'deki bir karakola, HPG'lilerce 4 Haziran 2007 tarihinde yapılan saldırıda 

çocukları Jandarma er Eraslan Güngör'ün yaşamını yitirmesi üzerine, ailesi Jandarma Genel 

Komutanlığı aleyhine dava açtı. Yüksek Askeri Mahkeme'de görülen dava sonucunda ise 

Komutanlığın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı, Güngör ailesine 21.357,51 TL "manevi 

tazminat" ödedi. Ödenen bu tazminatın ardından İçişleri Bakanlığı, avukatları aracılığı ile 

Dersim Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak, saldırıda yer aldığı iddiasında 

bulunulan 2011 yılında Kazan Vadisi'nde kimyasal silahla katledilen 31 kişiden biri olan HPG 

Askeri Konseyi üyesi Mizbah Ezer'in (Brusk Dersim Amed) ailesine tazminat davası açtı. 

Üstelik açılan davada Bakanlık sadece Ezer'in annesi Fatma Ezer ve babası Aziz Ezer'den 

değil, yengesi ve yengesinin 5 çocuğundan da tazminat istedi. Öyle ki, yenge Suriye Ezer'in 

en büyüğü 21 en küçüğü ise 12 yaşında olan çocuklarından 14 yaşındaki A. Ezer ile 12 

yaşındaki P. Ezer, hayatları boyunca HPG'li amcalarının yüzünü bile görmedi. Asker 

çocuklarının hayatı için Güngör ailesine 21.357,51 TL ödeyen İçişleri Bakanlığı, Ezer 

ailesinin 8 ferdine açtığı davada da ailenin her bir ferdinden Güngör ailesine ödenen tutarı 

talep etti. Aileden talep edilen toplam tazminat miktarı ise 170.860,08 TL. (23.01.2015 / 

DĠHA) 

 

 

*01.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hüseyin Ġdiğ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“ġuanda Balıkesir 2 Nolu T Tipi cezaevinde bulunmaktayım. Toplu bir mezar için edindiğim 

bir bilgiyi sizlerle paylaĢmak ve detaylı bilgi vermek için size gönderdiğim mektuba cevap 

olmanızı istiyorum. Bu ciddi bir konu olup basın ile paylaĢmanızı ve varsa baĢka bilgilere de 

ulaĢmanızı istiyorum. Bu bilgileri benimle paylaĢırsanız bende edindiğim bilgileri sizinle 

paylaĢıp bu toplu mezarın açılması ve kemiklerin kime ait olduğunu bulunması için çalıĢma 

baĢlatmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*15.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Gülistan Ekinci, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Rafet Ekinci PKK‟ye katıldıktan sonra, 1995 yılında Batman‟ın GercüĢ 

Ġlçesi Bahave Köyünde, içinde bulunduğu gerilla grubu ile askerlerle arasında çatıĢma 

çıkmıĢtır. ÇatıĢmada sonucunda 11 (onbir) gerillanın yaĢamını yitirdiği ve bunların çatıĢma 

bölgesinde toplu olarak gömüldüğü bilgisine ulaĢtık. Toplu mezarın açılarak oğluma ait 

naaĢın tespit edilmesini ve tarafımıza teslim edilmesi için, derneğinizden hukuki yardım 

talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 

 

*15.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Faik YaĢar, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Köylerden edindiğim bilgi ve duyumlara göre 30.08.1994 yılında Lice ReĢan köyü üst 

kısmında PKK‟ye katılacak olan 12 sivil kiĢi Sine korucuları tarafından pusuya düĢürülerek 

öldürülüyorlar. ÖldürmüĢ oldukları bu kiĢiler sivil ve silahsız insanlardır. Bu 12 kiĢiyi bir 

traktöre koyarak Bamıtnı köyünün içinde üzerlerine çırpı atılarak yakıldı. Geriye kalan 

kemikleri ben iki yıl sonra tekrar aynı köye gittiğimde orda kol, kalça ve sırt kısımlarına ait 

kemikleri buldum ve karıĢmadım. Duyduğuma göre geriye kalan kemikler orada bulunan bir 

kuyuya atıldığı söylendi. Aradan 4 yıl geçtikten sonra köye gittiğimde kuyuya inip baktığımda 

kemikleri bulamadım. Bu bilgilerin sizde bulunmasını istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Örencik (Bênavok) köyü kırsalında 1988 yılında pusuya 

düşürülen PKK'li Ahmet Kesip, Osman Sarıkuş, Sultan Yavuz, İhsan Çıkran, Ali Ekber 

Laçin, Nezir Alagöz, Ömer Alagöz, Fehim Öpengin ve Salah Derviş katledilerek, cenazeleri 

yakıldıktan sonra toplu bir şekilde defnedildi. Ailelerin 27 yıldır yaptığı başvuruya rağmen 

cenazeler bulundukları yerden çıkarılmadı. Iğdır'ın Yukarı Çamur Mahallesi'nde oturan 

PKK'li Nezir Alagöz'ün kardeşi Ali Alagöz, toplu mezarın açılması için savcılığa başvurdu.  

(20.02.2015 / DĠHA) 

 

 

 

 

*Mardin'in Derik ilçesine bağlı Pirinçli Mahallesi'nde ailesi ile birlikte ikamet eden T.O (21) 

isimli kadının, kimsenin olmadığı sırada evde bulunan silahla intihar girişiminde bulunduğu 

iddia edildi. Ağır yaraladığı öğrenilen T.O.'nun, olay sonrası ailesi tarafından Derik Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı öğrenildi. (14.01.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari Yenimahalle'de ailesi ile birlikte yaşayan Ö.A. adlı kadın, aldığı ilaçlar ile intihar 

girişiminde bulundu. İntihar girişiminin sebebi öğrenilemezken, Ö.A., ailesi tarafından 

Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede midesi yıkanan Ö.A.'nın durumunun iyi 

olduğu öğrenildi. (05.02.2015 / DĠHA) 

 

*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi F.Ö. isimli kadının, gece saatlerinde kampus 

içerisinde bulunan Melikşah Kız Öğrenci Yurdu'da kaldığı binanın 5'inci katından atlayarak 

intihara kalkıştığı iddia edildi. Ağır yaralanan F.Ö. olay yerine gelen ambulans ile Dursun 

Odabaşı Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. (10.02.2015 / Milliyet.com.tr / Habervantv.com) 

  

*Diyarbakır‟da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde radyoloji teknisyeni 

olarak çalışan Gülay Ertop (45),  iki gün önce yerleştiği bir otelin odasında ölü bulundu. 

Otelde uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen görevliler durumu polise 

bildirdi. Polis tarafından girilen odada, Ertop'un yanında bir mektup ve ilaç kutuları bulundu. 

(06.02.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr /  Haberturk.com) 
 

*Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki Şehnaz Demir 

isimli genç kadın, yattığı odanın kapısında bulunan çengele bağladığı eşarbıyla intihar ettiği 

ileri sürüldü. Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir‟in cenazesi, ön otopsinin ardından 

kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konu ile 

ilgili Derik Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (12.02.2015 / JĠNHA) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Düzova köyünde, ailesiyle birlikte yaşayan Gurbet Karataş 

(18) isimli genç kadın, evde tavana asılı olarak ölü halde bulundu. Polisin evde savcı 

gözetiminde olay yeri incelemesinde bulunmasının ardından aile üyelerinin ifadeleri alındı.  

Olayın intihar mı yoksa intihar süsü verilmiş cinayet mi olduğunu konusunda soruşturma 

başlatıldı. (17.02.2015 / JĠNHA / Diyarbakirsoz.com) 

 

*Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Petekkaya köyünde yaşayan Serap Karakış (20) isimli genç 

kadının, silahla intihar girişiminde bulunması sonucunda ağır yaralandığı belirtildi. Ailesi 

tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, ardından helikopter ile Dicle 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Karakış, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (20.02.2015 / DĠHA) 
 

*IŞİD çetelerinin saldırılarından kaçarak ailesi ile birlikte Diyarbakır‟ın Ergani ilçesine gelen 

ve belediye tarafından tahsis edilen evlerde kalan Şengalli Êzidî Faize Çukü isimli genç 

kadının, oturdukları binanın 7. katından aşağıya atlayarak intihar ettiği iddia edildi.  

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alınan Çukü, 

yaşamını yitirdi. (02.03.2015 / JINHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki 

İclal Tavukçu isimli kadının, odasında silahla karnından kendini vurarak intihar ettiği iddia 

edildi. Ailesinin Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Tavukçu, tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadı. (03.03.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Van‟ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaçan köyünde evli ve iki çocuk annesi Asya Akbulut‟un 

(27), kendini tandır evinin tavanına asarak intihar ettiği iddia edildi.  Olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı. (06.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Leblebitaş köyünde yaşayan 18 yaşındaki Ceylan Tosun‟un, 

evde kimsenin bulunmadığı sırada babasına ait av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. Yaralı 

olarak Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan Tosun, kurtarılamayarak 

yaşamını yitirdi. Olay hakkında ise Çınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma 

başlatıldı. (12.03.2015 / JINHA) 

 

*Muş‟un Bulanık ilçesi‟ne bağlı Samanyolu köyünde, Gozel Polat (18) adlı genç kadının 

tavana astığı iple intihar ettiği iddia edildi. (18.03.2015 / JĠNNA / DĠHA) 
 

*Diyarbakır Yenişehir Fidanlığı'nda bulunan Êzidî Kampı'nda 19 yaşındaki Heyfa İsmail 

Simokî isimli kadının intihar ettiği iddia edildi. Kampta bulunan ailesi ile birlikte yemek 

yedikten sonra, yan tarafta bulunan sera çadırına geçen Simokî'nin, başına bağladığı kendi 

şalını çadır şişlerine bağladıktan sonra boynuna geçirerek intihar ettiği ileri sürüldü.  

(20.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesinde N.S. (18) adlı kadının tabanca ile kendini vurarak intihar ettiği 

iddia edildi. Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, yaşamını yitirdi. Doğubayazıt 

nüfusuna kayıtlı genç kadının, henüz 16 yaşındayken istemediği biri ile evlendirildiği ve bir 

yıl evli kaldıktan sonra gördüğü şiddet üzerine aile evine döndüğü öğrenildi. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. (25.03.2015 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com / T24.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı Kampı'nda ikamet eden 35 yaşındaki Besna 

Korkmaz isimli kadının, gece saatlerinde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay ile 

ilgili soruşturma başlatıldı. (29.03.2015 / JĠNNA) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Sırımkeser Mahallesi'nde Sümeyye Gümüş isimli kadın, ahırın 

tavanına asılı halde bulunduğu belirtildi. Okuldan dönen çocukları tarafından bulunan 

Gümüş'ün, intihar ettiği ileri sürüldü. (31.03.2015 / Diyarbakirsoz.com) 
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*Kars'ın Selim ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Oluklu köyünde evli ve 2 çocuk 

babası Bilal Durmuş, babası ve dedesi ile birlikte yaşadığı eve gelerek eşi Özlem (23) ve 

çocukları Hüseyin (3) ile Hanife'yi (1) alıp köyün yaklaşık 2 kilometre dışına götürdü. 

Durmuş, yanında götürdüğü pompalı tüfekle eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra aynı 

tüfekle intihar etti. Yolun ortasında yatan 4 cenazeyi, Kars Havaalanı'ndan köye giden Tamer 

Bulut isimli yurttaş fark etti. Olayın askerlere bildirilmesi üzerine kısa süre sonra köye gelen 

askerler çevre güvenliğini aldı. Savcının talimatı ile olay yerinde yapılan inceleme sonrası 

cenazeler otopsi yapılmak üzere Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (07.02.2015 / 

Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*Siirt'in Eruh ilçesinde iki aile arasında nedeni öğrenilemeyen bir sebeple çıkan kavga sonucu 

1 kadın ağır yaralanırken 4 yurttaş da yaralandı. Teğin ve Teymurtaş aileleri arasında çıkan 

tartışmanın taşlı kavgaya dönüşmesi ile Zeki Teğin (56) ve Ahmet Teğin (25) ile Yusuf 

Teymurtaş (16) yaralanırken, kavga sırasında başına gelen taş darbeleri ile yaralanan Cemile 

Teymurtaş (38) ise ağır yaralandı. Yaralılar, Eruh Devlet Hastanesi'nde tedavi altına 

alındı. (08.02.2015 / DHA / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟ın Çermik İlçesi'nde, ilçede boyacı ustası olarak çalışan İbrahim Yılmaz (30), 

henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi MeryemYılmaz'ı (28) bıçaklamaya başladı. 

Gürültü üzerine Yılmaz çiftinin ev sahibi Hasan Yaman, eve giderek İbrahim Yılmaz'ı 

engellemeye çalıştı. Yaşanan arbedede 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, vücuduna aldığı 

bıçak darbeleriyle öldü. Ev sahibi Hasan Yaman'da bıçakla yaralandı. Olayın ardından Hasan 

Yaman, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, İbrahim Yılmaz'ı gözaltına alırken, 

olayla ilgili başlattı. (14.02.2015 / DHA / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr) 

 

*Maraş‟ın Elbistan İlçesi Pınarbaşı Mahallesi‟nde, Elbistan Belediyesi Yazişleri 

Müdürlüğü‟nde işçi olarak çalışan Mustafa Özcan, eşi Mehtap Özcan ile Çimenlik sokaktaki 

evlerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Özcan, mutfaktan aldığı ekmek 

bıçağını eşi Mehtap Özcan ve 5 yaşındaki kızı Yeliz‟e saplamaya başladı. Anne ve kızı olay 

yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Özcan ise aynı bıçağı boğazına saplayarak intihar etti. 

(22.02.2015 / JĠNHA / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesine bağlı Sanayi semti Çağlayan Mahallesi'nde, Rabia 

Akpınar (59) boşanmak istediği eşi Mehmet Akpınar (60) tarafından, başından vurularak ağır 

yaralandı. Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akpınar, yapılan tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  (05.03.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde, hastanede otomasyon görevlisi olarak 

çalışan Berna Ava, bir süredir sorun yaşadıkları ve bilinmeyen bir nedenle hastaneye gelen eşi 

Barzani Ava ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın büyüyüp, Barzani Ava'nın eşine 

şiddet uyguladı. Bu sırada hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Şerif Turhan, durumu 

fark edip, saldırgan eşe müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede Beyin Cerrahı Dr. Şerif 

Turhan, saldırgan eş tarafından boynundan ve kolundan bıçakla yaraladı. Yaşanan olay 

sonrası saldırgan hastaneden kaçarken, ağır yaralanan Dr. Şerif Turhan hemşire ve hasta 

yakınları tarafından hastanenin Acil Servisi'ne kaldırıldı. (12.03.2015 / AA / Radikal.com.tr) 

 

*Van merkezde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde Necla Al isimli kadın, Sanat Parkı'nın 

önüne geldiği eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Al'ın üzerine beş el ateş açtıktan sonra bir 

kağıt gösterip "Ben kocasıyım" diyen ve olay yerinden kaçmak isteyen saldırgan Nazım Al, 
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çevrede bulunan yurttaşlar tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. Saldırgan eş polis 

tarafından gözaltına alınırken, kollarından ve bacaklarından yaralanan Necla Al ise Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

(14.03.2015 / Milliyet.com.tr / Aljazeera.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*17.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.A., Ģu beyanlarda bulundu: “2 yıl önce 

Muhammed isimli erkek arkadaĢım telefondan bana cinsel içerikli mesajlar gönderirken o an 

itibariyle ağabeyim mesaj içeriğini gördü ve bana çok kötü Ģiddet uyguladı. Sol dirsek altına 

makas batırdı. ġuan bile izi var. Benim dıĢarı çıkmama, telefonda arkadaĢlarımla görüĢmeme 

izin vermiyorlar. Babam, annem ve ağabeyimdem Ģiddet gördüm ve en son annem hattımı 

kırdı. Ablamın görümcesi olan Kader Gülel, anneme benim sevgilim olduğunu söylemiĢ. 

Annem beni dövdü ve telefonumu aldı. Ablam da babamı arayıp sevgilim olduğunu babama 

söyleyeceğini söyledi. Bunun üzerine Diyarbakır‟daki Derya ablama gittim. 2 gün orada 

kaldım. 1 günde arkadaĢımda kaldım. Ben eve gitmek istemiyorum. 3 gündür eve gitmediğim 

için eve gidersem Ģiddet uygulayacaklarını biliyorum. Annem biraz önce benimle telefonda 

konuĢunca eve gelirsen bekâret kontrolü isteyeceğim dedi. Ben hem fiziksel hem de psikolojik 

Ģiddet görüyorum. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde, işlediği cinayet nedeniyle 16 yıl hapis cezasına 

çarptırılan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Metin Avcı‟yı (29) ziyaret etmek için eşi Leyla Avcı 

(29) Sivas‟a geldi. Eşiyle görüşmek için cezaevine gelen Avcı, burada eşiyle birlikte 

cezaevlerinde eşler için hazırlanan „Pembe Oda‟ adıyla tabir edilen odaya geçti. Metin Avcı 

eşiyle birlikte yemek için odaya meyve tabağı ve meyve bıçağı getirdi. Bu sırada bilinmeyen 

bir nedenden dolayı Metin Avcı, meyve bıçağıyla eşinin boğazını kesti. Avcı daha sonra kendi 

bileklerini de kesti. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bileklerini 

kesen Metin Avcı ambulansla Numune Hastanesi‟ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla 

ilgili soruşturma başlatıldı. (19.03.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu belirtilen F.A.'nın, 20 

yaşındaki ablası Şekernaz A.'yı av tüfeği ile yakın mesafeden ateş ederek yaraladığı iddia 

edildi. Ağır yaralanan Şekernaz A., Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin 

ardından Van'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturulma başlatıldı. 

(24.03.2015 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr) 
 

 

*07.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġ.Ç., Ģu beyanlarda bulundu: “Ben geçen yıl 

Nisan ayında internet cafede yazıĢtığım Emre Kaan TÜRK isimli kiĢi ile belli bir süre 

görüĢmeye baĢladık. Benimle evlenmek istediğini, ciddi olduğunu, ailemle tanıĢmak istediğini 

söyledi. Ailemle tanıĢtı. Bana Selanik göçmeni ve asker olduğunu söyledi. Beni Ġstanbul‟a 

çağırdı. Benim ve annemin maaĢ kartını istedi ve para aktaracağını söyledi. Sonrada 

öğrendiğim kadarıyla kartımdan para çekmiĢ. Sonradan Ġstanbul‟da beni yalnız baĢıma 

bıraktı. Telefon açtı ve bana telefonda ona 15.000 TL göndereceğimi söylememi istedi ben de 

söyledim. Neden diye sordum, sorma sadece söyle dedi. Ben de söyledim. Bu arada benim 

sesimi telefona kaydetmiĢ. Yanında sonradan adının Nihat YILMAZ olduğunu öğrendiğim kiĢi 

beni arayarak senin yüzünden ona 3.000 TL para verdim. Bu parayı bana getireceksin dedi. 

Bende kendisine 400, 430 ve 830 TL olmak üzere 3 defa para götürdüm. Beni eve çağırdı. Ben 

eve gitmeyeceğimi söyledim. Çağırdığı yere gittiğimde yukarı çıkmamı istedi. Evi yanık köĢk 

sokağındaydı. Yukarı çıktım ve evi bayağı karanlıktı. Beni içeri zorla aldı. Beni koltuğa 

http://www.milliyet.com.tr/gaziantep/
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iteleyerek çamaĢırlarımı soydu. Fotoğraflarımı çekti. Bana Ģantaj yaptı. Zorla benimle 

birlikte oldu. Bana tecavüz etti. Eğer tekrar para getirmezsen fotoğraflarımı paylaĢacağını 

söyledi. Çok kötüydüm. Tecavüz dıĢında durumu yeğenlerime anlattım. Onlarda telefon 

kaydını alarak polise vermemi söylediler. Emniyette gittik. Emniyet telefon görüĢmelerine 

devam edin dedi. 05.01.2015 günü beni tekrar arayarak Olimpiyat Düğün salonunun 

yanındaki petrole gelmemi söyledi. Sivil polisler gittik. Ben onunla görüĢürken polisler 

yakaladı ve ifadesini aldıktan sonra serbest bırakıldı. Beni gasp eden, paralarımı alan, 

fotoğraflarımı zorla çeken, tecavüz eden Nihat YILMAZ isimli kiĢiden davacı ve Ģikâyetçiyim. 

Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Eğitin Sen Ergani Kadın Meclisi üyeleri tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan 

Eğitim Sen Ergani Kadın Meclisi üyesi Ebru Kaymak, 13 Ocak'ta bir öğretmenin çalıştığı 

köyde cinsel tacize uğradığını açıkladı. Kaymak, "Saldırıya uğrayan kadın arkadaşımızın ve 

bu okulda çalışan diğer öğretmenlerinde ifadelerine göre tüm uyarılarına rağmen okulun en 

temel ihtiyaçları aylardır karşılanmadığı gibi güvenlik ve temizlik işleri amacıyla bir görevli 

de verilmemiştir" dedi. Öğlen arası çocukların evlerine gitmesini ve zaten korumasız, köyden 

uzak olan okul binasının ve çevresinin tenhalaşmasını bekleyen saldırganın planlı bir saldırı 

gerçekleştirdiğini aktaran Kaymak, "Zanlı yakalanarak tutuklanmış ve kurumlar konu ile 

hassasiyetle ilgileneceklerini beyan etmişlerdi” diye belirtti. (15.01.2015 / DĠHA) 
 

*13.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran E.Ö., Ģu beyanlarda bulundu: “Geçen yıl Ocak 

ayında Kızım Baran Nazlıcan, bilmediğimiz kiĢiler tarafından kaçırıldı. Kızımı kaçıranlar 

tehdit edip ve Ģiddet uygulanmıĢlardır. Kızımı 1 ay zorla evde tuttular. Önce kızımın onu 

kaçıranı sevdiği olabileceğini düĢündüm ve bizde bir ay bekledik. Ama böyle olmadığını 

anladım. Kızımı almak için Ģikâyette bulundum ve emniyet kızımı geri getirdi. Mahkeme 1 yıl 

sürdü.  Ama sonuç olarak bir ceza almadı. Sadece kızımı kaçıranın 5 yıl içerisinde suç iĢlerse 

ceza vereceklerini söylediler. Kızımın psikolojisi bozuk, darp yemiĢ, iĢkenceye maruz kalmıĢ 

ama mahkeme ceza vermedi. Ben tekrar üst mahkemeye Ģikâyetçi olmak istiyorum. Bu konuda 

sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Erzurum‟un merkez Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtindeki Şifa Sokak‟ta yaralı bir 

kadın bulunduğu yönünde ihbarda bulunulması üzerine polis ve 112 Acil ekipleri bölgeye 

intikal ettirildi. Yapılan incelemede, sokakta park halinde bulunan bir iş makinesinin altında 

kanlar içinde bir kadın cenazesi buldu. 30 yaşlarına ve ismi öğrenilemeyen kadının 10 

yerinden bıçaklanarak katledildikten sonra iş makinesinin altına atıldığı öğrenildi. Cinayetle 

ilgili soruşturma başlatıldı. (17.03.2015 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yağmurca  köyünde, Çalış ve Yağan aileleri arasında arazi 

anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada, Keve Çalış olay yerinde 

Özgül Yağan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Kadriye Yağan 

isimli kadın da (50), Diyarbakır'da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. (29.03.2015 / 

Ntv.com.tr / Haberturk.com / T24.com.tr) 

 

*Malatya'nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde, vücudunun büyük bölümü yanmış olan ve 

Fidan Kaya isimli kadına ait olduğu belirtilen ceset boş bir arazide bulundu. Kaya'nın eşinden 

boşanmak üzere olduğu ve ailesinin yanında yaşadığı kaydedilirken, ailesinin, 6 gün önce 2 

çocuk annesi kızlarının kayıp olduğu yönünde emniyete başvurduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 

kişinin gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (31.03.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
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*Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Sümer mahallesindeki evinde F.B. (17) isimli bir çocuğun, 

ateşli silah ile intihar ettiği iddia edildi. F.B.‟nin başından aldığı yara sonucu yaşamını 

yitirdiği belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (09.01.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesi İsaağa Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Polat (17) adlı çocuğun 

cansız bedeni odasında tavana asılı halde bulundu. Urfa nüfusuna kayıtlı Polat'ın, 6 ay önce 

ailesinden kaçarak evlendiği iddia edilirken, Polat'ın kayınbabası Halis Polat'ın, saat 12.00 

sularında odaya giden gelinine seslendiğini ancak yanıt alamayınca yeğenlerine haber verdiği, 

kapının zorlanarak açılması ile tavana asılı haldeki cenaze ile karşılaştıkları beyanında 

bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (10.01.2015 / JINHA) 

 

*Kahramanmaraş‟ın Elbistan ilçesinde, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencisi olan 15 

yaşındaki B.A, okul çıkışında Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi‟nde anneannesinin 

evine gitti. Genç kızın evde bulunan av tüfeğini henüz bilinmeyen bir nedenle karnına 

dayadığı ve ateşleyerek intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma 

başlatıldı. (15.01.2015 / ĠHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Çatalca Köyüne bağlı Erdemli mezrasında ikamet eden 

Muhammet Kılıç (17) tavana astığı iple yaşamına son verdi. (27.01.2015 / DĠHA) 
 

*Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde, 11 yaşındaki Fırat Yıldırım isimli 

çocuğun evin tavanına astığı iple intihar ettiği iddia edildi. Aile fertleri tarafından fark edildiği 

belirtilen Yıldırım'ın cenazesi, Çaldıran Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından 

Van'a gönderildi. (12.02.2015 / Evrensel.net / Habervantv.com) 

 

*Ağrı‟nın Diyadin ilçesine bağlı Taşbasamak köyünde, E.Y. (12) adlı ilkokul 6‟ncı sınıf 

öğrencisi kız çocuğu, evlerine ait ahırın tavanına asılı halde bulundu. Cenaze, otopsi için 

Erzurum Adli Tıp Kurumu‟na gönderildi. (08.02.2015 / JĠNHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Heştder köyüne bağlı Gurbloq mezrasında ikamet eden ve 7 aylık 

nişanlı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki N.O'nun, kendini evin tavanına iple asarak intihar ettiği 

ileri sürüldü. Hayatını kaybettiği öğrenilen N.O'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. 

(11.03.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı  Mahallesi'nde Zozan Turunç (17) isimli kız 

çocuğunun, babasına ait pompalı tüfekle kafasına ateş açarak intihar ettiği iddia 

edildi. (21.03.2015 / JĠNNA / Diyarbakirsoz.com) 

 

*Van'ın Saray ilçesine bağlı Çartak köyünde, 15 yaşındaki lise öğrencisi Sevcan Dolan'ın 

babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. Bir el silah sesinin duyulmasının ardından 

genç kadının odasına giden ailesi, kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Dolan'ın 3 ay önce de 

intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. (23.03.2015 / JĠNNA / DĠHA) 
 

http://www.milliyet.com.tr/kahramanmaras/
http://www.milliyet.com.tr/anadolu/
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*Van'ın Saray ilçesine bağlı Çartak köyünde 15 yaşındaki lise öğrencisi Selcan Dolan, 22 

Mart günü evinde babasının pompalı silahını sandıktan çıkarıp, şakağına dayayarak "intihar" 

ettiği iddia edildi. Aynı köyde daha önce 3 kadının daha intihar ettiği belirtildi. (27.03.2015 / 

JĠNNA / Habervantv.com) 
 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Hacı Ali köyünde ikamet eden 17 yaşındaki L.B.‟nin, tandır 

evinde kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

(23.03.2015 / JĠNNA / DĠHA) 
 

 

*Kars'ın Selim ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Oluklu köyünde evli ve 2 çocuk 

babası Bilal Durmuş, babası ve dedesi ile birlikte yaşadığı eve gelerek eşi Özlem (23) ve 

çocukları Hüseyin (3) ile Hanife'yi (1) alıp köyün yaklaşık 2 kilometre dışına götürdü. 

Durmuş, yanında götürdüğü pompalı tüfekle eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra aynı 

tüfekle intihar etti. Yolun ortasında yatan 4 cenazeyi, Kars Havaalanı'ndan köye giden Tamer 

Bulut isimli yurttaş fark etti. Olayın askerlere bildirilmesi üzerine kısa süre sonra köye gelen 

askerler çevre güvenliğini aldı. Savcının talimatı ile olay yerinde yapılan inceleme sonrası 

cenazeler otopsi yapılmak üzere Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (07.02.2015 / 

Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*Maraş‟ın Elbistan İlçesi Pınarbaşı Mahallesi‟nde, Elbistan Belediyesi Yazişleri 

Müdürlüğü‟nde işçi olarak çalışan Mustafa Özcan, eşi Mehtap Özcan ile Çimenlik sokaktaki 

evlerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Özcan, mutfaktan aldığı ekmek 

bıçağını eşi Mehtap Özcan ve 5 yaşındaki kızı Yeliz‟e saplamaya başladı. Anne ve kızı olay 

yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Özcan ise aynı bıçağı boğazına saplayarak intihar etti. 

(22.02.2015 / JĠNHA / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

 

*Siirt kent merkezinde bulunan Veysel Karani Mahallesi'nde oturan 12 yaşındaki B.G. adlı 

öğrenci, okuldan çıkıp eve giderken yolda bilinmeyen bir nedenden ötürü iki kişi ile tartıştı. 

Tartıştığı kişilerin saldırısına uğrayan küçük çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. 

Kanlar içerisinde kalan B.G. ise Siirt Devlet Hastanesi'nesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 

Hastanede yapılan ilk müdahalede küçük çocuğun 18 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Hayati 

tehlikesi bulunduğu için B.G, daha sonra Acil Servis'ten Yoğun Bakım ünitesine sevk edildi. 

(21.01.2015 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr) 
 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, Kobanê'nin özgürleştirilmesi sonrası yapılan kutlamalar 

sırasında evinin önünde bulunan 5 yaşındaki H.S. isimli çocuk, nerden geldiği belli olmayan 

bir kurşunla yaralandı. Yaralanması sonrası Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük 

çocuk daha sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Getirildiği hastanede kontrol altına 

alınan küçük çocuğunun doktorundan alınan bilgilere göre, H.S'nin boynunun sol yanından 

giren bir kurşun, sol köprücük kemiği içinde bulunan kas dokusu içinde durdu. Küçük çocuk 

için şu an hayati tehlikenin yanı sıra herhangi bir sakatlık tehlikesinin de sözkonusu 

olmadığını belirten doktorlar, tedavisi kapsamında gerekli antibiyotikler verilen çocuğun 

yarın ameliyata alınarak, vücudundaki kurşunun çıkarılacağını kaydetti. Mardin Emniyet 

Müdürlüğü‟nün olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Kutlama amaçlı ateşlenen silahlardan 

çıkan mermi ile meydana geldiği değerlendirilen ateşli silahla yaralanma olayı ile ilgili 

çalışmalarımız devam etmektedir” denildi. (26.01.2015 / Milliyet.com.tr) 
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*Şırnak'ın Silopi ilçesi Şehit Harun Mahallesi'nde oturan 14-15 yaşlarında olduğu belirtilen 

M. K. isimli bir çocuk, nerden atıldığı bilinmeyen bir cismin kafasına isabet etmesi sonucu 

ağır yaralandı. Yurttaşlar tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K, burada yapılan 

ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. (26.01.2015 / 

DĠHA) 

 

*04.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran R.G., Ģu beyanlarda bulundu: “Ben inĢaat 

iĢçisi olup, Ġzmir‟de çalıĢıyordum. 21.02.2015 tarihinde eve geldim. Evde eĢim ve çocuklarım 

garip davranmalarından dolayı durumu sordum. EĢim bana site güvenlikçisi Hasan ADAM 

adındaki Ģahıs, bahçede top oynayan oğlum BarıĢ‟ı B Blok bodrum katına karton toplamak 

için götürmüĢ. Bodrumda kapıyı kapatarak güvenlikçi pantolonunu dizine indirerek cinsel 

organını çocuğa göstererek “BarıĢ ne yapıyorsun” demiĢ. Oğlum o esnada bağırmaya 

çalıĢmıĢ ancak çocuğun ağzını kapatıp arkasına geçerek kemerini açmaya çalıĢmıĢ. Oğlum 

dirsek vurarak elinden kurtulmuĢtur. Oğlum güvenlikçiye “seni babama söyleyeceğim demesi 

üzerine babasına söylememesi yönünde kendisine 100 TL vermeye çalıĢmıĢtır. Oğlum parayı 

üzerine atıp kaçmıĢtır. Bütün bu olanları bana anlatınca bende sinirlenip güvenlikçi 

kulübesine gittim ve güvenlikçi ile tartıĢtım. Olay 12.02.2015 tarihinde saat 14.07‟de 

olmuĢtur. Ayrıca sitenin kamera kayıtları da mevcuttur. Bunu oğluma yapan güvenlikçiden 

davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*21.03.2015 tarihinde Ģubemize e-mail ile baĢvuruda bulunan bir görgü Tanığı, Ģu 

beyanlarda bulundu: “Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde 18 Mart sabahı MR 

bölümünde çalıĢan personel tarafından bir taciz gerçekleĢti. 15 yaĢındaki mağdur S. K 

ablasıyla birlikte baĢhekimliğe Ģikâyette bulunmuĢtur. Tutanak tutulmuĢ fakat tacizi 

gerçekleĢtiren Ģahıs hala o bölümde çalıĢmaya devam etmektedir. Mağdurun ablasında 

tutanağın kopyası bulunmaktadır. AĢağıda mağdurun numarası yazılmıĢtır. Orada kendisine 

ulaĢabilirsiniz. Ben bu olayı duydum ancak olayla bir ilgim yoktur. Sadece bu olayın üstünün 

kapanmamasını istediğim için size email gönderdim. Sizden mağdur olan kadına yardımcı 

olmanızı istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Yeniköy mahallesi‟nde bulunana İMKB ilk ve orta 

öğretim okulunda, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri Esat Çanak ve Furkan Koparan, okul 

bahçesinde oyun oynadıkları sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından dövüldü. Saniye saniye 

kameralara kaydedilen dövülme olay üzerine çocukların aileleri hastaneden darp raporu 

alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. (26.03.2015 / DHA / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 13 yaşındaki ve zihinsel engelli olduğu belirtilen N.Y. isimli 

çocuğa 2 kişinin cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi. Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.Ö. ile Y.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. 

Adliyeye çıkarılan 2 kişi, "cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

(30.03.2015 / DĠHA) 
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*İHD ve TUYAD-DER tarafından Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yapılan hak ihlalleri 

araştırmalarına ilişkin hazırlanan raporda yer alan bilgilere göre, Yüksekova'da katıldığı 

toplumsal eylemlerden dolayı gözaltına alınan G.K. isimli mahpusun, dipçik ile darp edildiği, 

gözaltında küfür ve hakaret dışında makatına cam şişe sokulmaya çalışıldığı iddia edildi. G.K. 

gözaltından sonra sevk edildiği Van M Tipi Cezaevi'nde ise psikolojik sorunlar yaşadı. İçe 

kapanık biri olan G.K, yaşadığı travmalardan kaynaklı sürekli altına işemeye başladı. Uzun 

süre gözaltında yaşadıklarını saklayan G.K, gerçeği arkadaşları ile paylaşınca durum ortaya 

çıktı. Avukatlarla yapılan görüşmede G.K.'nin yaşadıkları arkadaşları tarafından avukatlarına 

aktarıldı, ancak cezaevi yönetimi G.K.‟ye maruz kaldığı taciz ve şiddetten kaynaklı yaşadığı 

travmayı tedavi etmek yerine, "Akli dengesi yerinde değil" muamelesi yaptı. (21.02.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 
 

*İHD ve TUYAD-DER tarafından Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yapılan hak ihlalleri 

araştırmalarına ilişkin hazırlanan raporda yer alan bilgilere göre, R.K. isimli kız çocuğunun 

gözaltında polisler tarafından taciz edilerek, şiddete maruz kaldığı, bundan kaynaklı 

psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı belirtildi. Yaşadığı psikolojik sorunlardan kaynaklı 

kendine zarar verdiği öğrenilen R.K.'nin, aldığı antidepresan hapların ise R.K.'yi iyice bitkin 

düşürdüğü belirtildi. (21.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

 

*28.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nurten Çayı, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yeğenim olan Muhammet Çakmak, 27.12.2015 tarihinde Suriçi Ġskender PaĢa mahallesinde 

bir Ģeyler almak için bakkala gitti. O esnada yüzleri kapalı 30-35 yaĢlarında 4 polis yeğenime 

silah doğrultarak ve küfür edip el-ayaklarını duvara dayayarak dövdüler. Yeğenime darp 

uygulanıldığı sırada araya girenlerin müdahalesi ile zar zor ellerinden aldık. Buna iliĢkin 

darp raporu ekte bulunmaktadır. Polisler tarafından Kanunun verdiği yetkinin aĢılması sureti 

ile yapılan keyfi ve kasti davranıĢlar, ilgili memurlar hakkında yasal iĢlem yapılmasını 

gerektirmektedir. Bu nedenle oğlumu darp eden, hakaret eden ve kötü muamele de bulunan 

polis memurlarının tespit ile hakkında yasal iĢlem baĢlatılmasını talep etmekteyim. Bütün 

bunlardan kaynaklı olarak oğlumu darp eden, hakaret eden, kötü muamele de bulunan tüm 

memurların tespiti ile haklarında yasal iĢlem yapılmasına karar verilmesini talep ediyorum.”   

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*İŞİD çetelerinin Kobanê‟den geri çekilmesi üzerine, geldikleri Urfa‟nın Suruç ilçesinden 

tekrar Kobanê‟ye dönmek isteyen bir grup Kobanê‟li askerlerin müdahalesi ile karşılaştı. 

Kobanê‟ye geçmek isteyen ve askerlerin şiddetine maruz kalan yurttaşlardan ikisi kendi 

imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşmayı başarırken, Bozan Şêx Bozan (47) ile Heyder İbo 

(35) maruz kaldıkları asker şiddeti nedeniyle ağır yaralandı. Vücuduna aldığı dipçik ve sopa 

darbeleri nedeniyle Şexbozan‟ın sol kol ve sol bacağının kırıldığı, İbo‟nun ise kulağında 

oluşan hasarın yanı sıra başı ve sol kolu kırıldığı öğrenildi. (08.02.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
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*12.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sinan Erdoğan, Ģu beyanlarda bulundu: “7 

Ekim‟de 23.00 sıralarında emniyettin önünden geçerken gözaltına alındım. Bize sokağa çıkma 

yasağından haberimiz olup olmadığını sordular. Bende hayır dedim ve arkasından darp edilip 

emniyettin bahçesinde 5 saat kadar beklettiler. Sonra beni alıp doktora götürdüler. Oradan 

rapor aldım ve TEM‟e götürdüler. Ama hiçbir Ģekilde ifadem alınmadı. Sonra Bağlar emniyet 

müdürlüğüne götürdüler ve idari para cezası (100) kestiler. Sonra serbest bıraktılar. Bu 

konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Mardin‟in Dargeçit ilçesinin Bahçebaşı Mahallesi'nde çalıştığı dükkanın karşısında 

arkadaşları ile oturan gençlerin, özel harekat polisleri tarafından darp edildiği iddia edildi. 

Kimlik kontrolü yapan polislerin daha sonra gençlere tekme attıkları ve gençlerin 

konuşmasına dahi izin vermedikleri ileri sürüldü. (18.02.2015 / DĠHA) 

 

*23.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Süleyman Kalkan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“21.02.2015 gecesi saat 22.00-23.00 sıralarında alkollü halde hatırlayabildiğim kadarıyla 

polis okulu civarında dolaĢıyordum. SarhoĢ durumumu gören 2 veya 3 polis bilincimin 

yerinde olmadığını fark etmelerine rağmen hakaret edip darp ettiler. ġiddetli bir Ģekilde darp 

ettikten sonra beni karakola götürdüler. Karakoldan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine 

götürdüler. Yoğun darp, iĢkence ve kötü muameleye rağmen bana herhangi darp – cebir 

raporu verilmeyip gece saat 01.00 civarında serbest bıraktılar. Eve geldim uyumaya çalıĢtım 

ancak ağrılarım vardı. Sabah darp ve kötü muamele ve iĢkenceden dolayı kıvranamaz halde 

bulunmaktayken ailem tarafından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine götürüldüm. 

Hastanede tedavi edilmek üzere Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine sevkedildim.  

Bu olaydan sorumlu olan güvenlik güçleri için gerekli soruĢturma iĢlemlerinin İVEDİLİKLE 

yürütülmesini ve hastaneye gittiğimde her yerimde darp ve kanama olmasına rağmen doktor 

ve yaralarıma müdahale etmeyerek görevini ihmal eden hekimin tespiti ile Yapılacak tahkikat 

sonucunda Ģüpheliler hakkında kamu adına cezalandırılmaları istemiyle dava açılmasını 

talep ederim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
  

*Van'ın Saray ilçesinde yaşayan M.E.A. (25) adlı yurttaş, İran'dan gelen misafirlerini 

karşılamak üzere gittiği Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki pasaport kontrol noktasındaki polis 

tarafından darp edildiğini iddia etti. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan M.E.A., "İran'dan 

gelen misafirlerimi Kapıköy Sınır Kapısı'nda ağırlamaya giderken pasaport onaylatma 

sırasında polis beni yan tarafa çekerek söylemediğim lafları bana yükleyip beni dövmeye 

başladı. Ağzımı burnumu kan içinde bıraktı. Pasaportumu da onaylamadı" dedi. Darp edilen 

genç, saldırgan polis hakkında suç duyurusunda bulundu. (25.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

  

*Urfa'nın Suruç ilçesinde haber takibi yapan DİHA Muhabiri İbrahim Polat, Azadayi Welat 

Gazetesi editörü Bışar Durgut ile gazetenin Suruç çalışanı Mustafa Taşdemir, polisler 

tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 5 saat sonra serbest bırakılan gazeteciler, hastaneden 

darp raporu alarak, Suruç Cumhuriyet Savcılığı'na, polisler hakkında suç duyurusunda 

bulundu. (27.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*23.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Güli TaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Sürücü ehliyetim olmadığı için polisler tarafından darp edildim. ġubenizden hukuki yardım 

talebinde bulunuyorum." (ĠHD Urfa ġubesi) 
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*27.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Orhan Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: 

“26.03.2015 tarihinde saat 15.30 civarında özel harekât ekipleri ve sivil polislerden oluĢan 

kalabalık bir grup evimize baskın düzenlediler. Baskın sırasında gelinimiz olan Havva 

Bayram‟ı gözaltına aldılar. Hiçbir gerekçe göstermeden evi aramaya baĢladılar. Evin tamamı 

yaklaĢık 2 saat aradılar. Telefon kontrolü yaptılar. Evde misafir olarak bulunan genç bir kiĢi 

vardı, ismini bilmiyoruz. Genç misafiri uzun süre dövdüler. Ağzını ve de burnunu kanlar 

içinde bıraktılar. Kafamızı sürekli duvara vuruyorlardı. Evde bulunan kitap, Abdullah 

Öcalan‟ın fotoğraflarını ve bazı dergileri alıp götürdüler. ġuanda gözaltında 

bulunmaktadırlar. Durumlarından endiĢe ediyoruz. Bu konuda destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cemil Arslanhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Vahit Arslanhan, 2008 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. ġu anda Kırıkkale 

Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmakta ve cezasının infazının 

tamamlanmasına 1 yıl gibi bir süre kalmıĢtır. Oğlum Ģu anda tek kiĢilik bir hücrede kalmakta 

ve 13 gündür açlık grevindedir. Oğlum siyasi hükümlüdür, yılbaĢı gecesi yanına tarafsız 

bölümde kalan hükümlülerden birini getirmiĢler. Oğlumun bu durumu kabul etmek istememesi 

üzerine gardiyanlar oğlumun el ve ayaklarını bağlayarak süngerli oda olarak adlandırılan 

yere götürmüĢler ve yaklaĢık 20 gardiyan üzerine çullanarak dövmüĢler ve ağır bir Ģekilde 

yaralanmıĢ. Oğlumun halen kan kusmaya devam ettiğini öğrendim. Oğlumun bu cezaevinde 

can güvenliği yoktur ve baĢına bir Ģey gelmesinden korkuyorum. Ayrıca, yaĢlı olmam, 

ekonomik durumumun uygun olmaması nedeni ile ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe 

olarak çok uzak olan cezaevine oğlumun görüĢüne gidememekteyim. Oğlumun Diyarbakır ili 

veya yakın bir yere naklinin sağlanması için Derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*20.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: “Ġki 

kardeĢim olan Burhan-Cevdet Taruk, yaklaĢık 3 aydır Kastamonu cezaevinde kalmaktadır. 

Dün kardeĢlerimin bulunduğu koğuĢta, her ikisi Kürt oldukları gerekçesiyle diğer mahkûmlar 

tarafından dövülmüĢler. Kendileri daha önce cezaevi yönetimine koğuĢla anlaĢamadıklarını 

ve can güvenliklerinin olmadığını söyledikleri halde koğuĢları değiĢtirilmemiĢtir. Cezaevi 

yönetimi kardeĢlerim hakkında “bunlar terörist, PKK‟li diyerek, kaldıkları koğuĢtakileri 

kıĢkırtmıĢlardır. Bu nedenle dün her iki kardeĢim dövülmüĢ ve kendilerini koğuĢtan dıĢarı 

atmıĢlardır. Ancak dıĢarı çıktıkları için cezaevi müdürü, müdür yardımcısı ve beĢ memurun 

talimatıyla kardeĢlerim falakaya yatırılmıĢ ve iĢkence edilip, tek kiĢilik hücreye alınmıĢlardır. 

Bize dün gece cezaevinde kim olduğunu bilmediğimiz kiĢi kardeĢlerime acıdığı için bizimle bu 

bilgileri paylaĢtı. Hem yapılan bu iĢkence için hem de kardeĢlerimin Diyarbakır ya da yakın 

bir yere nakillerinin yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sadık ġenol, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Cihad ġenol, yaklaĢık 1 yıldır Adıyaman Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Orada bulunduğu 

süre içerisinde cezaevi koĢullarının baskıcı olduğundan söz etmektedir. Ġdare tarafından 

kendisine yönelik tehdit edici hakaretler de bulunulduğunu, kaba dayağa maruz kaldığını bu 

duruma dayanamadığını söyledi. Kendisi Adıyaman Savcılığına defalarca dilekçe yazdığını 

ama idare tarafından gönderilmediğini beyan ediyor. Ayrıca bize de mektup yazmıĢ, mektupta 

kötü muamele yapanların ismi olduğunu ama mektup hala elimize geçmedi. BeĢ gün önce 
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benim telefonumu gizli numaradan biri aradı, oğluma sahip çıkman gerektiğini söyledi. Yoksa 

oğluna intihar süsü verebileceği konusunda uyardı. Ayrıca bana “0505 267 42 40” nolu bir 

telefon verdi. Adıyaman BaĢsavcılığına ait olduğunu ama aradım bu numara 

kullanılmamaktaydı. Oğlumun hayatından endiĢe ediyorum. Sizden bu konuda hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*18.02.2015 tarihinde MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan siyasi mahpusların 

ailelerinin “cezaevinde isyan var” Ģeklinde yapmıĢ oldukları baĢvuru üzerine; 

Derneğimiz tarafından akĢam saatlerinde cezaevine gidilmiĢ ve siyasi mahpuslarla 

görüĢülmüĢtür. Siyasi kadın mahpusların hastaneye sevkleri sırasında cezaevinde görevli bir 

baĢçavuĢun üst araması yapmak istemesi ile gerginleĢen durum sonrası, spordan sorumlu bir 

erkek gardiyanın da avluda kadın mahpusları aramak istemesi üzerine erkek siyasiler de 

olaya dahil olmuĢ ve gardiyanlar tarafından erkek mahpuslar darp edilmiĢtir. Darp olayı 

sonrası cezaevindeki siyasi mahpuslar tarafından 3 gün boyunca mazgallar kırılmıĢ, kapılara 

vurulmuĢ, sayım verilmemiĢ, telefon ve görüĢlere çıkılmamıĢtır. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*10.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Baz, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Serhat Baz, yaklaĢık 16 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Daha önce Erzurum 

cezaevinde kalmaktaydı. YaklaĢık 3 yıl önce Erzurum cezaevinde kötü muamele ve darp 

edilme nedeniyle Bingöl Cezaevine gönderildi. Bingöl Cezaevinde de bir gardiyan kendisini 

tehdit ettiğini söylediği için 1,5 yıl önce Erzurum/ Oltu cezaevine sürgün edildi. Erzurum/Oltu 

cezaevinde de cezaevi yönetimi tarafında kötü muamele ve iĢkenceye maruz kaldı. Cezaevi 

personeli ile yaĢadığı problemlerden kaynaklı Trabzon K Tipi Cezaevine gönderildi. 

PerĢembe günü telefon ile yaptığım görüĢmede 17.12.2014 günü saat 12.30 sıralarında 

kameranın olmadığı müĢahede giriĢine götürülüp her türlü iĢkence, dayak ve kötü muameleye 

maruz kaldığını ve omuz kemiğinin çatladığını söyledi. Telefon görüĢ yasağı olduğundan 

oğlum ile daha önce görüĢemiyorduk. Hastaneye götürülmediğini, sadece revire 

götürüldüğünü söyledi. Oğluma kötü muamelede bulunan ve hakkında Ģikâyetçi olan 

gardiyanlar Selçuk ve Eyüp Sır isimli Ģahıslar bu durumdan Ģikâyetçi olursa veya birine 

anlatırsa onu sağ bırakmayacaklarını söyleyerek tehdit etmiĢlerdir. Oğlum siyasi tutsak 

olması nedeni ile bu muamelelere maruz kaldığını belirtti. Oğlumun hayatından endiĢe 

ediyorum ve bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
 

 

*Van'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde 

okuyan İsmail Şeker'e polisler tarafından ajanlık teklif edildiği iddia edildi. İHD Van 

Şubesi'ne başvuruda bulunan Şeker, ekonomik durumu kötü olduğu için Dursun Odabaşı Tıp 

Fakültesi önünde kaçak sigara sattığı esnada kendisi ile ilişkiye giren sivil polislerin, burs 

verme bahanesi ile ajanlaştırma teklifinde bulunduğunu iddia etti. (18.01.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Erciş ilçesinde 6 ve 7 Ekim Kobanê olaylarında gözaltına alınarak tutuklanan ve iki 

ay cezaevinde kaldıktan sonra 6 Kasım 2014'te tahliye olan Sezgin Cengiz (38), Milli 

İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 3 saat boyunca alıkonulduğunu ileri sürdü. Erciş'in Pay 

köyünde okulun servis şoförlüğünü yapan Cengiz, 13 Ocak günü Pay köyü Delice Karakolu 

komutanı tarafından, "Evrakların eksik" gerekçesiyle ilçe merkezine çağrıldı. İlçe 

merkezindeki petrol istasyonuna çağırılan Cengiz, bindirildiği siyah camlı cipteki 4 kişi 

tarafından ilçeden 10 kilometre uzağa zorla götürelerek, kendisine ajanlık teklifinde 



 

 

 33 

bulunulduğunu söyledi. Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtan 4 kişinin, silah gözlüklü 

olduğunu ve gizemli davrandıklarını söyleyen Cengiz, bu kişilerin, "Cezaevinde çıkan 

herkesle görüĢüyoruz. Bundan sonra siyasi parti ve dağdakilerle ilgili öğrendiğin her Ģeyi 

bize aktaracaksın. Tüm etkinliklere katılacak ve bize bilgi vereceksin. Nereye gidersen haber 

vereceksin. Kızın Newroz ve oğlun Bahoz nasıllar? Bayağı büyümüĢler gördüğümüz 

kadarıyla. Seni takip ediyoruz. Ona göre davran" diyerek tehdit ettiklerini anlattı. Cengiz, 

teklifi kabul etmemesi üzerine, "Dua et bu çözüm sürecine. Yoksa senle böyle konuĢmazdık" 

diyerek tehditlerine devam ettiklerini kaydetti. (22.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde 13 Şubat günü evlerine yapılan polis baskını sonucu evde 

bulunan misafirleriyle birlikte gözaltına alınan İ.Y. (16), götürüldüğü Van Emniyet 

Müdürlüğü Çocuk Şube'de bulunan polisler tarafından kendisine ajanlık teklifinde 

bulunulduğu söyledi. Ailesi ile tehdit edildiğini belirten İ.Y., tehditlerden korktuğu için 

ajanlık dayatmasını kabul ettiğini söyleyerek "Evimizde bulunan misafirimize 'YDG-H 

üyesidir' dedim. Gizli tanık olarak tanımadığım 32 kiĢinin üstüne yalan beyanlar verdim. 

Kimse Ģüphelenmesin diye gizli tanık olarak gösterildim. X.A.Q.A koduyla kadınmıĢım gibi 

gizli tanıklık yaptım. Hacıbekir Mahallesi'nde oturmama rağmen ev adresim KurubaĢ 

Mahallesi gösterildi. Misafirimiz üzerinde yalan beyanlarda bulunduğum için o tutuklanarak 

cezaevine gönderildi. Verdiğim ifadelerin hepsi yalandır. Polislerin gösterdiği ve 

tanımadığım kiĢilerin fotoğrafları üzerinden ifade verdim. Tanımadığım 32 kiĢinin üzerine 

yalan ifade vererek eylemlerde aktif yer aldıklarını, eylemleri organize ettiklerini, havai fiĢek, 

gaz bombası, molotofkokteyli ve ses bombası attıklarını söyledim" diye konuştu. Ajanlık 

dayatmasını kabul ettikten sonra gözaltına alınan ailesiyle birlikte serbest bırakıldığını anlatan 

İ.Y., "Serbest kaldıktan 2 gün sonra mahallede gezerken Audi marka bir araç yanımda durdu. 

Beni zorla araca bindirdiler. Sivil polistiler. Bana para verip 'Bunu harçlık yap' dediler. 

Daha sonra bana 'Gençliğin içinde yer al. Üst seviyelere gelmeye ve öz savunma güçlerine 

katılmaya çalıĢ' dediler. 'Gençlikte faaliyet yürütenlerin isimlerini, görevlerini ve adreslerini 

bize vereceksin' diyerek, beni araçtan indirip gittiler" diye konuştu. (24.03.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Aralık 2014 tarihinde başlayan olayların ardından Hür Dava 

Partisi ve YDG-H üyeleri arasında silahlı saldırı ile başlayan olaylarda 4 kişi yaşamını 

yitirmişti. İlçede gerginlik devam ederken, Nur Mahallesinde yurttaşlara ait 10 eve ve 

araçlarına siyah boya ile çarpı işareti konulduğu belirtildi. (09.01.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sevil Özdemir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“28.1.2015 tarihinde saat 5.30-7.00 civarında yüzü kar maskeli yaklaĢık 5, diğerlerinin yüzü 

açık 10 polis kapıyı çaldı. Kapıyı açmamla beraber içeriye hücum ettiler.  10 polis yaklaĢık 

1.30 saat boyunca evimin altını üstüne getirip darmadağın ettiler. Polisler eĢimin “örgüte 

yardım ve yataklık” ve  “eylemlere katılmak” gerekçesiyle aramasının olduğunu belirtiler. Bu 

polisler evimi ararken eĢyalarımı kırıp bana ve eĢime hakaret ettiler. EĢimin düğün 

fotoğraflarını telefonla çektiler.  Bu nedenle evime sürekli bir Ģekilde baskın düzenleyen, beni 

tehdit eden polislerden Ģikâyetçiyim. Gerekli iĢlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Yukarıda 

belirtilen hususlar çerçevesinde tespit edilecek sorumlular hakkında gerekli soruĢturma 

iĢlemlerinin yürütülmesini talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Harran Aydın, Ģu beyanlarda 

bulundu: “03 ġubat gecesi kaldığım evden, saat 05.00 sularında özel hareket polislerinin 

saldırısı ile gözaltına alındım. Emniyet adeta düĢman ülkesine gider gibi, evi bastı. Ġnsanları 

tehdit ettiler. Hiçbir delile dayanmayan bir durumla ve hukuksuzca 2 gün gözaltına tutulduk. 

Derneğinize baĢvurmamızdaki amaç, bu baskı ve hukuksuzluğu kamuoyu paylaĢmak için 

yardımcı olmanızdır.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*Malatya Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan Antepli Sokak'ta 6-7 kişilik 

bir ülkücü grubun, tehdit içerikli yazılamaları güvenlik kameralarına takıldı. Gece geç 

saatlerde Antepli Sokak'ta duvarlara 3 hilal resimlerini yaparak, hakaret içeren yazılar yazdı. 

Güvenlik kameralarına takılan görüntülerde söz konusu grubun 25-35 yaş arasında olduğu ve 

içlerinden birisinde silah olduğu görülürken, gruptakilerin rahat tavırları ve yanlarından geçen 

insanlara ve araçlara aldırmamaları dikkat çekti. Yaşananlara ilişkin konuşan Antepli Sokak'ta 

bulunan Arkadaş Kafe sahibi Hüseyin Uğurlu, daha önce de buna benzer tehditlere maruz 

kaldıklarını belirterek, Alevi oldukları ve müşterilerinin de genelde sol sosyalist kesimden 

olduğu için hedef alındıklarını belirtti. (15.02.2015 / DĠHA) 
 

*Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Hınıs Anadolu Çok Programlı Lisesi'nde okuyan kız 

öğrencilerin Okul Müdürü Yakup Abak ve kaldıkları Hınıs Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

Pansiyonu Müdiresi Elif Demirok'un tarafından ailelerini arayarak tehdit edildiği ileri sürüldü. 

İsmini vermek istemeyen bir kız öğrenci, okul müdürü ile ve pansiyon müdiresi Elif 

Demirok'un Ronahi Kültür ve Sanat Derneği'ni kast ederek, "Oraya bir daha giderseniz 

ailenizi arar -gelin kızınız dağa gidecek- deriz" diye tehdit edildiklerini öne sürerek, "Derneğe 

gidiyoruz, orda bir arada sohbet ve tartışma ortamı buluyoruz. Hiçbir sakıncası yok bunun. 

Hep izin sürelerimizde gideriz ve izin sürelerimiz dolmadan pansiyonumuza geliriz. Ama 

okul müdürü bizi tehdit ediyor" dedi. (18.02.2015 / DĠHA) 
 

*20.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulanan MuĢ Alparslan Üniversitesi Öğrenci 

Derneği (MED-DER) üyeleri, Polisin kendilerini ve ailelerini telefonla taciz ettiklerini, 

katıldıkları basın açıklamalarını bile ailelerine bildirerek kendilerinin örgütlenme haklarını 

engellediklerini ifade etmiĢlerdir. (ĠHD MuĢ ġubesi) 
 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, polisin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Ümit Kurt‟un 

öldürülmesini protesto eden çocuklara gaz bombaları ile müdahale eden polis, 12 yaşındaki 

Muhammed Soğat‟ı gaz bombası ile yüzünden vurarak yaraladı. Hastahaneye kaldırılan 

Soğat‟ın durumunun iyi olduğu belirtildi. (07.01.2015 / DĠHA / Ġmctv.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesinin yıldönümü 

dolayısıyla bir grup genç protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylem yerine çok sayıda zırhlı araçla 

gelen polisler, gençlere gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu.  

Müdahale sırasında 18 yaşındaki Mehmet Elçi polis tarafından tüfekle açılan ateş sonucu 

sırtına aldığı saçma mermiler ile yaralandı. Yaralanan Elçi, Cizre Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı.  (11.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'te, 35 çocuğun polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen amacıyla 

öğrenciler, Dumlupınar mahallesinde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu önünde caddeyi 

trafiğe kapatarak yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Protesto eylemi yapan çocuklara sert bir 
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şekilde müdahale eden polis, müdahale sırasında 12 yaşındaki S. C. İsimli çocuğu, başına 

isabet eden gaz fişeği ile ağır yaralandı. S.Ç., Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (25.01.2015 

/ DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesinde belediye binası önünde, Kobanê'nin özgürlüşmesini kutlamak 

amacıyla bir araya gelen yüzlerce yurttaş şölen düzenledi. Şölen alanında bulunan pankart ve 

posterleri gerekçe gösteren polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombası, tazyikli su 

ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polis, Belediye Eş Başkanı 

Safure Güneş'i coplarla darp etti. Başına aldığı cop darbeleri üzerine baygınlık geçiren Güneş, 

İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (28.01.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Van'ın Özalp ilçesinde, PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getirilişinin yıldönümünü 

protesto etmek amacıyla DBP ve HDP ilçe örgütleri öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce 

kişiye polis cop, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 

Özalp Belediyesi Eş Başkanı Şerafettin Özalp'in atılan gazlardan etkilenme sonucu, DBP İlçe 

Eş Başkanı Yakup Almaç ise polis tarafından darp edilmesi sonucu yaralandı. (13.02.2015 / 

DĠHA / Habervantv.com) 

 

* Erzurum Merkez Yakutiye ilçesi Mahalle başı semtinde, DBP ve HDP tarafından PKK 

Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla 

düzenlenen eyleme polis, biber gazı ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Müdahalede 

6 yurttaş, plastik mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. (15.02.2015 / Milliyet.com.tr)  

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 15 Şubat komplosunu kınamak için Feridun, Bahçelievler, 

Tekel ve Konak mahallelerinde yapılan meşaleli yürüyüşlere, Diyarbakır'dan da getirilen 

takviye ekiplerle zırhlı araçlar eşliğinde polisler tarafından müdahale edildi. Gençlerinde 

karşılık vermesi üzerine çıkan olaylarda, Jandarma Taktik Alay Komutanlığı'ndan caddeye 

rast gele atılan gaz bombaları Ramazan İnanç (29) adlı yurttaşın başına isabet etti. 

(15.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'ndeki Vangölü Anadolu Meslek Teknik Lisesi'ni basan 

polislerin okula ait güvenlik kameralarına el koymaya çalışması ile başlayan çatışmalar 

polisin çekilmesiyle birlikte son buldu. Onlarca zırhlı araç eşliğinde okula saldıran polis 

okulun kapı ve pencerelerini kırdı. Okulun arka kapısını kırarak içeri girmeye çalışan polis 

bina içerisinde gerçek mermi kullandı, öğreniciler polislere okul binasının camlarından masa 

sandalye ve taş atarak karşılık verdi. Polis takviye zırhlı araçlar ile tekrar okul bahçesine 

girerek öğrencilere tazyikli su ve biber gazı sıktı. Polis müdahalesi sonrasında 8 öğrenci 

ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 6 öğrenci de mahalle sakinleri tarafından özel araçlar 

ile hastanelere götürüldü. (16.03.2015 / DĠHA / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan Bayraktar İlköğretim Okulu'nda okuyan 6'ncı sınıf 

öğrencisi A.Ö.'nün, öğretmeni tarafından darp edildiği ve okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi. 

İddiaya göre; 12 yaşındaki A.Ö.'nün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde arkadaşları ile 

Kürtçe konuştuğu için dersin öğretmeni Ö.A., A.Ö.'yü yanına çağırarak tokat attı. Dersin 

öğretmeni Ö.A.'nın, ardından A.Ö.'yü sınıftan çıkararak, "Artık okul hayatın bitti. Ben burada 

bulunduğum sürece sana okul yüzü haram" sözlerini sarf ettiği ve A.Ö.'yü sınıfa bir daha 

almadığı iddia edildi.  Öğrenci velisini arayan Ö.A.'nın, "Çocuğun okulda Kürtçe konuĢuyor. 
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Bir daha gelmesin" dediği iddia edildi. Konuya dair bilgi veren A.Ö. babası Abdulhamit 

Özmen, "Öğretmen bana bir daha gönderme dedi. Ona nedenini sorduğum zaman ise bana 

'Oğlun bana Kürtçe küfür etti' dedi. Oğluma sorduğumda ise bana 'Baba arkadaĢımla Kürtçe 

konuĢuyorduk. Beni yanına çağırarak bana 'niye küfür ediyorsun?' dedi ve ardından bana 

tokat atıp, sınıftan çıkardığını söyledi" ifadesinde bulundu. Okul yetkilileri yaşandığı iddia 

edilen olayı doğruladı. (13.03.2015 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, Yenişehir İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki 

Rober Arda Uluğtürkan'nın, derse geç gittiği gerekçesiyle okul müdürü tarafından darp 

edildiği iddia edildi. Kırılan kolu hastanede alçıya alınan Uluğtürkan'nın babası Nihat 

Uluğtürkan, okul müdürünün çocuğunun kolunu kırdığını iddia ederek okul müdürü hakkında 

Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (13.03.2015 / DĠHA /  Sanliurfahaber.com) 

 

 

 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarından 2 çocuk 

gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 çocuktan biri serbest bırakılırken, 17 yaşındaki M.G. 

ise, "patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (01.01.2015 / DĠHA)  

 

*Diyarbakır‟ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde, yeni yılı kutlayan kalabalık gruba 

polis, tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 4 kişi gözaltına alındı. 

(01.01.2015 / Milliyet.com.tr / T24.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, polis müdahalesi sonrasında çıkan olaylarda 5'i çocuk 6 kişi 

gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından 

S.A (12) isimli çocuk emniyette serbest bırakılırken, Adliyeye sevk edilen 5 kişi‟den A.A. 

(19), M.E.E. (14) ve M.T. (17) tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  

(02.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari‟nin Şemdinli ilçesinden Yüksekova seyahat ettiği sırada Uzunsırt Karakolu arama 

noktasında askerler tarafından gözaltına alınan Feyyaz Şen (24) isimli yurttaş, çıkarıldığı 

adliyede hakkında "Örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle açılan davadan aldığı 2 yıl 7 ay 

cezanın onanması nedeniyle tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (05.01.2015 / 

DĠHA) 

 

*Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a Özgürlük imza kampanyasına 

katıldıkları ve haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle Kızıltepe Belediye Eş Başkanları İsmail 

Ası ve Leyla Salman Kızıltepe gözaltına alındı.  (05.01.2015 / Radikal.com.tr / Taraf.com.tr 

/ Ġmctv.com.tr) 

 

*Batman‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a Özgürlük imza kampanyasına katıldıkları 

gerekçesiyle Belediye Eş Başkanı Gülistan Akel, belediye meclis üyeleri Hülya Baltaş, 

Hamide Çelik ve belediye personeli 6 yurttaş gözaltına alındı. (05.01.2015 / Radikal.com.tr / 

Taraf.com.tr / T24.com.tr) 
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*Erzincan'da 2 Ocak‟ta, öğrencilerin kaldıkları ev ve yurt odalarına baskın düzenleyen polis, 

27 öğrenciyi gözaltına aldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde götürülen 27 öğrenciden 13‟ü 

bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki tamamlanan 

işlemlerin ardından Erzincan Adliyesi'ne sevk edilen 14 öğrenciden Özel Kaya, Ercan 

Ekmekçi, Burak Nergiz, Zozan Çiçek, Hacer Özbay, Songül Yiğit, Dilan Oral, Sinan Çakır, 

Remzi Durmaz, Ayşe Aslan ve Şeyman Önal, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

Tutuklanan 11 öğrenci Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (06.01.2015 / DĠHA)  

 

*06.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Akın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Ramazan Akın, 31.12.2014 (yılbaĢı gecesi) dıĢarı çıktı. AkĢam Ofiste bilmediğimiz 

bir nedenden dolayı polisler tarafından arkadaĢları ile birlikte gözaltına alındı. Polisler 

kendilerine taĢ attıkları, bu nedenle gözaltına aldıklarını daha sonra bize söylediler. 

Karakolda yaklaĢık 5-6 saat kaldılar. Sabaha karĢı 4 gibi ben oğlumu almaya gittim. Oğlum 

daha sonra serbest bırakıldı. Bana da 189 TL para cezası kesildi. Bu cezaya ve polisin 

tutanağında belirttiği suçlamaya itiraz ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'da yaşayan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, polis tarafından evine 

düzenlenen baskında gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından serbest bırakılan 

Geerdink'in, Twitter üzerinde yaptığı paylaşım ve yorumlardan dolayı gözaltına alındığı 

belirtildi. (06.01.2015 / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr / Sabah.com.tr) 

 

*07.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Tuncay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum M. Yasin Tuncay, 31 Aralık 2014 tarihinde yani yılbaĢı gecesi, Ofis Semtine giderken 

polisler tarafından taĢ attığı gerekçesiyle yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Karakolda 3 

saat kaldıktan sonra serbest bırakılan oğlumla ilgili tarafımıza 189,00 TL Ġdari para cezası 

kesilmiĢtir. YılbaĢı gecesi Ofis Semtinde olaylar olmuĢ ve oğlum olaylara katılmadığı halde 

yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Oğlum engelli olup, herhangi bir eyleme katılmamıĢtır. 

Polis tarafından haksız bir Ģekilde yakalanan oğluma bir de idari para cezası kesilmiĢtir. 

Tarafımıza kesilen idari para cezasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yukarıda 

belirtilen kanun hükmüne aykırı olarak tarafımıza idari para cezası kesilmiĢtir. Hâlbuki 

kanuni ve hukuki dayanak olmadan kabahat yaratılmayacağı gibi ceza da verilemez. Bu 

sebeple tarafımıza verilen idari para cezasının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı 

bulunmamaktadır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde "Berkin Elvan'ın Uğur Kaymaz'ın katilleri 

yakalansın. Adalet istiyoruz. Kürdistan Halk Cephesi" yazılı bildiri dağıtmak isteyen gençlere 

polis müdahale etti. Gençlerin bildirileri dağıtmak istemesi üzerine gençler, polis tarafından 

darp edilerek gözaltına alındı. 20 genç Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(07.01.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)  

 

*Batman‟da, "Öcalan'a Özgürlük" kampanyası çerçevesinde Gap Mahallesi'nde çalışma 

yürüten Esma Efetürk, Nevaf Taş, Hayriye Kapalıgöz, Özgün Çınar ve Yunus Aslan isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü‟ne götürülen 5 kişi, ifadelerinin 

alınmasının ardından serbest bırakıldı. (07.01.2015 / Ozgur-gundem.com)  
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*Hakkari‟nin Şemdinli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında C.K, S.A, 

M.D. ile B.Ç. isimli yurttaşlar gözaltına aldı. Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 

gözaltına alınana 4 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (08.01.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin‟in Mazıdağı ilçesinde 6-8 Ekim olaylarına katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından 

düzenlenen ev baskılarında 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 8 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Mazıdağı Cumhuriyet 

Başsavcılığı‟nın üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 8 kişi arasında bulunan M.F.A., İ.Y. ve 

D.A. isimli yurttaşlar tutuklandı. (08.01.2015 / Milliyet.com.tr)  

 

*Dersim‟in Atatürk Mahallesi'nde kartopu oynadıkları sırada kara "Bijî PKK" ve "Biji HPG" 

yazdıkları iddia edilen Şahan Can, Saadettin Süslü ve Mehmet Yüce isimli üniversite 

öğrencileri, Dersim Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

(08.01.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

  

*Siirt'te, YPJ'li Vasfiye Altay için kurulan taziyeye yürümek isteyen yüzlerce kişiye polis, gaz 

bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında DBP'li İl Genel Meclis 

üyesi M. Emin Çeçen ve H.A., A.D. isimli çocuklar gözaltına alındı. (09.01.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim'de, Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için düzenlenen anma etkinliğinde 

Zeynep Deli ve Önder Duman isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde 

tamamlanan sorgularının ardından Adliyeye sevk edilen Deli ve Önder, "örgüt propagandası 

yapmak" ve "örgüt lehine pankart taşıma" gerekçesiyle tutuklandı. (10.01.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*DBP Urfa İl Örgütü öncülüğünde, "Sömürgeciliği sök at, özgür mahalleleri yarat" sloganı ile 

gerçekleştirilen yürüyüşün ardından "Demokratik yaşamı inşa" adıyla çadır kurmak isteyen 

yüzlerce yurttaşa polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 5'i çocuk 

22 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (10.01.2015 / DĠHA) 

 

*Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Kafkas 

Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Şakir Tanrıkulu gözaltına alınarak,  İl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (12.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan E.U. isimli 

öğrenci, 28 Aralık'ta Mahallebaşı kent meydanında yapılan Roboski katliamı anma 

etkinliklerinde "Roboski" konulu tiyatro gösteriminde oynadığı gerekçesiyle Kazım Karabekir 

Eğitim Fakültesi'nde polisler tarafından gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü siyasi 

şubeye götürüldü. (13.01.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Siirt'in Conkbayır Mahallesi'nde, Paris‟te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesinin 

yıldönümünde faillerin ortaya çıkarılmamasını protesto amacıyla bir araya gelen onlarca genç, 

Şeyh Süleyman Caddesi'nden Hayvan Pazarı'na doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyen gençlere 

polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında N.S. ve F.S. isimli 

yurttaşlar gözaltına alınarak, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (13.01.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

Şırnak‟ın Cizre ilçesinde, Cizre Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri, 12 

yaşındaki Nihat Kazanhan‟ın polis kurşunu ile katledilmesini protesto eden öğrencilere 

http://www.milliyet.com.tr/mardin/
http://www.milliyet.com.tr/mazidagi/


 

 

 39 

müdahale eden polis, 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 çocuk ise İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (15.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Başkale ilçesinde 13 Ocak'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Abdulgani 

Bozkurt, Latif Özkaya, Lokman Akgün ve Misevdin Beyhan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adliyesi'ne sevk edilen 4 yurttaştan Akgün 

serbest bırakılırken, Bozkurt, Özkaya ile Beyhan "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

(16.01.2015 / DĠHA) 

 

*Kars'ta, 12 Ocak‟ta gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Kafkas Üniversitesi 

Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Şakir Tanrıkulu, savcılığın itirazı üzerine bir kez daha 

gözaltına alındı. Evinde gözaltına alınan Tanrıkulu, çıkarıldığı adliyede "Örgüt üyesi olmak'' 

iddiasıyla tutuklandı. (16.01.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Kaymakamlık binası 

altında bulunan Şehit Murat Akançay Polis Karakolu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 

roketli saldırı düzenlendi. Ölü ve yaralının olmadığı belirtilen olay sırasında, ara sokakları 

ablukaya alan polis, isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaşı gözaltına aldı. (16.01.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 Ocak‟ta, özel hareket polisleri tarafından bazı 

mahallelerde düzenlenen ev baskınlarında Zeynel Andiç, Makbule Andiç, Muhlis Kocaman, 

Mustafa Demir, Erdal Özdemir ve Hakan Tanrıkulu isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. Gerekçesi öğrenilemeyen baskınlarda gözaltına alınan 6 kişi, Uluyol Polis Karakolu'na 

götürüldüğü öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen 6 

kişiden Zeynel Andiç, Makbule Andiç, Muhlis Kocaman, Mustafa Demir ve Hakan Tanrıkulu 

"Örgüte üye kazandırma" ve "Örgüte yardım" iddiası ile tutuklandı. (17.01.2015 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Metin Kervan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “ġehir merkezinde bulunduğum sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı gözaltına 

alındım. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*Mardin‟in Dargeçit ilçesinde, HDP Dargeçit İlçe Örgütü binasına asılan posterin üzerinde 

YPG/YPJ bayrağı bulunmasını gerekçe gösteren polis, Rıdvan Yakut (24) isimli genci 

gözaltına aldı. Pankartı astığı için gözaltına alınan Yakut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (19.01.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, Kobanê protestolarına karıştıkları gerekçesiyle polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Demhat Cebe, Hamit Demirkısan, 

Abdulselam Atabey, Turan Ceylan ve Mehmet Ağırman gözaltına alındı. Emniyette 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, „Silahlı örgüt üyesi olma ve 

yasadışı olaylara katılma‟ iddiasıyla tutuklandı. (19.02.2015 / DHA / Radikal.com.tr) 

 

*Van'ın Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde 18 Ocakta, bir aracı durduran 

polisler araç içerisinde bulunan Reşat Kana, Fikret Kervan ile Seyfettin Martı isimli 

yurttaşları araçta molotofkokteyli bulundurduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 

yurttaşlar Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Emniyette 

tamamlanan işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen 3 kişiden Kervan ve Martı, "patlayıcı 
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madde bulundurmak" iddiası ile tutuklanırken, Kana ise serbest bırakıldı. (20.01.2015 / 

DĠHA) 

 

*Hakkari'de, hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davada aldığı ceza Yargıtay 

tarafından onanan Tacettin Atan isimli bir genç gözaltına alındı. Adliye'ye çıkarılan Atan, 

tutuklanarak, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (21.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da 19 Ocak‟ta, Cizre'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla yapılması 

planlanan yürüyüş ile ilgili olduğu gerekçesiyle polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

10 yurttaş gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 2 kişi serbest 

bırakılırken, 8 kişi ise adliyeye sevk edildi. Alınan ifadelerin ardından 6 genç serbest 

bırakılırken, 2 genç ise "YDG-H üyesi oldukları" ve "Yol kapatıp, kimlik kontrolü yaptıkları" 

iddiasıyla tutuklandı. (21.01.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'da 19 Ocak‟ta, Cizre'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla kentte 

gerçekleştirilen yürüyüşün ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 çocuktan 2'si 

çıkarıldıkları mahkemece, "Polise taş attıkları" iddiasıyla tutuklandı. (21.01.2015 / DĠHA) 

 

*Kars‟ın Kağızman ilçe merkezinde biri çocuk 4 kişi, Kobanê olaylarına katıldığı 

gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟ndeki işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen 4 kişiden 16 yaşındaki E.K. serbest bırakılırken, Sinan Kılıç, Ramazan 

Kan ve Osman Tutkan “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanarak, Kars Cezaevi‟ne 

gönderildi. (21.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim‟in Cumhuriyet Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında YDG-H 

üyeleri oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Dersim Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (22.01.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt‟in Kurtalan ilçesinde, gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 4 çocuk gözaltına alındı. 

Çocuklara kabahatler kanunu kapsamında ceza kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

(22.01.2015 / AA / Haberturk.com) 

 

*Siirt'in Barış ve Dumlupınar mahalleri ve kenttin değişik bölgelerinde polislerce "taş 

attıkları" gerekçesiyle yaşları 10-15 arasında değişen 35 çocuk gözaltına alındı. Çocuk Şube 

Müdürlüğü'ne götürülen çocuklar, daha sonra serbest bırakıldı. (23.01.2015 / Radikal.com.tr 

/ Taraf.com.tr / T24.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
 

*Van'dan Erciş ilçesine doğru giden aracı durduran polisler, araçta bulunan DBP'li Erciş 

Belediye Meclis üyesi Güven Çalık, Hüseyin Işık, Engin Ulugana, Sadrettin Tunç ile ismi 

öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 5 kişi, Van Emniyet 

Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü. (23.01.2015 / DĠHA) 

 

*Ardahan'da, polis tarafında düzenlenen ev baskınlarında DBP İl Eş Başkanı Hakan Demirbaş 

ve Kars DBP İl yöneticisi Olcay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü öğrenci 8 kişi gözaltına 

alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 

kişiden Hakan Demirbaş, Olcay Kılıç, Merve Tekin, Selvi Yılan, Erdal Şaştı, Sinan Yılmaz ve 

Botan Alper "Örgüte üye kazandırmak" ve "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, 

Ardahan E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (23.01.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 
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*Bingöl‟de, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle başlatılan imza kampanyası 

çerçevesinde Dörtyol Saat Kulesi önünde kurdukları standta imza toplayan bir gruba polis 

müdahalede bulundu. Herhangi bir karar yada gerekçe sunmadan kurulan standı deviren 

polisler, Sıdık Yurtsever, Müzeyyen Arslan, Seyfi Bulut, Ali Cirit ve soyadı öğrenilemeyen 

Mahmut isimli stand görevlilerini gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İl Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi. (24.01.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim‟de, DBP Dersim Gençlik Meclisi Üyesi Umut Çongar, bindiği otobüsten polisler 

tarafından indirilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çongar, Paris'te katledilen üç 

Kürt kadın siyasetçiyi anmak için yapılan anmaya katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak, Dersim 

Cezaevi'ne götürüldü. (25.01.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Atmaca (Xawez) köyünde yaşayan köy sakinlerinin, köyün 

girişine astıkları "Hun xêr hatin Xawas e" pankartı askerler tarafından söküldü. Köye baskın 

düzenleyen askerler pankartı sökerek Sinan Şahar adlı yurttaşı gözaltına alındı. Şahar kısa bir 

süre sonra serbest bırakıldı. (25.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bitlis'te çarşı merkezinde Öcalan'ın özgürlüğü için imza toplayan 16 yaşındaki Y.C ve T.T il 

emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çocuklar, karakolda alınan ifadelerinin ardından serbest 

bırakıldı. (25.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'in Yeni Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a Özgürlük talebiyle imza 

topladıkları gerekçesiyle 6 yurttaş polis tarafından gözaltına alınarak, Siirt Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltındakiler, Emniyet Müdürlüğü‟nde alınan ifade işlemlerinin 

ardından serbest bırakıldı. (25.01.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'tan Cizre ilçesine gitmekte olan 7 çocuk Kasrik Beldesi'nde polislerin yol kontrolü 

yaptığı sırada gözaltına alındı. "Örgüt üyesi olma" şüphesi üzerine gözaltına alınan H.Ş, V.E, 

M.B.E, M.K, O.G, E.N, K.U., isimli 7 çocuk Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

(26.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman'da, 6-8 Ekim Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Hadi Ertaş, Musa Akın, Mehmet Salih Ekinci ve Kahraman 

Bayındır gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(28.01.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe  beldesinde askerler tarafından yapılan kimlik 

kontrolü esnasında gözaltına alınan yerel sanatçı Kamuran Kaya, karakoldaki işlemlerin 

ardından Bulanık Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında, katıldığı etkinliklerde söylediği şarkılar 

nedeniyle "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davada verilen 10 ay hapis 

cezasının Yargıtay tarafından onaylandığı öğrenilen Kaya, tutuklanarak, Muş E Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildi. (28.01.2015 / DĠHA/ ANF) 

 

*DBP Van İl eski Eş Başkanı Musa İtah, ehliyet başvurusu için gittiği Van Emniyet 

Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. İtah'ın daha önce yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında 

açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. (28.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Emin Mağrur, Cihat Başak, Bayram 

Işık ve Hüseyin Sunar isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 
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işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 yurttaşın, yüzleri ve vücutlarının morluklar içinde 

görüldü. Alınan ifadelerin ardından Emin Mağrur ve Bayram Işık savcılıkta serbest 

bırakılırken, Cihat Başak ve Hüseyin Sunar ise nöbetçi mahkeme tarafından "örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. (29.01.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim'in Pertek ilçesi Pınarlar köyünde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 7 kişi 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (30.01.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Koçkıran Mahallesi ile Karaca köyünde, polis tarafından 

eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında Orhan Sarıboğa, Nevzat Şahin, Mikail Karaman, 

Mehmet Karaman ve Eyüp Yardımcı isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi, 

Uluyol Polis Karakolu'na götürüldü. (30.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan İnönü Caddesi üzerinde bir araya gelen bir grup genç 

gösteri düzenledi. Olay yerine gelen polis gençlere, tazyikli su ile müdahalede bulundu. 

Gençlerin taşlarla karşılık vermesi üzerine, polis ve göstericiler arasında olaylar çıktı. 

Çatışmaların yaşandığı yerin yakınında bulunan 14 yaşındaki S. Ç. isimli çocuk, polisler 

tarafından gözaltına alındı. (01.02.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan Mahalle 

Meclisi'ne Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskında, Meclis Başkanı Şefik Kılıç, 

M. Salih Kalır, Mehmet Bulut, Seyfettin Yakut, Şefik Yıldırım, Remzi Memiş ile isimleri 

öğrenilemeyen 4 genç gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi Diyarbakır TEM Şube 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette alınan ifadelerinin ardından 10 kişi daha sonra serbest 

bırakıldı. (01.02.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com)  

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis tarafından gözaltına alınan DBP Genel Merkez gençlik 

çalışanı Enver Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (01.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kahraman Erciyes isimli bir kişi polislerce gözaltına alındı. 

Hakkında açılan bir dava kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Erciyes, Diyarbakır 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (01.02.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak‟ın Bahçelievler Mahallesi'nde HDP'liler tarafından başlatılan 'Öcalan'a özgürlük' 

imza kampanyasına destek vermek amacıyla, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadirhan 

mahalleye geldi. Mahalleye gelen polis, Belediye Başkanı Kadirhan ve bareberindeki 9 kişiyi 

gözaltına aldı. (02.02.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Antep‟in Nizip ilçesinde 'Öcalan'a özgürlük' imza kampanyası ile ilgili çalışmalarda bulunan 

DBP Antep İl Eş Başkanı Cahide Mutlu, HDP il yöneticisi Mahmut Çelikay, HDP Nizip ilçe 

Eş Başkanı Erkan Şahin ve DBP Şehit Kamil İlçe yöneticisi Ali Aka, polis tarafından 

gözaltına alındı. (02.02.2015 / DĠHA)   

 

*Siirt‟te, 'Öcalan'a özgürlük' imza kampanyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Siirt Belediyesi 

Meclis Üyesi Şemsettin Aykaç, DBP Siirt Merkez İlçe Eş Başkanı Benda Erdemci ile HDP İl 

Örgütü yöneticileri Emin Açıkça ve Zeki Çalapkulu, polis tarafından gözaltına alındı. 

(02.02.2015 / DĠHA) 
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*Dersim'in Pertek ilçesinde, 24 Ocak günü AKP İlçe binası ile 4 birahaneye molotofkokteyli 

atılması ile ilgili olarak 30 Ocak günü ilçeye bağlı Pınarlar köyünde gözaltına alınan 7 kişi, 

Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yöneltilen suçlamaları reddeden gençlerden 6'sı 

ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Anıl Ayçin isimli bir genç ise savcılığa çıkarıldı.  

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Ayçin, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

(02.02.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Siirt'in Dumlupınar mahallesinde, "Mobese kameralarına molotof ve taş attıkları, izinsiz 

gösteri" yaptıkları iddiasıyla 3'ü çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Emniyet 

Müdürlüğü TEM Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 4 

kişi sevk edildikleri adliyede, "kamu malına zarar vermek" ve "örgüt propagandası yapmak" 

iddiasıyla talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.Ö. (17) ile E.A 

(17) serbest bırakılırken, İ.K (17) ile Ömer Ç. (19) haklarında aynı gerekçelerle tutuklanarak 

Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  (02.02.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'da Kobanê'ye destek vermek amacıyla 6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eylemler e 

katıldıkları gerekçesiyle 8 kişi, savcılık kararı ile ifadeye çağrıldı. Aralarında DBP Ağrı 

Merkez İlçe Başkanı Nevzat Ayna'nın da bulunduğu 8 kişi, savcılık ifadelerinin ardından 

tutuklanma talebiyle Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, ifadelerinin 

ardından 5 kişiyi serbest bırakırken, DBP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Nevzat Ayna, Necati 

Aslan ile Halil Karaoğlan adlı yurttaşları ise "Örgüt üyesi" oldukları gerekçesiyle tutukladı. 

Tutuklanan 3 kişi Ağrı M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (03.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl merkezli yürütülen YDG-H soruşturması kapsamında Bingöl, Antep, Diyarbakır ve 

Bursa'da toplam 9 kişi gözaltına alındı. Bingöl'de TEM şube polislerince gerçekleştirilen ev 

baskınlarında DBP Bingöl İl Örgütü yöneticisi Ünal Düz ile birlikte Dilan Eren, Fatih Ortaç 

ve Evin Şimşek'in, Diyarbakır'da Ömer Akdemir ve Gülistan Yeşil'in, Antep'te Mehmet Çeri 

ile Bursa'da da ismi öğrenilemeyen iki kişinin gözaltına alındı. (04.02.2015 / DĠHA) 
 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle imza toplayan 

Eğitim Sen Bitlis Şube Başkanı Savaş Ülkü, KESK üyesi Erhan Köse ve HDP Tatvan İlçe 

Yöneticisi Suat Mihyaz gözaltına alındı. Polisler tarafından gözaltına alınan 3 kişi, Tatvan 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (04.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesinde, 6-8 Ekim Kobanê eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 

Vedat Derin isimli genç, tutuklanarak Urfa E Tipi Cezaevi'ne konuldu. (05.02.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da da birçok adrese ev baskınları yapıldı. Sabah saatlerinde yapılan ev 

baskınlarında Hacı Eroğlu, Mehmet Aslan, Niyazi Erdoğan, Nedret Naşa ve Ö.T. ve isimlerin 

öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alındı Ergani ilçesinde ise 12 yaşında olduğu öğrenilen İ.Y. 

isimli bir çocuk evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. (04-05.02.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2012 yılında yasaklanan Newroz kutlamalarına katıldıkları için 

gözaltına alınarak, haklarında dava açılan ve 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verilen Fecri 

Kalın (22), Emrah Altın (24) ve Önder Gültekin (27) ifadeleri alınmak üzere Patnos 

Adliyesi'ne götürüldü. Savcılığa çıkarılan 3 yurttaş, haklarında "örgüte yardım etmek" ve 

"polise taş atmak" iddiaları ile verilen cezanın Yargıtay tarafından onaylandığı gerekçesiyle 

tutuklandı. (05.02.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 
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*HDP Hakkari Merkez İlçe Yöneticisi Fırat Bor, şehir merkezinde bulunan Haci Sayit Camisi 

civarında polislerce gözaltına alındı. (05.02.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis'in Hizan ilçe merkezi ile köylerine polis ve özel hareket timleri düzenlenen ev 

baskınlarında, Kobanê eylemlerine katıldıkları iddiasıyla Muharrem Tuna, Yılmaz Öge, 

Cüneyt Kurt, Ferhat Sönmez, Kerem Yıldız ile O.T. (16) ve M.A. (16) isimli çocuklar 

gözaltına alınarak Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (06.02.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı mahallelerde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Savaş Yalçın, İrfan Ege, Mikail Güler, Sincar Özbay, Köroğlu Doğan ve ismi 

öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (06.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'de, hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davada aldığı 4 yıl ceza Yargıtay 

tarafından onanan Botan Selçuk adlı genç, çarşı merkezinde polisler tarafından gözaltına 

alındı. Selçuk, Adliyesi'deki ifade işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (06.02.2015 / 

DĠHA) 

 

*Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Feqiyê Teyran Parkı'nda kimlik kontrolü yapan polise 

direnen Gökhan Tuz ile Özcan Kaplan adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 

yurttaşlar ifadeleri alınmak üzere polisler tarafından İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. 

(06.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 Şubat‟ta, Özel hareket polislerinin tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında J.Ö. (17), Aziz Sevmiş, İrfan Kına, İsmet Şen ve ismi öğrenilemeyen bir 

yurttaş gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 5 kişiden Aziz Sevmiş ve İrfan Kına, "kuvvetli suç 

şüphesi olduğu" ve "örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevine 

götürüldü. (06.02.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Barış Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın 

düzenledi. "Bomba bulunduğu" ihbarı ile yapıldığı öğrenilen baskında evde yaşayan Nahide 

Adıgüzel (45) ile oğlu Rızgar Adıgüzel (20) polislerce gözaltına alındı. (09.02.2015 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde oyun oynayan çocukların, Çevreyolu'ndan geçen 

zırhlı araca taş attığı iddiasıyla 12 yaşlarında bir çocuk polis tarafından gözaltına alındı. İsmi 

öğrenilemeyen çocuk, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürtüldü. (09.02.2015 / DĠHA) 
  

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Hasan Ergöl, Ģu beyanlarda 

bulundu: “03 ġubat gecesi 03.00‟da evim özel hareket timleri tarafından basıldı. Hiçbir Ģey 

bulamadılar. Ama beni PKK-KCK „den silah alıp, DKHP-C „ ye silah taĢıma ile suçladılar. 3 

gün terörle mücadele Ģubesinde baskı ile sorguladılar, tırnak çakısı bile taĢımadığım halde, 

terörist olmakla suçladılar. Makul Ģüphe tasarısı daha çıkmadan, Van‟da çıkmıĢtır. 

Derneğiniz aracılığı ile bu durumu, kamuoyuna duyurmak istiyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Bülent Uluada, Ģu beyanlarda 

bulundu: “03 ġubat 2015 sabah 03.00 da misafir olarak kaldığım ev özel hareket polisleri 

tarafından basıldı. KCK‟dan DHKP-C‟ye silah sağlamak, eylem hazırlığı yapmak Ģüphesiyle 
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evde arama yapılıp, gözaltına alındık. Aramada “3 adet yürüyüĢ dergisi – 1 selpak – 1 

komünist dergisi – 1 yoldaĢa merhaba” yasal yayın organlarına el konuldu. Demokratik kiĢi 

ve kurumlar terörize edilmeye çalıĢılarak hedef haline getirilmeye çalıĢılıyor.” (ĠHD Van 

ġubesi) 
 

*Van‟ın Erciş ilçesinde, Kobanê'ye PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın özgürlüğü talebiyle imza 

toplayan DBP Erciş Gençlik Meclisi çalışanları Mesut Eren, Devran Altınten, Abdullah 

Çebeli, Turgay Gürses ve Emrah Kılıç TEM ekipleri tarafından göz altına alındı. Göz altına 

alınan 5 kişinin Erciş Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri belirtildi. (10.02.2015 / ANF) 

 

*Muş merkeze bağlı Sütlüce köyünde çok sayıda zırhlı araçla bir eve düzenlenen baskında, 

Hasan Kançıray isimli yurttaş "Örgüt üyesi" olduğu iddiası ile gözaltına alınarak Muş 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (10.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Orhan Doğan Caddesi'nde Leyla Teymur (20) isimli kadın, polisler 

tarafından gözaltına alındı. Siirt'ten geldiği belirlenen ve Siirt dolmuş durağında polislerce 

gözaltına alınan Teymur'un gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Teymur, Cizre İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (10.02.2015 / DĠHA) 

 

*Muş‟un Varto ilçe merkezinde polisler tarafından gözaltına alınan Sidar Dursun isimli 

yurttaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi. 

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 

Dursun, "Örgüt üyesi olmak", "Kamu malına zarar vermek" ve "Polise mukavemet etmek" 

iddiası ile tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (11.02.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Batman'dan Diyarbakır'a seyahat ettiği sırada, hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davadan aldığı 6 yıl hapis cezasının Yargıtay 

tarafından onanması gerekçe gösterilen Lokma Açıkalın, Sinanköyü Karakolu yakınlarında 

jandarma tarafından gözaltına alındı. (11.02.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'dan gelen takviye ekiplerle Silvan'da bir kıraathane gece saatlerinde baskın 

düzenleyen polisler, işyeri sahibi Mehdi Ezgin'i gözaltına aldı. İlçe genelinde meydana gelen 

olaylarda kullanılan patlayıcı maddeleri ilçeye getirmekle suçlanan Ezgin, götürüldüğü 

emniyette ifadesi alınması sonrası serbest bırakıldı. (11.02.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt'in Kurtalan ilçesinde, polisler ve özel harekât timleri tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Ramazan Ulam, Eyup Minas, Kerem Doğan, Hakan Selen, Ali Oğuz, 

Abdülkadir Satman isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi "Kamu 

kurum ve kuruluşlarına zarar vermek" ve "Polise mukavemet etmek" gerekçesiyle 

tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (12.02.2015 / DHA / Siirt.pol.tr) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesinde Fırat Koç (22), Veysel Aladağ (21), Şerafettin Yıldırım (22) ve lise 

öğrencisi M.K. (15) gözaltına alındı. İhbar sonucu gözaltına alındıkları belirtilen 4 kişi, 

Çaldıran Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.02.2015 / Habervantv.com) 

 

*Mardin‟de, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Rıdvan Bozan, 6-8 Ekim‟de 

Kobanê'ye destek eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ifade vermeye gittiği savcılıkta, 

tutuklama talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla 
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tutuklanan Bozan, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (12.02.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*13.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abdullah Yıldız, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Dün akĢam saat 01.00 sularında evden alınarak karakola götürüldüm. 

Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan evine polis tarafından baskın 

yapılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) çalışanı Vedat Dağ, gözaltına alındı. Dağ, İl Emniyet 

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. (13.02.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında U.T. ve V.D. 

isimli çocuklar ile Baran Kurt isimli yurttaş gözaltına alındı. (13.02.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 10 Şubatta, çok sayıda polis zırhlı araçlar eşliğinde çarşı 

merkezinde bulunan bir lokantaya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında lokantada yemek 

yiyen DBP Gençlik Meclis üyesi Cihan Tamur ve yeğeni Uğur Öymen gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından Adliyeye getirilen iki kişiden 

Tamur, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanırken, Öymen ise "kamu malına zarar verebileceği 

şüphesiyle" tutuklanıp Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (13.02.2015 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da faaliyet gösteren Mezopotamya Gençlik ve Araştırma Merkezi Derneği'ne 

(MEGAMDER) gece yarısı polis tarafından baskın düzenlendi. Polis, merkezde arama 

yaptıktan sonra ayrıldı. (13.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Cizre'den Şırnak'a giderken şehir girişinde, polis arama noktasında gözaltına alınan DBP 

Cizre Eş Başkanı Meryem Aşkara, hakkında "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla açılan davanın 

Yargıtay'da onaylaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Tutuklanan Aşkara, 

Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (13.02.2015 / AA / Taraf.com.tr / Radikal.com.tr) 

  

*Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Beldesi'nin DBP'li belde yöneticisi Bedri Özkay 

(30) polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özkay'ın Baykan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü öğrenildi. (13.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl‟de, polis tarafından öğrencilerin kaldığı eve düzenlenen baskında Ünal Düz, Feyyaz 

Yahşi ve Hamza Burulday isimli 3 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Baskınlarda isimleri 

öğrenilemeyen biri çocuk 2 kişi daha gözaltına alındı. (14.02.2015 / ANF) 

 

*Van‟ın Bostaniçi Mahallesi Düzyol Caddesi‟nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 

20 yaşındaki Muhammed Turunç gözaltına aldı. (15.02.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesi Aligor Mahallesi‟nde,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla Suruç – Urfa karayolu üzerinde gösteri 

düzenleyen gençlere İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında Halil Uğurlu, Celal Uğurlu, Ömer Kaya, Engin Kip isimli 

yurttaşlar ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. (15.02.2015 / DĠHA) 
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*Siirt'te, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto etmek 

amacıyla Barış, Conkbayır, Alan, Ulus ve Kazım Karabekir mahallelerinde yürüyüş yapmak 

isteyen gençlere polis müdahalesi ile başlayan olaylarda 2'si çocuk 10 yurttaş gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 8 kişinin Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne çocukların ise Çocuk Şube'ye 

götürüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye sevk edilen 10 kişiden 8'i 

savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 yaşındaki R.Ç ve Hasan Özer ise "Örgüt üyesi" 

oldukları iddiasıyla tutuklandı. (15.02.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde 13 Şubat‟ta, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, Gülizar Yıldız isimli kadın ile çocukları İsa Yıldız, Osman Yıldız, Hüseyin 

Yıldız, Hasan Yıldız ve Zehra Yıldız ile evde bulunan Ümit Karakurt gözaltına alındı. "Evde 

patlayıcı madde bulundurmak" iddiası ile gözaltına alınan 7 kişiden 5‟i götürüldükleri İl 

Emniyet Müdürlüğü'nde serbest bırakılırken, Osman Yıldız ve Ümit Karakurt, emniyet'teki 

işlemlerin ardından adliye sevk edildi. "Patlayıcı madde bulundurmak" gerekçesi ile 

mahkemeye sevk edilen Osman Yıldız serbest bırakılırken, Ümit Karakurt ise tutuklandı. 

(16.02.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde 6-8 Ekim Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 

Mardin Nusaybin'de 2‟si çocuk 6 kişi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Bahri A. ve İsmail B. tutuklanarak Mardin E Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gözaltına alınan İ.T. ve S.O. ile 18 yaşından küçük L.A. ve 

Y.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (16.02.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Urfa Viranşehir ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü 

protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi 

emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle Viranşehir 

Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 4 kişiden ikisi serbest bırakılırken, Akif Al ve Sinan 

Koyuncu, molotofkokteyli bulundurdukları iddiasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı 

Cezaevi‟ne gönderildi. (16.02.2015 / DĠHA) 

 

*PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla 

düzenlenen çeşitli gösterilere polis müdahalesi ile başlayan olaylarda Van'da 2 kişi, Şırnak'ta 

6'sı çocuk 23 kişi, Şırnak‟ın Silopi ilçesinde 1 çocuk, Diyarbakır‟da 18'i çocuk 29 kişi, 

Mardin ve bağlı ilçelerde 38‟si çocuk 45 kişi, Hakkari‟de ise 19 kişinin gözaltına alındığı 

öğrenildi. Hakkari‟de gözaltına alınan 19 kişiden Erhan Özdemir adlı genç ise protesto 

eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.  (16-17.02.2015 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde, 15 Şubat‟ta çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle polis 

tarafından Feridun Mahalle Meclisi‟ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1‟ çocuk 6 

yurttaş gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Adliye‟ye sevk edilen yurttaşlardan 

B.K. (22), M.G. (43), C.K. (28) ve R.P. (33) “Örgüt Üyesi Olmak” iddiasıyla tutuklandı. 

B.A.(16) ve A.H. adlı yurttaşlar ise serbest bırakıldı. (17.02.2015 / ĠHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan D.S. 

(14) ile C.Z. (17), "yasadışı gösteriye katılmak" ve "polise molotof atmak" suçlamalarıyla 

tutuklanarak cezaevine konuldu. (17.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

http://www.milliyet.com.tr/diyarbakir/
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*Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Şubat‟ta, 5 kişi bulundukları aracın içerisinde gözaltına alındı. 

Emniyet müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Nurullah 

Aksoy, Salih Özbek ve İbrahim Sütçü, "molotof, patlayıcı madde bulundurma" ve "örgüt 

üyesi olma" iddialarıyla tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (17.02.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep'te, 6-8 Ekim Kobanê olayları ve 15 Şubat protestolarına katıldıkları gerekçesiyle polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında 40 kişi gözaltına alınarak Antep Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahinbey İlçesi Vatan Mahallesi'nde düzenlenen protesto gösterisine 

katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.N., S.N., H.H.A. ve A.D. adlı çocuklar, çıkarıldıkları 

Antep Adliyesi'nde tutuklanarak, Antep H Tipi Cezaevi'ne götürüldü. Gözaltına alınanlardan 

Lokman Yalçın, Ahmet Balık, Dilan Baran, Ferhat Şimşek ve İshak Arca ise yine 

tutuklanarak, Antep H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  (16-17.02.2015 / DĠHA / 

Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'da,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü 

düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi, sevk 

edildikleri adliye‟de "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 

tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (18.02.2015 / ANF) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 Şubat‟ta, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen basın açıklaması ve 

yürüyüşün ardından polisin kitleye müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 7 yurttaş gözaltına 

alındı. Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden Adem Efe, İbrahim Demirbaş, Enver 

Karadağ, Murat Baydak ve Muhammed Can "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile 

tutuklanarak, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (18.02.2015 / ANF  / Ozgur-

gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

* Mardin Kızıltepe ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü protesto etmek amacıyla düzenlenen çeşitli gösterilere polis müdahalesi ile 

başlayan olaylarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

(18.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yalımköy Mahallesi'nde TEM‟ bağlı polis 

ekiplerince düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında Mehmet Demirtaş, Fesih Batuk, Murat 

Batuk, Mehmet Şirin Arpa ve Uğur Allak isimli gençler gözaltına alınarak, Mardin Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (19.02.2015 / DĠHA) 

 

*Elazığ'da, Musa Anter Gençlik Kültür Merkezi‟ne polis tarafından düzenlenen baskında Arif 

Olgun ve soyadları öğrenilemeyen Murat ile Zeynel isimli öğrenciler gözaltına alındı. Erkan 

Efe isimli öğrencinin ise çarşıdan eve giderken polislerce gözaltına alındığı belirtildi. 

(19.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*2012 yılında, cezaevlerinde başlayan ve 68 gün devam eden açlık grevi eylemlerine destek 

vermek amacıyla yapılan eyleme katıldığı için hakkında dava açılan avukat Sinan Can'a 

verilen 3 yıllık ceza Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı. Yargıtay kararının ardından 

Can, tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu. (20.02.2015 / DĠHA) 
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*Van'ın Merkez Edremit ilçesinde 20 Şubat‟ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Mesut Eren, Esra Kandemir, Alev Bakan, Rıdvan Balıkçı, Mesut Eren ve Hamdullah Aydemir 

isimli üniversite öğrencileri gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 5 kişiden Kandemir ve Bakan serbest bırakıldı. Balıkçı, Eren ve Aydemir ise "Örgüt 

üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi Cezaevin'e sevk edildi. (22.02.2015 / 

Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Bitlis‟te Mehmet Mutlu isimli DBP parti merkez çalışanı Bitlis Emniyet Müdürlüğü TEM 

polisleri tarafından gözaltına alınarak, Bitlis TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. (23.02.2015 

/ DĠHA) 
 

*Diyarbakır‟da, habere gitmek üzere ajans binasından ayrılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

Diyarbakır Bürosu çalışanı Vedat Dağ ve muhabir Cihan Başakçıoğlu, ajans bürosunun 

yakınlarında hiçbir gerekçe gösterilmeden polis tarafından bulundukları araçtan indirilip, 

elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. (25.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bitlis'in Güroymak ilçesinde, polisler tarafından gözaltına alınan DBP Bulanık İlçe 

Eşbaşkanı Devrim Filiz ve ilçe yöneticisi Reşit Aydın, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan 

işlemlerin ardından Güroymak Adliyesine sevk edildi. Filiz ve Aydın, "örgüte üye olmak" 

iddiasıyla tutuklanarak Bitlis Kapalı Cezaevine gönderildi. (26.02.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesinde Anadolu Öğretmen Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi B.B. adlı çocuk 

polisler tarafından gözaltına alındı. Okul bahçesinde gözaltına alınarak İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürülen B.B'nin gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi. (26.02.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin yaptığı yol kontrolü sırasında gözaltına alınan 

DBP Siirt İl Yöneticisi Mahfuz Dündar, hakkında açılan bir dosyasında 6 yıl 3 ay onaylanan 

cezası olduğu gerekçesiyle tutuklandı. (27.02.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde haber takibi yapan DİHA Muhabiri İbrahim Polat, Azadayi Welat 

Gazetesi editörü Bışar Durgut ile gazetenin Suruç çalışanı Mustafa Taşdemir, polisler 

tarafından darp edilerek gözaltına alındı (27.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van BDP eski İl Başkanı Selim Ertaş, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 

Edremit‟te kaldığı otelde gözaltında alındı. (27.02.2015 / DĠHA) 

 

*Batman‟da, 6-8 Ekim Kobanê olaylarına karıştıkları gerekçesiyle polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında 18 kişi gözaltına aldı. (26.02.2015 / ĠHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında haklarında 

"örgüte eleman kazandırmak" suçlamasında bulunulan 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.  

(27.02.2015 / DHA / Yenisafak.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Göçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi'nde, 6 - 8 Ekim Kobanê direnişine destek 

vermek amacıyla duvarlara sloganlar yazıldığı gerekçesiyle, ifadeleri alınmak üzere Koçyudu 

Askeri Karakolu‟na çağrılan 11 yurttaşın arasında bulunan B.D.(16), Y.D. (14), H.E. (16) ve 

A.E. (17) isimli 4 çocuk gözaltına alındı. (27.02.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

http://www.milliyet.com.tr/batman/
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*Muş‟un Bulanık ilçesinde Zafer Mahallesi‟ndeki kapalı spor salonunda arkadaşları ile 

birlikte futbol oynayan Hebun Topcu adlı genç, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı 

gerekçesi öğrenilemeyen Topcu, Bitlis‟in Güroymak İlçesi Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. 

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Güroymak adliyesine sevk edilen Topcu, "Örgüt 

üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (27.02.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Uludere ilçesinde, bir işlem için Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne giden Faruk Encü 

isimli yurttaş gözaltına alındı. (27.02.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı önünde bir araya gelen 30 kişilik ırkçı bir grup, DBP il 

binasına yönelik taşlı saldırıda bulundu. Polis, binada bulunan İl Eş Başkanı Zeynel Mutlu, 

Merkez İlçe Eş Başkanı Abuzer Küçükşahin, ilçe yöneticisi Ali Rıza Uğur, Hasan Alper, Gök 

Kaya ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı. (27.02.2015 / AA / Radikal.com.tr / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Erdoğan Altan, Diyarbakır Havaalanı'nda polisler 

tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Altan'ın 2009 yılında Van'da 

yaptığı bir haberine ilişkin açılan davada ifade vermediği iddia edilerek gözaltına alındığı 

belirtildi. Adliyeye sevk edilen Altan, alınan ifadesinin ardında serbest bırakıldı.  

(02.03.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ta, caddeden geçen TOMA'ya taş attıkları gerekçesiyle Servet İnan (14) ve ismi 

öğrenilemeyen üç çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 çocuk, Çocuk Şube 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (03.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, polis tarafından bir eve düzenlenen 

baskınında Aziz Aslantekin isimli yurttaş gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne 

götürülen Aslantekin, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.(04.03.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde polis tarafından bir eve düzenlenen 

baskında Mahsun Atsız (21) adlı yurttaş gözaltına alındı. (04.03.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum‟un Tekman ilçesinde 2012 yılında düzenlenen Newroz kutlamasına katıldığı 

gerekçesiyle hakkında dava açılan Tekman Belediyesi Basın Danışmanı Şener Karaca‟ya 

"örgüt propagandası yapmak", "Yasa dışı gösteri" ve “Kamu malına zarar vermek" 

gerekçesiyle verilen 3 yıl 45 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Cezanın 

onanmasının ardından tutuklanan Karaca, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. 

(05.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Habur Sınır Kapısı'ndan Federal Kürdistan Bölgesi'ne geçmek isterken gözaltına alınan 

Silopi Belediyesi eski Meclis Üyesi Serhat Sevişoğlu, hakkında açılan davada kesinleşmiş 

cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

 (07.03.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa İl Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi için 

Ali Şellî Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, mitingin yapılacağı Topçu Meydanı'na doğru 

yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında taşınan pankartlar nedeniyle polis tarafından durdurulan 
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kadınlar, yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından polis müdahalesine maruz kaldı. Müdahale 

sırasında 2‟si çocuk 3 kişi gözaltına alındı. (08.03.2015 / DĠHA) 

 

*Van‟da, HDP eski İl yöneticisi Hamdullah Kumlu pasaport başvurusu için gittiği Emniyet 

Müdürlüğü‟nde gözaltına alındı. Kumlu‟nun eski bir dosyasında araması olduğu gerekçesi ile 

gözaltına alındığı öğrenildi. (09.03.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim'de Şehriban Fırathan isimli Dersim Üniversitesi öğrencisi, Paris'te katledilen 3 kadın 

siyasetçi için düzenlenen anmaya katıldığı gerekçesiyle, Dersim Emniyet Müdürlüğü'ne 

ifadeye çağırıldı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 

Fırathan, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. (11.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un Horosan ilçesine giden Atatürk Üniversitesi öğrencisi 6 kişi, boyunlarına puşi 

taktıkları gerekçesiyle ilçe girişinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 

öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (11.03.2015 / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 50 kişinin gözaltına 

alındığı belirtildi. Avukatlardan edinilen bilgilere göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM 

Şubeye götürülen gözaltındakilerin çoğunun gözaltı kayıt işlemi yapılmadan serbest 

bırakıldığı ifade edildi. Gözaltı işlemini yapılan 10 kişi ise alınan ifadelerinin ardından serbest 

bırakıldı. (12.03.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum Atatürk ve Erzurum Teknik üniversitelerinde okuyan öğrenciler, Atatürk 

Üniversitesi merkezi Mediko önünde Berkin Elvan için anma etkinliğine düzenledi. Etkinlik 

sırasında bir grup ülkücünün saldırması üzerine çıkan olaylarda 9 öğrenci gözaltına alındı. 

Öğrenciler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (12.03.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa‟da, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir araya "Kürdistan Halk Cephesi" üyesi 

oldukları belirtilen yurttaşlar Berkin Elvan'ı anmak için basın açıklama yaptı. Açıklama 

sonrası bildiri dağıtmaya başlayan grubun önünü kesen polisler kimlik kontrolü yapmak 

istedi. Yaşanan gerginlik sonrası polisler biber gazı ile gruba müdahale ederek 3'ü kadın 11 

kişiyi gözaltına aldı. (12.03.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, DBP Genel Merkez çalışanı Senar Abi askerler tarafından 

gözaltına alındı. Taşlıçay Adliyesi'ne sevk edilen Abi, hakkında açılan bir davaya ilişkin 

ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (12.03.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim'de, 9 Ocak tarihinde Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için düzenlenen anma 

etkinliğinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterinin asılmasına yardım ettiği gerekçesiyle, 

polis tarafından evine düzenlenen baskında EMEK partisi üyesi Hasan Tülek gözaltına alındı. 

Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye getirilen Tülek, "Örgüt propagandası 

yapmak" gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. (14.03.2015 / DĠHA) 

 

*Adıyaman'ın Kâhta ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde GBT kontrolü yapan polisler, hakkında 

yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Bilal Topaloğlu adlı yurttaşı gözaltına aldı. Daha önce 

yargılandığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada "örgüt üyeliği" iddiasıyla verilen 

cezanın Yargıtay tarafından onanması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan 

Topaloğlu, Kâhta Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme kararı yüzüne okunan Topaloğlu, 
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tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (14.03.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*"KCK davası" kapsamında tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen 

Çukurca eski Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın 3 yıl 7 aylık hapis cezası Yargıtay 

tarafından onandı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktası'nda 

gözaltına alınan Kanar tutuklanarak, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (14.03.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 
 

*SES Muş Şube Başkanı İdris Gürkan‟ın Roboski anmasına katılması nedeniyle hakkında 

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezası verilmesinin ardından, duruşmada Kürtçe 

savunma yaptığı gerekçesiyle valilik tarafından görevden alınmasına ilişkin açılan idari 

soruşturmayı protesto etmek isteyen kitleye polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasından 

15 kişi gözaltına alındı. (14.03.2015 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Mardin'in Mazıdağı ilçesi Sultan Şehmus Mahallesi'nde HDP ve DBP öncülüğünde kutlanan 

Newroz'un son bulmasının ardından, Newroz alanından ayrılan DBP İlçe Eş Başkanı Sefer 

Yıldız, HDP İlçe Eş Başkanı Mahir Kapan ile Mehmet Atsız ve Ali Ertaş isimli 2 yurttaş 

gözaltına alındı. Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan sözlü talimatı gerekçe 

gösteren askerler, gözaltına yurttaşları, Jandarma karakoluna götürdü. (15.03.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde S.D. ve V.Y. adlı Atatürk 

Üniversitesi öğrencileri, TEM polisleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (16.03.2015 / DĠHA) 

 

*İnşa çalışmalarına katılmak üzere Kobanê'ye giden ve 15 gün önce yaralanıp Urfa Balıklıgöl 

Devlet Hastanesi'ne getirilen Erkin Selanik adlı yurttaş, tedavi gördüğü hastanede başında 

bekleyen polisler tarafından gözaltına alınarak, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Selanik, Urfa 

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tarafından tutuklandı. (17.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde, Atatürk Üniversitesi 

öğrencileri Sinan Durmaz ve Vedat Yılmaz polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki 

işlemlerin ardından Erzurum Adliyesi‟ne öğrencilerden Durmaz, “örgüt üyesi olmak”, “örgüt 

propagandası yapmak” ve “kamu malına zarar vermek” iddialarıyla tutuklanarak, Erzurum H 

Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. (17.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

Urfa‟nın Suruç ilçesinde MKM sanatçısı Zelal Gökçe, Newroz etkinliğine katıldıktan sonra 

Urfa'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Hakkında açılan davaya ilişkin ifade vermediği için 

gözaltına alınan Gökçe, Urfa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde alınan ifadesinin ardından serbest 

bırakıldı. (18.03.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da kutlanan Newroz etkinliği sırasında Demokratik Modernite ve Özgür Halk 

dergileri, Gün Işığında Zap ile PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı kitapların 

dağıtımını yapmak isteyen Azadiya Welat Gazetesi çalışanları Baran Okalin ve Ömer Dalmış 

isimli yurttaşları gözaltına aldı. Dergi ve kitaplara „toplatılma kararı‟ bulunduğu gerekçesiyle 

el koyan polis, gözaltına alınan 2 kişiyi Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 

bildirildi. (19.03.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 
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*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan Hakan Toprak ve Mühteren Durak isimli Kürt 

öğrenciler, yemek yemek için geldiği çarşı merkezinde ırkçı bir grubun bıçaklı ve satırlı 

saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Durak 

tedavi altına alınırken, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Toprak ise polislerce gözaltına alındı. 

(19.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Diyarbakır‟ın Lice ilçesi Yolçatı köyünde yapılacak Newroz kutlaması için Sur ilçesinden 

yola çıkan bir grup yurttaşın aracı, polisler tarafından Hani-Silvan yol ayrımında durduruldu. 

Durdurulan araçta bulunan yurttaşların kimliklerini kontrol eden polis, araması olduğu 

gerekçesiyle Süleyman Kasdallı isimli yurttaşı darp ederek gözaltına aldı. (20.03.2015 / 

DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünden Diyarbakır Newroz'una katılmak üzere 

yola çıkan ve araçları Şırnak çıkışında bulunan Milli Jandarma Karakolu'nda durdurulan Ümit 

Encü, Nevzat Encü, Sekvan Encü ve Neçirvan Encü isimli gençler, ve "asker kaçağı" 

oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. (20.03.2015 / Taraf.com.tr) 

 

*Kars'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP İl Eş Başkanı M. Sinan Kaynar, 

DBP Yöneticisi Remzi Erol ile Nuri T., Taner A. adlı öğrenciler ve Tamer Üreğir adlı yurttaşı 

gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette 

tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 5 kişi, ''örgüt üyesi olmak'' iddiasıyla 

tutuklanarak, Kars Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (20.03.2015 / DĠHA) 

 

*Muş Varto ilçesinde kuruluna polis kontrol noktasında durdurulan bir aracın içerisinde 

bulunan Metin Çelik, Eray Can ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltın alındı. Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlan işlemlerin ardından adliye'ye sevk edilen 3 kişi, "örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. (25.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*27.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Orhan Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: 

“26.03.2015 tarihinde saat 15.30 civarında özel harekât ekipleri ve sivil polislerden oluĢan 

kalabalık bir grup evimize baskın düzenlediler. Baskın sırasında gelinimiz olan Havva 

Bayram‟ı gözaltına aldılar. Hiçbir gerekçe göstermeden evi aramaya baĢladılar. Evin tamamı 

yaklaĢık 2 saat aradılar. Telefon kontrolü yaptılar. Evde misafir olarak bulunan genç bir kiĢi 

ismini bilmiyoruz. Genç misafiri uzun süre dövdüler. Ağzını ve de burnunu kanlar içinde 

bıraktılar. Kafamızı sürekli duvara vuruyorlardı. Evde bulunan kitap, Abdullah Öcalan‟ın 

fotoğraflarını ve bazı dergileri alıp götürdüler. ġuanda gözaltında bulunmaktadırlar. 

Durumlarından endiĢe ediyoruz. Bu konuda destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Hakkari‟de, DBP Hakkari İl Örgütü binasını önünü zırhlı araçlarla saran polisler, Masum 

Yüksekdağ isimli DBP Gençlik Meclisi çalışanını yerde sürükleyerek gözaltına aldı. Gözaltı 

gerekçesi öğrenilemeyen genç, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yüksekdağ, “Örgüt 

üyesi” olduğu gerekçesiyle tutuklandı. (27.03.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nüfus cüzdanını değiştirmek üzere Kaymakamlık binasına 

giden Dicle Haber Ajansı (DİHA) İngilizce servisi editörü Nedim Türfent, işlemleri sona 

erdikten sonra bina çıkışında sivil polisler tarafından gözaltına alınarak, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürdü. (27.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Elazığ'da "haklarında ihbar olduğu" gerekçesiyle Fırat Üniversitesi'nde okuyan 5 öğrenci 

gözaltına alınarak, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (27.03.2015 / DĠHA) 

 

*Bingöl Üniversitesi'nde okuyan 10 öğrenci, ifadeye çağrıldıkları Bingöl Emniyet 

Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Emniyete giden öğrencilere polis tarafından, "hakkınızda 

karar var" denilerek gözaltı işlemi yapıldığı öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen öğrenciler, adli kontrol uygulaması kararı ile serbest bırakıldı. (30.03.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Bahçesaray ilçesinde, ilçe merkezinde dolaştıkları sırada Sekan Hazır, Meki Almaz, 

Fırat Çabalak, Mithat Mercimek ve ismi öğrenilemeyen iki yurttaş polis tarafından gözaltına 

alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerin ardından İlçe Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişi 5‟i serbest bırakılırken, Mithat 

Mercimek adlı yurttaş ise “Örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklandı. Mercimek, Van F Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (31.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı araçlarla özel harekat polisleri tarafından  "kaçak 

bahis" oynatılan dükkanların bulunduğu iş merkezine baskın düzenlendi. Kaçak bahis oynatan 

işyerlerinin kapalı olduğu iş merkezine giren polisler, yan tarafta bulunan dükkan sahipleri 

G.K., V.A. ve N.Y. adlı yurttaşları gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişi, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (31.03.2015 / DĠHA) 

 

 

 

*Bitlis ve ilçelerinde, Kongreya Jinên Azad (KJA) tarafından 8 Mart Dünya kadınlar günü 

nedeniyle kent merkezine asılan afişler, üzerlerinde Paris‟te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi 

ile dünya sosyalist kadın önderlerinin fotoğraflarının bulunması ve “örgüt progandası” 

yapıldığı gerçekçesiyle, Bitlis Cumhuriyet Savcılığı tarafından toplatılma kararı verildi.  

(01.03.2015 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)  

 

*Hakkari'de 18 Mart'ta yapılması planlanan Newroz kutlamaları öncesinde çarşı merkezinin 

çeşitli yerlerine asılan ve üzerlerinde "Êdî bes e, ji Rêber Apo re Azadî (Artık yeter, Önder 

Apo'ya özgürlük)" yazılı afişler polis tarafından toplatıldı. Newroz Tertip Komitesi tarafından 

asılan pankartların savcılık talebiyle toplatıldığı öğrenildi. (15.03.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da kutlanan Newroz etkinliği sırasında Demokratik Modernite ve Özgür Halk 

dergileri, Gün Işığında Zap ile PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı kitapların 

dağıtımını yapmak isteyen Azadiya Welat Gazetesi çalışanları Baran Okalin ve Ömer Dalmış 

isimli yurttaşları gözaltına aldı. Polis, „toplatılma kararı‟ bulunduğu gerekçesiyle dergi ve 

kitaplara el koydu. (19.03.2015 / DĠHA) 
 

 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesi Şırnak Mahallesi'nde yaşayan ve 3 ay önce kız çocukları olan 

Songül ve Mazlum Erol, kız çocuklarına Kürdistan ismini verdi. Songül ve Mazlum Erol çifti, 

nüfus kayıt örneğini almış olmalarına rağmen kimlik kartını henüz alamadıklarını, kart için 
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gittikleri müdürlükte ise hakaret maruz kalarak bebeğin isminin değiştirilmesinin talep 

edildiğini söyledi. (10.01.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Atmaca (Xawez) köyünde yaşayan köy sakinlerinin, köyün 

girişine astıkları "Hun xêr hatin Xawas e" pankartı askerler tarafından söküldü. Köye baskın 

düzenleyen askerler pankartı sökerek Sinan Şahar adlı yurttaşı gözaltına alındı. Şahar kısa bir 

süre sonra serbest bırakılırken, pankartı astığı iddia edilen Taylan Şahar hakkında yakalama 

kararı çıkartıldığı öğrenildi. (25.01.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan Bayraktar İlköğretim Okulu'nda okuyan 6'ncı sınıf 

öğrencisi A.Ö.'nün, öğretmeni tarafından darp edildiği ve okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi. 

İddiaya göre; 12 yaşındaki A.Ö.'nün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde arkadaşları ile 

Kürtçe konuştuğu için dersin öğretmeni Ö.A., A.Ö.'yü yanına çağırarak tokat attı. Dersin 

öğretmeni Ö.A.'nın, ardından A.Ö.'yü sınıftan çıkararak, "Artık okul hayatın bitti. Ben burada 

bulunduğum sürece sana okul yüzü haram" sözlerini sarf ettiği ve A.Ö.'yü sınıfa bir daha 

almadığı iddia edildi.  Öğrenci velisini arayan Ö.A.'nın, "Çocuğun okulda Kürtçe konuĢuyor. 

Bir daha gelmesin" dediği iddia edildi. Konuya dair bilgi veren A.Ö. babası Abdulhamit 

Özmen, "Öğretmen bana bir daha gönderme dedi. Ona nedenini sorduğum zaman ise bana 

'Oğlun bana Kürtçe küfür etti' dedi. Oğluma sorduğumda ise bana 'Baba arkadaĢımla Kürtçe 

konuĢuyorduk. Beni yanına çağırarak bana 'niye küfür ediyorsun?' dedi ve ardından bana 

tokat atıp, sınıftan çıkardığını söyledi" ifadesinde bulundu. Okul yetkilileri yaşandığı iddia 

edilen olayı doğruladı. (13.03.2015 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

 

*02.01.2015 tarihinde, Ģubemiz yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 kiĢiye 

katıldıkları 17 Aralık 2014 tarihli basın açıklaması sebebiyle, 2911 sayılı kanuna muhalefet 

sebebiyle adli soruĢturma açılmıĢtır. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*Erzincan Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde, Roboski ve Maraş katliamlarını 

kınamak amacıyla 26 Aralık 2014 tarihinde eylem gerçekleştiren yurttaşlara, ırkçı bir grup 

saldırıda bulundu. Saldırıya maruz kalan Erzincan Üniversitesi'nde okuyan 30 öğrenci 

hakkında soruşturma başlatıldı. (23.01.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Roboski katliamının bu yıl yapılan üçüncü yıldönümünde 

gerçekleşen anma yürüyüşüne katılan ve aralarında HDP İlçe Eş Başkanı Av. Suna Ünsal 

Aydın, DBP ilçe Eş Başkanları Muhyettin Çelikhan ile Emine Aydın'ın da bulunduğu 10 kişi 

hakkında Çermik Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 

gerekçesi, yürüyüş sırasında atılan "Katil Erdoğan" sloganı ile "Cumhurbaşkanına hakaret 

edildiği" olarak açıklandı. (23.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Akgüney Mahallesi'nde ikamet eden C.A. isimli yurttaş 

tarafından bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan fotoğrafın altına Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'a hakaret içerici yorumlar yaptığı iddiasıyla F.K. ve O.P. adlı yurttaşlar 

hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma gerekçesi olarak C.A.'nın 18 Şubat günü 

paylaştığı, 1998 yılında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafın altına 

hakaret içerikli yorumların yapılmasının gösterildiği öne sürüldü. (24.02.2015 / 

Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
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*Siirt'in Pervari ilçesinde DBP ilçe binası önünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişini protesto amaçlı düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle yüzde 73 

zihinsel engelli H. P (15)  bir çocuğunda aralarında bulunduğu 8'i çocuk toplam 9 kişi 

hakkında Pervari Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın "örgüt 

propagandası", "suç ve suçluyu övme" suçlamaları ile başlatıldı. (24.03.2015 / Ozgur-

gundem.com / Siirtnews.com) 

 

 

*02.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Haktan Akman, Ģu beyanlarda 

bulundu: “18.05.2014 tarihinde Van kadın ve doğum nedeniyle hastaneye giriĢ yaptık. 24 

saat gözetim altında kalan eĢimin herhangi bir rahatsızlığı olmadığının tespiti üzerine çıkmak 

istedik. Ancak burada bulunan doktorun „Siz doğulular hiçbir Ģey hak etmiyorsunuz. Siz 

doğuluların yüzünden kimse buralara gelmiyor.” Ģeklinde hakaretine maruz kaldık. Ben ve 

eĢim “Biz doğululara hizmet etmek istemiyorsanız gelmeyin.‟ Ģeklinde karĢılık verdik. Bunun 

üzerine hastane güvenliğini ve polisini çağırdı. Beni aĢağı Acil servisin önündeki bir odanın 

önüne götürdüler. Orada beklemeye baĢladım. Polisler, doktor bayanın ifadesini alıyordular. 

Yanında baĢka bir erkek vardı. Polislere „Bu kim‟ diye sordum, „EĢi‟ dediler. Sonradan 

öğrendim ki, eĢi Van Adliyesinde hakim olarak görev yapan Erhan ÇavuĢoğlu imiĢ. Benim, 

eĢimin ve baldızımın ifadesinin, bu hakim tarafından alınmasını istediler. Biz „Burada alın‟ 

dedik, polisler ise „Olmaz‟ dedi. EĢim henüz yeni doğum yapmasına ve çocuğum daha bir 

günlük olmasına rağmen, bizi Edremit‟teki karakola götürdüler ve biz bir günlük çocukla 3 

saate yakın karakolda bekletildik ve ifademizi aldılar. Bize hakaret eden doktorla uzlaĢmak 

istiyor musunuz? diye sordular. Biz ise „Yok istemiyoruz ve o doktor bayandan Ģikayetçiyiz‟ 

dedik. Bunlara rağmen hakkımızda dava açılmıĢ ve biz suçlanmıĢız. Bizi mağdur etmek 

istiyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için Ģubenizden hukuki yardım talebinde 

bulunuyoruz.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*Diyarbakır‟da yaşayan Hollandalı Gazeteci Frederike Geerdink hakkında, twitter hesabından 

yaptığı paylaşımlarla "PKK propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Geerdink hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Geerdink'in "Örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. (02.02.2015 / 

Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Taraf.com.tr) 

 

*Van‟da 12 Aralık 2014 tarihinde PKK‟ye katılan 14 yaşındaki M.O. ile 13 yaşındaki B.T. 

adlı kız çocukları, yaşları küçük olduğu için örgüt tarafından ailelerine teslim edilerek geri 

gönderildi. Evlerine dönen iki çocuk hakkında, Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt 

üyesi olmak” iddiasıyla 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arası ceza istemiyle dava açıldı. Ortaokul 

öğrencisi olan M.O ile B.T., katıldıkları PKK‟de 3 gün kalmış ve herhangi bir eylemde yer 

almadığı öğrenildi. (03.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟ın Erciş ilçesinde 28 Eylül 2014 tarihinde, üzerindeki tişörtte Federal Kürdistan bayrağı 

olduğu gerekçesi ile Sedat Matur isimli yurttaş polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyette 

sorgulanan Matur, tişörtü satın aldığı mağazayı belirtmesi üzerine mağazaya baskın 

gerçekleştiren polisler, mağaza sahiplerini de gözaltına aldı. Konu ile ilgili süren 

soruşturmada, savcının hazırladığı iddianame ile Matur, işyeri sahibi Yüksel Deryal ve 

kardeşleri Faysal Deryal ile Veysel Deryal hakkında Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla dava açıldı. (05.02.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
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*Siirt‟te 30 Kasım 2014 tarihinde DBP ve HDP Siirt il örgütleri öncülüğünde AKP hükümeti 

tarafından IŞİD çetelerine destek verildiği gerekçesiyle protesto amacıyla basın açıklaması 

gerçekleştiren yurttaşlardan 70 kişiye, açıklama sırasından yolu trafiğe kapattıkları 

gerekçesiyle Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 80 TL ceza verildi. Karayolları Trafik 

Kanunu'nun 68/1C maddesi uyarınca, Mithat Öktüren Caddesi'ni trafiğe kapattıkları 

gerekçesiyle haklarında para cezası kesilenler arasında sivil toplum kuruluşu yöneticileri de 

bulunuyor. (06.01.2015 / DĠHA / Siirttesonsoz.net) 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kemal Babat, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Bünyamin Babat, 25 Ekim 2014 tarihinde gözaltına alınıp, 24 saat çocuk Ģubede tutuldu. 

Oğlum 4 kez yakalanıp mahkemeye çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı. En son 01.01.2015 

tarihinde taĢ atmaktan oğluma 208 TL para cezası kesildi. Çocuğumun akli dengesi bozuk ve 

daha çocuk ne yaptığını bilmiyor. Bundan dolayı çocuğumun böyle bir suç iĢleyeceğini 

sanmıyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*06.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Akın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Ramazan Akın, 31.12.2014 (yılbaĢı gecesi) dıĢarı çıktı. AkĢam Ofiste bilmediğimiz 

bir nedenden dolayı polisler tarafından arkadaĢları ile birlikte gözaltına alındı. Polisler 

kendilerine taĢ attıkları, bu nedenle gözaltına aldıklarını daha sonra bize söylediler. 

Karakolda yaklaĢık 5-6 saat kaldılar. Sabaha karĢı 4 gibi ben oğlumu almaya gittim. Oğlum 

daha sonra serbest bırakıldı. Bana da 189 TL para cezası kesildi. Bu cezaya ve polisin 

tutanağında belirttiği suçlamaya itiraz ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*07.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Tuncay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum M. Yasin Tuncay, 31 Aralık 2014 tarihinde yani yılbaĢı gecesi, Ofis Semtine giderken 

polisler tarafından taĢ attığı gerekçesiyle yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Karakolda 3 

saat kaldıktan sonra serbest bırakılan oğlumla ilgili tarafımıza 189,00 TL Ġdari para cezası 

kesilmiĢtir. YılbaĢı gecesi Ofis Semtinde olaylar olmuĢ ve oğlum olaylara katılmadığı halde 

yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Oğlum engelli olup, herhangi bir eyleme katılmamıĢtır. 

Polis tarafından haksız bir Ģekilde yakalanan oğluma bir de idari para cezası kesilmiĢtir. 

Tarafımıza kesilen idari para cezasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yukarıda 

belirtilen kanun hükmüne aykırı olarak tarafımıza idari para cezası kesilmiĢtir. Hâlbuki 

kanuni ve hukuki dayanak olmadan kabahat yaratılmayacağı gibi ceza da verilemez. Bu 

sebeple tarafımıza verilen idari para cezasının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı 

bulunmamaktadır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Siirt‟in Kurtalan ilçesinde, gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 4 çocuğun gözaltına alındı. 

Çocuklara kabahatler kanunu kapsamında ceza kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

(22.01.2015 / AA / Haberturk.com) 

 

*Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 22 Ocak tarihinde gözaltına alınan 

35 çocuğunda aralarında bulunduğu 43 çocuğun ailelerine "Çocukların korunması ve kamu 

güvenliğinin sağlanmasına dair karar" gerekçesiyle 208'er TL para cezası verildi. Konuyla 

ilgili yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Meydana gelen bu olaylara güvenlik güçlerimiz 
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tarafından yapılan müdahale esnasında gaz kullanılmamış olup, toplam 36 şahıs gözaltına 

alınmış ve gerekli tahkikata başlanmıştır. Bu olaylar esnasında ve daha önce meydana gelen 

olaylarda yakalan toplamda 43 yaşı küçük çocuğun velilerine ya da vasilerine 'Çocukların 

Korunması ve Kamu Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Karar'ın 4. Maddesi gereğince 208'er 

TL idari para cezası kesilmiştir.” (23.01.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) okuyan 12 öğrenci hakkında, 26 Şubat 2014 

tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sebebiyle Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi görülen dava 

karara bağlandı. Mahkeme tarafından, savcılık iddianamesinde "Örgüt propagandası yapmak" 

ile suçlanan öğrenciler J.Ç, A.D., M.S., H.Ş., C.A, D.K., M.R.Ç., S.K., Ş.S., G.B., H.A. ve 

E.T.'ye 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. (02.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş‟ta 6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Kobanê‟ye destek eylemlerine katıldıkları 

gerekçesiyle tutuklanan Deniz Tarhan ve Halil Çiçek isimli yurttaşların yargılandığı davanın 

karar duruşması Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 

Tarhan ve Çiçek hakkında, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” 

gerekçesiyle 3 yıl 2 ay 15‟er gün hapis cezası verdi. (03.02.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliş yıldönümü 

olan 15 Şubat'ı protesto eylemine katıldıkları için Yalçın Aysal, Sinan Kılıçkıran, Bedir 

Alican, Şirin Coşkun, Ferhat Aydemir, Eğit Akbay, Mazlum Akgül isimli gençler gözaltına 

alındı. Polis müdahalesinin yaşandığı protesto gösterisinin ardından eyleme katıldıkları 

gerekçesiyle gözaltına alınan ve Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 7 gence "polise 

taş attıkları" iddiasıyla "polise mukavemet" "toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahlı katılma" 

"örgüt üyeliği" suçlamalarıyla toplamda 100 yıl 6 ay hapis cezası verildi. (09.02.2015 / ANF / 

Ozgur-gundem.com)  

 

*Van‟ın Erciş ilçesinde, Kobanê'ye PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın özgürlüğü talebiyle imza 

toplayan DBP Erciş Gençlik Meclisi çalışanları Mesut Eren, Devran Altınten, Abdullah 

Çebeli, Turgay Gürses ve Emrah Kılıç TEM ekipleri tarafından göz altına alındı. Göz altına 

alınan 5 kişinin Erciş Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri belirtildi. Gözaltındaki 5 kişiye, 

Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılıp, "Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla kişi başı 

bin 171 TL olmak üzere toplam 5 bin 855 TL para cezası verildi. 5 kişi daha sonra serbest 

bırakıldı. (10.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*12.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sinan Erdoğan, Ģu beyanlarda bulundu: “7 

Ekim‟de 23.00 sıralarında emniyettin önünden geçerken gözaltına alındım. Bize sokağa çıkma 

yasağından haberimiz olup olmadığını sordular. Bende hayır dedim ve arkasından darp edilip 

emniyettin bahçesinde 5 saat kadar beklettiler. Sonra beni alıp doktora götürdüler. Oradan 

rapor aldım ve TEM‟e götürdüler. Ama hiçbir Ģekilde ifadem alınmadı. Sonra Bağlar emniyet 

müdürlüğüne götürdüler ve idari para cezası (100) kestiler. Sonra serbest bıraktılar. Bu 

konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*DBP Siirt-Eruh İlçe Eş Başkanlığı yaptığı 2013 yılında kentte katıldığı HPG Askeri Konsey 

Üyesi Rizgar Erzi'nin taziyesinde, polisin çadırın içerisine girerek görüntü almasını ve çadırda 

yer alan PKK bayrağı ile HPG'linin fotoğraflarının alınmasını engellediği için hakkında açılan 

davada Eruh Belediye Eş Başkanı Hüseyin Kılıç'a ceza verildi. Hakkında "polise 

mukavemet", "polisin görevini yapmasını engelleme" ve "devlet malına zarar vermek" 

suçlamalarıyla hazırlanan iddianamenin kabulünün ardından Eruh Asliye Ceza Mahkemesi'ne 



 

 

 59 

görülen dava, 3 celsede karar bağlandı. Mahkeme, 10 ay hapis cezası verdiği Kılıç'a, "hüküm 

olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar TCK'nın 53/1-a-b-c-d-e maddeleri 

uyarınca Seçme ve Seçilme Hakkı ile diğer siyasi hakları kullanmaktan, kamu kurumunda 

meslek edinme hakkı ve memuriyet hakkından yoksun bırakılmasına" da karar 

verdi. (17.02.2015 / DHA / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*23.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Tuncay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum M.Yasin TUNCAY, 31 Aralık 2014 tarihinde yani yılbaĢı gecesi; ofis semtine 

giderken polisler tarafından taĢ attığı gerekçesiyle yakalanarak karakola götürülmüĢtür. 

Karakolda 3 saat kaldıktan sonra serbest bırakılan oğlumla ilgili olarak tarafımıza 189,00 TL 

idari para cezası kesilmiĢtir. YılbaĢı gecesi, ofis semtinde olaylar olmuĢ ve oğlum olaylara 

katılmadığı halde yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Oğlum, engelli olup, herhangi bir 

eyleme katılmamıĢtır. ( EK-2 ENGEL DURUMUNU GÖSTERİR SAĞLIK RAPORU) Polis 

tarafından haksız bir Ģekilde yakalanan oğluma bir de idari para cezası kesilmiĢtir. 

Tarafımıza kesin idari para cezasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yukarıda 

belirtilen kanun hükmüne aykırı olarak tarafımıza idari para cezası kesilmiĢtir. Hâlbuki 

kanuni ve hukuki dayanak olmadan kabahat yaratılamayacağı gibi, ceza da verilemez. Bu 

sebeple tarafımıza verilen idari para cezasının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı 

bulunmamaktadır. Yukarıda belirttiğim hususların dikkate alınarak oğluma kesilen idari para 

cezasının iptalini talep ederim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan çocuk tutuklu ve hükümlüler 

arasında 15 Aralık 2009 tarihinde yaşanan kavga üzerine bazı çocuk tutsakların müşahade 

altına alınmasını protesto eden 29 çocuk hakkında cezaevi idaresinin şikayeti üzerine açılan 

dava sonuçlandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 çocuk hakkında hazırlanan 

iddianamede, çocuklar "Kamu malına zarar Verme" ve "Hükümlü veya tutukluların 

ayaklanması" iddiasıyla yargılandı. İddianamede, çıkan olaylarda 2.166.50 TL zararın tespit 

edildiğine de yer verildi. Hazırlanan iddianamenin Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi 

tarafından kabul edilmesinin ardından 23 Aralık 2014 tarihinde görülen davanın karar 

duruşmasında, 25 çocuğa "Hükümlü veya tutukluların ayaklanması" iddiasıyla toplamda 49 

bin 500 TL, "Kamu malına zarar verme" suçlamasıyla da yine toplamda 99 bin TL para cezası 

kesildi. M.Y., Ö.K., G.G. ve T.G. isimli diğer dört çocuğa da "Hükümlü veya tutukluların 

ayaklanması" iddiasıyla toplam 1 yıl 40 gün, "Kamu malına zarar verme" iddiasıyla ise 2 yıl 

80 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, yine mahkeme masrafları olarak her bir çocuğa 

ayrıca 289,00 TL para cezası kesti. Kesilen bu mahkeme masrafı toplamda 8 bin 381 TL'ye 

tekabül ediyor. (06.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Iğdır'da 2012 yılında "KCK" adı altında düzenlenen operasyonlar kapsamında aralarında 

Azadiya Welat gazetesi çalışanı Ufuk Demir'inde bulunduğu 7 kişi hakkında "örgüt üyeliği" 

gerekçesi ile açılan davanın duruşması Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların 

savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ufuk Demir, Hikmet Çark, 

Orhan Abay, Melek Aras, Cihat Şık, Zahide Parim'e "Örgüt üyeliği" gerekçe gösterilerek 7 yıl 

6'şar ay hapis cezası verirken, İsmet Megü hakkında ise beraat kararı verdi. (31.03.2015 / 

Milliyet.com.tr) 
 

*Iğdır‟da 22 Eylül 2014 tarihinde, Merkeze bağlı bir okula molotof attıkları iddiasıyla 7 kişi 

hakkında açılan davanın duruşması Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 7 kişi Erzurum 

H Tipi Cezaevi'nde bulundukları için duruşmaya telekonferans sistemi ile katıldı. Kararını 

açıklayan mahkeme heyeti, Yavuz Çakmak, Serkan Çakmak, Mizgin Sevinç'e "örgüt üyeliği" 
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gerekçe 6 yıl 3'er ay, İlyas Soysal'a "örgüt üyeliği" ve "kamu malına zarar vermek" gerekçesi 

ile toplam 7 yıl 9 ay hapis ceza verildi. Hasan Koçuk, Volkan Demir ve Savaş Özcan 

hakkında ise beraat kararı verildi. (31.03.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

 

*Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bingöl İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzelendi. 

Konu ile ilgili basına açıklamada bulunan DBP İl Eşbaşkanı Mervan Temiz, "Sabah parti 

binasına geldiğimizde parti tabelasında 9 kurşun izi olduğunu fark ettik. Durumu önce 

polise bildirdik, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu saldırı dün gecemi, 

yoksa önceki gece mi oldu onu tam olarak bilmiyoruz" dedi. Parti çevresinde güvenlik 

önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. (17.01.2015 / Haberturk.com / 

Hurriyet.com.tr) 

 

*DBP Bingöl İl l Örgütü binasında baskın düzenleyen polisler, binada yapılan aramanın 

ardından bayrak ve pankartlara el koydu. (14.02.2015 / DĠHA / Bingolhaberi.com) 

 

*Elazığ'da, Acar İş Hanı'nda bulunan ve Fırat Üniversitesi öğrencilerinin kültür, sanat 

çalışmalarını yürüttüğü Musa Anter Gençlik Kültür Merkezi binasına polisler tarafından 

baskın düzenlendi. Dernek binasında 5 saat süren aramaların ardından eşyaların dağıtıldığı, 

dergi ve kitaplara el konulduğu öğrenildi. (19.02.2015 / DHA / Hurriyet.com.tr) 

 

*Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı önünde bir araya gelen 30 kişilik ırkçı bir grup, DBP il 

binasına yönelik taşlı saldırıda bulundu. (27.02.2015 / AA / Radikal.com.tr / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, gece 

saatlerinde özel harekat polisleri tarafından basıldı. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada ve 

yöneticilerine haber verilmeden derneğin kapısı kırılarak yapılan baskında, dernek binası 

içerisinde patlayıcı madde ve silah arandı. Uzun süre devam ettiği belirtilen aramalara 

rağmen, dernekte bulunduğu iddia edilen silah veya patlayıcı madde izine rastlanmadığı 

belirtildi. (11.03.2015 / DĠHA) 
 

 

*Mardin‟in Midyat ilçesinde, Midyat 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Anadolu Arap 

Birliği Hareketi Derneği hakkında kapatılma istemiyle dava açıldı. (22.02.2015 / DHA / 

Milliyet.com.tr) 
 

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 
GÜVENLĠK GÜÇLERĠ TARAFINDAN MÜDAHALE EDĠLEN TOPLANTI VE GÖSTERĠLER 

 

*Diyarbakır‟ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde, yeni yılı kutlayan kalabalık gruba 

polis, tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 4 kişi gözaltına alındı. 

(01.01.2015 / Milliyet.com.tr / T24.com.tr / Radikal.com.tr) 

http://www.haberturk.com/etiket/silahl%C4%B1_sald%C4%B1r%C4%B1
http://www.haberturk.com/etiket/dbp_il_e%C5%9Fba%C5%9Fkan%C4%B1_mervan_temiz
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*Siirt'te, YPJ'li Vasfiye Altay için kurulan taziyeye yürümek isteyen yüzlerce kişiye polis, gaz 

bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (09.01.2015 / DĠHA) 
 

*DBP Urfa İl Örgütü öncülüğünde, "Sömürgeciliği sök at, özgür mahalleleri yarat" sloganı ile 

gerçekleştirilen yürüyüşün ardından "Demokratik yaşamı inşa" adıyla çadır kurmak isteyen 

yüzlerce yurttaşa polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (10.01.2015 / DHA / 

Zaman.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesinin yıldönümü 

dolayısıyla bir grup genç protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylem yerine çok sayıda zırhlı araçla 

gelen polisler, gençlere gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu. 

(11.01.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt‟te, Cizre ilçesindeki olayları protesto etmek isteyen bir grup genç gösteri düzenledi.  

Gruba polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (20.01.2015 / AA / 

Haberturk.com) 

 

*Siirt'in Conkbayır Mahallesi'nde, Paris‟te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesinin 

yıldönümünde faillerin ortaya çıkarılmamasını protesto amacıyla bir araya gelen onlarca genç, 

Şeyh Süleyman Caddesi'nden Hayvan Pazarı'na doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyen gençlere 

polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (13.01.2015 / DĠHA) 

 

*Van‟ın Cumhuriyet Caddesi Sanat Sokağı'nda, IŞİD'in Kobani'den püskürtüldüğü 

haberleri üzerine toplanan kalabalık, havai fişek atıp halay çekerek kutlama yaptı . Kutlama 

yapan kitleye polis, biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleye karşılık verilmesi üzerine 

çatışma çıktı. (26.01.2015 / DHA / AA / Haberturk.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde,  IŞİD'in Kobani'den 

püskürtüldüğü haberleri üzerine bir araya gelen yurttaşlar, ateş yakarak ve etrafında halay 

çekerek kutlama yaptı. Kutlama yapan kitleye polis, müdahalede bulundu.  (26.01.2015 / 

DHA / AA / Haberturk.com) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesinde belediye binası önünde, Kobanê'nin özgürlüşmesini kutlamak 

amacıyla bir araya gelen yüzlerce yurttaş şölen düzenledi. Şölen alanında bulunan pankart ve 

posterleri gerekçe gösteren polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombası, tazyikli su 

ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. (28.01.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Kobane'ye yönelik destek eylemleri sırasında yaşamlarını 

yitiren Bilal Gezer, Sinan Toprak ve Abdülkerim Seyhan'ın faillerinin hala ortaya 

çıkarılamaması ve Cizre'de çocukların polislerce katledilmesi üzerine bir araya gelen onlarca 

genç protesto gösterisi düzenledi. Saray Mahallesi'nde bulunan Mezopotamya Sokağı'nı 

trafiğe kapatarak sloganlar atan gençlere, bölgeye gelen polis tarafından gaz bombaları ve 

tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. (07.02.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şehit Fırat Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Türkiye‟ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla bir araya yüzlerce 

gence polis, müdahalede bulundu. (09.02.2015 / DĠHA) 

  

http://www.haberturk.com/etiket/i%C5%9Fid
http://www.haberturk.com/etiket/kobani
http://www.haberturk.com/etiket/i%C5%9Fid
http://www.haberturk.com/etiket/kobani
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*Van'ın Özalp ilçesinde, PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getirilişinin yıldönümünü 

protesto etmek amacıyla DBP ve HDP ilçe örgütleri öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce 

kişiye polis cop, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (13.02.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye‟ye getirilişinin 

yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla araya gelerek gösteriyi düzenleyen 

gençlere polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (14.02.2015 / 

Haberturk.com) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye‟ye getirilişinin yıldönümü 

olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla Nusaybin Caddesi üzerinde bir araya gelerek gösteri 

düzenleyen gençlere polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (14.02.2015 / 

Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü 

protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombaları ve 

tazyikli su ile müdahale etti. (15.02.2015 / CHA / Milliyet.com.tr  / Haberturk.com) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü protesto etmek amacıyla basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirmek isteyen 

yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile sert müdahalede bulundu. (15.02.2015 / 

DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek isteyen gençlere polis, gaz bombalı, 

tazyikli su ile müdahalede bulundu. (15.02.2015 / DĠHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek isteyen gençlere polis, 

TOMA, panzer ve akrep tipi zırhlı araçlarla gaz bombalı, tazyikli su ve plastik mermilerle 

müdahalede bulundu. (15.02.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto 

etmek amacıyla binlerce kişi tarafından gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, Bağlar ilçesinde 

Lezgin Avcı, Emek, Öğretmenler, Hat Boyu ve Göçmenler caddeleri ile Sur ilçesinde 

Melikahmet Caddesi ve Seyrantepe Mahallesi'nde gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz 

bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çevik kuvvet polisleri Emek Caddesi'nde 

gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında bozkurt işaretleri yapması ise dikkat çekti. Gençlerinde 

polis müdahalesine karşılık vermesi ile olaylar çıktı. (15.02.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüş ardından gençlere polis, zırhlı araç ve 

TOMA'lar eşliğinde tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (15.02.2015 / 

Milliyet.com.tr/) 
 

*Urfa‟nın Suruç ilçesi Aligor Mahallesi‟nde,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla Suruç – Urfa karayolu üzerinde gösteri 

düzenleyen gençlere İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede 
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bulundu. Müdahale sırasında Halil Uğurlu, Celal Uğurlu, Ömer Kaya, Engin Kip ve isimleri 

öğrenilemeyen 10 kişi gözaltına alındı. (15.02.2015 / Haberturk.com) 

 

* Erzurum Merkez Yakutiye ilçesi Mahalle başı semtinde, DBP ve HDP tarafından PKK 

Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla 

düzenlenen eyleme polis, biber gazı ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Müdahalede 

6 yurttaş, plastik mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. (15.02.2015 / ANF / DĠHA)  

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 15 Şubat komplosunu kınamak için Feridun, Bahçelievler, 

Tekel ve Konak mahallelerinde yapılan meşaleli yürüyüşlere, Diyarbakır'dan da getirilen 

takviye ekiplerle zırhlı araçlar eşliğinde polisler tarafından müdahale edildi. Gençlerinde 

karşılık vermesi üzerine çıkan olaylarda, Jandarma Taktik Alay Komutanlığı'ndan caddeye 

rast gele atılan gaz bombaları Ramazan İnanç (29) adlı yurttaşın başına isabet etti. 

(15.02.2015 / DĠHA) 
 

*Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan ve Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Mahallebaşı 

Semti'ne yaklaşık 300 kişilik bir ülkücü grubu saldırıda bulundu. Saldırıda 2'si ağır 5 kişi 

yaralandı. Yaşanan saldırının ardından olayı kınamak için amacıyla bir araya gelen kitleye 

polis, tazyikli su, gaz bombaları ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. (22.02.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak‟ın Beytüşşebap ilçesinde, Kobanê‟de yaşamını yitiren YPG'li Abdullah Durmuş'un 

cenazesi toprağa verildi. Durmuş'un cenazesinin toprağa verilmesi ardından ilçede kurulan 

taziyeyi toplu yürüyerek ziyaret etmek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su ile 

müdahalede bulundu. (24.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Urfa İl Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi için 

Ali Şellî Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, mitingin yapılacağı Topçu Meydanı'na doğru 

yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında taşınan pankartlar nedeniyle polis tarafından durdurulan 

kadınlar, yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından polis müdahalesine maruz kaldı. 

(08.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Urfa‟da, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir araya "Kürdistan Halk Cephesi" üyesi 

oldukları belirtilen yurttaşlar Berkin Elvan'ı anmak için basın açıklama yaptı. Açıklama 

sonrası bildiri dağıtmaya başlayan grubun önünü kesen polisler kimlik kontrolü yapmak 

istedi. Yaşanan gerginlik sonrası polisler biber gazı ile gruba müdahale ederek 3'ü kadın 11 

kişiyi gözaltına aldı. (12.03.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*SES Muş Şube Başkanı İdris Gürkan‟ın Roboski anmasına katılması nedeniyle hakkında 

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezası verilmesinin ardından, duruşmada Kürtçe 

savunma yaptığı gerekçesiyle valilik tarafından görevden alınmasına ilişkin açılan idari 

soruşturmayı protesto etmek isteyen kitleye polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasından 

15 kişi gözaltına alındı. (14.03.2015 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Garzan Mahallesi'nde Newroz şöleni için bir araya gelen 

yurttaşlara polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. (15.03.2015 / DĠHA / 

Evrensel.net) 
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*Batman'da gerçekleştirilen Newroz kutlamalarına polis, tazyikli su, gaz bombaları ve plastik 

mermi ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında etkinlik alanında kutlama yapan çok 

sayıda kişi yaralandı. (19.03.2015 / Radikal.com.tr / T24.com.tr) 

 

*Van'da Newroz Park'ta gerçekleştirilen Newroz etkinliği sırasında Van Kalesi'ne çıkmak 

isteyen bir gruba, müdahale etti. Etkinlik alanında bulunanların yurttaşların müdahaleye tepki 

göstermesi üzerine, bu kez havadan alçak uçuş yapan polis helikopterleri etkinlik alanında 

bulunan yurttaşlar gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında çok sayıda 

bebek, çocuk ve kadın gazdan etkilendi. (20.03.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

 

*Bingöl‟de, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle başlatılan imza kampanyası 

çerçevesinde Dörtyol Saat Kulesi önünde kurdukları standta imza toplayan bir gruba polis 

müdahalede bulundu. Herhangi bir karar yada gerekçe sunmadan kurulan standı deviren 

polisler, Sıdık Yurtsever, Müzeyyen Arslan, Seyfi Bulut, Ali Cirit ve soyadı öğrenilemeyen 

Mahmut isimli stand görevlilerini gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İl Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi. (24.01.2015 / DĠHA) 
 

 

*Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart'ta kentte düzenlenen Newroz kutlamasına ilişkin 

soruşturma başlattı. Konuya ilişkin ifade vermesi amacıyla Newroz Tertip Komitesi Başkanı 

Avukat Şakir Demir, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan 

soruşturmaya ilişkin polise ifade vermediklerini belirten Demir, "Emniyet Müdürlüğü'nde 

ifade vermedik. İlerleyen günlerde savcılıkta ifade vereceğiz" dedi. (23.03.2015 / DĠHA) 

 

 

 

*Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 12 Mart‟ta, adli mahpuslarla çıkan kavgada koğuştaki 

yatakları ateşe verdikleri gerekçesiyle siyasi 5 çocuk mahpus hakkında soruşturma açıldı. 

Soruşturma devam ederken, 5 çocuk Rize ve Ankara'daki cezaevlerine sürgün edildi.  

(17.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

 

*03.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran EĢref YaĢa, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

08.02.2012 tarihinde Bingöl Ilıcak‟ta çıkan çatıĢmada yaralanmıĢtır. Akciğeri parçalanmıĢ ve 

vücudunun değiĢik yerlerinde Ģarapnel parçaları vardır. Ayrıca bir ayağı kırılmıĢtı. ġuan 

Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır. Akciğerlerinde sıkıntılar var 

ve vücudunun değiĢik yerlerinde halen Ģarapnel parçaları mevcuttur. Oğlumun sağlığından 

endiĢeliyim ve oğlumun serbest bırakılmasını istiyorum. Bu mümkün olmadığı takdirde ise 

tedavisinin yapılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa Ilgar, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

kalp ve akciğer hastalığından dolayı % 70 özürlüyüm. Aynı zamanda rahatsızlıklarım hayati 
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tehlike arz etmektedir. Derneğiniz tarafından tutulan hasta tutsak listesine ismimin kayıt 

edilmesini istiyorum. Ayrıca Adalet Bakanlığı olmak üzere uluslar arası kuruluĢlara ve ilgili 

bütün birimlere serbest bırakılmam için gerekli giriĢimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*13.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saibe Noyan, Ģu beyanlarda bulundu: “ Oğlum 

Erdal NOYAN, 7 yıldan beri değiĢik cezaevlerinde bulunmaktadır. Son olarak Ģu an E Siirt 

Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Ben annesi olarak yaĢlı ve hastayım. Cezaevinden 

tahliye olmasına ve cezasının bitimine 9 ay kalmıĢtır. Kendisi defalarca Diyarbakır‟a ve 

ilçelerine nakil talebinde bulunmasına rağmen bu istemi geri çevrilmiĢtir. Oğlum psikiyatri 

hastası ve ayrıca kalp rahatsızlığı da bulunmaktadır. Bu nedenle sürekli ilaç kullanmaktadır. 

Sürekli ve çok kere nakil talebinde bulunmasına rağmen bu talebi geri çevrildiği için 

psikolojik rahatsızlığı daha da artmıĢ ve son görüĢmemizde intihar edebileceğini söylemiĢtir. 

Bu nedenle çocuğumun hayatı söz konusudur. (Raporu ektedir) Bu nedenle oğlumun 

Diyarbakır veya Diyarbakır‟a ilçe cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep 

ediyorum. Ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını 

belirtirim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde dağıtılan akşam yemeğinden kaynaklı 10'u çocuk çok 

sayıda mahpusun zehirlendiği belirtildi. Mahpuslar, cezaevi revirinde yapılan kontrollerinin 

ardından koğuşlarına gönderildi. (15.01.2015 / DĠHA / Milliyet.com.tr) 
 

*20.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Menduha Oğurlu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum ġehmus Oğurlu, 6-7 yıldır cezaevinde kalmaktadır. YaklaĢık 2 yıldır Siirt Cezaevinde 

cezasını infaz etmektedir. Oğlumun psikolojik rahatsızlığı olduğu için defalarca cezaevi 

idaresine sağlık hizmeti almak için baĢvurmuĢ ancak her seferinde sıkıntı çıkarmıĢlardır. En 

son bizimde baĢvurumuzla Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gitmiĢ ve birkaç 

yatmıĢtır. Geçen yılda burnundaki eğrilik nedeniyle nefes almıyordu.  Hastanenin verdiği 

raporda ameliyat önerilmiĢti. Ancak cezaevi idaresi yine sağlık hizmeti alması konusunda 

sıkıntı çıkarmaktadır. 1 yıldır oğlumu hastaneye götürmemektedirler. En son geçen hafta 

görüĢe gittiğimizde oğlum, bana dedi ki “artık nefes alamıyorum, ne yapıp edin, beni 

hastaneye götürsünler” dedi. Oğlum psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kendi isteği ile tek 

hücrede kalıyor. Ancak psikolojisi giderek daha da kötü oluyor. Oğlum cezaevine girdiğinden 

beri, sağlık hizmetlerinden yararlanmadığı için hem psikolojisi bozulmuĢ hem de burnundaki 

sıkıntısı giderilmemektedir. Bu konuda sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*25.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nazime Yürek, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Çocuklarımdan, Kenan YÜREK; Kandıra 1. Nolu F Tipi Yğksek güvenlikli kapalı Ceza Ġnfaz 

Kurumunda, hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlumun eklem hastalığı ve iç hastalıkları 

bulunmaktadır. Sırtında kamburluk belirtileri de baĢ göstermeye baĢlamıĢtır. Kızım Candan 

YÜREK; Gebze Kadın Kapalı ceza infaz kurumunda, hükümlü olarak bulunmaktadır. Kızımın, 

nefes darlığı astım, bronĢit ve göğsünde 7 kist bulunmaktadır. Haftada üç kez oksijen 

verilmektedir.  Oğlum, Ertan YÜREK de, üç buçuk yıldır tutuklu olarak cezaevinde 

bulunmaktadır. Halen Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda 

bulunmaktadır. Onun da iç hastalıkları bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte, ben ve eĢim de 

hem yaĢlı hem de hastayız. Benim açık kalp ameliyatı ve boyun fıtığı ameliyatlarım olmuĢtur. 

Günde en az 15 hap kullanmak zorundayım.  EĢim de hem Ģeker hastası, hem de kalp 

hastasıdır. Çocuklarımın bulundukları cezaevleri ikamet ettiğimiz Diyarbakır Ġline çok 
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uzaktır. Bunun yanında bulundukları cezaevleri birbirlerine çok uzaktır. Bu nedenle 

kendileriyle görüĢememekteyiz. Hasta ve yaĢlı olmamız bununla birlikte ekonomik 

durumumuzun kötü olması nedeniyle raporlarımızın da dikkate alınarak çocuklarımın 

Diyarbakır iline veya ġırnak illerinde bulunan cezaevlerinden herhangi birine birlikte 

nakillerinin yapılmasını talep ederim. Nakil masrafını yatırmayı Ģimdiden kabul ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki bulunan siyasi hasta mahpus Aziz Temel, görme kaybı ile 

götürüldüğü cezaevi revirinde tedavi edilmek yerine ağrı kesici ilaç verilip tekrar koğuşuna 

gönderildi. Uzun süredir yaşadığı göz hastalığından dolayı görme kaybı yaşayan Temel, 

tedavi olmak için hastaneye sevkinin yapılmasını istedi. Ancak sevki yapılmayan Temel, uzun 

bir süre revire çıkarılmayarak ağrıları ile baş başa bırakıldı. En son çıkarıldığı revirde, 

yaşadığı görme kaybına rağmen cezaevi doktoru, Temel‟i hastaneye sevk etmek yerine ağrı 

kesici ilaç yazarak koğuşuna gönderdi. (27.01.2015 / DĠHA) 

 

*28.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Cevdet TARUK,  uyuĢturucu suçu nedeni ile tutuklandı ve Kastamonu E Tipi 

Kapalı Cezaevine gönderildi. ġuanda da Kastamonu E Tipin Cezaevinde kalmaktadır. 

GeçmiĢte yapmıĢ olduğu trafik kazasından kaynaklı olarak belinde platin vardır. Ġki kardeĢim 

de aynı cezaevinde kalıyor. KardeĢimin rahatsızlığına ve raporlarına rağmen cezaevi 

yönetimi tarafından kardeĢimin tedavisi için gerekli yerlere sevki yapılmıyor.  BaĢgardiyan 

M. Emin GÜLER kardeĢimin Kürt olması nedeni ile kendisine kötü muamelede bulunuyormuĢ. 

KardeĢimin tedavisinin yapılması ve keyfi muamelenin önlenmesi için derneğinizden hukuksal 

yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*29.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Netice Özbey, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

Mehmet Zahir ÖZBEY, 3 yıla yakın bir zamandır Amasya Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 

EĢim Koah hastasıdır. EĢim bana telefonda hastalığından dolayı ciddi anlamda rahatsız 

olduğunu ancak cezaevi yönetiminin kendisini tedavi etmediğini, hastaneye göndermediğini 

belirtmiĢtir. Biz bu durumdan Ģikâyetçiyiz. EĢimin sağlık durumundan kaynaklı ciddi 

endiĢelerim var. Bu konuda derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*31.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hayriye Tekin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Halis Tekin, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Bir yıldır 

düzenli olarak tedavisini gördüğü endokrin bölümünün uzman doktorları tarafından 

kardeĢime ilaçların için reçete vermelerine rağmen aylardır ilaçları verilmiyor. Bu durum 

sağlığını olumsuz etkilemekte, diğer hastalıklarını da tetiklemektedir. KardeĢimin tedavisinin 

yapılması, ilaçlarının temin edilmesi ve keyfi muamelenin önlenmesi için sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*03.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahir Baran, Ģu beyanlarda bulundu: “2012 

yılı Nisan ayından beri kardeĢim Numan BARAN, cezaevinde yatmaktadır. Cezaevine 

girdikten 2 ay sonra psikolojik rahatsızlığı baĢladı. 5-6 seferdir Elazığ Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Hastanesine tedavi için gönderilmesine rağmen bir türlü çözüm bulunamadı. En 

son ziyaretine 02.02.2015 tarihinde gittiğimizde durumu daha da ağırlaĢmıĢtı. Hiç 

konuĢmuyor, yemiyor ve içmiyormuĢ. KoğuĢ arkadaĢlarından aldığımız bilgileri Cezaevi 

Savcısına bildirdik. KardeĢimin tedavisinin gereği gibi yapılması veya mümkünse cezasının 

ertelenmesi ile ilgili bir yol varsa bunun sağlanmasını istiyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*04.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Hanife Koç, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Ģu an bulunmuĢ olduğu cezaevinde hiç iyi muamele görmediğini ve 

mağdur olduğunu söylemiĢtir. Hem Ģeker hastası oluĢu (TĠP 1) hem de maddi imkanlarımızın 

çok kısıtlı olması sebebiyle bize yakın bir cezaevine alınmasını istiyorum. Oğlum Osmaniye 

Cezaevinde 10 kiĢilik koğuĢta 15 kiĢi kaldıklarını, kendisine hastalığına uygun yiyecekler 

verilmeyip „istersen yersin, istemezsen sen bilirsin‟ denildiğini, hastalığının gereklerinin 

temin edilmediğini ve hastalığının daha çok ilerlediğini söylemektedir. Bir an önce oradan 

kurtulmak istediğini söylemiĢtir. Kendisinin, zaten hali hazırda % 40 Ģekerden özürlü raporu 

bulunmaktadır. Ġnsülin asport, Ġnsülin Glarcine, Ģeker ölçüm cihazları ve iğnelerini 

kullanmaktadır. EĢim kalp krizi geçirdikten sonra iĢten de çıkarılmıĢtır. Ve yaĢı da ilerlemiĢ 

olduğu için çalıĢmamaktadır. Maddi durumumuzun bu kadar kısıtlı olması sebebiyle, oğlumun 

en azından Van ya da daha yakın bir cezaevine alınması için, derneğinizden yardım talebinde 

bulunuyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*05.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medeni Mehmet Ġnan-Fatma AteĢ, Ģu 

beyanlarda bulundu: “ArkadaĢımız Meryem Abi, örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezası aldı 

ve 4 yıldır cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. ArkadaĢım yaklaĢık 10 yıldır Behçet 

hastasıdır. Bu hastalığı vücudunun her yerine Ģirayet etmiĢ durumda ve durumu giderek 

ağırlaĢmaktadır. Siirt ve ġırnak Devlet Hastanesine götürülmüĢ, ama özenli tedavisi 

yapılmamıĢtır. Tedavi sonrası cezaevine döndüğünde gözlerinden kan akmıĢtır. ArkadaĢımızın 

durumu giderek ağırlaĢmaktadır. Çok acil olarak Diyarbakır‟a sevk edilip hastanede tedavi 

edilmesini, adli tıpa yeniden baĢvurulup tahliye edilmesini, sizden bu konuda hukuki destek 

sağlamanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*06.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Kemal Uyan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “ Cezaevinde bulunan abim olan Faruk Uyan hastalanmıĢ, ancak hastaneye 

götürülmesine izin verilmiyor. Bu sebeplerden dolayı derneğinizden yardım talep ediyorum.” 

(ĠHD Van ġubesi) 

 

*07.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevinden 18 KiĢi 

adına M. ġefik Uçman, Ģu beyanlarda bulundu: “Açıldığından beri yaklaĢık 10 ay 

geçmesine rağmen cezaevinin kurumsal olarak hükümlü/tutukluların ihtiyaçlarını karĢılaması 

hiç düĢünülmemektedir. Cezaevi idaresinin izlediği bu hukuk ve insanlık dıĢı politika biz 

hükümlü ve tutukluları ciddi anlamda hayati sorunlarla baĢ baĢa bırakmıĢtır. Bu hayati 

sorunların çözülmesi için defalarca kurum müdürlüğü ile görüĢmemize rağmen sorunlarımız 

çözülmemiĢ ve zamana yayılarak daha da derinlik kazanmıĢ ve ciddi sorunlara yol açmıĢtır. 

Keyfiyetçilik ve hukuksuzluk söz konusudur. Bu çerçevede yaĢadığımız sorunları kısaca sizlere 

aktaracak olursak; revir ve hastane sevklerimiz aylarca bekletildiği gibi tedavi olma koĢulları 

sağlanmamaktadır. Her gün kurumda bir doktorun bulunması hayati önemdeyken; doktor ya 

haftada bir gelmekte ya da aylarca gelmemektedir. Acil durumlarda çağrılan 112 de hiçbir 

müdahalede bulunmayarak adeta hükümlü ve tutsakları “kaderine terk etme “ gibi hukuksuz 

ve insanlık dıĢı bir politika iĢlemektedir. DıĢarıdan ailelerimiz tarafından gönderilen koli, 

dergi ve mektuplarımız personelin keyfi yaklaĢımlarına bırakılarak aylarca bekletilmekte ve 

bu Ģekilde dıĢarıyla bağlantımız kesilmeye çalıĢılmaktadır. Cezaevi açıldığından beri su 

sorunu yaĢamaktayız. Günde 3 sefer verilen soğuk su temel ihtiyaçlarımız karĢılanmamakta 

ve yaĢamımızı ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. Sıcak su ise haftada 2 sefer 30-40 dakika 

verilerek temizlik (çamaĢır, banyo vb) ihtiyaçlarımızı karĢılamamaktadır. Bu durum hastalığa 

davetiye çıkarmaktadır… Yukarıda özetle söz ettiğimiz beyanlar doğrultusunda, ġırnak T Tipi 
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Kapalı Cezaevinde yaĢanan hak ihlallerinin derhal sonlandırılması amacı ile gerekli 

iĢlemlerin yapılmasını ve sorumlular hakkında Kamu davası açılmasını amacı ile soruĢturma 

baĢlatılmasını talep ederiz. M.ġefik UÇKAN, Halil ĠRMEZ, Adem GÖLÇE, Nuerttin 

BAġARAN, Kamil DOĞAN, Sinan AKIL, Emin AKIL, Ġskan ÇELĠK, Mehmet KANIT, 

Abdulcabbar ĠĞDĠ, Ahmi ELÇĠ, Fethullah BANAR, Sedat ÇAYIR, Kadir AYDEMĠR, Sıddık 

BATUR, Süleyman KATAR, Sait ÇAĞDAVUL, Ġzzettin YILDIZ…”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan ve akciğerde nodül, bel fıtığı, astım, reflü, 

spastik kolon, kronik tansilit ve faranjit hastalıkları bulunan Halis Tekin, doktor tavsiye ile 

takribi ömür boyu kullanması gereken ilaçlarına ulaşamadığı belirtildi. İlaçların temini ile 

ilgili cezaevi idaresinin, "ilaçlarını bulamıyoruz" gerekçesini öne sürdüğü belirtildi. Durumu 

ailesi aracılığıyla kamuoyuna duyurmak isteyen Tekin, ilaçlarını kullanmadığı durumda 

kemik erimesi başta olmak üzere birçok yeni rahatsızlıkla yaşamakla yüz yüze olduğunun 

doktorlar tarafından kendisine aktarıldığını belirtti. (10.02.2015 / DĠHA) 

 

*11.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Yaman, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Cezaevinde bulunduğum sıralarda hastalandım. Konu ile ilgili Ģubenizden yardım talebinde 

bulunuyorum.” Şubemiz tarafından THİV‟e yönlendirildi.   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*12.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Habib Güler, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Bulunduğum cezaevinde yaĢanan bir durumu sizlerle paylaĢmak istiyorum. Muhammed 

Mahmo arkadaĢımızın çok ciddi sağlık problemleri vardır. ġimdi KOCAELĠ Tıp Fakültesinde 

kalın bağırsak ameliyatı olmaktadır. ArkadaĢımızın ailesi Rojava‟da olduğu için –ki 

arkadaĢımız da Rojava‟lıdır- bu nedenle ailesi uzak olduğundan kendisiyle ilgilenme ihtimali 

epey zayıftır. Kısacası sizden istemimiz ameliyat olan arkadaĢımızın hem sağlık, hem de 

hukuksal sorunları ile ilgilenmenizdir. Bu konuda gerekli hukuksal ve sağlıksal yardımı 

esirgemeyeceğinize inanıyor, hastanede ve cezaevinde kendisine yardımcı olmanızı talep 

ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*14.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bekir Toksöz, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi F – 8 koğuĢunda kalmaktayım ve 15 seneye mahkûm 

edildim. Ben aynı zamanda ağır ve kronik hastayım. Böbrek yetmezliğim mevcuttur. “Diyaliz” 

hastasıyım. Haftada üç gün diyalize bağlanmam gerekmekte. Yüksek tansiyon hastasıyım ve 

kalp sıkıntılarım da mevcuttur. Bu nedenle hasta mahpusların yasal haklarından ben de 

faydalanmak istiyorum. Derneğinizden giriĢimlerde bulunulmasını talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*16.02.2015 tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan Resul Yalçın, Ģu beyanlarda 

bulundu: “% 80 ġizofreni hastası olan KardeĢim Mecit Yalçın, hasta olmasına karĢılık 

Yardım ve yataklık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıĢtır. Konu ile ilgili derneğinizden 

hukuki yardım talebinde bulunmak istiyorum.” (ĠHD Elazığ ġubesi) 

 

*17.02.2015 tarihinde Ģubemize ġırnak Kapalı Cezaevinde bulunan Songül Bağartır‟ın 

yakınlarınca yapılan baĢvuruda, Bağartır‟ın tedavisinin yapılmadığı belirtilmiĢtir. 

ġırnak Cezaevinde bulunan hasta hükümlü Bağartır, konu ile ilgili, 36 yıl ağır hapis cezasının 

bulunduğunu ve 22 yılı aĢkın bir süredir cezaevinde tutulduğunu belirterek, cezasının infaz 

edilmeye devam olunduğu ve değiĢik rahatsızlıkları yanında belindeki ağrıları nedeniyle 

yürümede güçlük çektiğini ifade etmiĢtir. Bağartır, sevk talebinde bulunmasına karĢın geçen 

dört aylık süreye karĢın doktor yüzünü görmediğini ve tedavi hakkının engellendiğini dile 
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getirmiĢtir. Yetkilerle yapılan görüĢmede ise, hükümlü Songül Bağartır dıĢında da çok sayıda 

hasta hükümlünün bulunduğu bilgisi verilmiĢ ve tedavilerinin yapılmamasının bilinçli 

olmadığı, imkan yetersizliğinden ve kendileri dıĢında bürokratik engellerden kaynaklandığı 

ifade edilmiĢtir. (ĠHD Batman ġubesi) 

 

*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 90 siyasi kadın ve erkek mahpus, cezaevlerindeki 

hak ihlallerini gerekçe göstererek bir hafta aile görüşüne çıkmama kararı aldı. Alınan 

kararının gerekçelerini açıklamak üzere görüş kabinine gelen bir temsilcinin aktarımlarına 

göre; Cezaevindeki mahpus sayısının arttığını, sayının artması sebebiyle de koğuşlarda 

hijyenik ortam sağlayamadığını, 5 ağır hasta tutsak olmasına rağmen cezaevinde hala doktor 

bulunmadığını öğrenildi. (23.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*03.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ġirin Keskin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “EĢim Hikmet Keskin, Batman Kapalı Cezaevinde ağır hasta olarak 

bulunmaktadır. Gerekli ve düzenli tedavilerinin yapılması konusunda derneğinizden hukuki 

yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*09.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ağa Yalçın, Ģu beyanlarda bulundu: “Kuzenim 

EĢref YaĢa, 1994 yılından beri cezaevinde olup, 2003 yılında CumhurbaĢkanı affıyla tahliye 

edildi. Ancak hastalığını bilmiyorum. 2006 yılında cezaevi Ģartlarında kalabileceği 

gerekçesiyle tekrar cezaevine gönderildi. Kuzenim 05.03.2015 tarihinde spor yaptığı esnada 

kalp krizi geçirmiĢtir. ġuanda Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi 

Yoğun Bakım servisinde tedavisi yapılmaktadır. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Bizler 

kuzenimin tedavisinin sağlanması için sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyoruz. 

Ayrıca kuzenim Kızıltepe‟den Dicle Üniversitesine sevk edilmesine rağmen Üniversite 

Hastanesinde güvenlik gerekçesiyle kuzenimin tedavisi sağlanmamıĢtır. 06.03.2015 tarihinde 

saat 14.30 sıralarında Üniversite Hastanesine vardık. Saat 19.00 sıralarında kuzenim Eğitim 

ve AraĢtırma Hastanesine sevk edilmiĢtir. Bizler kuzenimin tedavisini sağlamayan kiĢiler 

hakkında da gerekli soruĢturmanın yapılıp cezalandırılmaları için hukuki destek talep 

ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*10.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Turan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Ġzzet TURAN Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmaktadır. KardeĢim Hasta 

mahpustur. Geçen hafta diğer kardeĢimle görüĢtüğünde çok hasta olduğunu, 1 haftadır 

kendisine serum takıldığını ve yataktan çıkamadığını söylemiĢ. Kendisine verilen ilaçların bir 

kısmını devlet ödemediği için ilaçlarını da tam olarak alamıyormuĢ. KardeĢimin hastalığı 

cezaevinde olmasından kaynaklı olarak gittikçe ağırlaĢıyor. Tedavisi ve takibi iyi yapılmıyor. 

Bu nedenle derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*12.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan mahpus yakınları, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Balıkesir Bandırma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Nesip Tarım ile Tahir 

Kurhan‟nın tedavileri engellenmektedir. Cezaevi idaresi tarafından birçok keyfi 

davranıĢlarına maruz kalmakta ve haksız disiplin cezalarına çarptırılmaktadırlar. Konu ile 

ilgili derneğinizden yardım talebinde bulunuyoruz.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*13.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medine Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Mukaddes Çelik, Ġnönü Üniversitesinde okuyordu. Ekim 2013 yılında 

gözaltına alınıp tutuklandı. KardeĢimin 9,5 yıllık cezası kesinleĢti ve Ģuan Erzurum Oltu 

cezaevinde kalmaktadır. KardeĢim kronik viral hepatit B hastalığı bulunmaktadır. Son 
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zamanlarda cezaevi koĢullarında iyi bakılmadığı ve tedavisinin yapılmadığından dolayı aĢırı 

kilo kaybı yaĢamakta ve ellerinde morluklar oluĢmaktadır. KardeĢimin hastalığından çok 

endiĢeliyiz ve tedavisinin tam teĢekküllü bir hastanede yapılması gerekmektedir. Hastalığının 

daha fazla ilerlememesi için acilen hastaneye sevk edilmesi gerekmektedir. Bu konuda sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*14.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zahide Narin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Hulki GüneĢ, yaklaĢık 3 ay önce ġırnak F Tipi kapalı cezaevine gönderildi. 

Ağabeyim hasta olduğundan dolayı tam teĢekkül hastanenin olduğu ile naklini istedik ve nakli 

çıkmasına rağmen halen bekletilmektedir. Bu konuda sizden hukuki giriĢimlerde bulunmanızı 

talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Van F Tipi Cezaevinde bulunan Hepatit B hastası Mehmet Öztekin isimli mahpusun, 2 ayda 

30 kilo vererek, 85 kilodan 55 kiloya düştüğü belirtildi. Sürekli kusma, vücudunda morarma, 

şişme, gece uyuyamama, yemek yiyememe gibi sağlık sorunları yaşayan Öztekin‟in, tedavi 

amacıyla bir yarı açık cezaevine sevk talebinin kabul edilmediği öğrenildi. Ayrıca Öztekin 

hakkında, "Duvar delmek" ve "Devlet malına zarar vermek" iddiaları ile hakkında disiplin 

soruşturması başlatıldığı belirtildi. (26.03.2015 / DĠHA) 

 

*26.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nazmiye Özel, Ģu beyanlarda bulundu: “Siyasi 

tutuklu olan teyzem oğlu Orhan Atalay, yargılandığı dava dosyasından dolayı 36 yıl ceza aldı. 

23 yıldır cezaevinde bulunan teyzem oğlu en son 7 ay önce Trabzon Cezaevinde tek hücreli 

bir oda da kalmıĢtı. YaklaĢık 20 gündür Erzurum / Oltu cezaevinde adli tutsaklarla birlikte 

kalmaktadır. Uzun süreden beridir hasta olduğunu ailesinden saklamıĢtı. En son ailesine 

hakkınızı helal edin gibi haberler göndererek, çok hasta olduğunu ve felç olduğunu, arık hiç 

iyi olmadığını söylemiĢ. Ailesi uzun süredir onu göremiyor. Buradaki cezaevi yetkilileri 1 yıla 

kadar ailesi ile görüĢemeyeceğini belirtmiĢtir. Bundan çok etkilenen teyzem oğlu bir an önce 

bu cezaevinden, adli tutukluların olduğu yerden alınıp, siyasilerin arasında bulunmak 

istediğini özellikle bildirdi. Teyzem oğlunu ailesi ile niçin görüĢtürülmediğini ve sağlık 

durumunun ne olduğu konusunda endiĢeli olduğumuzu belirtmek ve bu konuda hukuki destek 

sağlamanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

  

*Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Şiyar Keklik isimli tutuklunun, karaciğer, kalp ve böbrek 

hastası olmasına rağmen tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmediği belirtildi. Van'daki 

doktorların tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi gerektiğini belirtmesine rağmen 

cezaevi yönetimi ve savcılık sevk işlemine onay vermediği ifade edildi. (27.03.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*27.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kerem ġeker, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Celal ġeker, Van Ağır Ceza Mahkemesinden verilen bir karar nedeniyle 6 yıl 3 ay 

hapis cezasına çarptırılmıĢ ve cezası kesinleĢmiĢtir. 25.03.2015 tarihinde Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesinde diyalize girdikten sonra Ofiste yakalanmıĢtır. KardeĢim diyaliz hastası, 

tansiyon ve kalp kapakçığı, damar geniĢliği doğuĢtan gelen ve her iki ayağında engel durumu 

vardır. Ayrıca karnında peritan aparatı bulunmaktadır. Özellikle peritan aparatı enjeksiyon 

riskini artırmaktadır. Ayrıca kardeĢimin sağ gözünde %90 görme kaybı bulunmaktadır. 

KardeĢimin MuĢ Devlet Hastanesinde 21.08.2014 tarihinde verilen engelli raporuna göre 

&96 fonksiyon kaybı bulunmaktadır. Rapora göre kardeĢim, baĢkasının yardım ve desteği 

olmadan hayatını idame edemiyor. Avukatı Kadir Karaçelik, daha önce Van Savcılığa Ġnfazın 
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ertelenmesi talebinde bulunmuĢtur. Bizler kardeĢimin infazının ertelenmesi için sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

*07.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan DerviĢ Abukan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Adana KarataĢ Cezaevinde geçen yıl görüĢ günlerinde birbirimize kavuĢmayalım 

diye masaları yere sabitlediler. ġimdi görüĢe gittiğimizde görüĢ saatlerinin 45 dakikadan 30 

dakikaya indirildiğini öğrendik. Bundan dolayı mahkumlar görüĢe çıkmama kararı almıĢ 

bulunmaktadır. Bundan durumun derneğiniz aracılığı ile kamuoyu ile paylaĢılmasını talep 

ediyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 
 

 

*28.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Burhan Taruk, 2004 yılından beri Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevinde 

hükümlü olarak kalmaktadır. 27.01.2015 tarihinde bizi telefonla arayarak durumunu aktardı. 

Cezaevi 1. Müdürü olan cezaevi baĢ memuru M. Emin Güler kardeĢime iĢkence ve psikolojik 

Ģiddet uygulamaktadır. KardeĢim Kürt olmasından kaynaklı sürekli baskı görüyor. Cezaevi 

yönetimi diğer mahkûmları kardeĢime karĢı kıĢkırtıp, saldırtıyor. KardeĢim Ģuan hücrede olup 

yaklaĢık bir aydır açlık grevindedir. KardeĢimin aktardığına göre mektupları cezaevi yönetimi 

tarafından gönderilmemekte-yırtılmakta ve her türlü hakları kısıtlanmaktadır. Tüm bunların 

sorumlusu olarak baĢ memur M. Emin Güler‟i sorumlu tutmaktadır. Bizler ailesi olarak 

kardeĢimin hayatından endiĢe ediyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Söz konusu 

hukuka aykırı uygulamaların sonlanması amacı ile sizden yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)   
 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutsaklara yönelik hak ihlallerini mektup aracılığı ile 

kamuoyuna duyaran Agit Aslan isimli siyasi tutuklu, "açlık grevine girme" ve "duvarlarda 

delik açma" gerekçesiyle 60 tutsağa hücre cezası verildiğini belirtti. Cezaevi idaresinin keyfi 

bir şekilde hücre cezaları verdiğini, uygulamanın periyodik olarak devam ettiğini ifade eden 

Aslan "Bir ayın en az 10 günü hücredeyiz" diyerek maruz kaldıkları hak ihlaline dikkat çekti. 

Aslan ayrıca, verilen hücre cezaları nedeniyle iletişim, görüş ve sosyal etkinlik haklarının 

engellendiğini kaydetti. (05.03.2015 / DĠHA) 
 

 

*02.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Mehzer Tantekin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Mustafa Tantekin, yaklaĢık 3 yıldan beri Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı 

Cezaevinde bulunmaktadır. Beni 20.12.2014 tarihinde aradı ve sorunlarının olduğunu 

söyledi. Bu sorunlardan biri de Abdullah ÖCALAN‟nın yayınlamıĢ olduğu kitaplarını bize 

göndermek üzere olan arkadaĢlarımız oldu ve cezaevi yönetimi tarafından yasak diye 

verilmiyor. Bu bir politikadır ve son dönemlerde kitaplar üzerindeki yasaklar kalkmalarına 

rağmen ve bizim bu konuyu dile getirmemize rağmen bu kitaplar tarafımıza verilmemektedir. 

Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*07.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevinden 18 KiĢi 

adına M. ġefik Uçman, Ģu beyanlarda bulundu: “Açıldığından beri yaklaĢık 10 ay 

geçmesine rağmen cezaevinin kurumsal olarak hükümlü/tutukluların ihtiyaçlarını karĢılaması 

hiç düĢünülmemektedir. Cezaevi idaresinin izlediği bu hukuk ve insanlık dıĢı politika biz 
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hükümlü ve tutukluları ciddi anlamda hayati sorunlarla baĢ baĢa bırakmıĢtır. Bu hayati 

sorunların çözülmesi için defalarca kurum müdürlüğü ile görüĢmemize rağmen sorunlarımız 

çözülmemiĢ ve zamana yayılarak daha da derinlik kazanmıĢ ve ciddi sorunlara yol açmıĢtır. 

Keyfiyetçilik ve hukuksuzluk söz konusudur. Bu çerçevede yaĢadığımız sorunları kısaca sizlere 

aktaracak olursak; …DıĢarıdan ailelerimiz tarafından gönderilen koli, dergi ve 

mektuplarımız personelin keyfi yaklaĢımlarına bırakılarak aylarca bekletilmekte ve bu Ģekilde 

dıĢarıyla bağlantımız kesilmeye çalıĢılmaktadır. Cezaevi açıldığından beri su sorunu 

yaĢamaktayız. Günde 3 sefer verilen soğuk su temel ihtiyaçlarımız karĢılanmamakta ve 

yaĢamımızı ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. Sıcak su ise haftada 2 sefer 30-40 dakika 

verilerek temizlik (çamaĢır, banyo vb) ihtiyaçlarımızı karĢılamamaktadır. Bu durum hastalığa 

davetiye çıkarmaktadır. Adalet Bakanlığınca hükümlü ve tutuklulara tanına ortak faaliyetle, 

kurslar cezaevinin kimi alanları bunlar için ayrılmasına rağmen hiçbiri kullandırılmamakta 

ve adeta cezaevi içinde cezaevi yaĢatılmaktadır. Cezaevi demirbaĢ kategorisinde olan masa, 

sandalye yastık idare tarafından temin edilmesi gerekirken paramız karĢılığında alınmaya 

zorlanmaktayız. Kantinden temel ihtiyaçlarımızı karĢılamakta ciddi sorunlarla karĢı karĢıya 

olup kimi ihtiyaçlarımız aylarca karĢılanmamaktadır. Aynı fiyata olan malzemeler fahiĢ fiyata 

satılarak deyim yerindeyse sömürülmeye çalıĢılmaktadır. Ayrıca tüm bu sorunlara ek olarak 

bazı personellerin ideolojik yaklaĢımları provokasyonlara zemin sunmakta ve bu konuda 

ısrarcı olmaktadırlar. Belirttiğimiz sorunlara çözüm beklerken sorunlarımız kümülatif bir 

Ģekilde ağırlaĢmaktadır. Sorunlarımızın kümülatif bir Ģekilde ağırlaĢmaktadır. Sorunlarımızın 

kaynağı kurum müdürlerinin yaklaĢımları ve bu yaklaĢımlarının personelin yaklaĢımının 

izdüĢümü olarak içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Cezaevinde yaĢanacak herhangi bir 

olumsuzluğun sorumlusu cezaevi kurumu yönetimi sorumludur. Yukarıda özetle söz ettiğimiz 

beyanlar doğrultusunda, ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde yaĢanan hak ihlallerinin derhal 

sonlandırılması amacı ile gerekli iĢlemlerin yapılmasını ve sorumlular hakkında Kamu davası 

açılmasını amacı ile soruĢturma baĢlatılmasını talep ederiz. M.ġefik UÇKAN, Halil ĠRMEZ, 

Adem GÖLÇE, Nuerttin BAġARAN, Kamil DOĞAN, Sinan AKIL, Emin AKIL, Ġskan ÇELĠK, 

Mehmet KANIT, Abdulcabbar ĠĞDĠ, Ahmi ELÇĠ, Fethullah BANAR, Sedat ÇAYIR, Kadir 

AYDEMĠR, Sıddık BATUR, Süleyman KATAR, Sait ÇAĞDAVUL, Ġzzettin YILDIZ…”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

 

*08.01.2015 tarihinde Ģubemize Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran 

Ciger Haret, Ģu beyanlarda bulundu: “Kobane de YPG SavaĢçısı olup, 08.10.2014 

tarihinde DaiĢ çeteleri ile çıkan çatıĢmada benin ile birlikte 2 kadın ve 2 erkek savaĢçısı da 

yaralandı. Bizi Türkiye‟de bulunan hastanelere getirdiler ve daha sonra Türk Devleti 

tarafından gözaltına alındık ve çıkarıldığımız mahkeme tarafından tutuklandık. Tedavimiz tam 

olarak yapılmadığı için sağlık sorunlarımız ve yaralarımızın ağrıları devam etmektedir. Tam 

tedavi olabilmek için tam teĢekküllü bir hastaneye götürülmemiz gerekmektedir. Sizden 

Türkiye‟deki tüm kurumlara durumunuzu bildirmenizi ve tedavi olabilmemiz için ilgili 

yazıĢmalar yapmanızı ve bu konunun üzerinde durmanızı ve ilgili davranmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

“Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 4 Ekim 2012 tarihinde hakkında 3 yıl ceza verilerek 

Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderilen Erdi Olhan isimli mahpus, herhangi bir talebi 

olmamasına rağmen cezası bir yıldan az kaldığı için sadece adli mahpusların tutulduğu 

Horosan K 2 Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. 50 gündür adli mahpusların arasında bulunan 

Olhan, defalarca kendisinin siyasi mahpusların bulunduğu bir cezaevine nakledilmesi için 
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cezaevi idaresine dilekçe vermesine karşın talebi reddedildi. Adli mahpusların kendisine 

yönelik yaptığı baskı ve hakaretlere dayanamayan Olhan, 15 gün açlık grevinde kaldı. 

(18.01.2015 / DĠHA) 

 

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Cezaevinden baĢvuran Veysi Akar, 

Ģu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaĢık 17 yıldır Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 

tutuklu olarak kalmaktayım. 24.11.2014 tarihinde Diyarbakır aile mahkemesine bir dilekçe ile 

baĢvuruda bulunup, eĢimle yaĢadığım sorunları belirtip, yaĢadığım sorunlardan kaynaklı 

eĢimden boĢanmak istediğimi belirttim. BoĢanma davası açılması talebinde bulundum. Ancak 

17.12.2014 tarihinde Diyarbakır 1. Aile Mahkemesinin dilekçeme verdiği cevapta boĢanma 

davası açma hakkım olmadığını, davayı ancak vasim veya avukatımın açabileceğini söylüyor. 

Oysaki vasi hükümlü olunduktan sonra atanıyor. Ben hükümlü değilim, hala kesinleĢmiĢ veya 

aldığım bir ceza yoktur. Dolayısıyla peĢinen bir hükme gidilerek masumiyet maddesi 

çiğnenmiĢtir. Dava açabilme hakkım elimden alınmıĢtır. Bu nedenle vasim yoktur. Ailemde 

bana sahip çıkmadığı için avukatta tutamıyorum. Bu durum beni tam bir çıkmaza sokmuĢtur. 

Uzun zamandır çok ciddi psikolojik sorunlar yaĢıyorum. ġimdi bu durumda yaĢanınca tam 

uçurumun kenarına itildim desem yerinde olacaktır. Bu nedenle yaĢanan bu hukuksuzluğu 

giderip, yoluma devam edebilmem için sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*03.02.2015 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Musa 

Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: “Olayın özeti göndermiĢ olduğu mektupta mevcuttur.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Cezaevinde PKK davasından tutuklu bulunan Lokman Aslan'ın, gördüğü cilt kanseri tedavisi 

sırasında yaşamını yitiren eşi Lale Aslan‟ın cenaze törenine katılmasına izin verilmedi. 

(09.02.2015 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 
 

*Van'da 2012 yılında "örgüte yardım yataklık ettiği" gerekçesiyle tutuklanan yüzde 80 felçli 

hasta tutsak Mehmet Emin Akdağ, cezasının bitimine az bir süre kaldığı için Elbistan E Tipi 

Kapalı Cezaevi'nden Gürpınar Cezaevi'ne nakledildi. Yüzde 80 felçli olması nedeniyle 

tekerlekli sandalyede yaşam mücadelesi veren Akdağ, Gürpınar Savcılığı'na yaptığı Şartlı 

Tahliye başvurusuna rağmen yasadan yararlanamıyor. Üç ay sonra cezası bitecek olan 

Akdağ'a savcılık tarafından Pişmanlık Yasası'nın dayatıldığı kaydedildi. (14.03.2015 / DĠHA) 

 

 

 

*Erzurum Yakutiye ilçesi Abdurrahman Gazi Türbe yolu üzerinde, etkili olan fırtına ve soğuk 

hava sonrasında yaşanan elektrik kesintilerindeki arızaları gidermek için çalışan Canan 

Küçükkaya (29) isimli elektrik teknisyeni, arızayı gidermek için çıktığı trafoda elektrik 

akımına kapılarak yaşamını yitirdi. (10.01.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Erzurum'un Oltu ilçesinde suyla dolan Oltu Ayvalı Barajı'nın inşaatında çalışan operatör 

Fehmi Akşam (65) kumlu zemin üzerinde çalıştığı sırada, zeminde meydana gelen kayma 

sonucu dozerle birlikte gölete düştü. Suda kaybolan dozer operatörü Fehmi Akşam, arama ve 
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kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalara rağmen kurtarılamadı. Cesed, sudan 

çıkarılarak Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (22.01.2015 / DHA / AA / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Gaziantep‟in Şahinbey ilçesinde 4 katlı bir işhanının en üst katındaki bulunan tekstil 

atölyesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede mahsur kalan Suriye uyruklu 

Husem Yusuf, Kasım Halebi, Delil Mahmut, Ahmet D., Ali K. ve Mahmut S. itfaiye 

tarafından hastaneye götürüldü. İşçilerden Husem Yusuf, kurtarılamadı. Yangının 

söndürülmesinin ardından soğutma çalışması için atölyeye giren itfaiye ekipleri, kimliği 

belirlenemeyen ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir başka işçinin daha cesedine ulaştı. 

(22.01.2015 / DHA / AA / Milliyet.com.tr) 

 

*Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Bat Pazarı semtinde bulunan ve kullanılamayan 

3 katlı eski Fuadiye Oteli'nde yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale için olay yerine sevk 

edilen 3 itfaiye ekibi, yangını söndürmekte güçlük çekerken, binanın 2'nci katında asma 

tavan, 50 yaşındaki itfaiye eri Remzi Aran'ın üzerine düştü. Dumandan etkilenen Aran olay 

yerinde bulunan arkadaşları tarafından kaldırılarak balkona çıkartılıp nefes alması sağlandı. 

Başından yaralanan ve dumandan etkilenen Remzi Aran, ambulansın gelmesinin ardından 

itfaiye asansörüyle indirildi. Remzi Aran, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine 

kaldırıldı. (20.02.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

*Adıyaman'da, Adıyaman Üniversitesi Altınşehir Yerleşkesi'nde bulunan ve özel bir elektrik 

dağıtım şirketine ait yüksekgerilim hattında bakım çalışması yapan Osman Şahin (35) isimli 

işçi elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Şahin, yaklaşık 20 metre yükseklikteki direkte 

asılı kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından direkten 

indirilen Şahin, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in 

vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü. (26.03.2015 / Radikal.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Bitlis ile Siirt‟in Baykan ilçesi arasında yaşanan elektrik arızasını gidermek üzere bölgeye 

giden Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş (VEPSAŞ) çalışanları gece saatlerinde çalışma 

başlattı. Arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan çalışanlardan Semih Akkoyun, elektrik 

çarpması sonucu direkten düştü. Ağır yaralanan Akkoyun, kaldırıldığı Baykan Devlet 

Hastanesi‟nde yaşamını yitirdi. (27.03.2015 / DĠHA / Bitlistehaber.com/) 

 

*Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi 500 Evler Semti'nde, bir şahsa ait bir inşaatın yapım 

aşamasında çökme meydana geldi. Beton dökümü sırasında meydana gelen çökme sonucunda 

5 işçi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 5 işçi tedavi altına alınırken, olayla ilgili 

inceleme başlatıldı. (31.03.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

 

*Urfa'nın Birecik ilçesinde, zabıta müdürlüğünden büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye 

müdürlüğü emrine verilen İsmail Sarıkaya, Derviş Sarıkaya, Gevan Begit ile hal müdürlüğü 

emrine verilen Mehmet Nuri Şahin'in iş akitlerine sonlandıran Büyükşehir belediyesi 

tarafından işlerine son verildi. (22.01.2015 / ANF / DĠHA) 
 

*Merkezi Erzurum'da olup bölgesel yayın yapan Pusula Gazetesi'nde stajyer muhabirlik 

yapan Ayşe Yılmaz, izinli olduğu HDP İl Kongresi'ne katıldı. Pazartesi iş başı için gazeteye 

giden Yılmaz, daha önce çalışması için kendisine verilen çalışma masasının başka bir kişiye 

http://www.milliyet.com.tr/suriye/
http://www.radikal.com.tr/index/gerilim
http://www.radikal.com.tr/index/egitim
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verildiği ve kendisini çağıran Gazete İmtiyaz Sahibi Kenan Güneş'in hiçbir gerekçe 

göstermeden, "Artık başka yerde devam et işine" dediğini söyledi. Yılmaz, HDP kongresine 

katıldığı için işine son verildiğini ileri sürdü. (02.02.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟da, Özel Rehşa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan ve staj döneminde 

bireysel tercih yaparak Diyarbakır Çocuk Hastenesi'ne yerleşen 70 öğrenci, hastane ile 1 yıllık 

staj sözleşmesi imzalamalarına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın bir yıl önce hastanelere 

gönderdiği stajyer kontenjanının dışında oldukları gerekçesiyle öğrencilerin stajlarına son 

verildi. (24.02.2015 / Birgun.net / Evrensel.net) 
 

 

*KESK‟e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Muş Şube Başkanı İdris 

Gürkan hakkında Roboski katliamı anmasına katıldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası istemi 

ile açılan davada Kürtçe ifade verdiği gerekçesiyle bu kez de idari soruşturma açıldı. 

Mahkeme, Gürkan hakkında memurluk şartlarını taşımadığını belirttiği yazıyı valiliğe 

göndererek, valilikten Gürkan hakkında idari soruşturma talep etti. Ardından valilik muhakkik 

(soruşturmacı) görevlendirip Gürkan‟ı görevden alma ile ilgili soruşturma başlattı. 

(22.02.2015 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

 

*Diyarbakır Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikası (SES) üyesi 20 hemşirenin görev yeri,  gerekçesi açıklanmayan nedenlerden dolayı 

başka bir hastaneye geçici ve süresiz olmak üzere değiştirildi. (09.02.2015 / Evrensel.net) 

 

 

*Malatya'da iplik ve kumaş üreten Anateks Anadolu Tekstil Fabrikası sahipleri, hiçbir 

gerekçe göstermeden üretimi durdurdu. Üretimin durdurulması nedeniyle işsiz kalan 200 

fabrika işçisinin, 2 aylık ücretlerini alamadıkları belirtildi. Ücretleri ödenmeden çıkış 

imzalatılmak istenen işçiler, buna karşı çıkınca fabrika yönetimi işçileri "ücretsiz izinli" 

olarak gösterdi. (01.02.2015 / DĠHA) 

 

EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 
 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan MuĢ Alparslan Üniversitesi Öğrenci 

Derneği (MED-DER) üyeleri, MuĢ ilinde Roboski katliamına iliĢkin gerçekleĢen protesto 

eyleminde askeri müdahalenin gerçekleĢtiğini ve ardından çıkan olaylarla ilgili 134 kiĢi 

hakkında disiplin soruĢturması açıldığını ifade etmiĢ ve Ģubemizden hukuki yardım talebinde 

bulunmuĢlardır. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 8 Ekim tarihinde düzenlenen Kobanê protestoları ile 17 

Aralık tarihinde Kürt bir öğrencinin Edebiyat Fakültesi ek binasında ülkücü bir grup 

tarafından alıkonulması üzerine çıkan olayların ardından, üniversite rektörlüğü "Mala zarar 

verme", "Kasten yaralama" iddiaları ile 51 Kürt öğrenci hakkında soruşturma başlattı. 
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Haklarında soruşturma başlatılan 51 öğrenci, 17 Aralık akşamı gözaltına alınıp, aynı gece 

bırakılmıştı. (17.01.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Erzincan Üniversitesi'nde 2014 yılının Kasım ayında, ırkçı grupların saldırısına maruz kalan 

38 öğrenci hakkında üniversite yönetimi tarafından soruşturma açıldı. (06.02.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum Atatürk Üniversitesi‟nde okuyan DİHA muhabirleri Mensur Küçükkarga ve 

Selman Keleş hakkında, üniversite yönetimi tarafından "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüt 

üyesi olmak", "Mala zarara vermek" ve "yaralama" gibi iddialarla soruşturma başlatıldı. 

(07.02.2015 / DĠHA) 
 

*Bingöl Üniversitesi'nde okuyan 150 öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Açılan 

soruşturmalara gerekçe olarak ise "Polis tarafından katledilen Dicle Üniversitesi öğrencisi 

Aydın Erdem anması, 25 Kasım Kadına Şiddete Yönelik Mücadele Günü etkinliklerine 

katılmak, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın özgürlüğü için başlatılan imza kampanyası 

kapsamında destek vermek ve 26 Aralık günü ülkücü bir gurubun saldırısı sonrası çıkan 

olaylara katılmak" gösterildi. Soruşturma açılan öğrencilerin birçoğunun ise söz konusu 

eylem ve etkinliklere katılmadığı bazılarının ise başka bir yerde olduğu ortaya çıktı.  

(09.02.2015 / DĠHA) 
 

 

*Erzincan Üniversitesi'nde 2014 yılının Kasım ayında, ırkçı grupların saldırısına maruz kalan 

38 öğrenci hakkında üniversite yönetimi tarafından açılan soruşturma kapsamında, 

öğrencilerden 18'i hakkında 6 ay uzaklaştırma cezası, 20'si hakkında ise uyarı ve kınama 

cezaları verildi. (06.02.2015 / DĠHA) 

 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'nde bulunan Yücelen İlköğretim 

Okulu'nda, 'Okul Sütü Programı Kampanyası' kapsamında dağıtılan sütlerden kaynaklı çok 

sayıda öğrenci zehirlendi. Sütten zehirlenen çocuklar okula gelen ambulans ve okul servisleri 

ile Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından 

öğrenciler müşahedeye alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (23.02.2015 / DĠHA) 

 

*Van'da, Hacı Ali Akın Ortaokulu'nda 5'nci sınıfta eğitim gören öğrencileri öğretmenlerinin 

aldığı yaş pastayı yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle okul yönetimine 

başvurdu. Sınıfta diğer öğrencilerin de aynı şikayette bulunması üzerine okula ambulans 

çağrıldı. Öğrenciler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İlk yapılan 

müdahalede, 32 öğrenciye zehirlenme teşhisi konuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin 

Kırekin “Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin getirmiş olduğu yaş pastayı yedikten sonra 

rahatsızlanmışlar. Daha sonra başlayan mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetini 

öğretmenlerine bildirmişler. Öğrencilerimiz Van'daki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra 

gerekli incelemeyi yapacağız" diye konuştu. (23.02.2015 / AA / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık köyü ortaokulunda eğitim gören 33 öğrenci kusma 

ve baş dönmesi şikayetleriyle Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale 

sonucu öğrencilerin zehirlenmiş olabileceği ihtimali sonucu öğrenciler hastanede müşahede 
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altına alındı. Duruma ilişkin bilgi veren Acil Servis Doktoru Mustafa Ertaş, zehirlenmenin 

gıdadan veya okulda kullanılan jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından olabileceğini 

tahmin ettiklerini belirtti. (25.03.2015 / Milliyet.com.tr / Diyarbakirsoz.com) 

 

 

*Diyarbakır'da polisin fişleyerek "makul şüpheli" diye 872 çocuğu kayıt altına alması 

ardından, talep üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, 410'u "Suça sürüklenen", 416'sı "Sokakta 

çalışan ve çalıştırılan" ve 46'sı ise "mağdur" edildikleri iddiasıyla 872 çocuk için okullara yazı 

göndererek, haklarında bilgi istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okullara gönderilen yazıda 

şöyle denildi: "Suça Sürüklenen Çocuklar ile ilgili 31/12/2014 tarih ve 7124648 sayılı yazısı 

yazımız ekinde gönderilmiştir. Bu bağlamda ilçemizde suça sürüklenen, mağdur durumda 

olan, sokakta çalıştırılan veya aileleri tarafından istismar edilen çocuklarla ilgili bir 

incelemeye esas olmak üzere ekli listede bilgileri bulunan çocukların okulunuzda öğrenim 

görüp görmediklerine dair bilginin ivedi olarak Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve Rehberlik 

Şubesi'ne gönderilmesini rica ederiz." Listede yer alan çocukların kimlik ve özel bilgileri, 

Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumun resmi internet sitesinden yayımlandı. 

(11.01.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / T24.com.tr) 

 

*Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde sivil polislerin akrep tipi zırhlı 

araçla mahalleye giderek Yıldırım Sokak'taki evleri tek tek kameraya aldığı iddia edildi. 

Mahalle sakinlerinin anlatımına göre, 24 Ocak öğle saatlerinde plakasız akrep tipi zırhlı 

araçlarla mahalleye giden sivil polisler Yıldırım Sokak'ta araçtan inerek ellerindeki kamerayla 

tek tek evleri kamera kaydına aldı. O sırada polislere neden çekim yaptıklarını soran bir 

çocuğa ise daha önce telefon kablolarının çalınmasından dolayı çekim yaptıklarını söylediği 

iddia edildi. Telefon tellerinin çalınmasından dolayı resmi polisler ile muhtar yerine sivil 

polislerin gelmesi ve evleri tek tek kayıt altına alması mahalle sakinlerinde tedirginlik yarattı.  

(28.01.2015 / DĠHA / Habervantv.com) 

 

 

*02.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Sabahattin YaĢar, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Babam Mehmet YaĢar, 1993 yılında Batman merkezde uğradığı silahlı saldırı 

sonucu yaĢamını yitirdi. Bugüne değin olayın failleri bulunamadı. Faillerin tespit ve olayın 

aydınlatılması için derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum. (ĠHD Batman 

ġubesi) 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remziye Dağ, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Halil Dağ, 1994 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. YaklaĢık 4 yıldır Tokat T Tipi 

Cezaevinde infazını yatmaktadır. Oğlum Tokat‟a sevk edildiğinden beri kendisini göremedik. 

Maddi olanaklarımız elvermediği için oğlumun ziyaretine gidemiyoruz. Benim birçok 

hastalığım mevcut olup bunların baĢında karaciğer ve hepatit c hastalıklarıdır. YaĢlılığımdan 

dolayı Ģeker hastası ve tansiyon rahatsızlığımda bulunmaktadır. Oğlumu görmeye 

gidemediğim için hastalığım tetikliyor. Babası da ağır hasta ve yatalaktır. Oğlumuzu 

göremediğimiz için hem benim hem de yatalak babasının psikolojisi bozulmuĢtur. 

Diyarbakır‟da ikamet ettiğimizden dolayı Tokat iline sağlık koĢullarımız ve maddi 

durumumuz olanak vermektedir. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın 

Siverek, Batman Cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep ediyorum. Ayrıca 
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gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtirim.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hedayet Ay, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Ayetullah Ay, 10 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. YaklaĢık 2 yıldır Kırıkkale 

Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevinde tek hücrede bulunmaktadır. Oğlum Kırıkkale‟ye sevk 

edildiğinden beri kendisini göremedik. Maddi olanaklarımız olmadığından oğlumu uzun 

mesafeden ziyaret edememekteyiz. Ben annesi olarak yaĢlı ve hastayım. Oğlumu görmeye 

gidemediğim için hastalığımı tetikliyor. Babası da ağır hasta ve yaĢlıdır. Oğlumuzu 

göremediğimiz için hem benim hem de babasının psikolojisi bozulmuĢtur. Diyarbakır‟da 

ikamet ettiğimizden dolayı Kırıkkale iline gitmemize sağlık koĢullarımız ve maddi durumumuz 

olanak vermemektedir. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın illerden 

ġırnak cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca gerçekleĢecek 

nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtirim.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saadet Görenç, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Sedat Görenç, 1994 yılının Mart ayından beri cezaevinde bulunmaktadır. 

YaklaĢık 2 yıldır Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum Çankırı‟ya sevk 

edildiğinden beri kendisini göremedik. Maddi olanaklarımız, oğlumu mesafeden ziyaret 

edememekteyiz. Ben annesi olarak yaĢlı ve hastayım. Oğlumu görmeye gidemediğim için 

hastalığımı tetikliyor. Babası da ağır hasta ve yaĢlıdır. Oğlumuzu göremediğimiz için hem 

benim hem de babasının psikolojisi bozulmuĢtur. Diyarbakır‟da ikamet ettiğimizden dolayı 

Çankırı iline gitmemize sağlık koĢullarımız ve maddi durumumuz olanak vermemektedir. Bu 

nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın illerden ġırnak cezaevlerinden birine 

naklinin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının 

tarafımca karĢılanacağını belirtirim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halise Kaya, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Misbah Kaya, 22 yıldır hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktadır. Bu süre içerisinde değiĢik 

cezaevlerinde kalmıĢtır. Son 4 yıldır da Samsun Vezirköprü M Tipi cezaevinde bulunmaktadır. 

Hasta ve yaĢlı olmam bununla birlikte ekonomik durumumun kötü olması nedeniyle oğlumu 

ziyarete gidemiyorum. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır iline veya Diyarbakır‟a yakın Siverek, 

MuĢ veya Batman illerinde bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep 

ediyorum. Nakil masrafı tarafımızca karĢılanacağını belirtirim. Bu konuda sizden hukuki 

destek sağlamanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*08.01.2015 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Hasan 

Aldemir, Ģu beyanlarda bulundu: “6-8 Ekim 2014 olayları ile ilgili detaylı bilgiler 

göndermiĢ olduğum mektubumda mevcuttur. YaĢanılan olaylar ciddi olup üzerinde durmanızı 

talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*08.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hayriye Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Aydın Elverdi, Trabzon E Tipi Bahçeci Kapalı Cezaevinde hasta koğuĢunda 

bulunmaktadır. YaĢlı ve hasta olmam, ayrıca ekonomik durumum kötü olması nedeniyle 

oğlumu ziyarete gidemiyorum. Bu nedenle raporlarımın da dikkatte alınarak oğlumun 

Diyarbakır iline veya Mardin, Siirt, Batman illerinde bulunan cezaevlerinden herhangi birine 

naklinin yapılmasını talep ediyorum. Nakil masraflarını tarafımdan karĢılanacağını 
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belirtmekteyim. Bu konuda sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet YeĢilbalık, Ģu beyanlarda bulundu:   

“ 08.01.2015 tarihinde saat 18.00 civarında evimin yakınlarında bir kısım genç toplanmıĢtı. 

Polisler de toma ve akrep tipi araçlar ile o bölgeye gazla ve suyla saatlerce müdahale etti. 

Polis müdahale ederken rastgele etrafa müdahale etmekte, etraftaki vatandaĢların can ve mal 

güvenliklerini gözetmeden ve korumadan müdahale etmekteydi. Benim evim 2. Katta olmasına 

rağmen evimin kapısına sıkılan su ve atılan gaz fiĢekleri ile camlar ve kapılar kırıldı ve ev 

kullanılamayacak hale geldi. Ben ve çocuklarım canımızı koruma amacı ile kendimizi dıĢarı 

attık ve emniyetli bir yer bulmaya çalıĢtık. Etrafta bulunan vatandaĢların can güvenliğini ve 

mal güvenliğini gözetmeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak Ģekilde rastgele etrafa 

gaz fiĢeği atan güvenlik görevlilerinden Ģikâyetçiyim. Olay yerinde görevli ve müdahale eden 

polis memurlarının tespiti ile gerekli soruĢturma iĢlemlerinin yürütülmesini talep etmekteyim. 

Ayrıca zararımın tespiti ile giderilmesi için de gerekli iĢlemlerin yapılmasını talep 

etmekteyim.  Yukarıda belirttiğim hususlar çerçevesinde sorumluların tespiti ve 

cezalandırılması, zararımın tespiti ve giderilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 

ederim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fatma Yüksel, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Azad Yüksel, 2 Ekim 2014 tarihinde okula gideceğini söyleyip evden çıktı ve bugüne 

kadar yaptığımız tüm araĢtırmalara rağmen bulunamadı. Oğlum okul dıĢında hiçbir yere 

gidip gelmiyordu. Telefonu bile yoktu. Kendi halinde biriydi. Kayıp olduktan sonra endiĢe 

içindeyim ve baĢına bir Ģey gelebilir korkusunu yaĢamaktayım. Bu konuda sizden hukuki 

destek sağlamanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*12.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ġahize Güler, Ģu beyanlarda 

bulundu: “1996 yılında gerilla olan eĢimin, Batman‟ın Kozluk ilçesinde bulunan kimsesizler 

mezarlığına defnedildiğini öğrendim. EĢimin naĢının tespiti edilmesini ve tarafımıza teslim 

edilmesi için, derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 

 

*13.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saniye Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Ġdris Nakçi, 11 Eylül 2007 tarihinde Ankara Sihhiye‟de bir otoparkta bulunan 

bomba yüklü aracı otoparka park ettiği iddiasıyla yargılandı ve 20 yıl 11 ay 20 gün ceza aldı. 

Cezası Yargıtay tarafından onandı. Ancak eski Emniyet Ġstihbarat Dairesi BaĢkanı Sabri 

Uzun “Ġn” kitabında bombalı aracın Gülen Cemaatine mensup polislerce otoparka bırakıldı 

ve daha sonra bu polislerin bombalı aracı bulduğu gibi gösterildi. KardeĢimin savunmasında 

bomba ile alakasının olmadığı söylemelerine ve dosyada somut bir delil olmamasına rağmen 

cezalandırılmıĢtır. Ortaya çıkan bu gerçek kardeĢimin suçsuz olduğunu ve boĢ yere ceza 

aldığını ortaya koymaktadır. Bizlerde yeniden yargılanması için talepte bulunacağız. Sizden 

hukuki desteğin sağlanması ve kamuoyunda duyarlılık yaratmak adına giriĢimlerde 

bulunulmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*15.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kawtar Foullane, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben 04.10.2013 tarihinde Türkiye‟ye geldim. EĢim Mehmet aslan ile Ġstanbul‟da tanıĢtım. 

Beraber Diyarbakır‟a geldik. ġubat 2014 tarihinde dini nikah ile evlendik. Düğünümüz oldu. 

Hamile kaldım. Fas‟a dönemedim. Çocuğumuz Abdullah Birhat 21 Ekim 2014 tarihinde 

Diyarbakır Dünya Doğum Hastanesinde dünyaya geldi. Hastane kayıtlarım ve doğum 

raporum var. O sırada eĢim hakkında daha önce kesinleĢmiĢ bir hapis cezası olduğundan 
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çocuğumun nüfusta kaydını yapamadık. Ve eĢim 13 Ocak 2105 günü kesinleĢen cezasının 

infazı için yakalandı. Benim oturma iznim 26.10.2013 tarihinde bitti. ġuan güvenlik güçleri 

beni nerede yakalasalar sınır dıĢı edeceklerdir. Çocuğumun resmi kaydı olmadığı için ayrıca 

sorun yaĢamaktayım. Çocuğumu aĢıları için hastaneye bile gidemiyorum. Ben burada resmi 

nikâh kıymak ve çocuğumu eĢim adına kaydetmek istiyorum. Fakat vizem bittiği için ayrıca 

kaygı duyuyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*15.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remziye Alan, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım 

Ruken Alan, 17 Kasım 2014 tarihinde evde birlikte kahvaltı yaptık, kahvaltıdan sonra dıĢarı 

çıkacağını söyledi ve o günden beri eve bir daha dönmedi ve kendisinden bir daha da haber 

alamadık. Suruç‟a gitmiĢ olabileceğini düĢünüyoruz. Ben bir oğlumu 2006 yılında kaybettim. 

Diğer bir çocuğum siyasi nedenlerden dolayı 150 yıl ceza verildi. Terörle mücadele Ģubeden 

son 3 gündür aranmaktayız. Arayan polisler “kızınız Ruken PKK‟ye katılmıĢ, elimizde kanıt 

var Ruken‟in fotoğrafı ile emniyete gelin ve ifade verin” diyorlar. Kızımın hayatından endiĢe 

etmekteyim. Polislerin bu kadar sık araması bizi endiĢelendirmektedir. Bu konuda sizden 

hukuki destek talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*16.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abdi Bozkurt, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Rıfat Bozkurt, 14 Aralık 2014 tarihinde dersleri kötü olduğu için evden 

ayrılmıĢ bir daha kendisinden haber almamaktayız. Konu ile ilgili derneğinizden yardım 

talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Urfa ġubesi) 
 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sebiha Polat, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Erdal Polat, 2007‟den beri cezaevinde bulunmaktadır. Diyarbakır cezaevinde 5 yıl 

kaldıktan sonra oğlumu Balıkesir- Bandırma T/1 cezaevinde tek hücre cezası verildi. Oğluma 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası verildi. Oğlumun durumu hiç iyi değildir. Sağ kolu sakat 

durumda, sağ tarafı bütünüyle Ģarapnel parçalarıyla doludur. Oğlumun durumunu merak 

ediyorum ancak yanına gidemiyorum. Kaldığı yer çok uzak olduğu için rahatsızlığımdan 

dolayı gidemiyorum. Ayrıca maddi durumumuz da elvermediğinden kaynaklı olaraktan 

gidemiyorum. Oğlumun nakil masraflarını karĢılamak kaydıyla naklini Diyarbakır, ġırnak ve 

Siverek gibi illerden birine istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ömran Avcı, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Kenan Avcı, aldığı ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasından dolayı 2005 

yılından beri Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Kaldığı ilin 

mesafe olarak çok uzak olması, maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları nedeni ile ağabeyimin 

görüĢüne gidemiyoruz. Ağabeyimin ikamet ettiğimiz Siverek ilçesine veya daha yakın bir ile 

naklinin sağlanması için defalarca talepte bulunmamıza rağmen bu talepler her defasında 

hukuka aykırı bir Ģekilde reddedildi. Ağabeyimin aldığı görüĢme ve iletiĢim yasağı gibi 

disiplin cezaları da gerekçe gösterilmektedir. Ağabeyimin tek baĢına kalması ve aileden de 

kimse ile görüĢememesi psikolojik olarak ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Nakil 

konusundaki taleplerimizin hukuka aykırı olarak reddedilmesi hususunda derneğinizden 

destek bekliyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ömran Avcı, Ģu beyanlarda bulundu: “Dayım 

olan Mehmet Ali Kayadağ, aldığı müebbet hapis cezasından dolayı 1993 yılından beri 

cezaevinde bulunmakta ve Ģuan Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. Kaldığı ilin mesafe olarak çok uzak olması, maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları 
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nedeni ile ailesi olarak dayımın görüĢüne gidemiyoruz. Dayımın ailesinin ikamet ettiği 

Siverek ilçesi veya daha yakın bir ile naklinin sağlanması için defalarca talepte bulunmamıza 

rağmen bu talepler her defasında hukuka aykırı bir Ģekilde reddedildi. Dayımın aileden kimse 

ile görüĢememesi psikolojik olarak ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Nakil konusundaki 

taleplerimizin hukuka reddedilmesi hususunda sizden hukuki destek talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Ġhsan Bilgin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Babam Mehmet Mehdi Bilgin, 1993 yılında Siirt ili Kurtalan Ġlçesine Bağlı 

Arenze/BeĢpınar köyünde, kimliği belirsiz kiĢilerce silahlı saldırı yapılması sonucu yaĢamını 

yitirdi. Olayın faillerinin halen bulunmadı. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talebinde 

bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*20.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mesude Polat, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Sedat Polat, geçen yıl askere gitti. Askerliğin 3. Ayından sonra hastaneye 

göndermiĢler. Hastanede kendisine rapor verilip eve gönderdiler. O tarihten sonra evdedir ve 

psikolojik rahatsızlıkları bulunmaktadır. Evde sürekli tartıĢıp, bize Ģiddet gösteriyor. 

Psikolojik rahatsızlıklarından dolayı hastaneye götürdük. Ancak maddi olanaklarımız artık 

onu hastaneye götürmeye el vermiyor. Oğlumun bu duruma gelmesinden Ģikâyetçi ve 

davacıyım. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
 

*25.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasina Güler, Ģu beyanlarda bulundu:“Oğlum 

olan Habip Güler Ģu anda Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 

YaĢımın ilerlemesi, sağlık sorunlarımın olması ve ekonomik problemler nedeni ile oğlumun 

görüĢlerine gidememekteyim. Oğlumun görememek manevi olarak beni yıpratmakta, 

hastalıklarımın ilerlemesine neden olmaktadır. Ayrıca eĢim Sıddık Güler de Diyarbakır D 

Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. EĢim yaĢının ilerlemesi ve sağlık sorunları 

nedeni ile günlük ihtiyaçlarını giderememekte, baĢkasının bakımına ihtiyaç duymaktadır. 

Oğlumun Diyarbakır Cezaevine gelmesi durumunda, eĢimin bakımı ve ihtiyaçlarını gidermek 

konusunda da destek olabilecektir. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde eĢimin, ikamet 

ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın ġırnak‟taki cezaevlerinden birine naklinin 

sağlanmasını talep etmekteyim. Ayrıca, nakil durumunda masraflar tarafımızca 

karĢılanacaktır.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*25.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanife Akpolat, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mehmet Akpolat, 21 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. YaklaĢık 13 yıldır 

Rize / Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde tek hücrede bulunmaktadır. Oğlumun Serutial 

Diskopati tanısıyla hastalığı raporlanmıĢtır. Maddi olanaklarımız, oğlumu mesafeden ziyaret 

edememekteyiz. Ben annesi olarak yaĢlı ve hastayım. Oğlumu görmeye gidemediğim için 

hastalığımı tetikliyor. Babası da ağır hasta ve yaĢlıdır. Oğlumuzu göremediğimiz için hem 

benim hem de babasının psikolojisi bozulmuĢtur. Diyarbakır‟da ikamet ettiğimizden dolayı 

Rize iline gitmemize sağlık koĢullarımız ve maddi durumumuz olanak vermemektedir. Bu 

nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın illerden ġırnak cezaevlerinden birine 

naklinin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının 

tarafımca karĢılanacağını belirtirim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*28.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Lütfiye Ak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“19.07.2008 tarihinde Bingöl‟ün Genç Ġlçesi Xırab köyünde Fikri ÖZCAN ve ailesi 

tarafından tüm ailemdeki bireyler taranmıĢ ve olay da basına yansımıĢtır. Ben köyde iken 
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akĢam 19.00 sularında silah sesleri duydum. Evin içindeydim. DıĢarı çıktığımda ağabeyimin 

kapının önünde vurulmuĢ olduğunu gördüm. Yeğenim Fırat BAYRAM, bize doğru dereden 

koĢarken o da vuruldu ve öldü. Ben sadece tepenin üzerinde çömelmiĢ vaziyette birini 

gördüm. Hava kararmaya yakındı ve yüzünü göremedim. Köyü çapraz ateĢe tuttular. Bu olay 

sonrasında 2 ağabeyim, yeğenim, kayınım ve amcamın oğlu vefat etti. Diyarbakır Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının 2011/1829 SoruĢturma numarası ile Fikri-YaĢar ve Mesut ÖZCAN hakkında 

kovuĢturmaya yer olmadığına dair karar verilmiĢtir. Bu kiĢiler köyümüzde oturan ve devlette 

bağlantılı olan ailelerdir. Olayı bu kiĢilerin gerçekleĢtirmiĢ olduğunu eĢim Fethi AK 

görmüĢtür. ġuan bu kiĢilerin hiçbiri köyde ikamet etmemektedir. Devlet bağlantılı oldukları 

için devlet tarafından korunuyorlar ve hiçbiri hiçbir Ģekilde tutuklanmadı. Yapmam gereken 

hukuki iĢlemler için sizden yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Önder Tosun, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Aydın Tosun, Van ilinde doktorluk yapmakta iken 25.11.1994 tarihinde 

ortadan kayboldu ve kendisinden bir daha haber alamadık. Yaptığımız tüm araĢtırmalara 

rağmen somut bir bilgiye ulaĢamadık. Avukat Selahattin Çoban ile birlikte yaptığımız 

yazıĢmalarda BĠMER BaĢkanlığı Hakları, Dağ Komandonun yaptığı bir operasyonda 

02.04.1995 tarihinde yapılan operasyonda yaĢamını yitirdiği bilgisini verdi. Ama Genel 

Kurmay BaĢkanlığının verdiği cevapta böyle bir çatıĢmanın olmadığı belirtilmiĢtir. Biz 

ağabeyimin örgüte katılmadığını ve çatıĢmada yaĢamını yitirmediğini düĢünüyoruz. 

Ağabeyimin akıbeti konusunda bilgi almak ve gerekli hukuki iĢlemler için sizden yardım talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   
 

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan Karahan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Daha önce de derneğinize baĢvuru da bulundum. Olay tarihi 2011 yılı olup, bu tarihte bana 

yapılan iĢkenceden dolayı davacı oldum ve tarihten beri mahkemeler de davamın takipçisi 

oldum. Mahkeme beni 3 defa Diyarbakır Adli Tıp, 1 kere AraĢtırma Hastanesine, 1 kere de 

Devlet Hastanesine 1 kere de Ġstanbul‟daki Adli Tıp‟a gönderildim. En sonda 05.08.2014 

tarihinde Dicle Fakültesine gönderildim. YaklaĢık 4 yıldır hastane-adli tıp üçgeninde 

dolaĢtırılmama rağmen sürekli hastanelere ve adli tıpa gönderiliyorum. Artık bu kurumlara 

gitmek istemiyorum. Bu sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
 

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġükriye Engin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Ġbrahim Engin, Dicle Üniversitesinde 2. Sınıf öğrencisi iken yakalanıp tutuklandı ve 

Bingöl Cezaevine gönderildi. 1,5 yıl burada kaldıktan sonra firar eden grup arasındaydı ve 

tekrar yakalanıp tutuklandı. Daha sonra Van F Tipi Cezaevine gönderildi. Oğlumu görmeye 

giderken sıkıntı çekmekteyiz ve de çok zorlanıyoruz. Oğlum Ġbrahim de hasta ve mağdur 

durumdadır. Oğlumun Diyarbakır, ya da Batman, ġırnak cezaevlerinden birine naklinin 

yapılmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
 

*31.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cezmi Ġpek, Ģu beyanlarda bulundu: “Belirli 

tarihlerde girmiĢ olduğum birçok sınavda haksızlığa uğradım ve hakkımın gasp edildiğini 

düĢünerek hukuki olarak dava yoluna gittim. Ancak verdiğim dilekçeler mahkemeler 

tarafından ret edildi. Ben hakkımın bana geri iade edilmesi için sizden bana bu konuda 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*02.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran D.O., Ģu beyanlarda bulundu: “Makedonya‟da 

YurtdıĢı Eğitim için banka hesabına para yatırıldı. Kayıt yapmadığım halde parayı geri 
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göndermiyorlar. Bu konu ile ilgili sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*07.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Birgül Ekinci, Ģu beyanlarda 

bulundu: “KardeĢim Mehmet Zeki Akyıldız, 1994 yılından beridir kayıptır. KardeĢimin 

akıbetinin araĢtırılması ve olayının aydınlatılması için derneğinizden yardım talebinde 

bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saliha ġeker, Ģu beyanlarda bulundu:“ Oğlum 

Bedri ġEKER, Ümraniye T Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlumun 

bulunduğu cezaevi ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile 

oğlumu görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koĢullarda 

yaĢamaktayız. Yine yaĢlılıktan kaynaklı sağlık koĢullarım da uzun yolculuk yapmama elveriĢli 

değildir. Ayrıca, kalp hastasıyım ve iki kez anjiyo oldum. BelirtmiĢ olduğum hususlar 

çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Batman 

veya Mardin illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim. Nakil masraflarını 

karĢılamayı kabul ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Turhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Mazlum Turhan, 13.10.2014 tarihinden beri kayıptır. O tarihten bu yana kendisinden 

haber almıĢ değiliz. Yaptığım araĢtırmalar sonucunda Kobani‟ye gitmiĢ olduğu bilgisini 

aldık. Oğlum evli ve üstelik sağlık sorunları mevcuttur. Oğlumun eve geri dönmesi için sizden 

bir çağrıda bulunmanızı ve bu konuda yardımcı olmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medeni Ercankan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Cengiz Ercankan, 10.10.2014 tarihinden beri kayıptır. O günden beri kendisinden bir 

daha haber alamadık. Yaptığım araĢtırmalar sonucunda aldığım bilgiye göre oğlumun 

Kobani‟de olduğu bilgisine ulaĢtım. Üç kere Kobani‟ye gittim ancak kendisine ulaĢamadım. 

Ailesi olarak hepimiz endiĢe ediyor ve durumunu merak ediyoruz. Oğlumun eve geri dönmesi 

için sizden bir çağrıda bulunmanızı ve bu konuda yardımcı olmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*11.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ġükrüllah Aslantosun, Ģu 

beyanlarda bulundu: “2009 seçimlerinde köyümüzde çıkan kavgadan sonra. evimizi adana 

Ceyhan mercimek kasabasına götürdük. Babam kendisi özürlü, annemde onun bakıcısı. Biz 

gittiğimizde Van Sosyal hizmetlere bir dilekçe yazarak dosyamızı, Adana Ceyhan Sosyal 

hizmetlere istedik ve dosyamız 1 ayda geldi ve orada biz talepte bulunduk. Ceyhan sosyal 

hizmetler bize her seferinde bir mazeret ve bir yalan uydurarak tarafımıza, evde bakım 

ücretini ödememiĢtir. Her seferinde farklı Ģeyler söylemiĢtir. „Elimde memur yok, devlette 

para yok, ödenek yok, dosyalarda karıĢıklık var” gibi türlü yalanlarla, evde bakım ücreti 

tarafımıza ödenmemiĢtir. 15 aydan sonra en son müdür ve elindeki bir memur bu iĢlerin 

masrafı var demiĢler ve bizden açıkçası rüĢvet istemiĢler. Bunun üzerinden bir hafta geçti ve 

ben Van‟a geldim. Van sosyal hizmetlere gittim ve derdimi bir memur arkadaĢa söyledim. O 

memur arkadaĢta orayı aradı ve o memura da farklı bir Ģey söylemiĢtir. Burada benim 

sorunumu çözmeyince ben Van milletvekili Sayın GülĢen Orhan‟ın babasıyla bir telefon 

görüĢmesinde durumumu anlattım. Ve bana dedi ki „Yarın bin arabaya TBMM‟ye git, orada 

derdini GülĢen hanıma anlatırsın.‟ Ve ben oraya gittim.GülĢen hanım yoktu, ben onun özel 

kalemiyle Sadegül hanıma derdimi anlattım. Sadegül hanım, Ceyhan sosyal hizmetleri aradı. 
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Ceyhan sosyal hizmetler bu seferde Sadegül hanıma „70-80 dosya birbirine karıĢmıĢtır. Bu 

yüzden bu aileye ödenek yapmamıĢız‟ dedi. O günden sonra bize ödenek sağlandı. Geriye 

dönük 15 ayımızla ilgili bizi suçlu bularak, suç sanki kendileri değil de biz iĢlemiĢiz gibi 

geriye dönük tarafımıza ödenmeyince, biz bunun üzerinde idari mahkemeye baĢvurduk. Ġdari 

mahkeme lehime karar verdi. Biz mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini için 

derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*12.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Bülent Uluada, Ģu beyanlarda 

bulundu: “4-5 yıldır, çalıĢmak amacıyla gittiğimiz batı illerinde, Kürt olmamız nedeniyle 

sürekli karĢılaĢtığımız ırkçı ve faĢist saldırılar sebebiyle mağduruz. Balıkesir‟in Ayvalık 

ilçesinin sarımlıklı küçük köyünde Murat Reis oteli inĢaatında çalıĢmasında böyle bir 

mağduriyet ve baskıyla yine karĢılaĢtık. Bu problemlerin bir daha yaĢanmaması için sivil 

toplum kuruluĢlarının ve ĠHD‟nin bu konuda bize destek olup, bu problemlere çözüm bulmaya 

yardımcı olmaları talebinde bulunuyoruz.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*13.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Gülhan Çöl, Ģu beyanlarda 

bulundu: “ KardeĢim Uğur Korkmaz Ģu an Tekirdağ F Tipi kapalı cezaevinde yatmaktadır. 

KardeĢimin Van F Tipi kapalı Cezaevine sevkinin yapılması için, derneğinizden yardım 

talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*15.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abdullah Ayayna, Ģu beyanlarda 

bulundu: “18 yaĢlarından küçük olan kuzenim Harun BOZYĠĞĠT ile kardeĢi Bilal Ayayna, 

6,7,8 Ekim olaylarından sonra evden ayrıldıktan sonra kendileri ile bir daha iletiĢim 

kuramadık. Derneğinizden bu konuda yardım talep ediyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*19.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġuayıp Altundal, Ģu beyanlarda bulundu: 

“GirmiĢ olduğum 2014 KPSS sınavına iliĢkin olarak, sıvana girdiğim salonda yer alan 

kamera kayıtlarında sınav kurallarına uymadığım gerekçesiyle, sınavımın geçersiz sayıldı. 

Davalı idarenin 27.10.2014 tarih ve 2014/25.03 sayılı iĢleminin iptali istemiyle açmıĢ 

olduğum davada yerel mahkemece 22.01.2015 tarih ve 2014/2182 E, 2015/53 K. sayılı 

kararıyla reddedilmiĢtir. Oysa söz konusu karar usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı 

gerektirir. Tarafımca, sınav kuralları hiçbir Ģekilde ihlal edilmemiĢtir. YaĢanan gecikme, 

tarafımca kasten yapılmamıĢtır. Bir dakikayı dahi bulmayan gecikmenin sınavımın iptalini 

gerektirmediği, bu yaptırımın ağır olduğu ve böyle bir durumun hakkaniyete aykırılık teĢkil 

edeceği açıktır. Tüm bu nedenlerden, söz konusu kararın temyizen incelenerek bozulması 

gerekmektedir. Yukarıda sayılan ve dairenizce resen gözetilecek sebeplerden; Ankara 9. Ġdare 

mahkemesinin 22.01.2015 tarih ve 2014/2182 E, 2015/53 K. sayılı kararının temyizen 

incelenerek bozulmasına karar verilmesi ve yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde 

bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*20.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mikail Çolak, Ģu beyanlarda bulundu: “2 yıla 

yakındır Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde cezamı infaz etmekteyim. Annem babam hayatta 

olmadığı için benden küçük bir kardeĢim var Diyarbakırlı olduğumuz için Diyarbakır‟da 

ikamet eder. Bayburt Diyarbakır‟a uzak olduğu için de ziyaretime gelememektedir. 

Mağduriyetimin giderilmesi için Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne sevk dilekçesi 

yazdım ancak henüz bir cevap gelmedi. Bu nedenle naklimin yapılmasının sağlanması ve nakil 

baĢvurumun sonucu hakkında yardımcı olmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*24.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran AyĢe ġabo, Ģu beyanlarda bulundu: “Biz aslen 

Suriye vatandaĢı olup, Suriye‟de yaĢanan çatıĢmalardan dolayı Ģuanda Diyarbakır ilinde 
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ikamet etmekteyiz. Yakınımız Mohammed ELġABO, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz 

Kurumunda tutuklu olarak bulunmakta olup, görüĢebilmek için Bakanlık izni gerekmektedir. 

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mohammed ELġABO ile görüĢmenin 

sağlanması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*03.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sedoh Kılınç, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Mustafa Kılınç, 1993 yılında otobüs Ģoförlüğünü yapıyordu. Yolcu getirip- götürürken 

Cizre‟de mayına basıp vefat etti. Dosyası zaman aĢımına uğradı. EĢimin ölümünde dolayı 

tarafıma tazminat ödenmesi ve aylık bağlanması için sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  
 

*03.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ĠmiĢ Mutlu, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Mehmet ĠmiĢ, Elazığ Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Elazığ ikamet 

ettiğim Diyarbakır iline çok uzak olmamasına rağmen benim tansiyon, Ģeker, kalp ve kemik 

erimesi hastalıklarım olduğundan dolayı yolculuk yapamadığımdan kaynaklı oğlumu ziyaret 

bile demiyorum. Oğlum yaklaĢık olarak 5 yıldır cezaevinde ve ben sadece onu bir kere 

görebildim. Oğlumda hasta ve beni görmeye ihtiyacı var. Ancak sağlık sorunlarım nedeni ile 

oğlumu göremiyorum. Sağlık durumum ile ilgili raporlarımda mevcuttur. BelirtmiĢ olduğum 

hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline naklinin yapılmasını ve bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*04.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Besra Orak, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Ferit Orak, 2008 yılından beri cezaevinde hükümlü olarak kalmakta ve yaklaĢık 3 yıldır 

Bandırma Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum cezaevine girdikten sonra ciddi sağlık sorunları 

yaĢamaya baĢladı ve Ģu anda sürekli tedavi gerektiren birçok hastalığı söz konusudur. Biz 

aile bireylerinin mesafenin uzak olması nedeni ile görüĢüne gidemememiz sağlık sorunlarının 

da olumsuz yönde ilerlemesine neden olmaktadır. Biz ailece aĢağıda yazmıĢ olduğum adreste 

yeni Diyarbakır ilinde ikamet etmekteyiz. Bandırma‟nın ikamet ettiğim Diyarbakır iline 

mesafe olarak uzak olması nedeni ile oğlumu görmeye gitmemiz mümkün olamamaktadır. 

Maddi olarak çok kısıtlı koĢullarda yaĢamaktayız. Yine sağlık koĢullarım da uzun yolculuk 

yapmama elveriĢli değildir. Uzun yolculuk yapamayacağıma iliĢkin düzenlenen raporu da 

dilekçe ekinde sunmaktadır.  BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde kardeĢimin, ikamet 

ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan ġırnak, Siverek veya Siirt illerinden 

birine naklinin sağlanmasını ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca 

karĢılanacağını belirtmek isterim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*05.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Özkan Kuru, Ģu beyanlarda 

bulundu: “CHP Antep ġahinbey Ġlçe teĢkilatı görevlileri tarafından darp edildim. Konu ile 

ilgili yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Urfa ġubesi) 
 

*06.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Ferman Demirkan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “AKP‟nin yıllarca oyun ve planlarına maruz kaldığımız yetmedi, görüĢüme 

uymayan partiye beni ve ailemi bizden habersiz üye göstermelerinden dolayı irademiz ve 

onurumuzla oynamalarını kınıyor, mağduriyetimizin göz önünde bulundurulmasını istiyorum. 

ĠHD aracılığıyla yaĢadığım durumun Türkiye kamuoyuna duyurulmasını talep ediyorum.” 

(ĠHD Van ġubesi) 
 

*06.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Dırbaz Demirkan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “ Ben AKP tarafından mağdur edildim. Herhangi bir partiye üyeliğim olmadığı 
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halde, 2007 yılında AKP‟ye üyeliğim bilgim dıĢında yapılmıĢtır. Mağduriyetimin giderilmesi 

için ĠHD aracılığıyla yaĢadığım durumun Türkiye kamuoyuna duyurulmasını talep 

ediyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 
 

*06.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Osman Demirkan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Ben AKP tarafından mağdur edildim. Herhangi bir partiye üyeliğim olmadığı 

halde AKP‟ye üyeliğim bilgim dıĢında yapılmıĢtır. Mağduriyetimin giderilmesi için ĠHD 

aracılığıyla yaĢadığım durumun Türkiye kamuoyuna duyurulmasını talep ediyorum.” (ĠHD 

Van ġubesi) 
 

*16.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Necdet Bozkurt, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Yüksel Bozkurt, 2011 yılından beri cezaevinde olup, hükümlü olarak Erzurum H 

Tipi Kapalı cezaevinde kalmaktadır. KardeĢim Bingöl M Tipi Cezaevinde yaĢanan firar 

olayından sonra Erzurum‟a sürgün edildi. Annemin kalp hastalığı, damar tıkanıklığı ve yaĢı 

nedeniyle yolculuk yapması sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Diğer yandan Erzurum ile ikamet 

etmekte olduğumuz Dicle arasındaki mesafe nedeniyle de Erzurum‟a her gidiĢimiz ailemize 

maddi yönden de külfet oluĢturmaktadır. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde 

kardeĢimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Batman veya 

Mardin illerinden birine naklinin sağlanmasını ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol 

masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtmek isterim. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*17.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Suna Kaçmaz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam olan Mehmet Tahir DağtaĢ, 24 Haziran 1992 yılında Uçarlı‟da bulunan köyümüz de 

tarlada çalıĢtığı sırada amcam ve dedeme Van‟a gideceğini söylemiĢ. Babamın o dönemde 

BaĢkale‟ye gidildiği biliniyordu. O dönemde amcam ve dedemin yapmıĢ olduğu tüm aramalar 

sonuçsuz kalmıĢtır. En son amcam ve dedem Van / BaĢkale‟ye gidip araĢtırmalarda 

bulunmuĢlar ve orada ġevket adında bir vatandaĢla görüĢmüĢler. ġevket adındaki Ģahıs “ 

babamın buraya gelip bir miktar borcunun olduğunu ve borcunu kapatıp tekrar geri 

döndüğünü söylemiĢtir.” Ve daha sonra görmediklerini söylediler. Daha sonra gelen bir 

haber üzerine bir cenazenin bulunduğunu ve verilen eĢkâle uyduğunu amcam ve dedeme 

haber verilerek gelip cenazenin oğlunuz olup olmadığını tespiti için çağırıldılar. Ancak 

cenazeyi almaya gitmek isteyen amcam ve dedem o dönemin zor Ģartları yüzünden cenazeyi 

alamadan geri dönüyorlar. O günden beri babamın ne ölüsünden ne de dirisinden haber 

alamadık. Bu konuda herhangi bir Ģikâyette bulunulmamıĢ ve herhangi bir soruĢturma 

yürütülmemiĢtir. Babamın ölümü veya sağ mı bilmiyoruz. Bu konuda hukuki iĢlemlerin 

baĢlatılması için sizden yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*17.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mukaddes Bayram, Ģu beyanlarda bulundu:  

“ EĢim Mahir Bayram, ġırnak M Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Babam 

Zülfükar Bayram‟da Diyarbakır D Tipi cezaevinde kalmaktadır. Ben hem babamı hem de 

eĢimin görüĢüne farklı illerde oldukları için beraber gidemiyorum. Kendimde bel fıtığı 

hastasıyım. Bu nedenle eĢimin görüĢüne 1- 2 defa gidebildim. Babam ayrıca hastadır. Bu 

nedenle eĢim Diyarbakır cezaevine nakil olursa hem babama bakabilir hem de benim onların 

görüĢüne gitmem mümkün olacaktır. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde eĢimin, ikamet 

ettiğimiz Diyarbakır iline naklinin sağlanmasını talep etmekteyim. Ayrıca gerçekleĢecek 

nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtmek isterim. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*17.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Resul Balikan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “KardeĢim Yusuf BALĠKAN adli kontrol kapsamında Mahalle karakoluna imza 

vermek üzere evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alamadık. KardeĢinin kayıptır. 

Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi)  

 

*19.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran M. Ali Karadeniz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“YGS 2015 sınavında (15.03.2015) soruların gayri resmi yollardan internet sitelerinde 

yayımlandığı söz konusudur. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav sorunsuz 

yapılmıĢtır. Ġkinci açıklamada ise soruları kimlerin paylaĢtığı yazıldı ve bir Ģekilde 

duyurulmuĢtur. Ben aksini düĢünerekten elimdeki soru kitapçık sayfasının ilk sayfası 

01031962 öğrenci kitapçık sayı numaralı kitapçık sosyal medyada var. Bununla ilgili sorumlu 

kiĢi-kiĢiler-kurum hakkında Ģikâyette bulundum. Bu konu ile ilgili gerekli iĢlemlerin 

baĢlatılmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*19.03.2015 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Servet Yükselir, şu beyanlarda 
bulunmuştur; “Benim kardeşim gerilla iken 1999 yılı Mart ayında fırtına nedeniyle 

yaĢamını yitirdi. Cenazesinin Varto ilçesine defnedildiğini öğrendik ve Ģuan yerinin tespit 

etmiş bulunuyoruz. Varto Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na mezarın açılması ve cenazenin teĢhisi 

için dilekçe ile baĢvuruda bulunduk, ancak savcılık tarafından dilekçemiz alınmadı. Konu ile 
ilgili şubenize hukuki yardım talebinde bulunmak istiyorum. (ĠHD Muş ġubesi) 
 

*23.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdurrezzak Çetin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim M. Mehdi Çetin, 1992 yılında aldığı ceza nedeniyle 2007 yılına kadar cezaevinde 

kaldı. 2007 yılının sonunda cezaevinde tahliye edildi. Bu tarihten itibaren herhangi bir 

bildirim gelmedi. 19.03.2015 tarihinde KamıĢlı Karakolunda gözaltına alındı. O tarihten bu 

yana Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Bize tutuklamanın nedeni olarak eski 

cezasından dolayı olduğu belirtildi. BaĢka herhangi bir bilgi verilmedi. KardeĢimin haksız 

tutuklanmasından dolayı sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*24.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Cihan Tekinalp, Ģu beyanlarda 

bulundu: “19.10.2014 tarihinde babam Salih Tekinalp ve abim Sinan Tekinalp, otoban 

Aligör giriĢte silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiĢtir. Daha öncede babama suikast 

yapılmıĢ. Babam ifadesinde, aracın markasını rengini plakasını jandarmaya bildirmiĢti. Olay, 

mobese kameralarının önünde gerçekleĢmiĢtir. Suikast olduğunda aracın, Adana istikametine 

doğru kaçtığı HGS kayıtlarında anlaĢılmıĢtır. Araç tespit edilseydi, ikinci olay olmayacak ve 

babam ile abim ölmeyecekti. Konu ile ilgili Ģubenizden hukuki yardım talebinde bulunmak 

istiyorum.” (ĠHD Urfa ġubesi) 

 

*23.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Velat Aygün, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Azat Firik, 27 Temmuz 1993 yılında Çermik ilçesi AĢağı ġehler köyünde 

yaĢanan bir çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini öğrendik. Aldığımız bilgiye göre Mardinkapı 

mezarlığına defnedilmiĢtir. Biz mezarlığın yerini öğrenince hemen mezarlığını yaptırıp ismini 

yazdırdık. Yıllardır mezarını ziyaret ediyoruz. Ağabeyimin ölümü resmiyette düĢmediğinden 

bu konuda bir iĢlem yapmak istiyoruz. Cenazesi savcılık tarafından gömülmüĢtür. Bu konuda 

hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*26.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Meliha Özçelik, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Hamza Özçelik,  01.08.2013 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde 



 

 

 88 

arkadaĢını görmeye gittiğinde daha önce aldığı ve kesinleĢen cezası nedeniyle tutuklandı. 

YaklaĢık 1,5 yıldır Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine nakli yapıldı. Bandırma T Tipi 

Cezaevinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile oğlumu 

görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Ayrıca hem sağlık sorunlarımdan kaynaklı hem de 

maddi imkânsızlıklarımdan dolayı oğlumu ziyaret edemiyorum.  BelirtmiĢ olduğum hususlar 

çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın illerden 

ġanlıurfa, Siverek, Batman ve Mardin (Nakil ücreti tarafımızca karĢılanacaktır) 

cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

 

 

 


