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Bu raporda yer alan veriler ve verilere ait bilançolar, derneğimizin şubelerine mağdurlarca 

yapılan bireysel başvurulardan, basın taramalarından (Milliyet, Hürriyet, Sabah, Evrensel, 

Birgün, Cumhuriyet, Özgür Gündem, Cnnturk, NTV, Habertürk, Fırat Haber Ajansı, 

ETHA, DİHA, DHA, JİNHA, ANHA, Bianet.org, El Cezire, BBC, Yüksekova Haber, Van 

TV, Özgür Gün TV, T24) ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilerden derlenerek 

hazırlanmıştır. 

 

Raporda yer alan bazı veriler, iddiadır. Ancak, ilgili kurum veya kişilerden, iddiaların 

aksini ispatlayacak beyan ve açıklamalar yapılmadıkça, iddialar doğru ve gerçek olarak 

kabul edilecektir. 

 

İddialara ilişkin yeni veriler gündeme geldikçe, raporda yer alan ilgili bölümler 

güncellenecektir. Rapordan çıkarılabilir veya kesinlik kazandırılarak raporda tutulmaya 

devam edilecektir. 
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DEĞERLENDİRME 
 

İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2016 Yılı İlk 6 ay İnsan 

Hakları İhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 

 

Ülkemizde ağır insan hakları ihlallerinin işlendiği süreçler olarak damgasını vurmuş askeri 

darbelerin, toplumsal yaşamın hafızasından etkileri hala geçmemişken ve gerçek bir 

yüzleşmesi sağlanmamışken, yeni bir askeri darbe girişiminde daha bulunulmuştur. Sivil 

iradenin demokratik toplumsallaşma süreçlerini ve demokratik siyaseti hedef alan bu tür 

girişimleri, insan hakları savunucuları olarak, asla kabul etmediğimizi ve kınadığımızı ifade 

etmek istiyoruz.  

 

15 Temmuz darbe girişiminin faillerini açığa çıkarmak üzere soruşturmalar vakit 

geçirilmeksizin başlatılarak, kısa sürede binlerce asker ve sivil kişi gözaltına alınmıştır. Ancak 

gözaltına alınanlar ile ilgili medyaya yansıyan haber ve görüntüler kaygı vericidir. Yüzlerinde 

ve vücutlarında fiziksel şiddetin kanıtı olan yara izleri ve berelenmeler bulunan, ters 

kelepçelenmiş, çıplak vaziyette tutulan, yüzükoyun yere yatırılmış ya da bir samanlıkta 

oturtulmuş onlarca kişinin fotoğrafları hiçbir sakınca görülmeden medya tarafından 

yayınlanmaktadır.  Bu görüntü ve haberler, gözaltına alınan kişilerin işkence ve kötü muamele 

uygulamalarına maruz kaldığını göstermektedir. Hiç kimse, hiçbir şekilde işkence ve kötü 

muameleye maruz bırakılamaz. İşkence, anayasa ve uluslar arası sözleşmelerle, mutlak olarak 

yasaklanmıştır. Türkiye’nin bağlı olduğu uluslar arası mevzuat gereğince, işkence ve kötü 

muamele iddialarının, etkin bir şekilde soruşturulması gerekmektedir. Diğer yandan, 

derneğimiz kurulduğu günden bu yana, ilkesel olarak ölüm cezasına karşı çıkmış ve ölüm 

cezasının kaldırılması için mücadele etmiştir. Nihayetinde 7 Mayıs 2004 tarihinde yapılan 

anayasal düzenlenmeyle, ölüm cezası Türkiye’nin gündeminden çıkarılmıştır. Ancak Darbe 

teşebbüsü ile birlikte, idam cezası yeniden gündeme getirilmektedir. Bizler insan hakları 

savunucuları olarak, bu tartışmaları kaygı ile karşılamaktayız ve ölüm cezasının yaşam 

hakkının ihlali olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Devlet yetkililerine de, taraf olduğu 

uluslar arası normlara göre hareket etme çağrısında bulunuyoruz.  

 

Ülkemizde toplumsal barış umutlarının tükendiği olağanüstü bir zaman diliminden geçiyoruz. 

Yakın siyasi tarih, bu denli şiddetli bir çatışma ortamına ve ağır bir savaş bilançosuna tanıklık 

etmemiştir. Çatışmalı ortamının yeniden başlamasının miladı olarak görülen 24 Temmuz 2015 

tarihinden bu yana, güvenlik mensubu ve örgüt militanı yüzlerce kişinin yanı sıra, çatışmalar 

sırasında yüzlerce sivil yurttaş yaşamını yitirdi. Özellikle son bir yılda bölge kentlerinde 

uygulanan sokağa çıkma yasakları ve ardından icra edilen askeri-polisiye operasyonlar, bu 

operasyonlarda ortaya çıkan tablo, evrensel değerleri hiçe sayan ve insanlık suçları işleyen bir 

devlet pratiğinin gözler önüne sermiştir.  

 

Biz insan hakları savunucuları için esas olan, başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve 

özgürlüklerin, toplumsal adalet duygusu ile güvence altına alınmasıdır. Demokratik bir 

toplum inşa etmenin ve sorunları çözüme taşımanın tek yöntemi diyalogtur, müzakeredir 

diyoruz. Bu nedenle çatışmalı taraflar acil olarak, müzakere koşullarının sağlanması amacıyla 

çatışmasızlığa geri dönmelidir. Bunun için sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve duyarlılık 

göstermelidirler. Devlet ve siyasal iktidar, çatışmaların derinleşmesini sağlayan sıkıyönetim 

uygulamalarına ve askeri operasyonlara bir an önce son vermeli ve çözüm müzakereleri 
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yeniden başlatılmalıdır. Aynı şekilde PKK de, silahlı muhalefetini bir an önce askıya almalı 

ve siyasi diyalog kanallarını ivedi olarak açmalıdır. 

 

PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan üzerinde geliştirilen ağırlaştırılmış tecrit uygulamaları 

sona erdirilerek, toplumsal barışın yeniden zemin bulmasına katkı sunacak çabalarından 

yararlanılmalı ve sürecin önemli bir aktörü olması sebebiyle kendisine çalışabileceği koşullar 

oluşturulmalıdır.  

 

Ayrıca, darbe girişimi ile birlikte Sayın Öcalan’ın güvenliğinin tehdit altında olduğuna ilişkin 

iddialar gündeme gelmekte, ancak bu konuda devlet yetkililerinin yapmış olduğu 

açıklamaların kamuoyunu tatmin edici nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 

bağımsız bir heyetin İmralı Cezaevine giderek tespitlerde bulunmasına imkan verilmesi 

çağrısında bulunuyoruz.  

 

Bölgemizde insan hakları ihlalleri, maalesef 2016 yılının ilk 6 ayında da, yaşanan çatışmalı 

ortam nedeniyle sistematik bir şekilde ve artış göstererek devam etmektedir. Sivil yargısız 

infazlar, işkence ve kötü muamele, toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, askeri 

operasyonlar nedeniyle meydana gelen ihlaller, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, 

konut dokunulmazlığı, kadına ve çocuklara yönelik şiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki 

kayıplar gibi pek çok değişik ve kategorik konularda ihlaller açığa çıkmıştır.  

 

2016 yılının ilk 6 ayında meydana gelen silahlı çatışma ortamında bölgemizde, 261 güvenlik 

görevlisi yaşamını yitirmiş ve 621 güvenlik görevlisi de yaralanmıştır. 407 örgüt militanı 

yaşamını yitirirken, 11 örgüt militanı ise yaralanmıştır. Operasyon sırasında yaşanan 

çatışmaların ortasında kalan 23 sivil yurttaş yaşamını yitirirken, 23 yurttaş da yaralanmıştır. 9 

kişi PKK militanları tarafından alıkonulurken, güvenlik birimlerine yönelik gerçekleştirdiği 

bombalı saldırılar sırasında ise, 32 sivil yurttaş yaşamını yitirmiş, 172 sivil yurttaş ise 

yaralanmıştır. 

 

2016 yılının ilk 6 ayında bölgemizde, sivil yargısız infazlar, toplanma ve gösteri hakkına 

yönelik müdahaleler, işkence-kötü muamele gibi ihlallerde hızından hiçbir şeye kaybetmeden 

devam etti. Bölgemizde, çoğunluğu sokağa çıkma yasakları süresi içerisinde olmak üzere 296 

kişi, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, 110 kişi ise 

yaralanmıştır. Güvenlik güçleri tarafından 60 toplumsal gösteriye müdahalede bulunulmuş ve 

gerçekleşen orantısız müdahalelerde, en az 36 yurttaş çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 1900 ev 

ve işyerinin baskına maruz kaldığı 2016 yılının ilk 6 ayında, 112’si çocuk 3 bin 860 kişi 

gözaltına alınmıştır. 34’ü çocuk bin 45 kişi ise tutuklanmıştır. Gözaltında ve gözaltı yerleri 

dışında cinsel saldırıya varan insanlık dışı muameleler gerçekleştirilmiş, insanlık onuru hiçe 

sayılmıştır. En az 184 yurttaş gözaltı birimlerinde işkenceye maruz kalırken, yine en az 85 

yurttaş da ev baskınları ve sokak ortasında güvenlik güçlerinin şiddeti ile karşı karşıya 

kalmıştır. 

  

Raporumuzda, hapishanelerde ihlallerin belirgin olarak yaşandığı görülecektir. İdari 

uygulamalar neticesinde artış gösteren başta sürgünler ve işkence olmak üzere, pek çok 

konuda ihlaller meydana gelmektedir. 2016 yılının ilk 6 ayında bölgede bulunan 

cezaevlerinde en az 450 politik mahpus, hiçbir gerekçe gösterilmeden veya politik 

tutumlarından sorumlu tutularak, ailelerinden uzak illerde bulanan hapishanelere sürgün 

edilmişlerdir. Yine 176 siyasi mahpus, cezaevinde veya nakil sırasında, cezaevi idaresinin 

işkence ve kötü muamelesine maruz kalmıştır. Mahpusların sağlık ve iletişim hakları ihlal 
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edilmekte, çeşitli disiplin suçları ile tecrit ve izolasyona tabi tutulmaktadır. Özellikle sağlık 

hakkı ihlallerinin hala devam ettiğini,  300’ü ağır olmak üzere 756 hasta mahpusun 

cezaevlerinde adeta kaderine terk edilmiş durumda olduğunu ifade etmek istiyoruz.  

  

Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinsel istismar, bölgemizin ilk 6 

ayında artış göstererek devam etmiştir. Kadınların eril şiddete karşı korunmasını güvence 

altına alan yasal boşlukların varlığı ile yapıcı politikaların yoksunluğu, var olan yasaların da 

idari uygulamada işlerlik kazanamaması nedeniyle kadınlar, her gün öldürülüyor, şiddet 

mağduru oluyor. 2016 yılının ilk 6 ayında, aile içi şiddet sonucu ve toplumsal alanda 20 kadın 

katledilirken, 7 kadın da intihar etti.  

 

En fazla hak ihlaline maruz kalan kesim arasında yer alan çocuklar, aile içi şiddet sonucu ve 

toplumsal alanda katlediliyor, cinsel istismara maruz kalmaya devam ediyor. Bölgemizde ilk 

6 ayda, 5 çocuk katledildi, 4 çocuk intihara sürüklendi. 67 çocuk ise, cinsel istismara maruz 

kaldı.  

 

Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlallerde hızından hiçbir şey kaybetmedi. 

2016 yılının ilk 6 ayında bölgemizde, aralarında üniversite öğrencileri ve politikacılarından 

bulunduğu 683 kişiye politik nedenlerle soruşturma ve davalar açılmış, yine açılan soruşturma 

ve davalarda 83 kişiye çeşitli ve haksız cezalar verilmiştir.  

 

Yine ekonomik ve sosyal haklara yönelik ihlallerde ise, 13 bin kamu emekçisine sendikal 

grevlere katıldıkları gerekçesiyle  soruşturmalar açılmış, 77 kamu emekçisine idari cezalar 

verilmiş, 15 kişi sürgün edilmiş ve 904 kişi de haksız şekilde işten çıkarılmıştır.  

 

Bu temelde biz insan hakları savunucuları, demokratik bir yaşamın ve ihlalsiz bir dünyanın 

mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun içinde, tespit edebildiğimiz tüm ihlalleri 

raporlaştırmaya ve kamuoyunun bilgisine sunmaya devam edeceğiz.  

 

Çatışmalı ortamın bir an önce son bulmasını, kalıcı bir çatışmasızlık halinin ve çözüm 

sürecinin yeniden taraflarca müzakere edilmesi umuyoruz. Özgürlüklerle dolu, onurlu bir 

yaşam temenni ediyoruz. 

 

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

DİYARBAKIR ŞUBESİ 
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YAŞAM HAKKI İHLALLERİ 

 ÖLÜ YARALI 

YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali ve Dur İhtarına Uymadığı 

Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) 

Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 297 110 

CEZAEVLERİNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 2 1 

FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR   

Erkek 1 7 

Çocuk  5 

GÖZALTINDA KAYIP İDDİASI 1  

RESMİ HATA VE İHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 11 7 

POLİS ASKER İNTİHARLARI / ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ   

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 1  

Şüpheli Polis ve Asker Ölümleri 6  

SALDIRIYA UĞRAYANLAR   

Gazeteci  6 

Öğrenci  10 

Doktor  1 

SİLAHLI ÇATIŞMALAR   

Güvenlik Görevlisi 261 621 

Silahlı Militan 407 11 

Siviller 23 23 

TOPLAM 691 655 

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

YASADIŞI ÖRGÜT EYLEMLERİ SONUCU ÖLEN – YARALANAN 

SİVİLLER 

32 172 

SINIR HATLARINDA YAŞANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR 28 34 

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR 

Erkek  2 

Kadın  1 

Çocuk 5 8 

KUŞKULU ÖLÜMLER   

Erkek 11  
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Kadın 3  

İNTİHAR (Erkek) 7 1 

ÇATIŞMALI ORTAM NEDENİYLE YAŞANAN 

İHLALLER 

  

Orman ve Arazi Yakma 3  

Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı 20  

sokağa çıkma yasağı 30  

Verilmeyen Militan Cenazeleri 2  

Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar 2  

Ölünün Hatıratına Saygısızlık 2  

Militanların Ailelerinden Tazminat Talebi 5  

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK 

İHLALLER 

  

Kadın İntiharları   

İntihar 7  

Teşebbüs 1  

Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar   

Ölü 13  

Yaralı/Şiddet 4  

Tecavuz 1  

Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Kadınlar   

Ölü 7  

Yaralı/Şiddet 2  

Tecavuz 1  

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK 

İHLALLER 

  

Çocuk İntiharları   

İntihar 4  

Aile İçi Şiddete Uğrayan Çocuklar   

Ölü 5  

Yaralı/Şiddet 2  

Tecavuz 4  

Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Çocuklar   

Tecavuz 63  

İŞKENCE YASAĞI   

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

CEZALANDIRMA 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 184  
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Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve kötü muamele 1  

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 85  

Cezaevlerinde İşkence 76  

Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 5  

Tehdit Edilenler 17  

Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 

Yaralananlar 

36  

Okulda Şiddet 1  

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK 

İHLALLER 

  

Gözaltına Alınanlar   

Yetişkin 3748  

Çocuk 112  

TOPLAM 3860  

Tutuklananlar   

Yetişkin 1011  

Çocuk 34  

TOPLAM 1045  

Ev Baskınları 1900  

Örgüt Militanları Tarafından Alıkonulanlar 9  

DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK 

İHLALLER 

  

Yasaklanan Etkinlikler 2  

Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 94  

Engellenen İnternet Siteleri 20  

DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDENLERE KARŞI AÇILAN 

SORUŞTURMALAR 

  

Soruşturma Sayısı  26  

Kişi Sayısı 564  

DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDENLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR   

Dava Sayısı  9  

Kişi Sayısı 36  

DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDENLERE VERİLEN CEZALAR   

Dosya Sayısı  34  

Kişi Sayısı 83  

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK 

İHLALLER 

  

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu 
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Siyasi Parti 26  

Dernek 8  

Eğitim ve Kültür Kurumu 4  

Diğer 13  

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu  

Dernek 17  

Eğitim ve Kültür Kurumu 2  

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK 

İHLALLER 

  

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 60  

Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 22  

CEZAEVLERİNDE YAŞANAN İHLALLER   

Sevk Uygulamaları 450  

Sağlık Hakkı İhlali 18  

Aile Görüşü Engellenenler 5  

Tecrit ve İzolasyon 17  

Disiplin Cezası Verilenler 55  

Haberleşme ve İletişim Hakkı 28  

Haklarında Soruşturma Açılanlar 6  

Cezaevlerinde Diğer İhaller 15  

EKONOMİK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELİK 

İHLALLER 

  

İş Kazaları   

İş Kazalarında Ölenler 5  

İş Kazalarında Yaralananlar 1  

İşten Çıkarılanlar 904  

İdari Soruşturmalar 13055  

Verilen Cezalar 77  

Sürgün Edilenler 15  

Ücreti Verilmeyenler 2  

EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER   
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Soruşturma Açılanlar 27  

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 105  

Uzaklaştırma Cezası Alan Öğrenciler (Yüksek Öğrenim Öncesi) 4  

Kınama Cezası Alan Öğrenciler (Yüksek Öğrenim Öncesi) 3  
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DİĞER HAK İHLALLERİ   

Sağlık Hakkı İhlali 90  

Mülkiyet Hakkı İhlali 130  

Konut Hakkı İhlali 4  

DİĞER BAŞVURULAR 45  

TOPLAM İHLAL SAYISI 25594  
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YARGISIZ İNFAZ  

(Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali ve Dur İhtarına Uymama) 

  

Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 

 

01 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesinde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, evinin 

yakınlarında bulunan Cabbar Taşkın (40) isimli yurttaş yaralandı. Abluka nedeniyle hastaneye 

götürülmeyen Taşkın, yaşamını yitirdi.  

 

01 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesinde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Caba Sokak'ta 

evinin bahçesinde bulunan Şükrü Duymak (45) isimli yurttaş yaralandı.  

 

01 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında Yafes Mahallesinde bulunan bir eve, güvenlik güçleri tarafından atılan top 

mermilerinin isabet etmesi sonucu Hediye Erden (50) isimli kadın, toplardan saçılan şarapnel 

parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Uzun süre bulunduğu evden 

çıkartılamayan Erden, kan kaybından yaşamını yitirdi.  

 

01 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Ömer Yalman (45) isimli yurttaş, 

göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.  

 

02 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında Cudi Mahallesi'nde bulunan Umut Geçit (7) isimli çocuk, güvenlik güçleri 

tarafından açılan ateş sonucu ayağından vurularak yaralandı.  

  

02 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Konak Mahallesinde bulunan 

Hüseyin Naycı ve Dicle Mahallesinde bulunan Nihat Aşan isimli yurttaşlar, vurularak 

yaralandı.   

 

02 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Ömer Maslu (70) isimli yurttaş, 

vurularak yaşamını yitirdi.  

 

03 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan 

bir eve, güvenlik güçleri tarafından atıldığı iddia edilen bir top mermisinin ibaset etmesi 

sonucu, Melek Alpaydın (28) isimli kadının kafasına isabet etti. Apaydın, olay yerinde 

yaşamını yitirdi.  
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03 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Sezai Burçin (43) isimli yurttaş 

vurularak yaşamını yitirdi.  

 

03 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, soy ismi öğrenilemeyen Yusuf isimli 

yurttaş yaşamını yitirdi. Şarapnel parçasının başına isabet ettiği ismi öğrenilemeyen 35 

yaşlarındaki bir kadın da yaşamını yitirdi. 

 

04 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Eski Hal civarında seyyar satıcılık yapan 

Mehmet Oyar isimli yurttaş, güvenlik güçleri tarafından etrafa rast gele açıldığı iddia edilen 

ateş sonucu, sırtına isabet eden kurşun ile yaralandı. Yenişehir'in Şehitlik Semti'nde ise evinde 

oturan Yusuf Tatar (6) isimli çocuğun kafasına isabet eden kurşunla yaralandı.  

 

04 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Hakan Şengül isimli yurttaş yaşamını 

yitirdi.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, 27 Aralık 2015 tarihinde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu ağır 

yaralanan ve Batman ilinde bulunan bir hastanede tedavi altına alınan Ali Tetik (34) isimli 

yurttaş, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdi. Yaşamını yitiren Tetik, evli ve 5 çocuk babası. 

 

05 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Karşıyaka Mahallesinde zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu DBP PM Üyesi Sêvê 

Demir, Silopi Halk Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır, KJA Aktivisti Fatma Uyar isimli kadınlar 

ve İslam Atak (20) isimli genç yaşamını yitirdi.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Osman Telkin isimli yurttaş yaşamını 

yitirdi.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Nurşen Karsu, şu beyanlarda 

bulundu: “03.01.2016 tarihinde eşim Halis Karsu, Sur’da ikamet eden ailesini ziyarette gitti. 

Eşim ailesinin damında kuşlarına yem vermek için çatıya çıktı. Bu olay sabah saatlerinde 

yani yaklaşık 11.30 civarında gerçekleşti. Eşim güvercinleri için pin yapmıştı. Silah seslerini 

duyunca pinin içine girdi. Sobanın başında oturuyordu. İçerde otururken tarama esnasında 

kurşun pinin içini delerek kurşun bir elinin içinden diğer elinin dışında dizinin kapağına denk 

geliyor. Yaklaşık 10 dakika pinde kaldıktan sonra kan çok fazla akmaya başlayınca kendi 

imkânı ile 5. Kattan indi. Aşağıya inmesine rağmen halen taramaya devam ediyorlar. Eşim 

kardeşini arayarak yaralandığını ve kendisini hastaneye götürmesini istedi. Kardeşi de 112 

acil servisin arayarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüyorlar. İki gün tedavi 

edildikten sonra 05.01.2016 tarihinde ameliyata aldılar. Bacağındaki kurşun çıkarıldı. 

Tedavisi halen devam ediyor. Durumu şimdilik iyiye gidiyor. Eşim haksız yere ve hiçbir suçu 

olmadan bacağından kurşunlandı ve ölebilirdi. Bu nedenlerden dolayı şikâyetçi olduğumu 

belirtmek istiyorum. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 
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06 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Necmi Kılıç ve kızı Sabahat Kılıç 

yaşamını yitirmiş, Fatma Kılıç ise ağır yaralanmıştı. Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisine 

devam edilen Kılıç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Aydın Mete (16) isimli çocuğun, özel harekât polisleri tarafından açıldığı iddia 

edilen ateş sonucu vuralarak yitirdi. 02 Ocak tarihinden bu yana kendisinden haber 

alınamayan çocuğun cenazesi, dört gün sonra çıktıkları sokağın başında ailesi tarafından 

bulundu. Aydın Mete’nin, 21 Aralık tarihinde yaşamını yitiren Mehmet Mete'nin (10) kuzeni 

olduğu öğrenildi.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Barbaros Mahallesi'nden Yeşiltepe Mahallesi'ne annesinin yanına gitmek istediği 

sırada güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Emrullah Uçar (16) isimli çocuk 

vurularak yaralandı.   

 

06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından atılan bir top mermisinin Nur Mahallesi'nde bulunan bir 

eve isabet etmesi sonucu, Hüsniye Bağdur ve Hezni Dadak isimli kadınlar ağır şekilde 

yaralandı.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Cudi Mahallesi Yokuşlu Sokak’ta 

bulunan ve engelli olduğu öğrenilen Osman Tekin isimli yurttaş, vurularak yaralandı. Abluka 

nedeniyle hastaneye götürülemeyen Tekin, yaşamını yitirdi.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Fırat Mahallesinde zırhlı araçlardan 

açıldığı iddia edilen ateş sonucu Dilek Sokak'ta bulunan Kerem Akyürek isimli bir yurttaş, 

kolundan ve sırtından vurularak yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesinde götürülerek 

ameliyatı alınan Akyürek, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nde yönelik gerçekleşen yoğun tank atışları sebebiyle beyaz bayrak 

kullanarak evlerinden ve mahalleden ayrılmak isteyen Goran aile üyelerine, güvenlik güçleri 

tarafından ateş sonucu, Bişeng Goran (12) isimli çocuk, başına isabet eden kurşunla ağır 

yaralandı. Ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, hastanede yaşamını 

yitirdi.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ilinde,  Bahçelievler Mahallesi'nde zırhlı polis araçlarından 

açılan ateş sonucu Çetin Taşar (19) isimli genç, başına isabet eden kurşunla olay yerinde 

yaşamını yitirdi.  

 

07 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Dağkapı Mahallesi'nde ablukadan kaynaklı evlerinde suları tükenen Nidar Sümer 

(17) ve Halis Sümer (45) isimli kardeşler, su almak için evlerinden çıktıkları, zırhlı polis 

araçlarından açılan ateş sonucu vurularak yaralandı. Hastaneye götürülen iki kardeş, 

kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.  
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08 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Rozerin Çukur (17) isimli bir çocuk, 

başına isabet eden kurşunla vurularak yaşamını yitirdi. 09 Ocak 2016 tarihinde şubemize 

başvuruda bulunan Mustafa Çukur, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Rozerin ÇUKUR, 

Suriçine ilişkin bir önceki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı gün, bir arkadaşına ders 

çalışacağını söyleyerek Suriçi’ne gitti. Ancak, sokağa çıkma yasağının aynı gün tekrar ilan 

edilmesi nedeniyle Suriçi’nden çıkamadı. Biz de o günden sonra kendisinden bir daha haber 

alamadık. Dün, saat 15.00 sıralarında medyada kızım Rozerin’in, Suriçi’nde yaşamını 

yitirdiği haberleri geçti. Ancak, cenazenin halen Suriçi’nde olduğu söylendi. Duyduğumuz 

kadarıyla hastanelere de, herhangi bir cenaze getirilmemiş. Kızımın cenazesi, Sur İlçesinde 

sokağa çıkma yasağının olduğu alanda bulunmaktadır. Kızımın cenazesi, evrensel hukuk 

değerlerine aykırı olarak dini vecibeleri dahi yerine getirilmeksizin yasaklı bölgede 

bulunmaktadır.  Bu durumdan kaynaklı manevi olarak bir yıkım içindeyiz. Kızımın, 

cenazesinin bir an evvel tarafımıza verilerek; dini vecibeleri yerine getirip, defnetmek 

istemekteyiz. Kızımın yaşamını yitirmesi ayrıca bir cezai takibatı da gerektirmesi nedeniyle, 

savcılığınızdan bu konuda bir soruşturma başlatılmasını ve kızımın cenazesinin tarafıma 

verilmesini talep ederim. Belirttiğim sebeplerden dolayı kızımın yaşamını yitirmesi nedeniyle, 

gerekli soruşturmanın başlatılıp, cenazesinin de tarafımıza teslimini talep ederim.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 
  

09 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, polis “dur” ihtarına uymadığı 

gerekçesiyle Yusuf Acar (15) isimli çocuk, polis tarafından açılan ateş sonucu sırtından 

vurularak ağır yaralandı. 

 

09 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan rastgele açıldığı iddia edilen ateş sonucu, Halil 

Özkül (21) isimli yurttaş ayağından yaralandı. Nur Mahallesi'nde tanklardan yapılan top 

atışlarında ise, karın bölgesine şarapnel parçası isabet eden Rahime Göral (18) isimli yurttaş 

yaralandı. 

 

09 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından Cudi Mahallesi'ne tanklardan yapılan top atışlarının bir 

eve isabet etmesi sonucu Murat Ekinci (22) ve Murat Egül (24) isimli yurttaşlar, vücutlarına 

isabet eden şarapnel parçalarıyla yaşamlarını yitirdi. Nur'da mahallesinde özel harekat 

polislerinin tarafından açılan ateş sonucu ise, Mehmet Şirin Erdinç isimli yurttaş yaralandı. 

Cizre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erdinç, yaşamını yitirdi.  

 

10 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Selahattin Gündüz (14) isimli çocuk, 

karnından yaralanandı.  

 

10 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Nur Mahallesi'nde özel harekât polisleri tarafından açılan ateş sonucu Ali Bağdur 

(25) isimli yurttaş yaşamını yitirdi. Bağdur’un bulunduğu yerden cenazesini almak isteyen 

Hacı Elçi isimli yurttaş ise, açılan ateş sonucu yaralandı. Elçi, yaşamını yitirdi. 

 

10 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından açılana ateş sonucunda Ahmet Zırığ 

isimli yurttaş, boynundan ağır yaralandı. Abluka nedeniyle hastaneye götürülemeyen Zırığ, 
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yaşamını yitirdi. Zırığ’ın evli ve MEYADER Cizre Şubesi eski yöneticilerinden olduğu 

öğrenildi.  

  

10 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'ne Mezbahane Sokak’ta güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 

Şükrü Coşkun ve Nebi Katlav isimli yurttaşlar vurularak yaşamını yitirdi.  

 

12 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Şah Mahallesi'nde bir eve zırhlı araçtan açılan ateş sonucu Veysi Elçi isimli yurttaş 

yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Elçi, kurtarılamayarak yaşamı yitirdi.   

 

13 Ocak 2016 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi'nde seyir 

halindeki 63 F 1579 plakalı araca, güvenlik güçlerine ait zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu, 

DBP Yöneticisi Cengiz Erdem ve Selahattin Arasan isimli yurttaşlar yaşamını yitirdi. İki 

yurttaşın “dur ihtarına” uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu infaz edildikleri 

belirtilirken, Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise yaşamını yurttaşların örgüt 

militanı oldukları öne sürüldü.  

 

13 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından tanklardan atılan top mermilerinin, Nur Mahallesi'nde 

evinin yakınlarına düşmesi ve top mermilerinde saçılan şarapnel parçalarının vücuduna isabet 

etmesi sonucu Abdulselam Yılmaz isimli yurttaş yaşamını yitirdi.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, zırhlı polis araçlarından açılan ateş sonucu, Yakup Isırgan isimli genç vurularak 

yaşamını yitirdi.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Abdulmenaf Yılmaz ve Galip 

Mübaris isimli yurttaşlar vurularak yaşamını yitirdi. 

 

15 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Baytullah Acar, şu beyanlarda 

bulundu: “08.01.2016 tarihinde oğlum Yusuf Acar, eve gelirken Gaziler Şeyhmus pastanesi 

yakınında olaylar çıkmış. Eve doğru gelirken silah seslerinden dolayı sokağa girdiği esnada 

bir kurşun arkadan omzundan girerek ve çenesini kırarak yaralanmasına neden oldu. 

Oğlumun bu olaylarla ilgisi olmadığını söylemesine rağmen oğlumu yaraladılar. Olay 

yerinde bulunan vatandaşlar tarafından bir taksiye bindirilerek hastaneye götürüyorlar. Bize 

gelen telefonla hemen Araştırma hastanesine gittik. Oğlum tedavi altına alınmıştı. Oğlumun 

tedavisi halen devam etmektedir. Polisler sürekli olarak kapının önünde nöbet bekliyorlar. 

Polislerin bulunması bizi endişelendiriyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

15 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, İskenderpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş 

soncu, Kadir Tozan isimli genç vurularak ağır yaralandı.  

 

15 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından tanklardan atılan top mermilerinin bir eve isabet etmesi 

sonucu, Yusuf Akalın (12), Büşra Akalın (10) ve Dilan Akalın isimli çocuklar ağır yaralandı. 
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Cizre ve Mardin Devlet hastanelerinde tedavi altına alınan yaralı çocuklardan Ahmet Akalın 

ve Büşra Akalın yaşamını yitirdi. Dilan Akalın ise, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

15 Ocak 2016 tarihinde Siirt'in Ulus Mahallesi'nde, bulunan bir eve düzenlenen polis 

baskınında sırasında çıkan çatışmada 5 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin isimleri 

şöyle: Siirt Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mücahit Ongulu, Cemal Oğuz, Murat 

Yıldız ve vücut bütünlüğü bozulması nedeniyle teşhis edilemeyen 2 kişi.  

 

15 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından Nur Mahallesi'ne yönelik top atışları sırasında Hüseyin 

Paksoy (16) isimli çocuk ağır yaralandı. Tüm girişimlere rağmen yaralı çocuğun bulunduğu 

yerden ambulansla alınmasına, güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi. 18 Ocak günü Cizre 

Belediyesi'ne ait ambulansla, bulunduğu yerden alınarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 

Paksoy, yaşamını yitirdi.  

 

16 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu, Turgay Girçek (19) ve Gündüz Akmeş (28) 

isimli yurttaşlar vurularak yaşamlarını yitirdi. 19 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda 

bulunan Abdullah Akmeşe, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Gündüz AKMEŞE;  

18.01.2016 tarihinde basında, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde yaşamını 

yitirdiği şeklinde haberler çıkmıştır. Oğlum Gündüz AKMEŞE, bir plastik fabrikasında 

çalışmaktaydı. Kendisi evli ve işinde gücünde biriydi. Diyarbakır Suriçi’ndeki yasak belli 

süreliğine kaldırıldığı zaman, Suriçi’nde yaşayan kızımın o bölgeden çıkması ve tahliye 

edilmesi amacıyla kendisine yardıma gitmişti. Bu süre zarfında kızımın ev eşyalarının 

toplanması ve kızımla beraber o bölgeyi terk etmek amacıyla Suriçi’ne gitmiş ancak çıkan 

çatışmalar üzerine Suriçi’nden çıkamamıştır. 18.01.2016 tarihinde basında çıkan haberlerde 

oğlumun öldürüldüğü bildirilmiştir. Öncelikle çıkan bu haberlerin doğru olup olmadığını ve 

doğru ise cenazenin tarafımıza teslimini talep diyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 19 Ocak 

2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Murat Girçek, şu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Turgut GİRÇEK’ in 18.01.2016 tarihinde basında, sokağa çıkma yasağının 

sürdüğü Sur ilçesinde yaşamını yitirdiği şeklinde haberler çıkmıştır. Biz oğlum Turgut 

GİRÇEK ile beraber Diyarbakır ili Suriçi ilçesi Fatihpaşa mahallesindeki evimizde beraber 

yaşıyorduk. Sokağa çıkma yasağı kısa süreliğine geçici olarak kaldırıldığında o bölgeyi terk 

ettik. Oğlum Turgut GİRÇEK de eşyalarımızı almak için evde kaldı. Daha sonra tekrar yasak 

başlayınca oğlum o bölgeden çıkamadı.18.01.2016 tarihinde basında çıkan haberlerde 

oğlumun öldürüldüğü bildirilmiştir. Öncelikle çıkan bu haberlerin doğru olup olmadığını ve 

doğru ise cenazenin tarafımıza teslimini talep diyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

16 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, Abdullah 

İnedi (25) isimli yurttaş yaşamını yitirdi.  

 

17 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, 3 yurttaş ağır 

yaralandı. Yaralılar halk tarafından belediyeye ait ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

Yaralılardan Hayrettin Şınık (10) isimli çocuk yaşamını yitirdi.  

 

18 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 
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sırasında, güvenlik güçleri tarafından yapılan top atışlarında şarapnel parçalarının kendilerine 

isabet etmesi sonucu, İdris Üstün (15) isimli çocuk ve Mahsum İcüz isimli yurttaş yaralandı.  

 

18 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, Rıdvan 

Yılmaz (36) isimli yurttaş yaşamını yitirdi.  

 

18 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Cudi Mahallesi Ömer Hayyam 

Caddesi üzerinde bulunan 3 çocuk babası Mehmet Kaplan (35) başından vurularak yaşamını 

yitirdi. 

 

18 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Kendal Özgün, şu beyanlarda 

bulundu: “3 Ocak 2016 günü evimin arka sokağında bir kadının evine havan topu isabet 

etmesi sonucu öldüğünü duydum. Mahalleliler ile birlikte cenazeyi almak için kadının evinin 

bulunduğu sokağa gittim. Sokağa gittiğimde yüzleri kapalı polisler yanımda bulunan 

tanımadığım bir kadına hakaret ediyorlardı. Bende engel olmak için oraya girdim. Evimin 

bulunduğu sokakta bu olaydan önce hatırlayabildiğim kadarıyla 7 veya 8 zırhlı araç 

bulunuyordu. Ev ablukaya alınmıştı. O sırada olaya müdahale etmem ile birlikte 2 maskeli 

yüzü kapalı polis yanıma yaklaştı. Biri “bayanı alıp uzaklaşmasını” istedi. Diğeri 1.90 cm 

boyunda olan maskeli polis elini kafama sürüp ayaklarıma ateş etti. Ateş etmesiyle birlikte 

yere düştüm. Yaralanıp yerde iken ateş eden polis beni darp etmeye başladı. Orada bulunan 

kadınların müdahalesi sonucu, onların elinden alınıp kadınlar tarafından hastaneye 

getirildim. Hastanede ameliyat oldum. ( 2kere) Hastanede yoğun bakımdayken ifademi almak 

amacıyla bana soru sordular. Not aldılar. Herhangi bir şey imzalamadım. Beni 

yaralayanlardan şikâyetçiyim. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde raporum bulunmaktadır. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

19 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Orhan Tunç (21) isimli yurttaş, Cudi Mahallesi'ne merak ettiği ağabeyinin 

durumunu öğrenmek için gittiği sırada, özel harekat timleri tarafından açılan ateş sonucu, 

vurularak yaralandı.  

 

19 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, DBP Bağlar ilçe Eşbaşkanı Reyhan 

Kavak sırtından vurularak ağır yaralandı. Kavak'ın Sur ablukasına ara verildiği 11 Aralık 

günü ilçeye girdiği ve yasağın tekrar uygulanmaya başlamasından kaynaklı ilçeden 

çıkamadığı öğrenildi. 

 

20 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Serhat Altun isimli yurttaş yaralandı. 

Yasak ve abluka nedeniyle hastaneye götürülemeyen Altun, yaşamını yitirdi.  

 

20 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi'nin girişinde bulunan 

evinin önünde, Ahmet Tunç (50) isimli yurttaşın, vurularak yaşamını yitirmiş halde cenazesi 

bulundu. 

 

20 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesinde mahsur kalan yaralıları ve cenazeleri almaya giden, aralarında 
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milletvekili ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20-25 kişilik grubun üzerine, zırhlı 

araçlardan açılan ateş açıldı. Grubun içerisinde bulunan 1’i gazeteci (İMC TV Kameramanı 

Refik Tekin) olmak üzere 12 yurttaş vurularak yaralandı. 12 kişiden ağır yaralı olan Cizre 

Belediye Meclis Üyesi Abdulhamit Poçal ile Selman Erdoğan isimli yurttaş yaşamını yitirdi. 

 

20 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu, Helin Öncü (20) isimli kadın yaralandı. 

Abluka nedeniyle hastaneye götürülemeyen Öncü için, AİHM’e tedbir alınması başvurusunda 

bulunuldu. Alınan tedbir kararı ile Öncü, hastaneye götürüldü.  

 

22 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Halil Ağa Mahallesi 

Güngör Evleri Sitesi C Blok'ta,  özel harekât timleri tarafından bir eve baskın düzenlendi. 

Baskında binanın çatı katında Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 

Nadir Tezgel, kafasından vurularak katledilmiş halde bulundu. Tezgel’in, baskın sırasında 

polislerce infaz edildiği ileri sürüldü. 

 

22 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, bulunduğu eve top mermisinin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Batman'da 

tedavi altına alınan Veli Müjde adlı yurttaş, tedavisi sürdüğü sırada yaşamını yitirdi. 

 

22 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, göğsüne 

şarapnel parçası isabet eden üniversite öğrencisi Cihan Karaman, ağır yaralandı. Yasak 

ilanından önce ilçe halkı ile dayanışmak amacıyla Cizre’ye gelen ve buradan çıkamadığı 

öğrenilen Karaman, ağır yaralı olmasına karşın abluka nedeniyle hastaneye götürülmesine izin 

verilmedi. AİHM’e yapılan başvuru üzerine, hakkında tedbir kararı alınan Karaman, 

hastaneye götürülmedi. Karaman, 23 Ocak günü yaşamını yitirdi. 

 

23 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa 

çıkma yasağı sırasında vurularak ağır yaralana ve 55 gündür Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Korkmaz (61) isimli yurttaş, tedavi gördüğü sırada 

yaşamını yitirdi.  

 

24 Ocak 2016 tarihinde Batman ilinde, Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sırasında 24 Aralık günü, top mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 engelli çocuk 

annesi Şirin Altay, şarapnel parçasının ensesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. 

Batman Özel Medical Park Hastanesi'ne 32 gündür tedavi altına altında bulunan Altay, tedavi 

gördüğü sırada yaşamını yitirdi.  

 

24 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Dağkapı Mahallesinde farklı tarihlerde vurularak yaşamını yitirmiş halde 2 yurttaşa 

ait cenaze bulundu. Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürülen 2 cenazeden birinin, 1991 Cizre 

doğumlu Rüzgar Yıldızgörer isimli yurttaş ait olduğu öğrenildi.  

 

25 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında bir evin bodrum katında hastaneye götürülmeyi bekleyen yaralılar arasında bulunan 

Selami Yılmaz isimli yurttaş, kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi.   
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26 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, twitter hesabından güvenlik güçleri 

tarafından açılan ateş sonucu, Selim Turay isimli yurttaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı.  

 

26 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, vurulmuş halde yaşamı yitirmiş ve henüz kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait 

cenaze bulundu. Cenaze belediye çalışanları tarafından alınarak Cizre Devlet Hastanesi'ne 

götürüldü.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ali Rıza Arslan, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Hakan Arslan, Diyarbakır’da bulunduğu sırada sokağa çıkma yasağının 

5-6 saatliğine kalktığı o gün, sur bölgesini ve olanları merak edip o da halkla birlikte Sur 

bölgesine gitti. O günden sonra bir daha oğlumdan haber alamadım. Günler sonra (2 gün 

önce) televizyon haberlerinde oğlumun 4 gün yaralı kaldıktan sonra öldüğünü öğrendim. Bir 

an evvel cenazemizi almak istiyoruz. Oğlum olduğundan emin olmak istiyorum. Bu konuda 

sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

29 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde,  25 Aralık akşamı Bağlar ilçesinde yer alan N 

City Alışveriş Merkezi AVM önünde kuzeni Ağur Altan ile birlikte yolda yürürken, yanlarına 

yaklaşan polise ait Ford Ranger markalı araçtan açıldığı iddia edilen ateş sonucu vücuduna 

isabet eden kurşunlarla Sidar Ekinci isimli genç ağır yaralandı. Gazi Yaşargil Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde götürülerek tedavi altına alınan Ekinci, tedavi sırasında 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

30 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 23 Ocak 2016 tarihinde Cudi 

Mahallesi'ne yönelik güvenlik güçleri tarafından yapılan top atışlarının bir eve isabet etmesi 

yaralanan 28 kişiden Sultan Irmak (16) hastaneye erişim engeli ve kan kaybı sonucu yaşamını 

yitirdi.  

 

02 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağında, güvenlik güçleri tarafından açılana ateş sonucu Cihat Morgül (14) isimli çocuk 

vurularak yaşamını yitirdi. 08 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Cahit 

Morgül, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ben, eşim ve 2 çocuğumla 

birlikte yaşamaktaydık. 11 Aralık 2015 tarihinde 1 hafta sonra sokağa çıkma yasağının 

kalktığını öğrendik. Bunun üzerine eşimi ve çocuklarımı alarak Sur ilçesinden ayrıldık. Ancak 

Cihat Morgül adındaki oğluma bir türlü ulaşamadık. Oğlum Cihat Morgül Sur ilçesinde 

kaldı. Daha sonra tekrar yasak ilan edildi. Bu süre içerinde çocuğumu telefonla arayıp 

durumunu öğrendim. Oğlum yasak olduğundan dolayı ilçeden çıkamadığını söyledi. Ben de 

yasak olduğundan dolayı Sur ilçesine gidip oğlumu alamadım. 06.02.2016 tarihinde görsel 

yayın yapan DİHA adlı haber ajansından; “2002 doğumlu Cihat Morgül Sur ilçesinde 

hayatını kaybetti” diye haber geçildi. Ben de bunun üzerine oğlumun akıbetini öğrenmek 

istedim. Fakat Sur ilçesinde yasak devam ettiğinden herhangi bir şekilde oğluma ulaşmam 

mümkün olmadı. Oğlum Cihat Morgül’ün hayatından endişe duymaktayım. Hayatını 

kaybetmişse dahi; cenazesinin tarafıma verilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

04 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağında, güvenlik güçleri tarafından açılana ateş sonucu, Murat Menekşe (13) isimli çocuk, 
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sırtından vurularak yaşamını yitirdi. Ailesinin ilçeden çıktığı öğrenilen Menekşe’nin cenazesi, 

abluka nedeniyle bekletiliyor.  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Selim Gezginci, şu 

beyanlarda bulundu: “14 Aralık 2015 tarihinde Dargeçit’in Sofa mahallesinde, geçim 

kaynağımız olan hayvanlarımıza yem vermek üzere, güvenlik gerekçesiyle komşumuz olan 

Murat Demir’in evinde kaldığımızdan, eşim Sacide bu evden çıkarak annem Hatice ile birlikte 

hayvanlara yem vermeye giderken sol elinde tuttuğu beyaz bayrağa rağmen, doğrudan 

taranıyorlar. Bu taramanın nereden ve kimden geldiğini bilmiyoruz. Eşim sol kolundan 

vuruluyor. Kaburgaları kırılıyor. Akciğer zedeleniyor. Tek mermi ile kol ve omuz arasındaki 

bölümün tamamı parçalanıyor. Bu nedenle sol kolu bir bütün olarak kesildi. Yaklaşık 20 gün 

Dicle Üniversitesinde tedavi gördü. Annemi Midyat Devlet Hastanesinde 5 gün boyunca hiç 

kimse ile görüştürmediler. Bu taramada, annem ise arkasından gövdesinin sol tarafından 

yaralanıyor, bir böbreği ve dalağın bir kısmı alındı. Yemek borusu zedelendi. Annem yaklaşık 

17 gün Midyat Devlet Hastanesinde kaldı. Eşim ve annem sabah saat 08.00 civarında 

yaralanıyorlar. Ambulansı babam arıyor. Ambulans gelmiyor. “hastanızı siz getirin” 

diyorlar. Babam el arabasıyla eşimi yaklaşık 500 metre mesafede bulunan mezarlığın 

karşısına kadar taşıyor. Zırhlı araçtan eşimin el arabasından yere indirilmesi için anons 

yapılıyor. Babam mecburen onu yere indiriyor. Gelip eşimin üstünü aradıktan sonra onu 

hastaneye 10.00 gibi önce Dargeçit hastanesine götürüyorlar. Babamı alıp, emniyette 

götürüyorlar. Babamın gidip annemi almasına izin vermiyorlar. Emniyette babamın ifadesi 

alınıyor. Sonra babam dönüyor. Aynı şekilde annemi el arabasına kadar getiriyor. Annemin 

üstü de aynı şekilde aranıyor. Ancak saat 12.00 gibi hastaneye ulaştırabiliyorlar. Amcam 

elinde beyaz bayrakla babama eşlik ediyor, ateş edilmesin diye. Ama annemi alırken amcamın 

babamla gitmesine kolluk kuvvetleri izin vermiyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

05 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nde aralarında yaralıların da olduğu 37 kişinin bulunduğu bir evin 

birinci katına ve binanın üst katlarına yapılan top atışları sonucu, çıkan yangında 9 kişi 

yaşamını yitirdi. (Yaşamını yitiren bazı yurttaşların isimleri şöyle: Şervan Adıgüzel, Ercan 

Pişkin, Mehmet Özkul, Nizar Isırgan, Cengiz Sansak, Ramazan Aydin.)  Binada mahsur kalan 

27 kişi’den 15’i ise çoğu yanık yarası ile yaralı. 9 kişi ise beslenme sorunu nedeniyle bitkin. 

Yaralıların bazılarının isimleri ise şöyle: Ferhat Balcan, Fidan Dadak Felek Çağdavul, Yasin 

Çıkmaz, Hasan Ayaz, Ekrem Çevirgen, Abdulkerim Oruç). Binanın bodrumundan dışarıya 

bakmak için dışarıya çıkan Abdullah Gün (16) isimli çocuk ise, güvenlik güçleri tarafından 

açılan ateş sonucu, vurularak yaşamını yitirdi. 

 

05 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Sur Mahallesi'nde kimliği tespit belirlenmeyen ve vurularak yaşamını yitirmiş halde 

3 kişiye ait cenaze bulundu. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi’ne 

götürüldü. 

 

05 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili Dicle Mahallesi, güvenlik güçleri tarafından ağır 

silahlarla tarandı. Açılan ateş sonucu M. Sıddık Tekman isimli yurttaş, kafasına aldığı 

kurşunla ağır yaralandı. Tekman, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

 

07 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, sokak ortasında, vurulmuş halde 4 (erkek) kişiye ait cenaze bulundu. Cenazelerden 
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2'si Huzur Sokak'ta, diğer 2'si ise Paraşüt Sokak'ta bulundu. Cizre Belediyesi'ne ait ambulans 

ve cenaze araçlarıyla alınan cenazeler, Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  

 

07 Şubat 2016 tarihinde Van merkez İpekyolu ilçesinde, bulunan Hacıbekir Mahallesi'ne 

zırhlı araçlarla gelen güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu, yaşları 13 ile 16 arasında değişen 

Suat Orhan, Uğur Kurt ve Dündar Acar isimli çocuklar, vücutlarına isabet eden kurşunlar 

yaralandı. Yaralı çocuklar, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde 

tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, Saat 19.30 civarında zırhlı araçlarla mahalleye gelerek 

araçlardan inen polislerin, o sırada sokakta bulunan yurttaşların üzerine rastgele ateş açtığını 

belirtti.  

 

08 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan 

edilen sokağa çıkma yasağı ve meydana gelen sivil ölüm olaylarını gürültü eylemi ile protesto 

etmek isteyen yurttaşlara polis müdahalede bulundu. Bağlar Mahallesi Eğitim Caddesi 

üzerinde berber olarak esnaflık yapan Muhammet Turunç (19) isimli yurttaş, polis tarafından 

açılan ateş sonucunda ayağından yaralandı. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk 

edilen Turunç, tedavi altına alındı. 

 

09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan katliama tepki 

göstermek amacıyla Koşuyolu Parkı'nda bir ayara gelerek protesto yürüyüşü gerçekleştirmek 

isteyen yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale 

üzerine kentin bir çok noktasına yayılan protesto gösterileri sırasında, Sento Caddesi üzerinde 

bulunan Geterler Petrol yanında Mahmut Bulak (16) adlı çocuk, güvenlik güçleri tarafından 

açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, Bulak’a ranger tipi bir araçtan 

ateş açıldığını ileri sürdü. Bedia Bozkurt isimli bir kadın ise, elmacık kemiğini sıyıran bir 

kurşun nedeniyle yaralandı. Bozkurt, Bağlar Özel Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

09 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yaşamını yitiren ve asker ve polis tarafından ceset torbasına konulmuş 27 yurttaşa 

ait (5’i kadın) cenaze, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye getirilen cenazelerin 

çoğunun yanmış ve parçalanmış halde olduğu ve 27 cenazenin 8'inin Urfa'ya, 7'sinin 

Mardin'e, 12'sinin ise Şırnak'a gönderildiği öğrenildi. 

 

10 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yaşamını yitiren 12 kişiye ait cenaze Cizre Belediyesi'ne ait ambulanslarla 

hastaneye kaldırıldı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan katliama tepki 

göstermek amacıyla gösteri düzenleyen yurttaşlar polis, ateş açarak müdahalede bulundu. 

Açılan ateş sonucu Süleyman Güzel (19), Uğur Karabacak (25) ve Uğur Ataç (20) isimli 

gençler, isabet eden kurşunlarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Süleyman Güzel 

isimli genç, 12 Ocak 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 09 Mart 2016 

tarihinde şubemize başvuruda bulunan Süleyman Güzel, şu beyanlarda bulundu: 

“Benim oğlum Süleyman Güzel, Lise son sınıf öğrencisiydi. 10.02.2016 tarihinde saat 19.00-

19.30 arasında, Bağlar Sento caddesinde DBP İlçe binasının tam karşısında Sur ilçesi için 

ses çıkarma eylemi sırasında oğlum da eylemleri kaldırımda izliyordu. Bu sırada polis 

tarafından gaz bombası atılmış ve hemen sonrasında beyaz bir ranger ve cornet tipi (doblo da 

olabilir ama o tipte bir araç) araçlar yolda durmaksızın oğlum ve arkadaşlarının bulunduğu 

yeri tarayıp, On Nisan Polis Karakoluna doğru gitmiş. Sonra oradan dönüş yapıp oğlumun ve 
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arkadaşlarının bulunduğu yere gelmiş. Polisler araçtan inip yaralılara doğru gitmişler. Hatta 

bir polis oğlumun başından tutup; “daha ölmedin mi” demiş. Araçlardan inen polislerin bir 

kısmının yüzü kapalıymış, diğer bir kısmı açıkmış. Olayı görenler “112 Acil’i” aramışlar. 

Ancak “112 Acil’dekiler, polis eşliğinde olmazsa gelemeyiz. 155’i arayın, onlar gelin 

derlerse, geliriz” demişler. Oğlumun başını kaldıran polis ve diğerleri olay yerine yakın bir 

yerde beklemeye başlamışlar. Daha sonra polislerce olay yeri adeta abluka altına alınmış. 

Kimsenin yaralılara yaklaşmasına izin vermemişler. 20 dakikaya yakın bir süre yaralılara 

kimse yaklaştırılmamıştır. Yaralılar Memorial’a ambulanslarla taşındılar. Oradan da 

Araştırma Hastanesine götürülmüşler. Oğlum Süleyman 11.02.2016’da yaşamını yitirdi. 

Olayda yaralanan 2 arkadaşı ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Arkadaşları ifade 

verdikten sonra serbest bırakıldı. Ben oğlumun ölümüne sebep olan kişilerin 

cezalandırılmasını ve oluşan maddi manevi zararımın giderilmesini talep ediyorum. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

11 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yaşamını yitirmiş halde bulunan 31 yurttaşa ait cenaze, Cizre Belediyesine ait 

ambulanslarla, Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cenazelerin yanmış ve parçalanmış 

olduğu öğrenildi.  

 

11 Şubat 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sokağa çıkma yasağını gürültü 

eylemiyle protesto eden yurttaşlara, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Esentepe 

Mahallesi'ne Osman Alıcı isimli yurttaş, başından ve göğsünden aldığı 4 kurşun ile yaşamını 

yitirdi.  

 

11 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Bostancı Sokak'taki bir binanın bodrum katında 15'i yaralı 26 kişi yaşamını yitirdi. 

Ayrıca mahallede başka ev/evlerde de 13 cenazenin çıkarıldı. Cizre Belediyesi'ne ait 

ambulanslara taşınan toplam 39 cenaze Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

13 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nden yaşamını yitirmiş halde bulunan 5 cenaze, belediyeye ait 

ambulanslarla alınarak, Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  

 

14 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Mahallesi'nde zırhlı polis 

araçlarından açılan ateş sonucu, Muğdat Ay (12) isimli çocuk vurularak yaşamını yitirdi. 

Azad Denger (16) isimli çocuk ise yaralandı. 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, 5 Nisan Mahallesinde, 15 

Şubat protestosuna yönelik müdahalede bulunan güvenlik güçleri tarafından açılan ateş 

sonucu, evinin balkonunda bulunan Ceyda Çakmak (10) isimli çocuk, yüzüne isabet eden 

kurşun ile yaralandı. Yaralı çocuk, Özel Bağlar Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Dicle mahallesinde akrabasının evine gitmek için 

evden çıktığı sırada güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Şırnak Belediyesi çalışanı 

Eyüp Üstek isimli yurttaş, ayağından vurularak ağır yaralandı. Uzun süre vurulduğu yerden 

alınamayan Üstek, götürüldüğü Şırnak Devlet Hastanesi'nde, kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdi.  
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17 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nde arama yapan polisler tarafından kimliği belirsiz 13 cenaze 

bulundu. Cenazeler, belediyeye ait ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

NOT: Teşhis edilemeyen 3 cenaze 18 Şubat 2016 tarihinde defin edildi. 

 

18 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nde sabah saatlerinde 1’i kadın toplam 8 cenaze bulundu. Cenazeler, 

Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

18 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sırasında çıkan çatışmalarda Marmara Hukuk Fakültesi öğrencisi Casim Kaya (26) 

isimli bir yurttaşa ait bir cenaze bulundu. Cenaze, polis tarafından tarihi dört ayaklı minare 

önünde önünden alınarak, hastaneye kaldırıldı. 

 

18 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Şah Mahallesi Yakışan Sokak'ta bir binanın bodrum katına sığınan ve ismi 

öğrenilemeyen bir kadın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıklarının 

anlatımlarına göre, polis ve askerlerin kadını bir inşaata götürdüğü ve burada infaz ettiği ve 

infaz edildikten sonra da Cudi Mahallesi'nde bir sokağa atıldığı belirtildi. Kadının cenazesi, 

görgü tanıkları tarafından bulunduğu yerden alınarak, hastaneye götürüldü. Olay yerinde infaz 

iddiasına doğrulayan bulgularla karşılaşıldı. İnşaat halindeki binanın birinci katında yerler 

kana bulanmış ve aynı yerde kadına ait olduğu tahmin edilen kanlı bir pantolon bulundu.  

 

19 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, zırhlı polis araçlarından açılan ateş 

sonucu Dılşah Ak ve yanında bulunan kızı Sevgi Ak (10) yaralandı. Olay yerine gelen 

ambulans sağlıkçılarının ilk müdahalede bulunduğu Dılşah Ak yaşamını yitirdi. Bacağından 

yaralanan Sevgi Ak, ise Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Öte 

yandan 21 Şubat 2016 tarihinde, Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada “19/02/2016 

Cuma günü güvenlik tedbiri görevini icra eden bir zırhlı aracımızda oluşan teknik bir 

arızadan dolayı ateşleme mekanizması harekete geçmiş, olay sonucunda bir vatandaşımız 

hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız da yaralanmıştır.” denildi. Açıklamanın devamında, 

olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ve sonuçlarının kamuoyuna duyurulacağı 

belirtildi. 

 

19 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, ilçede mahsur kalan Fatma Ateş (55) isimli kadın, isabet eden şarapnel parçaları ile 

ağır yaralandı. Saatler sonra ambulansın bulunduğu yere getirilen Ateş, götürüldüğü 

hastanede iç kanama ve kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi.  

 

20 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi Narin Sokak'ta bir cenaze bulundu. Polisler tarafından bulunan 

cenaze, haber verilmesi üzerine belediyeye ait ambulans ile İlçe Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. 21 Şubat 2016 tarihinde, Dicle Mahallesi Narin Sokak’ta 2 cenaze daha bulundu. 

22 Şubat 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi Narin Sokak'ta kimliği belirlenemeyen 8 kişinin 

daha cenazesi bulundu. 

 

22 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde, Kale Mahallesi’nde güvenlik güçleri 

tarafından açılan ateş sonucu, Ercan Sayan (27) isimli yurttaş, vurularak yaşamını yitirdi. 

Ercan’ın ilçede, çiftçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.  
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23 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş 

sonucu, Dağ Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Ramazan Eroğlu (24) isimli yurttaş 

vurularak yaşamını yitirdi. 

 

23 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

ismi öğrenilmeyen bir kişiye ait cenaze bulundu. Cenazenin, İdil Devlet Hastanesi'ne polis 

tarafından götürüldüğü ve cenazenin morga alınmasının ardından morg kapısının anahtarının 

polisler tarafından personelden alındığı öğrenildi.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Mardin Nusaybin ilçesinde, Kışla Mahallesi Mezarlık Sokak'ta 

Cemal Nergiz (45) isimli yurttaş, ekmek almaya gittiği fırından evine döndüğü sırada özel 

harekat timlerinin içinde bulunduğu sivil bir araçtan açılan ateş sonucu, ayağından ve elinden 

yaralanandı.  

 

22 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesi, Dimê köyünde güvenlik güçleri 

tarafından sivil bir araç "dur ihtarına uymadığı" iddiasıyla tarandı. Araçta bulunan ve ismi 

öğrenilemeyen 2 kişiden 1'i açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 yurttaş da 

gözaltına alındı. Yaşamını yitiren yurttaşın cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi Morgu'na 

götürüldü.  

 

27 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, , Diyarbakır Sur ilçesinde ilan edilen sokağı 

çıkma yasağını protesto etmek amacıyla yapılmak istenen yürüyüşe yönelik polis müdahalesi 

gerçekleşti. Müdahale sırasında devam eden olaylarda, Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit 

Mahallesi 80. Sokak'ta Abdullah Yılmaz (22) isimli yurttaş, güvenlik güçleri tarafından 

açıldığı iddia edilen ateş sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı. Özel bir hastaneye 

kaldırılan Yılmaz, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan 

açıklamada ise, 'Maktulün toplam 25 asayişe müessir suçtan kaydının bulunduğu ve 10 ayrı 

suçtan arandığı tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışma ve güvenlik 

kamerası incelemesi neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin M.E. olduğu tespit 

edilmiştir' denildi. 

 

02 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu bir eve şarapnel parçaları isabet etti. 

1’i çocuk 3 yurttaş yaralandı. Söz konusu yere gece yarası sevk edilen ambulansla, 

yaralılarında aralarında bulunduğu 12 kişi ilçeden çıkarıldı.  

 

02 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi Akdeniz Sokak'taki bir 

evde bir sandığın içinde tanınmayacak halde bir cenaze bulundu. Cenazenin, sandığı 

gizlendikten sonra ateşli silah ile tarandığına ilişkin bulgulara rastlandı. Cenazenin Sahip Edin 

isimli yurttaşa ait olduğu öğrenildi. 

 

02 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

Turgut Özal Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen iki yurttaşa ait cenaze bulundu. Cenazeler 

ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 Mart 2016 tarihinde iki cenaze daha 

bulundu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin, Mazlum Kapalıgöz (17), Şeref 

Altundal (24), Orhan Abay (16) ve Aziz Akan’a (30) ait olduğu 6 Mart 2016 tarihinde 

öğrenildi. 
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07 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

Dirsekli Köyü ile Kuyulu Köyü arasında yaşamını yitiren ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 

yurttaşa ait cenaze bulundu. Cenazeler, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. NOT: Yapılan 

otopsi işlemlerinin ardından cenazelerden ikisinin Sevilay Yıldız (15) ve Fatma Eraslan (13) 

isimli çocuklara ait olduğu belirlendi. 

 

09 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

yaşamını yitiren 12 kişiye ait cenazeler ile yıkılan bir binanın enkazın altından çıkarılan 5 

cenaze, İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  NOT: Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 

cenazelerden birinin Kürt siyasetçi Abdullah Ecevit (39) isimli yurttaşa ait olduğu 

belirlenirken, diğer cenazelerin ise Okan Emektar, Şevki Geldisöz, Haci Karakaş (5 çocuk 

babası), Serkan Yıldız (19), İrfan Çağlar (23), Mazlum Alver (24) ve Derviş Ersoy’un (20), 

İbrahim Çelebi ve Burhan Baydemir isimli yurttaşlar ile Sozdar Gazyak (18), Veli Aşar (18), 

Tajdin Gasyak (18), Harun Dündar (18), Mete Ağır(15), Ahmet Varlı (15), ve Ramazan 

Gümüş (14) isimli çocuklara ait olduğu tespit edildi.  

 

09 Mart 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde güvenlik 

güçleri tarafından operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında YSE Kavşağı'nda konuşlandırılan 

kobra tipi zırhlı araçtan açılan ateş sonucu, bu esnada yoldan geçen UPS adlı kargo şirketinin 

minibüsünde bulunan İlhan Engin (27) ve Ferhat Gülseven'in (28) başlarından vurularak ağır 

yaralandı. Bilinçleri kapalı bir şekilde Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gençlerden 

Engin yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin Hakkâri Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, 

kargo aracına PKK militanları tarafından ateş açıldığı belirtildi.  

 

11 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesi’nin Habur-2 köyü kırsalında, operasyona 

çıkan askerlerin yoldan geçen bir sivil aracı taradığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu, seyir 

halinde olan bir araçta bulunan Cafer Tonğ isimli yurttaş ağır yaralandı. Yaralı yurttaş, 

bölgeye sevk edilen ambulans ile Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

13 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çarşı merkezinde bulunan Üç 

Yol'da zırhlı polis araçlarından açılan ateş sonucu Adem Çetin ve ismi öğrenilemeyen 2 

yurttaş ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi’ne 

götürüldü.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Dicle 

Mahallesi'ndeki güvenlik güçleri tarafından atılana bir top mermisinin evine isabet etmesi 

sonucu, Naif Tatar (65) isimli yurttaş yaralandı. Tatar, abluka nedeniyle uzun süre hastaneye 

götürülemedi. 

 

17 Mart 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

protesto etmek amacıyla Dara, Serdeşt, Pagê, Kaport, Tilora, Kûçe ve Yekmal köylerinden 

ana yola inerek ilçeye yürümek isteyen köylülere,  askerler tarafından açılan ateş sonucu, 

Adnan Dara ve Mikail Karahan isimli köylüler yaralandı. Köylüler, 2 yaralıyı tedavi için 

yakın bir köye götürdü. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Et Balık 

Kurumu Caddesi'nde yürüyen 1'i kadın 3 kişiyi durduran polis, 3 kişiyi yüzükoyun yere 

yatırdı. İsminin Rukiye olduğu belirtilen kadın, yerde uzandığı sırada polis tarafından açıldığı 

iddia edilen ateş sonucu bacağından vurularak yaralandı. 
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25 Mart tarihinde Van merkeze bağlı İpekyolu ilçesinde bulunan Vali Mithat Bey 

Mahallesi’nde bulunan halı sahaya baskın düzenleyen polis, U.Ç. isimli bir genci öldürdü. 

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitiren kişinin YPS Üyesi olduğu ve 

çatışma sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Halı sahada bulanan görgü tanıkları ise, sadece 2 

el silah sesi duyulduğunu ve ancak çatışmanın yaşanmadığını belirtti.  

 

03 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, 8 Mart Mahallesi'nde ikamet eden Nusaybin Belediyesi çalışanı 4 çocuk babası 40 

yaşındaki Mehmet Pitek, sigara içmek için çıktığı evinin kapısında, güvenlik güçleri 

tarafından zırhlı araçtan açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Pitek'in cenazesi, 

Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
 

04.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Behcet Çelenk, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Özgür Çelenk, benimle birlikte inşaatlarda çalışmaktaydı. 14 

Mart 2016 tarihinde Bağlar/ Kaynartepe mahallesinde polisin açtığı ateş sonucu yaşamını 

yitirdi. Oğlum olay günü 10.30 sıralarında Oryıl’a yakın bir yerde bulunan yukarıda 

belirttiğim adresteki evimizden çıktı. Saat 11.30 sıralarında ben kahvede olduğum sırada bir 

arkadaşım Özgür’ün yaralandığını ve Sultan Hastanesinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine 

ben Sultan Hastanesine gittim. Hastaneye gittiğimde oğlumun yaşamını yitirmiş olduğunu 

öğrendim. Oğlumun herhangi bir politik faaliyeti yoktu. Kendisi sivildi. Olayın ne şekilde 

gerçekleştirildiğini tam olarak bilmiyorum. Ama oğlumun herhangi bir silahlı çatışmaya 

girmediğimden eminim. Zaten evde kahvaltı yaptıktan sonra çıktı ve tam olarak 1 saat bile 

geçmeden yarandığını duydum. Ben oğlumu öldüren güvenlik güçlerinden davacı ve 

şikâyetçiyim. Ayrıca oğlumun yaşam hakkının ihlal edilmesi nedeniyle de her türlü maddi ve 

manevi tazminatın tarafımıza ödenmesini istiyorum. Bütün bunlardan kaynaklı sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.”  
 

05 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, akşam 21.00 sıralarında 

genç bir kadın polisin açtığı ateş sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı. İsmini vermek 

istemeyen görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, gösteri yapmak üzere Sıtkı Güral 

Caddesi üzerinde toplanan bir gruba müdahalede bulunan polisler, silah kullanarak etrafa 

rastgele ateş açtı. Beyaz renkli Toros marka bir araçtan açılan ateş sonucu Sema Çelik (17) 

isimli bir çocuk, kafasından vurularak ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çelik’in beyin ölümü gerçekleşti. Çelik, 11 

Nisan 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.  

 

06 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Barbaros Mahallesi'nde güvenlik güçleri tarafından tank atışları ile gerçekleştirildiği 

iddia edilen bombardıman sonucu, 20 kişinin bulunduğu belirtilen eve iki top mermisi isabet 

etti. Aynı aileden İsa, Ahmet, Muhyettin ve Saadettin Tonguç isimli yurttaşlar vurularak 

yaşamını yitirdi. Elif Tonguç (10), Gule Tonguç ve Osman Tonguç isimli yurttaşlar ise 

yaralandı. Aynı mahallede (Barbaros) evlerinin bahçesine top mermisinin isabet etmesi 

sonucu aynı aileden Abuzeyit Tan, Zeynep Tan ve Meryem Tan isimli yurttaşlar yaralandı. 

Aynı mahallede (Barbaros) başka bir evde ise, Zülfiye Şalk (70) isimli kadının vurularak 

yaşamını yitirirken, 2 yaşındaki torunu Esra Şalk ile Abdulkkerim, İsmail, Çiçek, Sami ve 

Meryem Şalk ise ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından 

Batman’a sevk edilen Esra bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başak 

Mahallesi'ndeki evine top mermisi isabet eden Behiye Erener (45) isimli kadında vurularak 
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ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 

yaşamını yitirdi. Yine aynı mahallede  (Başak Mahallesi) evlerinin balkonunda oyun oynayan 

Rahime Sanır (14) isimli çocuk, askerler tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu yaşamını 

yitirdi. Ağabeyi Murat Sanır'ın (17) ise yaralandı.  

 

10 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, devriye gezen zırhlı araçlardan 

etrafı rastgele açıldığı iddia edilen ateş sonucu, evinin penceresinden giren kurşunun koluna 

isabet etmesi sonucu Diri Özses (54) isimli kadın yaralandı. İlçe Devlet Hastanesi'ne 

götürülerek tedavi edilen Özses, daha sonra taburcu edildi. 

 

13.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mensure İlhan, şu 

beyanlarda bulundu: “Eşim olan Aziz İlhan, 25 Aralık 2015 tarihinde Dabanoğlu 

mahallesinde ölü olarak bulundu. Eşim 3 gün sokakta kadı. Kimse bizlere haber vermedi. 

Daha sonra aldığımız duyuma göre polisler mahallede eşimin cenazesini alarak Araştırma 

Hastanesine götürmüşler. Araştırma Hastanesinde 12 gün kaldı. Biz aile olarak birçok yerde 

aradık. 15 gün sonra hastaneden halamın oğlunu aradılar. Kardeşleri onu teşhis ettiler. 

Kardeşi yetkililerden sorunca, keskin nişancılar tarafından vurulduğunu ve vücudunda 2 

kurşun tespit edildiğini söylediler. Raporda keskin nişancılar dedikleri polistir. Bizde 

cenazemizi alarak defin ettik. Bu konuda sizden destek talebinde bulunmanızı istiyoruz.”  

 

18 Nisan 2016 Van Merkez İpekyolu ilçesi, Hacıbekir mahallesinde bulunan Van Gölü 

Endüstri Meslek lisesi yakınında çıkan çatışmada 2 Özel Harekat polisi yaralandı. 

Yaralanan polislerden Abdullah Delibaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdi. Çatışmanın ardından mahalledeki özel harekat polisleri tarafından bir eve baskın 

düzenlendi. Baskında polis tarafından açılan ateş sonucu Remziye Bor isimli 7 aylık hamile 

kadın, göğsüne ve boynuna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan Bor, Van 

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına 

alındı. Bor’un eşi İslam Bor ise gözaltına alındı.  Bor ile konuşan Avukat Necmettin Çoruh 

ise, şunları belirtti:"Polislerin kendisine iki el ateş açtığını, hamile olduğunu söylemesine 

rağmen yerdeyken boynuna bir el daha ateş açıldığını söyledi." Bor’un 7 buçuk aylık olan 

bebeği Neval 25 Nisan 2016 tarihinde, sezaryenle alındı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tutularak tedavisine devam edilen Bor, 17 Mayıs 2016 

tarihinde yaşamını yitirdi.  

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 15. 

Sokak'ta özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında, Cegerxwin Serhat kod 

isimli HPG militanı Mahmut Çar vurularak yaşamını yitirdi. Baskın sırasında özel harekat 

timleri tarafından ev sahibi Adil Gür bacağına iki kurşun sıkıldığı ve fiziksel engelli Kevser 

Gür'ün ise levye ile sağ ayak baş parmağınının koparıldığı belirtildi. Adil Gür'ün küçük 

yaştaki oğlu D. Gür, "Birden bire eve baskın yaptılar. İçeri gelip evdeki bir kişiyi gözümüzün 

önünde öldürdükten sonra babamı yere yatırarak iki kurşun sıktılar ayağına. Kevser Gür'ün 

de ayağına levye ile vurarak başparmağını kopardılar" diye konuştu. Adil Gür ve Kevser Gür 

yaralı halde gözaltına alınırken, Mazlum Gür (16) ve Abdi Aslan isimli yurttaşlar da feci 

şekilde darp edilerek gözaltına alındı.  

 

22 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari Şemdinli ilçesi Bozyamaç köyüne baskın düzenleyen 

askerler, Sami Kaplan (28) isimli yurttaşı katletti. Olayı anlatan görgü tanıkları, köyün 150 

metre aşağısında bulunan araziye koyunlarını götürdükten sonra geri dönen Sami Kaplan ve 

Yakup Onay'ın köy girişinde askerler tarafından tarandığını, ardından da köye baskın 
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yapıldığını söyledi. İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı, olay ile ilgili şunları anlattı: 

"Köyün hemen aşağısında Sami ve Yakup köye varmak üzereydiler. Zaten üzerlerinde ise sivil 

kıyafetleri ne kadar da uzak olsa belliydi. Ellerinde silah yoktu. Birden onlara birçok 

noktadan ateş açtı askerler. Ondan sonra da zaten köyün içi askerler doldu. Askerler 'sokağa 

çıkma yasağı' var anonsları yaparak herkesi zorla evine soktu. Kimseyi olay yerine 

yaklaştırmadılar." Kardeşinin cenazesini teşhis etmek için 34. Hudut Tümen Komutanlığı'na 

giden ağabeyi Fehmi Kaplan ise, askerlerin kardeşini "sarı mekap" giydiği için taradıklarını 

itiraf etti. Teşhis işlemi için gittiği karakolda görevli rütbeli askere, "Kardeşim sivildi, neden 

vurdunuz?" diyerek tepki göstermesi üzerine, rütbeli asker "Kardeşin sarı mekap giymişti, 

PKK'lı sandık. Sivil olduğunu bilmiyorduk" şeklinde yanıt verdi.  

 

27 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, seyir halindeki bir araca, Abalı 

Jandarma Karakolu kontrol noktasında bulunan askerlerce “dur ihtarına uymadığı” 

gerekçesiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Deniz Önkol, Giyas Önkol ve Abdulvahap Özek 

isimli yurttaş yaralandı. Yaralılardan Deniz Önkol Bingöl Devlet Hastanesi'nde geçirdiği 

ameliyat ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Aynı hastanede tedavi gören Giyas Önkol 

ise polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan Önkol, daha önce tutuklu bulunduğu Bingöl 

Açık Cezaevi'nden "firar ettiği" gerekçesiyle tutuklandı. Araçta bulunan Abdulvahap Özek'in 

ise Amed Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

13 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, Şah Mahallesi’nde Hüseyin Turhan 

(28) isimli yurttaş ile eşi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından eşinin şikayeti 

üzerine evi basan polisler, Turhan’ı gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. 

Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Turhan’ın, sağlık kontrolü için Cizîr Devlet 

Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zırhlı araca bindirilen 

Turhan, bu sırada araçtan açılan ateş sonucu tarandı. Gözü, karın bölgesi ve ayağına kurşun 

isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Turhan, Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale 

ardından Diyarbakır iline sevk edildi. Turhan’ın yaralanmasına ilişkin hastanede bulunan 

polislerden bilgi almak isteyen ailesine, “Keleşi kilitlemeyi unuttuk, yanlışlıkla oldu” bilgisi 

verildi. Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım 

Ünitesi'nde tutulan ve karnına isabet eden kurşunun çıkarılması için ameliyata alınan 

Turhan'ın bağırsaklarının bir kısmı alınırken, gözüne ve kalçasına isabet eden parçaların 

çıkarılması için ameliyata girmesi bekleniyor. Hayati tehlikeyi atlatan Turhan, isabet eden 

kurşun parçası nedeniyle sol gözünü kaybetti.  
 

27 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi, Ormanlı Köyü kırsalına askerlerce 

atılan obüs topları, hayvanlarının otlatan çobanların bulunduğu bölgeye düştü. Patlama 

sonucu kuzen oldukları öğrenilen Serkan Ölmez (14) ve Erkan Ölmez (18) ağır 

yaralandı. Hakkir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erkan Ölmez (18) yaşamını 

yitirdi. 

 

30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, başlatılan askeri operasyon 

sırasında, Mehle mezrasında askerlerce alıkonulan Mehmet Şirin Kocakaya isimli yurttaş, 

işkence edilerek infaz edildi. 

   

 

 

 

 



 

 

 33 

CEZAEVLERİNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 

 

23 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hikmet Karahan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ağabeyim olan Mehmet Karahan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 

çarptırıldı. Şuanda Edirne F Tipi Cezaevinde yatmaktadır. Ağabeyim 4 Mart 2016’da siyasi 

talepler ile dönüşümsüz açlık grevine başladı. 21.03.2016’da newruz nedeniyle kaldığı 

hücresinde yatağını ateşe vererek kendisini yakmış. Biz cezaevinde yaptığımız görüşmelerde, 

durumunun iyi olduğunu, sadece dumandan etkilendiğini, hastaneye götürülüp gerekli 

tedavinin yapılarak taburcu edildiğini öğrendik. Şuanda tekrar hücresine gönderilmiş. Biz 

kendisiyle görüşemedik. Biz ailesi olarak sağlık durumundan endişeliyiz. Ağabeyimin sağlık 

durumunu öğrenmek istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Oltu ilçesinde, Oltu Cezaevi'nde bulunan Ferhat 

Sarıhan (23) isimli siyasi mahpus, fenalaşması sonrası Atatürk Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve beyin damarında tıkanma olduğu 

tespit edilen Sarıhan, yoğun bakım servisindeki tedaviye cevap vermedi. 04 Mayıs 2016 

tarihinde, beyinde ödem oluşması nedeniyle cerrahi müdahalede bulunulamayan Sarıhan’ın 

beyin ölümünün gerçekleştiği doktorlar tarafından ailesine bildirildi. Öte yandan hastaneye 

kaldırılmadan önce Sarıhan’ın, 9 saat gardiyanlar tarafından keyfi şekilde koğuşta bekletildiği 

iddia edildi. Bitkisel hayata giren ve cihaza bağlı yaşayan Sarıhan, 06 Mayıs 2016 tarihinde 

yaşamını yitirdi.  

 

21 Haziran 2016 tarihinde, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gardiyan 

Mahmut U., sabah saat 07.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Diyarbakır D Tipi Kapalı 

Cezaevi'ndeki PKK militanı 6 mahpusun 5 Mart 2016 tarihinde firar etmesi olayıyla ilgili 4 

aydır Çarşafla kendini pencerenin demir korkuluklarına astığı iddia edilen Mahmut U., 

arkadaşları tarafından asılı bulunduğu yerden indirildi. Mahmut U. tüm müdahalelere rağmen 

olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Mahmut 

U.'nun cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. Firar olayından sonra "Kaçmaya imkan sağlama" iddiasıyla cezaevinde 

görevli gardiyan Mahmut U. ile birlikte 3 kişi tutuklanmıştı.  

 

 

 

GÖZALTINDA ZORLA KAYBEDİLME  

 

27 Mayıs 2016 tarihinde, twitter hesaplarından açıklama yapan Şırnak ilindeki sokağa çıkma 

yasağı ilanı ve ardından başlatılan operasyonlarda görevli özel harekât ekipleri, DBP İl 

Örgütü yöneticisi Hurşit Külter’i gözaltına aldıklarını ve öldürüldüğünü iddia etti. Gün içinde 

Hurşit Külter tarafından yakınlarına gönderilen mesajda, içinde bulunduğu durum ile ilgili 

“etrafım sarıldı, hakkınızı helal edin” şeklinde ifadelerde bulunması üzerine, İl Emniyet 

Müdürlüğü’ne, İl Jandarma Komutanlığı’na ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapan 

Hurşit Külter’in ailesine olumsuz yanıt verilerek resmi kayıtlarda bu yönde bir gözaltı kararı 

olmadığı iddia edildi. 30 Mayıs 2016 itibariyle kendisinden hala haber alınamayan Hurşit 

Külter’in ailesi infaz edilmiş olabileceği şüphesiyle Hurşit Külter için dayanışma çağrısında 

bulundu. İHD Şırnak Şubesi, gözaltına alınması kolluk kuvvetleri, mülki ve adli birimler 

tarafından kabul edilmeyen Külter için BM’ye başvuruda bulundu. 
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FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 

 

22 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde,  bulunan Çelebi Eser 

Ortaokulu’nun bahçesine, kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinmeyen bir cisim saldırıda 

bulunuldu. Meydana gelen patlamada, yarıyıl karnesi almayı bekleyen 5 çocuk yaralandı.  

 

04 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Tepealtı Mahallesi'nde geçici köy korucusu olduğu öğrenilen Adnan D. adlı bir kişi, 

Girmeli Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Çocuğu ve eşi ile birlikte sağlık ocağına gittiği 

sırada saldırıya uğrayan Adnan D. isimli korucunun kim veya kimler tarafından vurulduğu 

öğrenilmedi.  

 

30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Şenoba beldesinde, akşam saat 22.30 sularında Salih 

Babat (45) isimli köy korucusu kimliği belirsiz kişilerce taranarak ağır yaralandı. Yaralanan 

Babat, helikopterler Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

19.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Deniz Mahir Çağlı, 

şu beyanlarda bulundu: “09.05.2016 tarihinde öğleden sonra fiskaya köprüsünde Dicle 

nehrinde balık tutmaya gittim. Buraya sık sık balık tutmaya giderim. Orada su bayağı 

yükselmişti. Bende aşağı indim. Sakin diye orada balık tutacaktım. Orada kum torbalarıyla 

çevrilmiş 3 mevzi vardı. Mevzilere baktım ve geri döndüm. 1 saat kadar sonra arkamdan 5 

kişi geldi. 3 kişi arkada durdurdu. 2’si yanıma geldi. Arkadakileri göstererek beni tehdit 

ettiler. Ne yapıyorsun diye sordular bende balık tuttuğumu söyledim. Bana kızdılar. Millet 

dışarıda ölürken sen balık tutuyorsun dediler. Kimliğimi aldılar. Kâğıda bir şeyler yazdılar. 

Sonra kimliğimi zor aldım onlardan. Yanındaki yüzüme vurdu. Sonra plastik boruyla üstüme 

saldırdılar. Dövmeye başladılar. Bıçak çıkarttılar. Bıçağı ellerinden yere attım.  Daha çok 

dövdüler. Birisi dövmeyin artık bırakın, zaten karşılık vermiyor dediler. Üçüncü kişinin 

sayesinde ölümden döndüm. Beni bıraktılar. Çarşı karakoluna gittim. Benden rapor istediler. 

Raporum ilişiktedir. Karakol oraya ekip aracı gönderdik dediler ve daha sonra beni 

bilgilendirecekler. Bu konuda da sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   

 

16 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesinde,  Aktütün yolu üzerinde bulunan 

Mehende mevkiinde seyir halindeki kamyonete kimliği belirsiz kişi/kişilerce açılan ateş 

sonucu, Zahir Er isimli araç şöförü yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Er'in cenazesi İlçe 

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

19 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesi, Özgürlük Meydan’ında bulunan 

Özmuhaciroğlu Pasajı’nda bahis oynatıldığı iddia edilen bir yerde patlama meydana geldi. 

Yaşanan patlamada Hikmet Ertaş, Abdulkerim Çılgın, Aziz Özer ve Baran Gökçen adlı 

kişiler, hafif şekilde yaralandı. İçeriye atılan el bombası sonucu patlamanın meydana 

geldiğine ilişkin iddialar üzerine, olay yerine giden polis ekipleri tarafından geniş çaplı 

soruşturma başlatıldı. 

 

RESMİ HATA VE İHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 

 

06 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Sur Mahallesi Çalı Sokak'taki evinde kalp krizi geçiren Zerin Uca (22) isimli 7 

aylık hamile kadın, 112 Acil Servis ambulansının 1.5 saat geç gelmesi nedeniyle yaşamını 

yitirdi. Uca'nın ailesinin ambulansa geç geldiği için tepki göstermesi üzerine sağlıkçılar 
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aileye, "Polis arama noktalarında tuttu o yüzden geç kaldık" yanıtını verdi. Yaşamını yitiren 

Uca'nın cenazesi Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

18 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çatışma seslerinden etkilenme sonucu, Mehmet Zan isimli yurttaş fenalaşarak kalp krizi 

geçirdi. Abluka nedeniyle hastaneye götürülmesine izin verilmeyen ve yakınlarının kendi 

imkanlarıyla saatler sonra Midyat Devlet Hastanesi'ne götürdükleri Zan, yaşamını yitirdi. 

 

23 Şubat 2015 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

çatışmalar nedeniyle Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkamayan ve 5 gündür ambulans 

bekleyen kalp hastası M. Sadık Bozderi (57) isimli yurttaş evinde ölü bulundu. Aslen 

Diyarbakırlı olan ve ilçede fırın işlettiği öğrenilen Bozderi'nin tek başına yaşadığı evinde, 21 

Şubat 2016 tarihinde ambulans talebinde bulunduğu öğrenildi, ancak ambulansın abluka 

nedeniyle mahalleye girişine izin verilmemesi nedeniyle, Bozderi’nin kalp krizi geçirerek 

yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çatışma seslerinden etkilenen ve fenalık geçiren Derviş Polat (70) isimli yurttaş, 

çağrılan ambulansın belirtilen adrese, güvenlik güçleri tarafından girişine izin verilmemesi 

nedeniyle yaşamını yitirdi.  

 

29 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde Suriyeli göçmenlerin kaldığı ve ilçeye 4 

kilometre uzaklıkta Dumluca Köyü yolu üzerinde bulunan çadır kentte saat 03.00 sıralarında 

bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çok sayıda çadırı sardı. Büyüyen alevlerin 

arasında kalan yaşları 3 ile 8 arasında değişen 3 çocuk, yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. 

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından zorlukla söndürülürken, yaralılar Derik Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. 26 Mart 

tarihinde aynı çadır kentte, yine yangın çıktığı ve yangında bir çocuğun yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

 

30 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Ben û Sen Mahallesi'nde 

bulunan Turgut Özal İlköğretim Okulu'nun arka tarafından yapımı süren karakola beton blok 

taşıyan vinç aracı okul duvarını devirdi. Devrilen duvar bu esnada okuldan çıkan 3 öğrencinin 

üzerine düştü. Duvarın altında kalan 6 yaşlarındaki Ayaz Özdemir ve Furkan Öner  isimli 

çocuklar yaşamını yitirdi. 1 çocuk da ağır yaralandı. 

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Van’ın Muradiye ilçesinde, rahatsızlanarak İlçe Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan ve doktorlar tarafından "Bir şeyi yok" denilerek evine yollanan 9 

yaşındaki Filiz Turgal, birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.  Çocuklarının ihmal sonucu 

yaşamını yitirdiği iddiasında bulunan aile fertleri, Filiz'in doktorlar tarafından ayakta 

muayene edilerek, "Bir şeyi yok" denilip bir şurup yazılarak, gönderildiğini öne sürdü.  

 

POLİS ASKER İNTİHARLARI / ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ 

 

 Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 

 

29 Şubat 2015 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, M.B (28) isimli uzman çavuşun Turgut 

Özal Mahallesi’ndeki evinde intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi.  
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Şüpheli Polis ve Asker Ölümleri 

 

26 Ocak 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu 

öğrenilen Enes Tatlı isimli askerin intihar ettiği iddia edildi. Tatlı’nın cenazesi, 34. Hudut 

Tabur Tugayı'ndan alınarak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  

 

29 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hakan Şanay isimli bir uzman 

çavuşun intihar ettiği iddia edildi. 

 

03 Mayıs 2016 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesinde, Yelkenli Jandarma Karakolu'nda Er 

Adem Gül (23) ağır yaralandı. Silahının ateş alması sonucunda yaralandığı iddia edilen Gül, 

kaldırıldığı Tatvan Asker Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

  

09 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Muradiye ilçesinde, ismi öğrenilemeyen 6 aylık bir askerin 

nöbet tuttuğu kulübede intihar ettiği ileri sürüldü. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 

askerin cenazesi, Van Askeri Hastanesine götürüldü.  

 

11 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ilinde, özel harekatçı polisi Fatih Erdoğan’ın "Depoda 

sayım sırasında ateş alan silahla şehit oldu" denilerek, kaza sonucu yaşamını yitirdiği iddia 

edildi. 

 

19 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ilinde, bulanan Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando 

Tugayı'nda askerlik yapan ve Erzurum nüfusuna kayıtlı Muhammet Duman isimli askerin, 

"arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurularak ağır yaralandığı" iddia 

edildi. Ağır yaralı Duman, kaldırıldığı GATA'da yaşamı yitirdi. 

 

 

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

 

 Gazeteci 

 

09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Cizre'deki katliamlara karşı yapılan eylemleri 

takip etmek üzere Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde bulunan DİHA Muhabiri Alaattin 

Zuğurli'ye, siyah renkli Toyota marka araçtan ateş açıldığı ileri sürüldü.  

 

06 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Mahallesi'nde haber takibi 

yapan Jin Haber Ajansı (JINHA) Muhabiri Zehra Doğan ile FİFA Fransa fotoğraf ajansında 

çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir gazeteci, çekim yaptığı ev güvenlik güçleri tarafından 

otomatik silahlarla tarandı. Uzun süre taranan evde, gazeteciler bir süre mahsur kaldıktan 

sonra, ateşin kesilmesinin ardından evden ayrılabildi. Bombaatara ait olduğu belirtilen 

merminin patlamasından kaynaklı ismi gazeteci şarapnel parçasıyla elinden yaralandı. 

 

08 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Midyat ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik 

bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırıya ilişkin, olay yerinde haber takibinde bulunan 

gazeteciler Sertaç Kayar, Hatice Kamer ve Mahmut Bozarslan, olay yerinde bulunan bir 

grubun taşlı saldırısına uğradı. Gazetecilerden Sertaç Kayar, maruz kaldıkları saldırıya ilişkin 

Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Midyat'ta saldırıya uğradık. 3 meslektaşım ağır 

yaralı. Bir iş yerinde mahsur kaldık. Yardım lütfen." Kayar, saldırı sonrası kendisine ulaşan 

Evrensel'e ise şunları söyledi: "Gençler, polislere yakındı. Çekim yapmıyorduk ve oradan 
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uzaklaşmamıza rağmen arkamızdan taşlarla saldırdılar. Üçümüz de yaralandık. Hatice 

Kamer başından yaralandı. Hatice ve Mahmut'u hastaneye kaldırdılar." 

 

 Öğrenci 

 

12 Ocak 2016 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu'nda okuyan İlhami Ülgen isimli öğrenci, 25 kişilik ırkçı bir 

grubun saldırısına uğradı. Saldırıdan sonra Necip Fazıl Kısakürek Devlet Hastanesi'ne giden 

Ülgen darp raporu aldı.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Maraş ilinde, Sütçü İman Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, 

ırkçı bir grubun saldırısına maruz kaldı. Saldırıda 3 öğrenci yaralandı.  

 

27 Şubat 2016 tarihinde Maraş ilinde, Sütçü İman Üniversitesi'nde okuyan 2 öğrenci, İsa 

Divanlı Mahallesi'nde ırkçı bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.  Saldırıya uğrayan 

gençlerden M.E.K. elinden ve ayağından aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanırken, A.H.Ş. 

isimli öğrenci ise sırtına aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Saldırgan grup, olay 

yerinden uzaklaştığı sırada ağır yaralı olan A.H.Ş. isimli öğrenciye arabayla çarptı. 

 

04 Mart 2016 tarihinde Erzurum ilinde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 

okuyan Şefik Bozkurt isimli öğrenci, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Hakkâri Yüksekova 

nüfusuna kayıtlı olan Bozkurt Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 

kaldırıldı.  

 

09 Nisan 2016 tarihinde Elazığ ilinde, Elazığ Ülkü Ocakları adlı facebook sayfası üzerinden 

örgütlenen ve ellerinde silah, bıçak, sopa bulunan ve 300'e oldukları tahmin edilen ırkçı grup, 

Fırat Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelerek, soyadları öğrenilmeyen 

Mehmet, Serhat ve Harun isimli 3 öğrenciye saldırıda bulunarak darp etti. Yaralanan 

öğrenciler, arkadaşları tarafından Harput Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp edilen 

öğrenciler daha sonra Fevzi Çakmak İlçe Karakolu'na giderek saldırganlar hakkında suç 

duyurusunda bulundu.  

 

 Doktor 

 

23 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet 

Hastanesi'ne önünde Başhekim Dr. Şenol Gedik, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı 

saldırıya uğradı. Hastane önünde meydana gelen saldırıdan Gedik yara almadan kurtulurken, 

şoförü ve çevrede bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.  

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. 

Atilla Özdemir, hastane acil servisinde hasta yakınlarının saldırına maruz kalarak darp edildi. 

Yaralan Özdemir, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde 

tedavi altına alındı.  

 

SİLAHLI ÇATIŞMALAR 

 

04 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında güvenlik güçleri ile YDG-H militanları arasında çıkan çatışmalarda, Uzman Çavuş 

Kenan Karabacaklı ile ismi öğrenilemeyen 1 asker ve 1 polis memuru yaşamını yitirdi.  
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05 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında güvenlik güçleri ile YDG-H militanları arasında çıkan çatışmalarda, ismi 

öğrenilemeyen geçici bir köy korucusu yaşamını yitirdi.  

 

08 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, Anıtpark civarında 

evinden işe giden Gurbet Yıldırım isimli kadın, eline ve bacağına isabet eden kurşunlarla 

yaralandı. KYK'ye bağlı Muazzez Tümer Kız Öğrenci Yurdu'nda Ayşe Nur Polat (23) isimli 

öğrenci ise, yurdun camından içeri giren merminin karnına isabet etmesi sonucu yaralandı.  

 

10 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında güvenlik güçleri ile YDG-H militanları arasında çıkan çatışmalarda, polis memuru 

Buhari Ağçelik, Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş yaşamın yitirdi. 10 asker ise 

yaralandı. Yaralı askerlerden ismi öğrenilemeyen bir 1 uzman çavuş da tedavi gördüğü 

Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.  

 

10 Ocak 2016 tarihinde Van'ın merkez Edremit ilçesi Yeni Mahallesi’nde, Kocaeli 

Parkı'nın hemen karşısında bulunan iki katlı bir eve özel harekat timleri tarafından düzenlenen 

baskın sonrası çıkan çatışmada 12 HPG militanı yaşamını yitirirken, 1 polis memuru yaşamın 

yitirdi ve 2 polis memuru da yaralandı. Baskın düzenleyen güvenlik görevlileri ile militanlar 

arasında çatışma çıkmadığı ve militanların sağ yakalanarak infaz edildiği iddia edildi. 

(Yaşamını yitiren 12 militanın isimleri şöyle: Fuat Akdemir, Ekrem Mete, Fazıl Kuş, M.Sıdık 

Orhan, Naim Tekin, Ümit Ürgen, Deniz Aşkan, Ahmet Özer, Şaban Günay, Esmer Yıldız ve 

isimleri öğrenilemeyen 2 kişi) 

 

10 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

Yafes Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hacı Tongut (32) isimli yurttaş, bedeni 

parçalanmış halde cenazesi bulundu.  

 

10 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cebrail Mungan, Mehmet Tangut ve Tayfun Yaşlı isimli yurttaşlara ait cenazeler 

bulundu.  

 

13 Ocak 2016 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde, bulundukları eve düzenlenen baskında 

sırasında Nuran Yüksekbağ ve Mizgin Karageçili isimli HPG militanları yaşamını yitirdi. 

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, baskın sırasında çatışmanın olmadığı ve 

militanlaran infaz edildikleri ileri sürüldü.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına 

bomba yüklü araç saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda meydana gelen patlama ve 

patlama ardından yaşanan çatışma sonucu, Mehmet Şenol Çiftçi (29) isimli polis memuru ile 

4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi ve bir polis memurunun eşi Esra Köse Başaran yaşamını 

yitirdi. Müdürlük binasının bitişiğinde bulanan ve patlamanın etkisiyle çöken 2 katlı müstakil 

evin enkazı altında kalan Lokman Açıkgöz ile çocukları Sadık Efe (5) ve Ecrin (1) yaşamını 

yitirdi. Diyarbakır Valiliği, 1 polis memuru ile 3’ü çocuk 5 yurttaşın yaşamını yitirdiğini, 39 

kişinin ise (6’sı polis, 8’i polis yakını) yaralandığını açıkladı.  
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14 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nde çatışma seslerinden etkilenmesi sonucu Leyla Elsuyu (85) 

isimli kadın fenalaşarak yaşamını yitirdi.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çatışma seslerinden etkilenmesi sonucu Narınç Kızıl (52) isimli yurttaş kalp krizi 

geçirerek yaşamını yitirdi.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi Yayla Sokak'ta yaşayan 

Mehmet ve Emame çiftinden 4 gündür (10 Ocak 2016 tarihinden bu yana) haber alamayan 

komşuları, çiftin evine gitti. Kapısı kırılarak girilen evde, Şahin çifti katledilmiş halde 

bulundu.  

 

17 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 7 polis yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen 

polislerden Mahmut Bilgin (23), Ersin Yıldırım (25) ve Gültekin Tırpan (26) yaşamı yitirdi.  

 

17 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ilinde, zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen roketli 

saldırıda, 12 polis yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polislerden Ali Can 

Öztürk (25) ve Mustafa Yaşar, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

19 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri ile YDG-H mensupları arasında çıkan çatışmalarda, özel harekat 

polisi Ömür Erbay, yaşamını yitirdi.  

 

19 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri ile YDG-H mensupları arasında çıkan çatışmalarda, 4 polis, 3 

asker ve bir köy korucusu yaralandı.  

 

20 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, meydana gelen patlamada, 2’si ağır 7 JÖH timi yaralandı. Yaralı askerler, 

Diyarbakır askeri Hastanesi’ne götürüldü.  

 

20 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis servis aracının geçişi sırasında 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda 9 polis memuru ile 1 sivil yurttaş yaralandı.  

 

23 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, üsteğmen Uğur Taşçı yaşamını yitirdi.  

 

23 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilçesinde, zırhlı araçların 

konumlandığı noktaya yönelik gerçekleşen saldırının ardından çıkan çatışmada, 1992 

Diyarbakır Hazro doğumlu Dorşin Amed kod isimli Zelal Dalgalı yaşamını yitirdi. 

Dalgalı’nın kimlik bilgileri, üyesi olduğu iddia edilen YPS-JIN isimli örgüt tarafından 

açıklandı. 

 

24 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'nde zırhlı 

araçların geçişi sırasında meydana gelen patlamada sonrası çıkan çatışmalarda, ismi 

öğrenilemeyen bir kadın yaşamını yitirdi.  
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26 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, ilçenin yasak olmayan Ziya Gökalp Mahallesin'de bulunan bir eve bombaatar isabet 

etmesi sonucu, Ramazan Bertan (9) isimli bir çocuk sağ koluna isabet eden şarapnel 

parçalarıyla yaralandı.  

 

29 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda 1 asker yaralandı. Hastaneye götürülen yaralı asker, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

01 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, Midyat yolu üzerinde zırhlı polis aracının 

geçişi sırasında yaşanan gerçekleşen bombalı saldırıda, 2'si ağır 3 polis yaralandı. 

 

01 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda 5 asker yaşamını yitirdi. Aralarında polis memurlarının da 

bulunduğu 8 güvenlik görevlisi ise yaralandı. 

 

02 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'ndeki Reyhan Sokak'ta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen 1'i 

kadın 5 kişinin cenazesi ile aynı mahalledeki Gülüşük Sokak'ta bulunan 1 cenaze bulundu. 

Otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürülen Cenazelerin YPS Üyelerine 

ait olduğu ileri sürüldü. 

 

04 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, Piling Erîş kod isimli YPS Üyesi Mahmut Oruç yaşamını yitirdi.  

 

05 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 2 asker yaşamını yitirdi. 1’i ağır 3 asker ise yaralandı.  

 

05 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Polis Kademe 

Merkezi'ne yönelik gerçekleşen saldırıda, YPS Militanları Mazlum Yeşil, Mehmet Saltan, 

Halil Adal, Ali Sevilgen ve Hidayet Taştamur yaşamını yitirdi.  

 

04 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, Agir Amed kod isimli YPS Üyesi Vedat Bilen yaşamını yitirdi.  

 

08 Şubat 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, ilçe merkezindeki Kültür Sanat 

Sokağında bulunan Özel Harekat polisi Abdulkadir Oğuz, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır 

yaralandı. Hastanaye götürülen Oğuz, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 1’i ağır 3 asker ise yaralandı. Yaralı askerlerden biri, 18 Şubat 

2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  

 

09 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, Köyceğiz Jandarma Hudut Karakolu'na 

yönelik roketatar ve uzun namlulu  silahlarla gerçekleşen saldırı ardından çıkan çatışmada, 1 

asker yaralandı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Yüzsüren Hudut Karakolu'na yönelik bir 

grup tarafından gerçekleşen saldırıda, bir yüzbaşı, 2 uzman çavuş ve 1 er olmak üzere 4 asker 
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yaralandı. Yaralı askerler Şırnak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınırken, 

durumu ağır olan yaralı er yaşamını yitirdi. 

 

10 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ilinde, devriye gezen polis aracına yönelik gerçekleşen 

roketatarlı saldırıda, Özel Harekat Polisi Mehmet Güngördü (32) yaşamını yitirdi, 1 polis ise 

yaralandı. 

 

10 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, Jandarma Yüzbaşı Fatih Yaşar yaşamını yitirdi. 

 

10 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, devriye gezen polis aracına yönelik 

gerçekleşin roketatarlı saldırıda, 2 polis yaralandı.  

 

13 Şubat 2016 tarihinde, Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

04 Şubat 2016 tarihinde çıkan çatışmalarda yaralanan ve Ankara GATA’da tedavi gören Özel 

Harekat polisi Kemal Yılmaz, tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. 

 

18 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır-Bingöl Karayolunun 30. Km 

bulunan Mermer Mahallesi mevkiinde, zırhlı aracın geçişi sırasından gerçekleştirilen bombalı 

saldırıda, 6 asker yaşamını yitirdi. 1 asker ise ağır yaralandı. Yaralı asker Oğuz Arslan, tedavi 

gördüğü Ankara GATA’da 21 Şubat 2016 tarihinde, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

18 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

çıkan çatışmalarda, özel harekât polisi Veysel Kakı (26) ve Jandarma Uzman Çavuş Burak 

Güneş, yaralandı. Yaralı asker ve polis götürüldükleri hastanede kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdi.  

 

18 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı’nda, askerler ile HPG 

militanları arasında çıkan çatışmada, 4 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren HPG 

militanlarının isimleri şöyle: Bagok Ömeri kod isimli Ramazan Gümüş, Botan Bahoz kod 

isimli Fazıl Atan, Sorxwin Zagros kod isimli Hivda Temel ve Agir Serhat kod isimli Adem 

Uçak. 

 

19 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 2 asker ve 1 polis ağır yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılar 

yaşamını yitirdi. Devam eden çatışmalarda 1 polis daha yaşamını yitirdi. Çatışmalar sırasında 

tuzaklanmış patlayıcının imhası sırasında ise 3 asker yaralandı. 

 

21 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

Yeni Mahalle’de çıkan çatışmada jandarma uzman çavuş Mustafa Can Kalfe yaşamını yitirdi. 

 

21 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sırasında çıkan çatışmalarda 3 asker yaralandı. İsimleri açıklanmayan yaralı 3 askerden 

2’si yaşamını yitirdi.  

 

22 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, YPS Üyeleri 1993 Siirt doğumlu Mizgin Nuda Koçer kod isimli 

Asya Taşçı ve 1993 yılı Silvan doğumlu Faruk Kaçman, yaşamını yitirdi. 
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23 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, Zana Andok kod isimli YPS Üyesi Erdal Tekin yaşamını yitirdi.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, uzman çavuş Osman Kaplan ve Uzman Çavuş Mustafa Hakan 

Kaçar (26) yaşamını yitirdi.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesi, Hespist köyü Cehennem Deresi mevkisinde, 

Kobra tipi helikopterden açılana ateş sonucu 3’ü kadın 12 HPG militanı yaşamını yitirdi. 

Yaşamını yitiren militanların cenazeleri, önce helikopterle TOKİ lojmanlarına, daha sonra 

buradan traktör kasasında İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşamın yitiren ve ismi 

belirlenen militanların isimleri şunlar: Abdulaziz Ökten, Rıdvan Tan (17), Vedat Gündüz, 

Sertan Biken, Meryem Pamukçi, Müzeyyen Yıldız (22), Sebahat Erşek (30), Şıvan Akbaş, Zeki 

Aydın (18), Muhammed Nurullah Akbacı (16).  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 3 asker yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan Astsubay 

Burhan Kaplan, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Ömer Kabak Meydanı'nda sivil giyimli bir uzman 

çavuşa yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Menekşe Otel'in yanında düzenlenen saldırıda ağır 

yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde kurtarılmayarak yaşamını 

yitirdi.  

 

26 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesi, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda meydana gelen patlamada 7 asker yaralandı. 

 

27 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 3 asker yaralandı. 

 

28 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, zırhlı polis aracına yönelik 

gerçekleşin roketatarlı saldırıda 3 asker yaralandı. Hastaneye götürülen 3 yaralı polisten 

1’i, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

03 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde, gerçekleştirilen askeri operasyon 

sırasında çıkan çatışmada, 3 asker ve 8 HPG militanı yaşamını yitirdi. Belirlenen isimler: 

HPG Militanları- Bedran Koçer kod isimli Halil Arıtürk, Cahit Sason kod isimli Mehmet 

Akif Çakıcı, Aryen Amed kod isimli Gurbet Bilir, Cuma Ecrin kod isimli Hüseyin Baran, 

Emgihan Gabar kod isimli Jiyan Konak. 

  

04 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, İpek Yolu üzerinde bulunan Bölge 

Trafik Şube Müdürlüğü'ne, YPS ve YPS-Jin üyeleri tarafından bomba yüklü araçla saldırı 

düzenlendi. Saldırının ardından çatışmalar çıktı. Saldırı ve çatışmalarda 2 polis yaşamını 

yitirdi. 2’si sivil olmak üzere 4’ü ağır 35 kişi ise yaralandı.  

 

06 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, 1 uzman çavuşun yaralandı. Hastaneye götürülen yaralı asker, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  
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08 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda 1 HPG militanı ile 9 YPS üyesi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 

cenazeleri, güvenlik güçleri tarafından traktörle İdil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mardin 

Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından kimliklerini belirlenenler şunlar: 

Dilgeş Tori kod isimli HPG militanı Yunus Aslan (26) ile YPS Üyeleri Gurbet Bilir (18), 

Mehmet Akif Çakıcı (30), Türkiye Konak (35), Halil Arıtürk (40), Kader Çakar (18), Hüseyin 

Dayan (17), İdris Eltimur (23) ve Hüseyin Baran (19). 

 

10 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 8 YPS Üyesi yaşamını yitirdi.  

 

11 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde zırhlı 

polis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 özel harekât polisi 

yaralandı. 

 

14 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, 8’i 11 Mart 2016 tarihinde çıkan çatışmalarda olmak üzere yaşamını yitiren 

toplam 15 YPS Üyesine ait cenaze, ilçeden çıkarıldı. Cenazeler, Elazığ ve Malatya'da bulunan 

Adli Tıp Kurumları'na götürüldü. Belirlenen isimler: Mazlum Karakoç, Eşref Polat, Dilber 

Bozkurt, Uğur Burakmak, Cihat Türkan (32), Furkan Erkaplan. 

 

15 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, bir özel harekât polisi yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne 

götürülen yaralı polis, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

15 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 8 Mart Mahallesi'nde ikamet eden Zübeyde Alkış (45) isimli 

kadın, penceresinden içeri seken şarapnel parçaları sonucu kafasından yaralandı.  

 

15 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde çıkan 

çatışmalarda, HPG militanları Baz Rezan kod isimli Adnan Bozkurt ile Rênas Devrim kod 

isimli Azad Yılmaz, yaşamını yitirdi.  

 

15 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Kaynartepe Mahallesinde ilan 

edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda 1 polis yaşamını yitirdi, zırhlı araca 

yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda ise 3 polis yaralandı. Çıkan çatışmalarda  

4 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Hüseyin Hüseyinoğlu (22), Özgür 

Çelenk (18), Eyüp Çelik (24) ve isim öğrenilemeyen 1 kişi. 2’si çocuk 7 yurttaş ise yaralandı. 

Yaralan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan 

yurttaşların isimleri şöyle: Veli Nergiz (16), Rifayi İpek (27), Ferhat Kaygaç (22), Yusuf Yakşi 

(16), Mahmut Erdal (56), Berxwedan Gidici (24), Süleyman Boyraz (19).  

 

15 Mart 2016 tarihinde Batman ilinde, Aydınlıkevler Mahallesi'nde 2 kadın güvenlik 

güçleri tarafından vurularak yaşamını yitirdi. İlk bilgilerde, çatışma yaşandığı ve 

kadınlarından birinin intihar ettiği ve diğerinin ise vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Çatışmanın yaşandığı bölgede bulunan görgü tanıklarını beyanlarına göre ise, her iki kadının 

çatışmaya girmediğini ve bir evin bahçesinde güvenlik güçleri tarafından vurularak yaşamını 

yitirdiği belirtildi. Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 2 kadının ait 
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cenazelerin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ruşen Altun ve Nusaybin doğumlu 

Roza Botan kod isimli örgüt militanı Menekşe Ergün’e ait olduğu belirlendi. 

 

15 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi 316. 

Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine polisler tarafından baskın düzenlendi. Çatışma çıktığı 

iddia edilen baskın sırasında 1 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Görgü tanıkları, 

uzun süreli silah sesleri duyulmadığını belirtti. Yaşamını yitiren kişinin Rizgar Çewlik kod 

isimli HPG militanı Beşti Tasalı olduğu belirlendi.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda 1 köy korucusu ağır yaralandı. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, zırhlı polis aracının geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırı sonucu, 1 polis 

yaşamını yitirdi, 1’i ağır 3 polis ise yaralandı. Yaralı polisler, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne 

götürülerek tedavi altına alındı.  

 

18 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasından çıkan çatışmalarda, Zeydan Yanar isimli YPS militanı yaşamını yitirdi.  

 

19 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, özel harekât polisi-Komiser Yardımcısı Ayhan Kıymacı 

yaşamını yitirdi, 7 güvenlik görevlisi ise yaralandı. Aynı bölgede devam çatışmalarda 1 asker 

yaşamını yitirdi. Çıkan çatışmalarda 1996 doğumlu Nesim Atabey ve 1998 Urfa Ceylanpınar 

doğumlu Mehmet Temizer isimli YPS üyeleri yaşamını yitirdi. 

 

20 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda, Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan ve özel harekât polisi Emre Beker (28) 

yaşamını yitirdi.  

 

20 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasından çıkan çatışmalarda, Gümüşhane Kelkit nüfusuna kayıtlı Piyade Üsteğmen Erdem 

Keskin, yaralandı. Yaralı asker, 28 Mart 2016 tarihinde tedavi gördüğü Ankara GATA'da, 

kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, zırhlı araca yönelik gerçekleşen bombalı saldırı ve çıkan çatışmalarda, 4 asker ve 1 

polis yaşamını yitirdi. 4 asker ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Jandarma 

Uzman Çavuş Emre Tunca (25), Jandarma Uzman Çavuş Hidayet Atmış (35), Jandarma 

Astsubay Halit Halal (30) Jandarma Uzman Onbaşı Gökhan Bayraktar, Özel Harekât Polisi 

Gökhan Osman Karaduman. 

 

21 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda, YPS Üyeleri Salih Batmaz ve Ömer Aslan ile YPS-JIN Üyesi 1995 İstanbul 

doğumlu Gurbet Kaya yaşamını yitirdi.  

 

22 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, zırhlı polis aracının geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırı sonucu, 1 uzman 

çavuş yaşamını yitirdi, 9 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Nusaybin Devlet Hastanesi’ne 
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götürülerek tedavi altına alındı. Çıkan çatışmalarda ise Abdullah Ak, Şahin Yılmaz ve Cemal 

Mevlude isimli YPS üyeleri yaşamını yitirdi.  

 

22 Mart 2016 tarihinde Mardin ilinde, Mazıdağı yol ayrımında askeri konvoyun geçişi 

sırasında şiddetli meydana gelen şiddetli patlamada 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi, 3 

özel harekat polisi de yaralandı. 

 

22 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasından çıkan çatışmalarda, 2 polis ve 1 asker yaşamını yitirirken, 1 polis ve 8 asker 

yaralandı.  

 

24 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, bulunan Mermer Jandarma 

Komutanlığı’na HPG militanları tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda, 3 asker 

yaşamını yitirdi, 24 asker ise yaralandı. 

 

24 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, gerçekleşen bombalı saldırı ve silahlı çatışmalarda 3 asker yaşamını yitirdi, 9 

güvenlik görevlisi ise yaralandı.  

 

24 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda, 3 polis ağır yaralandı. Şırnak devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alınan 

yaralı polislerden 2’si, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

24 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, YPS Üyeleri Sinan Bagok kod isimli Nurullah Bozdoğa ve 

Bawer Nisebin kod isimli Mehmet Reşit Alp, yaşamını yitirdi.  

 

25 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasından çıkan çatışmalarda, 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis ise yaralandı.  

 

26 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda, 1 köy korucu yaşamını yitirdi.  

 

26 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Çağçağ Caddesi'nde üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı. Çıkan yangını 

söndürmeye giden itfaiye ekiplerine ateş açılan ateş sonucu, Hacı Yıldız isimli itfaye görevlisi 

vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralandı.  

 

26 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, Rizgar Amed kod isimli YPS Üyesi Ferhat Yaşa, yaşamını 

yitirdi.  

 

26 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasından çıkan çatışmalarda, Cudi Van ve Şervan Amed kod isimli YPS militanları yaşamını 

yitirdi.  

 

27 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şırnak ilinde ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sırasında farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda, Mahmut Surgi, Mehmet Ünal ve Ceylan 

Sayar isimli YPS/YPS-JIN üyelerinin yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi. 
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27 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 6 YPS Üyesi yaşamını yitirdi. Yaşamın yitiren YPS üyelerinin 

isimleri şöyle: Sipan Amed kod isimli Mustafa Ekin, Reşit kod isimli Davut Kurt, Zana kod 

isimli Zeynel Abidin Oral, Şervan Amed kod isimli Habip Akar, Rojvar Arvin kod isimli 

Yüksel Sümbül,  (Rojvar Arvin) ve YPS JIN üyesi Arin Rohat kod isimli Tülay Eren.  

 

27 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalar sırasında, bir binada meydana gelen patlama sonucu göçük 

meydana geldi. Göçük altında 7 askerden 2’si yaşamını yitirdi. Yaralı 5 asker ise Nusaybin 

Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.  

 

28 Mart 2016 tarihinde Urfa’nın Siverek ilçesinde, askeri bir aracın geçişi gerçekleştirilen 

bombalı saldırıda 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek 

tedavi altına alındı. 

 

29 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda, 1 özel harekat polis yaşamını yitirdi.  

 

29 Mart 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve 

Vezirli köyü yolunda seyir halindeki sivil bir araç, zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu tarandı. 

Açılan ateş sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan 2’si Yüksekova Devlet Hastanesine 

götürülürken, diğer 2 yaralının HPG militanı olduğu ve olay yerinde uzaklaştığı belirtildi.  

 

30 Mart 2016 tarihinde Dersim ilinde, Valilik ve adliye binalarına yönelik gerçekleşen 

silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada, DHKP-C militanı Onur Polat, yaşamını yitirdi.  

 

30 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, ilçeden 7 kişiye ait cenaze çıkarıldı. Cenazelerin YPS Üyelerine ait olduğu ileri 

sürüldü. 

 

31 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda, Bayram Tatar isimli yurttaş yaşamını yitirdi. Tatar ailesine mensup 2 kişi ise 

yaralandı.  

 

31 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde, 

polis servis aracının yoldan geçişi sırasında bomba yüklü araç gerçekleşen saldırıda 7 polis 

yaşamını yitirdi. Saldırıda 9’sivil 18’i polis toplam 27 kişi de yaralandı. Saldırıda yaşamını 

yitiren polis memurlarının isimleri: Alper Zor, Necdet Alıcı, Fatih Mehmet Ertuğrul, Mustafa 

Yiğitalp, Serkan Talan, Mustafa Karakaya ve İlyas Kaygusuz. 

 

31 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi. 

 

31 Mart 2016 tarihinde Bitlis'in Mutki ilçesinde kırsalında çıkan çatışmada, 3 HPG 

militanı yaşamını yitirdi, 1 HPG militanı ise yaralandı.  
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31 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalar sırasında, zırhlı araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis 

yaşamını yitirdi, 7 polis ise yaralandı. 

 

01 Nisan 2016 tarihinde Bitlis ili Mutki ilçesi Arpalıseki köyü kırsalında çıkan çatışmada 3 

HPG militanı (Sabri Koçer kod isimli Eşref Öz, Xebat Şoreş kod isimli Serhat Usluğ, 

Serxwebun Garzan kod isimli Şaban Bozan) yaşamını yitirdi. Yaralı olarak yakalanan 1 HPG 

militanı (Bedran Çiyager kod isimli Ramazan Akbaş) da yaşamını yitirdi. Yaralı militanını, 

yakalandıktan sonra işkence edilerek infaz edildiği iddia edildi. 

 

02 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağında 

Dicle mahallesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen bombalı 

saldırıda 5 asker ve 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi.  

 

02 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde ilçesinde, ilan edilen sokağa 

çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmada, özel harekatta görevli komiser yardımcısı Mustafa 

Sezgin (40) ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine götürülen Sezgin, kurtarılmayarak 

yaşamın yitirdi.  

 

02 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, uzman çavuş Sami Saygı (38) ağır şekilde yaralandı. Yaralı 

olarak hastaneye sevk edilen Saygı, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

02 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, HPG militanları tarafından bomba 

yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Meydana gelen patlamada Suriyeli sığınmacı olduğu 

öğrenilen 1 sivil yaşamını yitirdi. 2’si asker, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.  

 

03 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yaşamını yitiren ve YPS üyelerine ait olduğu iddia edilen 2 cenaze çıkarıldı. 

Cenazeler, Antep iline gönderildi.  

 

03 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağında, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5 polis 

memuru yaralandı.  

 

03 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi Adile Naşit 

Caddesi'nde patlayıcının imha edildiği sırada kopan parçaların isabet etmesi sonucu, Leyla 

Geçgen isimli yurttaş yaralandı. İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geçgen, tedavisinin 

ardından taburcu edildi.  

 

03 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, molozlar altında bulunduğu ve YPS üyelerine ait olduğu iddia edilen 5 cenaze 

çıkarıldı. Cenazeler, Elazığ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  

 

04 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesinde, çıkan çatışmada 1 HPG militanı 

(Dersim Beritan kod isimli Senan Muhammedi) yaşamını yitirdi.  

 

04 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağında, YPS üyelerinin gerçekleştirdiği roketli saldırıda 3 asker yaralandı. Hastaneye 
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görülen yaralılardan Binbaşı Turgay Çelik ile astsubay Selçuk Karabakla (34), 

kurtarılamayarak yaşamın yitirdi. 

 

04 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde farklı 

tarihlerde çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 12 YPS üyesine ait cenazenin Erzurum Adli 

Tıp Kurumu'na bekletildiği öğrenildi.  

 

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, 31 Mart 2016 tarihinde polis 

servis midibüsüne yönelik düzenlenen ve 7 özel harekatçının yaşamını yitirdiği bombalı 

saldırıda ağır yaralanarak tedavi altında bulunan komiser yardımcısı Tamer Aktaş, 05 Nisan 

2016 tarihinde, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

05 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, YPS üyesi Ali Altürk yaşamını yitirdi.  

 

05 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalar sırasında, Başak Mahallesi'nde Bahatin Tanguç isimli yurttaş, 

kendisine isabet eden kurşunla yaralandı.  
 

05 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Cudi Mahallesinde zırhlı polis aracına 

yönelik gerçekleşen roketli saldırıda 5 polis yaralandı. Hastaneye götürülen yaralı polislerden 

1’i kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  
 

05 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, farklı tarihlerde çıkan 

çatışmalarda yaşamını yitiren YPS ve YPS-JIN üyelerine ait iddia edilen 9 cenaze, otopsi 

işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  

 

05 Nisan 2016 tarihinde Batman ilinin Sason ilçesinde, askerler ile HPG militanları 

arasında çıkan çatışmada, 5 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların 

isimleri şöyle: Agit Şoreş kod isimli Yusuf Hezer, Baz Mordem kod isimli Metin Şipal, Çiyager 

Serçiya kod isimli Mehmet İhsan Kozanç, Dorşin Cevzi kod isimli Ayşenur Kılıç, Devrim 

Fırat kod isimli Cahit Öztekin. 

 

06 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, Tepe Jandarma Karakolu’na giden 

bir otomobile uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, bir uzman çavuş yaşamını 

yitirdi.  
 

06 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında güvenlik güçleri tarafından atılan bir top mermesi Barbaros Mahallesi'ndeki 

Ebuzettin Tan isimli yurttaşın evine isabet etti. Top mermisinden saçılan şarapnel parçalarının 

vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Tan, Cizre Devlet Hastanesi'ne, ardından da Batman 

Özel Medipark Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altında bulunan Tan, 16 

Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.  

 

06 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde ilçesinde, ilan edilen sokağa 

çıkma yasağı sırasında gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda, 3 özel harekat polisi ve bir uzman 

çavuş yaralandı.  
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06 Nisan 2016 tarihinde Bitlis ili Mutki ilçesi Arpalıseki köyüne bağlı Varan mezrasında,  

askerler ve korucular ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Rıfat Kaya isimli korucu 

yaşamını yitirdi. Çatışmada 1 HPG militanı (Hogir Bamert kod isimli Akif Kansu) yaşamını 

yitirdi.  

 

06 Nisan 2016 tarihinde Muş ili Varto ilçesi Teknedüzü köyü ve kırsalına yönelik başlatılan 

operasyon sırasında çıkan çatışmada 4 HPG militanı yaşamını yitirdi.  

 

06 Nisan 2016 tarihinde Dersim ili kırsalında Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan 

askeri operasyonda, 1 HPG militanının yaşamını yitirdiği, 1 HPG militanının ise yaralı 

yakalandığı, Valilik tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.  

 

07 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, farklı tarihlerde çıkan 

çatışmalarda yaşamını yitiren 9 YPS üyesine ait cenaze, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na 

götürüldü. 

 

07 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yıkımı gerçekleştirilen yapılardan oluşan moloz yığınlarının döküldü Dicle 

Üniversitesi arazisinde, moloz yığınları arasında kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait 

cenaze bulundu. Cenaze, bulunduğu yerden alınarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı 

ile polis eşliğinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 

07 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda 1 binbaşı, 2 Emniyet Amiri ve 2 polis memuru yaşamını yitirdi. 5 

polis memuru ise yaralandı. Yaşamını yitiren asker ve polislerin isimleri: Jandarma binbaşı 

Ahmet Karaman, Emniyet Amirleri Doğan Sakarya ve Zafer Kurt, polis memurları Salih Taç 

ile Erkan Başpehlivan.  

 

08 Nisan 2016 tarihinde Dersim ili kırsalında bulanan Roj Deresi bölgesine yönelik 

başlatılan askeri operasyonda gerçekleştirilen bombardıman sonucu, Sefkan Dersim kod 

isimli HPG militanı Eren Top yaşamını yitirdi.  

 

08 Nisan 2016 tarihinde Bitlis ili Mutki ilçesinde, kırsalında askerler ile HPG militanları 

arasında çıkan çatışmada, Bedran Çiyager kod isimli HPG militanı Ramazan Akbaş yaşamını 

yitirdi.  

 

08 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağında, Dicle Mahallesinde zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda, 4 

güvenlik görevlisi yaralandı.  

 

08 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, YPS Üyeleri Hebun Silopi kod isimli Sevim Arzu,, Gelhat Botan 

kod isimli Mazlum Eren, Rızgar Garzan kod isimli Yunus Erdem yaşamını yitirdi. 9 Nisan 

2016 tarihinde devam eden çatışmalarda ise, YPS Üyeleri Yılmaz Tolhildan kod isimli 

Yılmaz Kalan ile Mazlum Pirdoğan kod isimli Selim Tekin yaşamını yitirdi.  

 

09 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 1 özel harekat polisi ağır yaralandı.  
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09 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ile Şırnak Devlet 

Hastanesi'nin arasında bulunan bölgede fırın çalıştıran ismi öğrenilemeyen bir kişi, başına 

kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan yurttaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına 

alındı.  

 

09 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesinde, ilçe kaymakamlığı ve polis 

lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda 1 polis memuru yaşamını yitirdi. Çatışmanı 

yaşandığı sırada yoldan geçen bir sivil yurttaş vurularak yaşamını yitirdi.  

 

10 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 3 özel harekat polisi ağır yaralandı. Yaralı polisler, İlçe Devlet 

Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına alındı. 

 

10 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, başından vurularak ağır yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi 

altına alınan özel harekat polisi Serkan Yılmaz, yaşamını yitirdi.  

 

10 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, S.A. (14) isimli çocuk, Gırnavas Mahallesi’nde evinde 

bulunduğu sırada isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı çocuk, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne 

kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

11 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde ilçesi, farklı tarihlerde çıkan 

çatışmalarda yaşamını yitiren YPS üyelerine ait 6 cenaze, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na 

gönderildi. Ayrıca, 29 Mart 2016 tarihinde çıkan çatışmalarda 1990 Mardin doğumlu Rubar 

Qoser kod isimli YPS üyesi Vedat Arsu'nun yaşamını yitirdiği duyuruldu.  

 

12 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı’na HPG 

militanları tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi. 

Saldırıda 38’i asker, 6’sı asker yakını ve 2 sivil olmak üzere toplam 46 kişi yaralandı.    

 

12 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı. 

 

12 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde ilçesi, dağlıca bölgesinde askerler 

tarafından operasyon icra edildiği sırada meydana gelen patlamada 1 asker yaşamını yitirdi, 

1’i ağır 4 asker yaralandı.  

 

12 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda 1 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. 

 

Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda 

yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Karaman, 13 Nisan 2016 tarihinde GATA’da 

tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.  

 

13 Nisan 2016 tarihinde Muş ili Korkut ilçesi ile Bitlis Güroymak ilçesi kırsalında çıkan 

çatışmalarda, 2 HPG militanı (Xemgin Koçer kod isimli Cemil Ateş, Bahoz Serhat kod isimli 

Mesut Kızılsoy) yaşamını yitirdi, 1 HPG militanı ise Mahsun Farqin kod isimli Kasım Şanlık) 

yaralı olarak yakalandı.  

http://www.hurriyet.com.tr/index/jandarma
http://www.hurriyet.com.tr/index/mustafa-karaman
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13 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Midyat ilçesi, ilçesi kırsalında çıkan çatışmada, 2 HPG 

militanı (Andok Cıbıldini kod isimli Özgür Yıldırım, Numan Serhat kod isimli Sabır 

Karakaya) yaşamını yitirdi.  

 

Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda 

yaralanan polis memuru Ozan Özmen, 14 Nisan 2016 tarihinde GATA’da tedavi gördüğü 

sırada yaşamını yitirdi.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağının 

ardından düzenlenen askeri operasyon sırasında gerçekleşen bombardıman sonucu, 8 HPG 

militanı (Bager Cudi kod isimli Resul Elemholi, Zağros Ciwan kod isimli Vedat Hesas, 

Mordem Tirej kod isimli Erhan Kaya, Serhildan Hınıs kod isimli Ensar Oruç, Agit Kürdistan 

kod isimli Selim Güven, Mervan Zana kod isimli Kadir Kon, Çekdar Şax kod isimli Uğur 

Aras, Munzur Amed kod isimli Hakan Okşak) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanlardan 

3’ünün, askerlerce sağ yakalandıktan sonra işkence edilerek ve kafalarına kurşun sıkılarak 

infaz edildiği iddia edildi. 

 

15 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre Şırnak ilinde ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren YPS üyelerine ait 2’si kadın 10 kişiye ait 

cenazenin, Şırnak devlet hastanesinde bekletildiği öğrenildi. YPS örgütü tarafından yapılan 

açıklamada ise, çatışmalarda 19 YPS üyesinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yaşamanı yitiren 

10 YPS üyesinin isimleri şu şekilde açıklandı: Ceylan Sayar, Gurbet Kaya, Salih Batmaz, 

Sekvan İlhan, Yusuf Aybak, Şeyhmuz Koç, Ömer Aslan, Yasin Elçi, Mehmet İnal, Mahmut 

Sürgit, Mehmet Sait Külter, Cemil Külter, Zaman Kılınç, Mehmet Gül, Baran Kaval 

 

15 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesine bağlı Taşlık ve Yazır köyleri arasında 

devriye görevi yürüten zırhlı aracın geçişi sırasında, HPG militanları tarafından 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı. 

 

15 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda, 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışma bölgesinde bir binanın çökmesi sonucu 

enkaz altında kalan 7 güvenlik görevlisi ise yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri hastanelere 

kaldırılarak, tedavi altın alındı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bir özel harekat polisi, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda 

yaralanan Özel Harekat polisi Kürşat İnan, 16 Nisan 2016 tarihinde GATA’da tedavi 

gördüğü sırada yaşamını yitirdi.  

 

16 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında zırhlı araca 

yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıda, 1’i ağır 4 özel harekat polisi yaralandı. Şırnak Devlet 

Hastanesine götürülen yaralı polislerden durumu ağır olan Hüseyin Danacı, kurtarılamayarak 

yaşamı yitirdi.  

 

16 Nisan 2016 Siirt ili Eruh ilçesinde, kırsalında çıkan çatışmada 2 HPG militanı (Harun 

Silopi kod isimli Reber Şayık, Serhat Cudi kod isimli Mahmut Küçük) yaşamını yitirdi.  
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16 Nisan 2016 Kars ili Sarıkamış ilçesinde, askerler ile HPG militanları arasında çıkan 

çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne kaldırıldı. Çatışmada 1 HPG militanı (Şerzan Kertewin kod isimli Murat Talay) 

yaşamını yitirdi. 

 

17 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu 4 polis yaralandı. Nusaybin 

Devlet Hastanesine götürülen yaralı polislerden biri, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

17 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde ilçesi, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sırasında çıkan çatışmalarda, 1 özel hareket polisi yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.  

 

17 Nisan 2016 tarihinde Erzurum ili, kırsalında (Sarıyayla alanı) başlatılan askeri 

operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 HPG militanı (Mahir Malazgirt kod isimli Emrah Kurt, 

Rubar Tatvan kod isimli Agit Gülen, Roni Serhat kod isimli Cahit Ekmekçi) yaşamını yitirdi. 

 

18 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, farklı tarihlerde çıkan 

çatışmalarda yaşamını yitiren 6 YPS üyesine ait cenaze, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na 

götürüldü. 

 

18 Nisan 2016 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesinde, kırsalında başlatılan askeri operasyon 

sonrası çıkan çatışmada 2 HPG militanı (Zınar Farqin kod isimli Mehdi Koyun, Kendal Muş 

kod isimli Rıdvan Koç) yaşamını yitirdi.  

 

18 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi ile Qamişlo sınır hattında çıkan 

çatışmada, 18 YPS üyesi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların cenazeleri, Mardin 

iline götürüldü.  

 

18 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, 1 uzman onbaşı ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine götürülen 

yaralı asker, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda, Azad Şoreş kod isimli YPS 

Üyesi Zeki Adıyeke yaşamını yitirdi.  

 

Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda 

yaralanan Özel Harekat polisi Hakan Yurtoğlu, 19 Nisan 2016 tarihinde GATA’da tedavi 

gördüğü sırada yaşamını yitirdi.  

 

18 Nisan 2016 Van Merkez İpekyolu ilçesi, Hacıbekir mahallesinde bulunan Van Gölü 

Endüstri Meslek lisesi yakınında çıkan çatışmada 2 Özel Harekat polisi yaralandı. 

Yaralanan polislerden Abdullah Delibaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdi.  

 

19 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili, kırsalında gerçekleştirilen askeri operasyonda 2 HPG 

militanı (Kendal Ararat kod isimli Harun Daşdemir, Amara Dersim kod isimli Dilber Ceylan) 

yaşamını yitirdi.  

 

19 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, el yapımı 

patlayıcının patlatılması sonucu 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Hastaneye götürülen 
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yaralılardan 2’si (Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Erdi Eker, Jandarma Uzman 

Çavuş Habib Gökçe) kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

20.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman 

Karabulak, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Kasım Karabulak ile köyde oturuyorduk. 

Köy işleriyle uğraşıyorduk. 02.02.2016 tarihinde traş olmak için evden ayrıldı ve o günden 

beri haber alamadık. Bir yerlere çalışmaya gittiğini sandık. Ancak basından edindiğimiz 

bilgiye göre kardeşim Yüksekova’da yaralanmış ve Hakkâri devlet hastanesinde yatmaktadır. 

Durumunu merak etmekteyiz. Dedem ve ağabeyi Hakkâri’ye gittiler. Ancak görüştürmemişler. 

Kardeşim ne durumdadır bilmiyoruz. Durumu hakkında bilgi almak istiyoruz. Bu konuda 

sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”  

 

20 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, farklı tarihlerde çıkan 

çatışmalarda yaşamını yitiren 7 YPS üyesine ait cenaze, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na 

götürüldü. 

 

21.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halit Tunç, şu 

beyanlarda bulundu: “ Benim oğlum Cemil Tunç, 18 Mart 2016 tarihinde Bağlar / 

Kaynartepe’de çatışmada yaşamını yitirdi. Oğlum 2009 tarihinden beri kayıptı. Biz oğlumun 

yaşamını yitirdiğini basından duyduk. Bunun üzerine 19.04.2016 tarihinde Diyarbakır TEM 

Şube’de teşhis işleminde bulunduk. Oğlumun cenazesini fotoğraftan teşhis etmeme rağmen 

benden kan örneği alındı. Ben oğlumun cenazesinin bir an evvel tarafıma teslimini talep 

ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   

 

22 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yaşamını yitiren ve YPS üyesine ait olduğu iddia edilen 1 cenaze çıkarıldı. Cenaze,  

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.  

 

22 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, Aso Zağros kod isimli YPS Üyesi Yekta Atlı yaşamını yitirdi.  

 

22 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, 2’si polis ve 5’i asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisi yaralandı.  

 

23 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu ağır yaralandı. Hastaneye 

götürülen yaralı asker, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

23 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, gerçekleşen iki ayrı patlamada 3 asker yaşamını yitirdi, 12 asker 

yaralandı. 

 

24 ve 25 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 3 YPS üyesi yaşamını yitirdi.  

 

25 Nisan 2016 tarihinde Hakkari iline bağlı Oğul Köyünde, başlatılan askeri operasyonda 

çıkan çatışmalarda 1 HPG militanı (Botan Devrim kod isimli Metin Kaçar) yaşamını yitirdi. 1 

HPG militanı (Canşêr kod isimli) ise yaralandı.  
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25 Nisan 2016 tarihinde Kars’ın Kağızman ilçesi, kırsalında gerçekleştirilen askeri 

operasyonda çıkan çatışmada 5 HPG militanı (Andok Ararat kod isimli Ferdi Aydemir, Botan 

Kod isimli Şeyhmus Dinç, Dara Kurtay kod isimli Cafer Tağman, Harun Tolhildan kod isimli 

Murat Aras, Welat Ararat kod isimli Ümit Polat) yaşamını yitirdi. 

 

26 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, Jandarma Uzman Çavuş Turan Çelik (26) açılan ateş sonucu başından 

vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve GATA’da tedavisine devam edilen Çelik, 29 

Nisan 2016 tarihinde, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

27 Nisan 2016 Muş ili Varto ilçesi Taşdibek köyü yakınlarında, polise ait zırhlı aracın geçişi 

sırasında meydana gelen patlama 3 özel harekat polisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 

polislerden biri, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

28 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yaşamını yitiren ve YPS üyesine ait olduğu iddia edilen 1 cenaze çıkarıldı. Cenaze,  

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.  

 

28 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda, 1 üsteğmen ağır yaralandı. Hastaneye götürülen yaralı asker, kurtarılamayarak 

yaşamını yitirdi. 

 

29 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, 3’ü asker ve 3’ü polis olmak üzere 6 güvenlik görevlisi yaralandı.  

 

30 Nisan 2016 Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda, Yüzbaşı Alper Kerem ağır yaralandı. Kerem, götürüldüğü hastanede, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda gerçekleştirilen roketli saldırıda ise 1 uzman 

çavuş ve 2 polis yaralandı. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan yaralı asker, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.   

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan gerçekleşen 

saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi, 14 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Nusaybin ve Mardin 

Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda yaşamını yitirin askerlerin 

isimleri şöyle: Jandarma Uzman Çavuşlar Sinan Oruç, Serdar Yıldırım ve Hakan Duygal. 

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 15. 

Sokak'ta özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında, Cegerxwin Serhat kod 

isimli HPG militanı Mahmut Çar vurularak yaşamını yitirdi.  

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, IŞİD üyeleri tarafından Emniyet Müdürlüğü binasına 

yönelik bombalı araçla gerçekleşen saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, 18’i polis 22 kişi ise 

yaralandı. 6 Mayıs 2016 tarihinde, yaralı polis memurlarından Mehmet Öter (45), tedavi 

gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, güvenlik güçleri ile YPS Üyeleri arasında çıkan 

çatışmalarda, Piyade Uzman Çavuş Burak Saraçlı ağır yaralandı. Şırnak Askeri Hastanesi’ne 

kaldırılan Saraçlı, kurtarılamayarak yaşamın yitirdi.  
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01 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesinde, Dicle Jandarma Komutanlığı'na 

bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından 

yapılan açıklamada, 1 askerin yaşamını yitirdiği, 20 asker ile asker yakını olduğu belirtilen 3 

kişinin yaralandığı belirtildi.  

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Şemdinli ilçesi, Ortaklar köyünde bulunan Ortaklar 

Karakolu’na bağlı Hapuşt Tepe Üs bölgesine yönelik saldırıda bulunan HPG militanları ile 

askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi. 

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi, kırsalında gerçekleştirilen askeri 

operasyonda 6 HPG militanı yaşamını yitirdi.  

 

03 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi, kırsalında operasyon başlatan askerler 

ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, uzman çavuş Gökhan Aslan yaşamını yitirdi, 1 

asker ise yaralandı. 

 

04 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesinde, Üçyol Jandarma Karakolu'na HPG 

militanları tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, 1 asker yaşamını yitirdi. 

2’si ağır 10 asker ise yaralandı. 

 

04 Mayıs 2016 tarihinde Muş'un Varto ilçesinde, 27 Nisan günü polise ait zırhlı aracın 

geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan özel harekât polisi Yücel Kurtoğlu, 

GATA'da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. 

 

05 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, Uzman Çavuş Abdullah Şimşek ağır yaralandı. GATA tedavi 

tedavisine devam edilen Şimşek, 12 Mayıs 2016 tarihinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

05 Mayıs 2016 tarihinde, YPS tarafından basın organlarına gönderilen yazılı açıklamada,  

çıkan çatışmalarda Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 ve Şırnak ilinde 1 YPS üyesinin yaşamını 

yitirdiği duyuruldu.  

 

05 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 1 asker ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan 

yaralı asker, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

05 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ili kırsalında çıkan çatışmada, TKP/ML TİKKO üyesi 

Sinan kod isimli Haydar Arğal ve Rıza kod isimli Murat Tekgöz yaşamını yitirdi.  

 

08 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 3 asker yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan 3 

yaralı asker, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşamın yitiren askerlerden isimleri 

belirlenenler şöyle: Uzman Çavuş Ferhat Aktaş (23), Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Poyraz 

ve ismi öğrenilemeyen 1 asker. 

 

09 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, Jandarma Uzman Çavuş Engin Şahin ağır yaralandı. Nusaybin 

Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  
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10 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka mahallesinde 10. 

sokakta, zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 polis yaşamını yitirdi, 3 

polis ise yaralandı. 

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Mardin’in Midyat ilçesi yakınlarında, zırhlı askeri aracın geçişi 

sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda, 5 asker yaralandı. 

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesi Batıkent mevkisinde, polis 

servis aracının geçişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda 3 yaşamını yitirdi. 12'i polis 

ve 33'ü sivil toplam üzere toplam 45 kişinin yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin, 

Bismil ilçesinde gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürülen yurttaşlar oldukları 

öğrenilirken, patlamada yaşamını yitiren yurttaşların isimleri şöyle: Belediye Meclis Üyeleri 

Tufan Genç ile Zafer Koluman ve Mehmet Argul. 

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, güvenlik güçleri ile YPS Üyeleri arasında çıkan 

çatışmalarda, bir özel harekât polisi yaşamını yitirdi.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ilinde, güvenlik güçleri bir araca ateş açması sonucu çıkan 

çatışmada, Herokol kod isimli PKK militanı Cüneyt Aydar yaşamını yitirdi. 

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilin Baykan ilçesi, kırsalında çıkan çatışmada Xemgin Wan 

kod isimli HPG militanı Mehmet Çelik yaşamını yitirdi.  
 

13 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’ ili Çukurca ilçesi, Çığlı üs bölgesinde güvenlik güçleri 

ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada 6 asker yaşamını yitirirken, 8 asker ise yaralandı. 

Çatışma bölgesinde bulunan Kobra tipi helikopterin militanlarca düşürülmesi sonucunda da, 2 

pilot asker yaşamını yitirdi.  

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında yaşamın yitiren ve YPS üyesine ait olduğu belirtilen bir cenaze bulundu. Cenaze, 

otopsi işlemleri için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesinde, güvenlik güçleri ile HPG militanları 

arasında çıkan çatışmada 3 HPG militanı yaşamını yitirdi. 1 HPG militanı ise yaralı olarak 

yakalandı.  

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından YPS üyesine ait olduğu iddia edilen bir cenaze bulundu. 

Cenaze, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.  

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından YPS üyelerine ait olduğu iddia edilen bir kadın ve bir 

erkeğe ait olmak üzere 2 cenaze bulundu. Cenazeler, otopsi işlemleri için Mardin Devlet 

Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 

14 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, kent merkezinde çıkan çatışmalarda 2 HPG 

militanının yaşamını yitirdi.  
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14 Mayıs 2016 tarihinde Kars Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde askerler ile HPG 

militanları arasında çıkan çatışmada, 2 HPG militanı yaşamını yitirdi.  

 

14 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Bahçelievler Mahallesi'ne bağlı sanayi bölgesinde yurttaşların yaşamaya başladığı 

çadırların bulunduğu alana, çatışmalar nedeniyle isabet eden çok sayıda mermi ve top 

şarapneli düştü. Gece saat 01.00 sıralarında çadırda uyurken koluna şarapnel parçası isabet 

eden Ali Sümbül (22) isimli yurttaş ağır yaralandı. Aşırı kan kaybeden Sümbül için 155 polis 

ve 112 saatlerce aramasına rağmen, sabah saat 05.00'e kadar ambulans gelmedi. Sümbül kan 

kaybı sonucu yaşamını yitirdi.  Düşen şarapnellerden birinin ayağına isabet etmesi sonucu, 

soyismi öğrenilemeyen Rabia isimli yaşlı bir kadın da yaralandı.  

 

15 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından YPS üyesine ait olduğu iddia edilen, ancak cinsiyeti 

öğrenilemeyen ve bir battaniyeye sarılı halde bir cenaze çıkarıldı. Cenaze, Gazi Yaşargil 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Mayıs 2016 tarihinde 

çıkan silahlı çatışma esnasında 1 askerin (Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal) yaşamını 

yitirdiği ve 6 askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, çatışmada 6 örgüt militanının 

yaşamını yitirdiği kaydedildi.  

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Mayıs 2016 tarihinde 

Kars ili Kağızman ilçesinde operasyon sırasında ağır yaralanan bir askerin, 16 Mayıs 2016 

tarihinde tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.  

 

15 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’ ili Yüksekova ilçesi, Dağlıca bölgesinde güvenlik 

güçleri ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, 1 asker yaşamın yitirirdi. 1’i ağır 2 asker 

ise yaralandı. Çatışmada, 3 HPG militanı yaşamını yitirdi.  

 

16 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, Piyade Uzman Çavuş Osman Vurgun yaşamını yitirirken, 4 

asker ise yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı 

askerlerden bir uzman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

17 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda 10 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Midyat ile Ömerli ilçeleri arasındaki zırhlı aracın 

geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda ise 2 asker yaralandı.  

 

Şırnak ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ve farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda 

yaşamını yitiren 3’ü kadın 13 YPS üyesine ait cenazenin, İl Devlet Hastanesi'nde teşhis için 

bekletildiği, 18 Mayıs 2016 tarihinde öğrenildi. 

 

18 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 1 asker yaşamını yitirdi, 5 güvenlik görevlisi ise yaralandı. 

 

18 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, zırhlı aracın geçişi sırasında 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi. 4’ü ağır 9 asker ise yaralandı. 
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19 Mayıs 2016 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi, kırsalında askerler ile HPG militanları 

arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. 

 

19 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Gürpınar ve Çatak ilçeleri, yol ayrımında çıkan çatışmada 

1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise yaralandı. Çatışma sonrası bölgeye giden zırhlı araçlardan 

birinin geçirdiği kaza sonucu 1 asker yaşamını yitirdi. Çatışmada yaralanan 1 HPG militanı 

ise, Dönemeç Çayı’na düşerek yaşamını yitirdi.  

 

19 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Gürpınar ilçesi, kırsalında çıkan çatışmada 2 HPG militanı 

yaşamını yitirdi.  

 

19 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, zırhlı aracın geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda 10 

güvenlik görevlisi yaralandı. İlçe Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan yaralı 

güvenlik görevlilerinden 3’ü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

20 Mayıs 2016 tarihinde Van ili,  kırsalında çıkan çatışmada Şervan Zagros kod isimli HPG 

militanı Rıdvan Özçakı, yaşamını yitirdi.  

 

20 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl ili Solhan ilçesi, kırsalında ormanlık bölgede askerler ile 

HPG militanları arasında çıkan çatışmada, 3 HPG militanı yaşamını yitirdi.   

 

20 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Artuklu ilçesi, bağlıca köyünde köy korucu Kazım 

Kavak uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine giden ve köy girişinde 

zırhlı araçların geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda 8 asker yaralandı.  

 

21 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi, Üçkuyu mevkiinde çıkan silahlı 

çatışmada, Kurtay Faraşin kod isimli HPG militanı Ozan Çelik yaşamını yitirdi.  

 

23 Mayıs 2016 tarihinde Erzincan’ın Kemah ilçesi, yol hattında çıkan çatışmada 3 HPG 

militanı (Mahir Botan kod isimli Mahir Kurt, Dijwar Batman kod isimli Serhat Taş, Seyithan 

Biryas kod isimli İbrahim Galin) yaşamını yitirdi.  

 

23 Mayıs 2016 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Mayıs 

2016 tarihinde Şırnak ilinde süren operasyonlar esnasında ağır yaralanan ve tedavisine 

GATA'da devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak  

yaşamını yitirdiği duyuruldu. 05 Nisan 2016 tarihinde Silopi ilçesindeki çatışmalarda 

yaralanan Fırat Palamut (25) isimli özel harekat polisinin, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını 

yitirdiği duyuruldu.  

 

23 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’ ili Yüksekova ilçesi, ilçesinde çıkan çatışmada 8 HPG 

militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların isimleri şöyle: Agir Adar kod isimli 

Yunus Dolanbay, Hogir Gever kod isimli Neçirvan Kaya, Bahoz Botan kod isimli Erkancan 

Ecevit, Çekdar Azad kod isimli Abdurrahman Tunç, Diler Arin kod isimli Çiya Yusufi, Pılıng 

Faraşin kod isimli Erhan Abo, Şervan kod isimli M.Salih Büyüktertaş ve Welat Kop isimli 

Sinan Örnek. 
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24 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesi ile Ağrı ili Doğubayazıt ilçeleri arasında 

kalan bölgede yol kesme eylemi yapan HPG militanlarına yönelik, helikopter destekli askeri 

operasyon başlatıldı. Bölgeye giden zırhlı askeri araçların geçişi sırasında gerçekleşen 

bombalı saldırı sonucu, 6 asker yaşamını 2 asker ise yaralandı. Yaşamını yitiren askerlerin 

isimleri şöyle: İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur, Astsubay İbrahim Tıraş (25), 

jandarma uzman çavuşlar Murat Sarıgül (43), Emre Türkmen (27) ve Ferdullah Kaygusuz 

(24) ile ismi öğrenilemeyen 1 astsubay. 

 

24 Mayıs 2016 tarihinde, Ağrı ili Çaldıran ilçesi ile Ağrı ile Doğubayazıt ilçeleri arasında 

bulunan Tendürek Dağı bölgesinde, zırhlı aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı 

saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı. 

 

24 Mayıs 2016 tarihinde Bitlis ilinde, Bölükyazı Jandarma Karakolu'na HPG militanları 

tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan uzman çavuş, 

helikopterle Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

24 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde, ilan 

edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, zırhlı aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı 

saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 özel harekat timi ağır yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

25 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, Zewkan köyü kırsalında 

operasyon başlatan askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, 8 HPG militanı 

yaşamını yitirdi.  

 

25 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Midyat ilçesinde, bulunan Anıtlı Jandarma Karakolu'na 

yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 1 asker ve 2 köy korucusu yaşamını yitirirken, 9 

asker ise yaralandı. Gerçekleşen bombalı saldırıda 1 HPG militanı da yaşamını yitirdi.  

 

26 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ili Ovacık ilçesi, Kuşlucu karakolu yakınlarında 

operasyona çıkan askerlere yönelik gerçekleşen saldırı ardından çıkan çatışmada, 1 asker 

yaşamını yitirdi, 2 asker ise yaralandı. Elazığ Asker Hastanesi’ne götürülen yaralı 2 askerden 

1’i kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

26 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, gerçekleşen bombalı saldırıda 1 asker yaşamın yitirdi, 1 polis ise 

yaralandı. Hastaneye götürülen yaralı polis, kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  

 

27 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 

Kevenli TOKİ'de güvenlik güçleri ile YPS Üyeleri arasında çıkan çatışmada, Şoreş Mamxura 

kod isimli YPS Üyesi Yaşar Turgut  yaşamını yitirirken, 2 güvenlik görevlisi ise yaralandı. 

 

28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesi kırsalında askerler ile HPG militanları 

arasında çıkan çatışmada, 2 HPG militanı (Viyan Bahoz kod isimli Cemile Sünger, Sperti 

Herekol kod isimli Ferhat Kartal) yaşamını yitirdi. 

  

29 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesinde, Zeyrek Jandarma Karakol 

Komutanlığı’nın yaklaşık 1 kilometre batısında bulunan Lice-Kulp karayolu üzerinde yol 

http://www.hurriyet.com.tr/index/van
http://www.hurriyet.com.tr/index/jandarma
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kontrol noktasına bombalı saldırıda bulunuldu. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından 

yapılan açıklamada, 5 köy korucusu ve 1 sivil yurttaşın yaralandığı belirtildi.  

 

30 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan 

çatışmalarda, 1 özel harekât polisi ağır yaralandı. Şırnak Asker Hastanesine götürülen yaralı 

polis, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

30 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Merkez İpekyolu ilçesi, Hacıbekir mahallesinde zırhlı 

polis aracının geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda, 2 polis yaşamın yitirdi, 1 polis 

ise yaralandı. 

 

30 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 sivil yurttaş yaşamını yitirirken, 5’i polis 19 kişi de 

yaralandı. 

 

30 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’ ili Şemdinli ilçesi, kırsalında çıkan çatışmada 1 HPG 

militanı (Silav Rover kod isimli Gülsüm Akıncı) yaşamını yitirdi.  

 

30.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Tahir 

Yürümeyen, şu beyanlarda bulundu: “Ben, eşim ve üç çocuğumla yukarıda belirttiğim 

adreste ikamet ediyordum. Sur’da başlayan sokağa çıkma yasağında ben ve 2 çocuğumla 

çıktık. Eşim ve oğlum Yusuf çıkamadılar. Bir ara bir günlük yasak kalktığında bir daha 

çıkamadı. İçeri de kaldı ve kendisinden bir daha haber alamadık. Sonra yaşamını yitirenler 

oldu bende DNA için kan verdim. Böylece benim çocuğumda Sur’da yaşamını yitirdiğini 

öğrendim. Cenazemi aldım, defnettim. Oğlum Yusuf öğrenciydi. Okuyordu ve herhangi biriyle 

bir ilişkisi yoktu. Oğlumun ölümünden sorumlu olanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

 

01 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi, kırsalında bir köye askerlerce düzenlenen 

operasyonda, 2 HPG militanı (Nurhak kod isimli Kamil Malgaz, Hasan kod isimli Fuat 

Kasbaş) yaşamını yitirdi. 

 

01 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında gerçekleşen patlamada 1 asker ve 2 özel harekât polisi yaşamını yitirdi, 11 güvenlik 

görevlisi yaralandı. 

 

01 Haziran 2016 tarihinde Dersim ili Pülümür ilçesinde, Jandarma Asayiş Bölük 

Komutanlığı'na uzun namlulu silahlarla ateş açıldıktan bir süre sonra, bombalı bir araçla 

saldırı gerçekleşti. Bombalı saldırıda 3 asker yaralandı.  

 

02 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda 1 jandarma özel harekâtçı yaşamı yitirdi, 2 asker ise yaralandı. 

Aynı gün Yenişehir Mahallesi’nde YPS üyelerine ait 2 cenaze bulundu.  

 

03 Haziran 2016 tarihinde Dersim ili Pülümür ilçesinde, çatışmalarda yaşamını yitiren 

HPG militanlarına ait olduğu belirtilen 3 cenaze, ilçe sağlık ocağına götürüldü. Cenazeler 

otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  
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03 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesi, Kâğıtlı köyü mevkiinde zırhlı askeri 

aracın geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda 1’i ağır 8 asker yaralandı.  

 

04 ve 05 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesi, kırsalında başlatılan askeri 

operasyonda çıkan çatışmada, 7 HPG militanı (Bahtiyar Amed kod isimli Recep Kaplan, 

Tolhildan kod isimli Mikail Oğuz, Axin Avaşin kod isimli Berivan Yardımcı, Haki Pir kod 

isimli Muhammed Emin Önalan, Kahraman Farqin kod isimli İkram Mağaç, Rojinda Ruken 

kod isimli Kader Erenç ve Zana Tekoşer kod isimli Polat Aktaş) yaşamını yitirdi.  

 

05 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamın 

yitiren 11 YPS üyesine ait cenaze, bulundukları yerlerden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne 

götürüldü. Devlet hastanesinde 25 YPS Üyesine ait cenaze bulunuyor. 

 

05 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ilinde, merkeze bağlı Yeniaslanbaşlar köyünde bulunan 

Jandarma Karakolu'na HPG militanları tarafından gerçekleştirilen saldırıda, ağır yaralanan bir 

köy korucu sevk edildiği hastanede, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çatışma sırasında 1 

HPG militanının da yaşamı yitirdiği iddia edildi.  

 

07 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi, kırsalında başlatılan askeri 

operasyonda gerçekleştirilen hava bombardımanında 1 HPG militanı (Andok Özgür kod isimli 

Eser Tekin) yaşamını yitirdi.  

 

08 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Midyat ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik 

bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırıda 2 kadın polis memuru ve 3’ü sivil olmak üzere 5 

kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 28’i güvenlik görevlisi ve 23’ü sivil olmak üzere 51 kişi ise 

yaralandı. 09 Haziran 2016 tarihinde, hastanede tedavi gören yaralı polis memurlarından biri 

daha, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren 1 HPG militanı (Dirok Amed 

kod isimli İshak Katar) yaşamını yitirdi. 

 

08 Haziran 2016 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi, kırsalında düzenlenen askeri 

operasyonda çıkan çatışmada 2 HPG militanı (Pirdoğan Berzan kod isimli Eyüp Kartal, 

Rüstem Serhad kod isimli Mehmet Meni) yaşamını yitirdi.  

 

10 Haziran 2016 tarihinde Van ili Merkez İpekyolu ilçesinde, özel harekat timleri 

tarafından operasyon düzenlenen Hacıbekir mahallesinde çatışma çıktı. Çatışmada 3 örgüt 

mensubunun yaşamını yitirdiği, 4 örgüt mensubunun ise yaralandığı iddia edildi.  

 

10 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli İlçesi'nde, Irak sınırına yakın bir noktada 

bulunan Tekeli Tabur Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine HPG militanları tarafından 

gerçekleştirilen saldırıda ve ardından çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 1’i ağır 4 asker 

ise yaralandı. Çatışmada 2 HPG militanı (Dilşer Cudi kod isimli Abdulhaluk Şedal, Demhat 

Van kod isimli Davut Bağgezen) yaşamını yitirdi. 

 

10 Haziran 2016 tarihinde Şırnak iline bağlı dağkonak köyünde bulanan askeri bir üsse 

bomba yüklü bir araçla gerçekleşen saldırıda, 1 HPG militanı (Bahoz Hakkari kod isimli Naci 

Bozkurt) yaşamını yitirdi.  

 

12 Haziran 2016 tarihinde Bitlis ili Mutki ilçesinde, kırsalında çıkan çatışmada 1 HPG 

militanı (Rezan Argeş kod isimli Siracettin Karataş) yaşamını yitirdi. 
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13 Haziran 2016 tarihinde Dersim ili Ovacık ilçesi merkezinde bulunan adliye lojmanlarına 

yönelik bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2’si polis 9 kişi yaralandı. Yaralılar, İlçe Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

13 Haziran 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi, sebze hali kavşağında bir araca 

polis tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 örgüt militanı yaşamını yitirdi. Araç içerisinde 

bulunan DBP Edremit İlçe Örgütü yöneticisi Ahmet Demirağaç’ın yaşamını yitirdiği ve Naci 

Acar isimli yurttaşın ise yaralandığı öğrenildi. Çatışmada 1 polis memuru ise ayağından 

yaralandı.  

 

14 Haziran 2016 tarihinde Bingöl ili Adaklı ilçesi, Maltepe Köyü kırsalında düzenlenen 

operasyonda askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, 1 HPG militanı (Özgür 

Muş kod isimli Engin Özün) yaşamını yitirdi.  

 

14 Haziran 2016 tarihinde Dersim ili Mazgirt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını 1 

HPG militanı (Kemal Sidar kod isimli Ercan Ateş) yaşamını yitirdi.  

 

14 Haziran 2016 tarihinde Van ili Gevaş ilçesinde, zırhlı aracın geçişi sırasında 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2’si ağır 6 polis yaralandı.  

 

15 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli İlçesi'nde, askeri aracın geçişi sırasında 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 asker yaralandı.  

 

15 Haziran 2016 tarihinde Muş ili Kızılağaç beldesinde, bulunan Jandarma Karakoluna 

HPG militanları tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı ardından çıkan 

çatışmada,   1’i ağır 3 köy korucusu yaralandı. Muş Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralı 

koruculardan durumu ağır olan Salih Erten isimli korucu, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

20 Haziran 2016 tarihinde Hakkari-Van karayolunda çıkan çatışmada 1 HPG militanı 

(Çiyager Rênas kod isimli Erkan Kayacan) yaşamını yitirdi. 

 

21 Haziran 2016 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 HPG 

militanı (Rüstem Cudi kod isimli Adem Taşdemir, Destan Axçira kod isimli Ekrem Yılmaz) 

yaşamını yitirdi.  

 

21 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde, çarşı merkezinde zırhlı polis 

aracına yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının ardından çıkan çatışmada,  

3 polis memuru yaralandı. 

 

22 Haziran 2016 tarihinde Elazığ ili Karakoçan ilçesi Çavuşyolu köyü kırsalında, askerler 

ile HPG militanları arasında çatışmada, 2 HPG militanı (Dijwar Erkendi kod isimli Hasan 

Şendur, Gabar Reber kod isimli Reber Tenha) yaşamını yitirdi. 

 

22 Haziran 2016 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesinde, ilçe girişindeki polis kontrol 

noktasında çıkan çatışma, 3 HPG militanı (Dorşin Viyan kod isimli Semiha Akdoğan, Xeyri 

Garzan kod isimli Tacettin Gülen, Cudi Maku kod isimli Hüseyin Yar) yaşamını yitirdi. 

Çatışma sırasında bölgede bulanan 1 sivil yurttaş olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı 3 
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sivil yurttaş ise hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 sivil yurttaştan 1’i 

kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  

 

23 Haziran 2016 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi Tokatlı köyünde yol kontrolü yapan 

jandarma ekiplerine yönelik HPG militanları tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 1 uzman 

çavuş yaşamını yitirdi. 

 

24 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili  Derik İlçesine bağlı Akçay Köyünde bulunan 

Soğukkuyu Jandarma Karakolu'na HPG militanları tarafından gerçekleştirilen uzun namlulu 

silahlarla saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışmanın haber verilmesi üzerine saldırıya uğrayan 

karakola Derik'ten takviye giden timlerin bulunduğu araca, HPG militanları tarafından 

gerçekleştirilen saldırıda, bir astsubay ve bir uzman çavuş yaşamını yitirdi.  

24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi Çimenli köyü yakınlarında, zırhlı 

aracın geçişi sırasında HPG militanları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 asker 

yaşamını yitirdi.  

24 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesi Soğukkuyu köyü civarında, zırhlı araca 

yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Astsubay Mustafa Ayna ve Uzman 

Çavuş Oğuz Emre Erkoç yaşamını yitirdi. 

 

24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari kent merkezine bağlı Üzümlü ve Oğul köyleri 

kırsalında askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, 4 asker yaşamını yitirdi. 

Yaşamını yitiren askerleri isimler şöyle: Uzman Çavuş Ali Daniyar (27), Uzman Çavuş 

Kerim Örtücü (24), Uzman Çavuş Harun Koçak (25) ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş 

Mustafa Gevrek (24). 

 

25 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili kırsalında bulunan Besta bölgesinde çıkan çatışmada 1 

HGP militanı (Şahan Van kod isimli Hamit Özoral) yaşamını yitirdi.   

 

26 Haziran 2016 tarihinde PKK kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 2015 yılının 

Kasım aylarından Kandil bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonlarında, 3 HPG 

militanının yaşamını yitirdiği duyurularak, kimlik bilgileri açıklandı. Yaşamını yitiren HPG 

militanlarının isimleri şöyle: (Çiya Sipan kod isimli Fırat Akar, Derweş Munzur kod isimli Ali 

Düzgün Dilsiz, Mirza Zağros kod isimli Xebat Tokay)  

 

26 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ile Lice ilçesi, kırsalında başlatılan askeri operasyon 

sırasında çıkan çatışmalarda, 2 asker ağır yaralandı. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 

yaralı askerler Uzman Çavuş Emrah Aytemiz (28) ve  Astsubay Şükrü Ceylan (34), 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

26 Haziran 2016 tarihinde Bitlis ili, kırsalında yürütülen askeri operasyon sırasında HPG 

militanları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, 1 asker yaşamını 

yitirdi, 2 asker ise yaralandı.  

 

27 Haziran 2016 tarihinde Hakkari iline bağlı kırsal bölgede çıkan çatışmada 2 HPG 

militanı (Agir Kavali kod isimli Ferhat Kaval, Welat Şişol kod isimli Harun Aslan) yaşamını 

yitirdi.  
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28 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesinde bulanan Ergani Caddesi Afet 

Küme Evleri mevkisinde, polis zırhlı aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla 

gerçekleştirilen saldırıda 1’i ağır 2 polis ve 6 sivil yurttaş olmak üzere 8 kişi yaralandı. 

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı polislerden biri, kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdi. 

 

28 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, Yeniköy Mahallesi Başakşehir 

sitesi girişinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir uzman çavuş yaşamını yitirdi.  

 

28 Haziran 2016 tarihinde Van ili Çatak ilçesi, kırsalında çıkan çatışmada 2 HPG militanı 

yaşamını yitirdi. 

 

29 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Yenituran Mahallesi'nde tek başına solunum cihazına bağlı yaşayan karaciğer 

hastası 50 yaşındaki Yunus Kılıç, sağlığa erişim engeli nedeniyle yaşamını 

yitirdi. Fenalaşarak bilincini kaybeden Kılıç, çağrılan ambulansa bindirildiği sırada, yaşamını 

yitirdi. 

 

29 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesinde, zırhlı aracın geçişi sırasında 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Hastaneye 

götürülerek tedavi altına alınan 3 askerden 2’si, 30 Haziran 2016 tarihinde kurtarılamayarak 

yaşamını yitirdi.   

 

30 Haziran 2016 tarihinde Kars ili Sarıkamış ilçesi Boyalı Ormanları yakınında, askerler 

ve HPG gerillaları arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Yaralı 

askerler helikopterle Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

30 Haziran 2016 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi ile Diyarbakır ili Lice ilçesi, arasında 

kalan Sağgözü köyü kırsal kesimde operasyon başlatan askerler ile HPG militanları arasında 

çıkan çatışmada, 2 uzman çavuş (Behçet Avcı, Yunus Aktaş) yaşamını yitirirdi. 

 

30 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesinde, zırhlı araca yönelik 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 1’i astsubay ve 3’ü uzman çavuş olmak üzere 4 asker 

yaşamını yitirdi. 

 

18-30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, başlatılan askeri 

operasyonlarda çıkan çatışmalarda 7 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren ve 

isimleri öğrenilen militanların isimleri şöyle: Agir Amed kod isimli Uğur Baran, Agit 

Kahraman kod isimli Vedat Ulugana, Masiro Yunus kod isimli Mervan Erdem, Şervan 

Penaber kod isimli Rıdvan Özer, Zınar Fırat kod isimli Barış Çoşkun, Zinarin İntikam kod 

isimli Gülen Yarıcı. 

 

YASADIŞI ÖRGÜTÜN EYLEMLERİ SONUCU ÖLEN / YARALANAN SİVİLLER 

 

14 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına 

bomba yüklü araç saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda meydana gelen patlama ve 

patlama ardından yaşanan çatışma sonucu, Mehmet Şenol Çiftçi (29) isimli polis memuru ile 

4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi ve bir polis memurunun eşi Esra Köse Başaran yaşamını 
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yitirdi. Müdürlük binasının bitişiğinde bulanan ve patlamanın etkisiyle çöken 2 katlı müstakil 

evin enkazı altında kalan Lokman Açıkgöz ile çocukları Sadık Efe (5) ve Ecrin (1) yaşamını 

yitirdi. Diyarbakır Valiliği, 1 polis memuru ile 3’ü çocuk 5 yurttaşın yaşamını yitirdiğini, 39 

kişinin ise (6’sı polis, 8’i polis yakını) yaralandığını açıkladı.  

 

04 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, İpek Yolu üzerinde bulunan Bölge 

Trafik Şube Müdürlüğü'ne, YPS ve YPS-Jin üyeleri tarafından bomba yüklü araçla saldırı 

düzenlendi. Saldırının ardından çatışmalar çıktı. Saldırı ve çatışmalarda 2 polis yaşamını 

yitirdi. 2’si sivil olmak üzere 4’ü ağır 35 kişi ise yaralandı.  

 

31 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde, 

polis servis aracının yoldan geçişi sırasında bomba yüklü araç gerçekleşen saldırıda 7 polis 

yaşamını yitirdi. Saldırıda 9’sivil 18’i polis toplam 27 kişi de yaralandı. Saldırıda yaşamını 

yitiren polis memurlarının isimleri: Alper Zor, Necdet Alıcı, Fatih Mehmet Ertuğrul, Mustafa 

Yiğitalp, Serkan Talan, Mustafa Karakaya ve İlyas Kaygusuz. 

 

02 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, HPG militanları tarafından bomba 

yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Meydana gelen patlamada Suriyeli sığınmacı olduğu 

öğrenilen 1 sivil yaşamını yitirdi. 2’si asker ve 3’ü çocuk 9 kişi olmak üzere toplam 11 kişi 

yaralandı.  

 

12 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı’na HPG 

militanları tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi. 

Saldırıda 38’i asker, 6’sı asker yakını ve 2 sivil olmak üzere toplam 46 kişi yaralandı.    

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, IŞİD üyeleri tarafından Emniyet Müdürlüğü binasına 

yönelik bombalı araçla gerçekleşen saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, 18’i polis 22 kişi ise 

yaralandı. 6 Mayıs 2016 tarihinde, yaralı polis memurlarından Mehmet Öter (45), tedavi 

gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesi Batıkent mevkisinde, polis 

servis aracının geçişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda 3 yaşamını yitirdi. 12'i polis 

ve 33'ü sivil toplam üzere toplam 45 kişinin yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin, 

Bismil ilçesinde gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürülen yurttaşlar oldukları 

öğrenilirken, patlamada yaşamını yitiren yurttaşların isimleri şöyle: Belediye Meclis Üyeleri 

Tufan Genç ile Zafer Koluman ve Mehmet Argul. 

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sarıkamış köyü Dürümlü mezrasında, HPG 

militanları tarafından taşınan bomba yüklü bir araç patlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı 

tarafından yapılan açıklamada, bombanın patlatılması sonucu 16 vatandaşın yaşamını yitirdiği 

ve 23 vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Konuya ilişkin PKK kaynaklarından yapılan 

açıklamada ise, bomba yüklü aracın bir yerden başka bir yere intikal edildiği sırada, araca 

açılan ateş sonucu patlamanın gerçekleştiği iddia edildi. 

 

29 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesinde, Zeyrek Jandarma Karakol 

Komutanlığı’nın yaklaşık 1 kilometre batısında bulunan Lice-Kulp karayolu üzerinde yol 

kontrol noktasına bombalı saldırıda bulunuldu. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından 

yapılan açıklamada, 5 köy korucusu ve 1 sivil yurttaşın yaralandığı belirtildi.  

 



 

 

 66 

30 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında 

gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 sivil yurttaş yaşamını yitirirken, 5’i polis 19 kişi de 

yaralandı. 

 

08 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Midyat ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik 

bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırıda 2 kadın polis memuru ve 3’ü sivil olmak üzere 5 

kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 28’i güvenlik görevlisi ve 23’ü sivil olmak üzere 51 kişi ise 

yaralandı. 09 Haziran 2016 tarihinde, hastanede tedavi gören yaralı polis memurlarından biri 

daha, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren 1 HPG militanı (Dirok Amed 

kod isimli İshak Katar) yaşamını yitirdi. 

 

13 Haziran 2016 tarihinde Dersim ili Ovacık ilçe merkezinde bulunan adliye lojmanlarına 

yönelik bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2’si polis 9 kişi yaralandı. Yaralılar, İlçe Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

28 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesinde bulanan Ergani Caddesi Afet 

Küme Evleri mevkisinde, polis zırhlı aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla 

gerçekleştirilen saldırıda 1’i ağır 2 polis ve 6 sivil yurttaş olmak üzere 8 kişi yaralandı. 

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı polislerden biri, kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdi. 

 

SINIR HATLARINDA YAŞANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR 

 

13 Ocak 2016 tarihinde, Rojava’nın Serekaniyê kenti Recaan köyünden Türkiye sınırına 

geçmeye çalışan Rojava’lı yurttaşlar Türkiye askerleri tarafından açılan ateş sonucu, Emar 

Mihemed Baqir (29) isimli yurttaş yaşamını yitirken, Ednan El-Hewas (17) isimli çocuk ise 

yaralandı. 

 

23 Ocak 2016 tarihinde, Rojava'nın Efrîn kantonu Reco ilçesine bağlı Sorîkê köyünden Elî 

Xelşîko (20) isimli genç, sınırdan geçmek istediği sırada Türkiye askerleri tarafından açılan 

ateş sonucu yaşamını yitirdi. 

 

24 Ocak 2016 tarihinde, Rojava’nın Efrîn Kantonu’nun Cindirêsê ilçesine bağlı Tirîbilankê 

ovasında tarlasında çift süren Kanîwar Hesen Kolîn (21) isimli yurttaş, Türkiye askerleri 

tarafından açılan ateş sonucu, kolundan yaraladı.  

 

07 Şubat 2016 tarihinde, iç savaş nedeniyle Suriye'nin Şam ve Hama kentlerinden yola çıkan 

bir grup mültecinin, Rojava'nın Çilaxa bölgesinden Türkiye tarafına geçmeye çalıştıkları 

sırada zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu,  Süheyp Atıf (2), bir kadının ve 5 kişi olmak üzere 

toplam 7 mülteci yaşamını yitirdi.  

 

05 Şubat 2016 tarihinde, Türkiye sınırında ismi öğrenilemeyen 9 yaşındaki bir çocuk, 

askerlerce açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde, Türkiye sınırına bulunan yurttaşlara askerlerce açılan ateş sonucu 

Emel El-Şêx (10) isimli kız çocuğu ile Endan Hemze (36) isimli yurttaş, vurularak yaşamını 

yitirdi.  
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14 Şubat 2016 tarihinde, TSK tarafından, Rojava bölgesinde bulunan Ezaz kırsalına obüs 

atışlarıyla bombardıman yapıldı. ANHA’nın geçtiği habere göre, Bombardıman sonucunda 

Meryemîn köyünde Fatme Qasim ve köye göç eden ismi öğrenilemeyen bir yurttaş yaşamını 

yitirdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi ise yaralandı. Yaralanan 

bazı yurttaşların isimleri şöyle: Ebîr Elî (12 ), Sebhe Ehmed (4), Mihemed Qasim El-Umer 

(12), Fuad Hisên (30), Gemra Hec Îbrahîm (50), Ebdilhenan Xilêf El-Himêdî (43). 

 

19 Nisan 2016 tarihinde, Rojava bölgesinden Türkiye’ye geçtiği sırada Türkiye askerleri 

tarafından açılan ateş sonucu, 40 yaşındaki Hîto Salih isimli yurttaş yaşamını yitirdi, 

Mihemed Reşîd Xelîl isimli yurttaş ise yaralandı.  

 

07 Mayıs 2016 tarihinde, Rojava'nın Merkabe köyünden Türkiye'ye geçmeye çalışan sivil bir 

gruba, Türkiye askerlerince açılan ateş sonucu Gul Mihemed Temo (40) ile Mistefa Mihemed 

(22) yaşamını yitirdi. 29 yaşındaki Ebdulgani El Eli ise, ağır yaralandı.  

 

29 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesi ile Federe Kürdistan Bölgesi sınırında, 

sınır ticareti amacıyla söz konusu bölgede bulanan ve sayıları 15 civarında olduğu belirten 

sivil bir grup, TSK tarafından gerçekleştirilen bombardımana maruz kaldı. Bombardıman 

sonucu Vedat Encü (16) isimli bir çocuk yaşamını yitirirken, isimleri öğrenilemeyen 5 yurttaş 

ise yaralandı. Ağır yaralı olarak Şırnak Devlet hastanesinde tedavi alınan ve bir bacağı kesilen 

yaralılardan Yılmaz Encü (22),  31 Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.  

 

04 Haziran 2016 tarihinde, ANHA’da yer alan habere göre, 16 yaşındaki Cemîl Qehreman 

isimli Rojavalı bir çocuk, Rojava sınırında Türk askerlerinin açtığı ateş sonucu vurularak ağır 

yaralandı. Vurulduğu yerden ancak 2 saat sonra alınarak hastaneye kaldırıldığı belirtilen 

Qehreman’ın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.  

 

21 Haziran 2016 tarihinde, Rakka’dan gelerek Türkiye sınırına geçmek isteyen bir gruba, 

Türkiye askerleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Qutna Îbrahîm (70) ile kızı Nehla 

Ehmed (30)  yaralandı. Ayağından yaralan anne ile karnında yaralanan kızının Roj 

Hastanesi'nde götürülerek, tedavi altına alındığı öğrenildi.  

 

22 Haziran 2016 tarihinde, Türkiye-Rojava sınır hattında tarlalarında çalışan ve koyunlarını 

otlatan 2 Arap gence Türk askerleri tarafından açılan ateş sonucu, Ehmed Mihemed Issa ve 

C.E isimli gençler yaralandı.  

 

28 Haziran 2016 tarihinde, Rojava’dan Türkiye’ye geçmek isteyen çocuk ve kadınların 

bulunduğu bir gruba, Türkiye askerleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu,  7 yaşında 

bir çocuk ile 7 kadın yaşamını yitirdi. 14’ü çocuk olmak üzere 16 yurttaş ise yaralandı. 

Yaşamını yitirenlerin ve yaralananların isimleri öğrenilemedi. 

 

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve 

YARALANMALAR 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, yer alan Göçmenler Caddesi 

üzerinde 15 Şubat komplosunu protesto etmek isteyen bir grup genç ile polisler arasında 

çatışma yaşandı. Çatışmalar sırasında bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu C.K. (5) ve 

M.D. (7) isimli çocuklar yaralandı. Patlama sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 

çocuklar, hastaneye götürülerek tedavi altında alındı. 
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02 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 80 gün süren sokağa çıkma yasağının 

sona ermesinden sonra, yasak sırasında ilçeyi terk eden yurttaşların, ilçeye geri dönüş 

yaptıkları sırada Cudi Mahallesi Ömer Hayyam Sokak'ta nedeni bilinmeyen bir patlama 

meydana geldi. Patlamada bir çocuk ve bir kadın yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

30 Mart 2016 tarihinde Şırnak ili Cudi Mahallesi Ak Sokak'ta, boş bir arazide oyun 

oynayan çocukların yerde buldukları bir cismi kurcalaması sonucu meydana gelen patlamada, 

Harun Çağlı (4) ve Ayşenur Geçit (6) isimli çocuklar yaralandı. Yaralı olarak Cizre Devlet 

Hastanesi'nde götürülen çocuklardan Harun Çağlı yolda yaşamını yitirdi. Batman'da bulunan 

Özel Dünya Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ayşenur Geçit isimli çocuk ise 31 

Mart 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, evinin önünde oynadığı sırada bulduğu 

cismin patlaması sonucu Hidayet Tek (4) isimli çocuk ağır yaralandı. Mardin Devlet 

Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına alınan küçük çocuk, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

07 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesinde, sokakta buldukları bir poşet içersindeki 

cismin kurcalanması sonucu meydana gelen patlamada, S.A (16) ve S.A (15) isimli çocuklar 

yaralandı. Ağır yaralanan çocuklar Wan Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.  

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, Cizre Asri Mezarlık civarında oyun 

oynadığı sırada bulduğu cismin patlaması sonucu 5 yaşındaki A.A. isimli çocuk ve babası 

T.A. yaralandı. 

 

15 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Celali Deresi mevkisinde bilinmeyen 

bir cisim patladı. Patlamada, Enes Erdem (10) isimli çocuk yaşamını yitirdi. Patlamada 

yaralanan Samet Erdem (8), Kerem Kültür (2) ve Diyar Ünal (13) isimli çocukları ise Cizre 

Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

18.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Halil İlhan, 

şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Müslüm İlhan, 07.05.2016 saat 14.00-14.30 sıralarında 

bahçede oynarken bulduğu bomba atarla oynarken elinde patladı ve oğlumu kaybettim. 1 

hafta sonra yine bu çevrede bu tür patlayıcılar bulduk. Oğlum 8 yaşındaydı. Patlama 

olduğunda hemen evin arkasındaki sokaktaydı. Oğlumun eli kopmuştu. Ayakları ve yüzünde 

yanıklar vardı. Şarapnel parçalar vardı. Patlayan cismi görmedim ama olayda bir hafta 

gördüğümüz patlayıcıydı. Emniyeti aradık bomba imha ekipleri gelip patlayıcıyı aldılar. Ben 

oğlumun yaşamını yitirmesine sebep olan kişilerden davacı ve şikâyetçiyim. Her türlü hukuki 

haklarımı n temini için hukuki yardım talebinde bulunmak istiyorum. Ayrıca İdil’de geceleri 

sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Birçok kez bizim evde kardeşimin evinde, bizden 

birkaç ötede komşularımızın evinde rahat bir şekilde patlayıcılara rastladık. Bu mühimmatlar 

gece saatlerinde bilinçli bir şekilde birileri tarafından evlerimize bırakılıyor. Gece saatleri 

kolluk kuvvetleri dışında başkalarının olmadığı gerçeği ortadadır. Bu konuda sizden destek 

talep ediyoruz.” 

 

16 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, Yeşildere Mahallesi'nde bir 

evin enkazındaki demirleri çıkarırken meydana gelen patlamada, C.D. (16) isimli çocuk ağır 
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yaralandı. Sol elinin iki parmağı kopan yaralı çocuk, Van Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak 

tedavi altına alındı.  

 

16 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, HDP Büyükçiftlik Belde 

Eşbaşkanı Zübeyir Ceylan, kaybolan hayvanlarını aradığı dağlık arazide mayına bastı. 

Patlama sırasında iki bacağının kopan Ceylan, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

KUŞKULU ÖLÜMLER 

 

Erkek 

 

06 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, ilçeye bağlı Beşpınar Mahallesi'nde 

Mardin yolu üzerinde yol kenarına atılmış ve Engin Şahinli ile Galip Gezginci isimli 

yurttaşlara ait olduğu belirlenen iki cenaze bulundu. Çınar Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı 

olay yeri incelemesinde, 2 kişinin kafalarına yakın mesafeden açılan ateşle yaşamını yitirdiği 

belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 10 Ocak 2016 tarihinde, cinayeti işlediği itirafı 

ile M.Ç. isimli şahıs, TRT Jandarma Karakoluna teslim oldu. Konu ile ilgili yapılan 

açıklamada, şüphelinin işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği Çınar ilçesindeki 

adliyede "adam öldürme" suçundan tutuklandığı ifade edildi. 

 

05 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, 500 Evler ve Urfa Yolu 

üzerinde, Karayakut köyünden olan Selahattin Çeliktepe (45) isimli yurttaşın cansız bedeni 

bulundu.  

 

09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Bismil ilçesinde, Fuat Eşiyok isimli yurttaş, eski 

Diyarbakır yolunda aracın içinde öldürülmüş halde bulundu. Fuat Eşiyok'un vücudunda çok 

sayıda kurşun izi olduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.  

 

09 Mart 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Yolu'nda, bir 

mülteciye ait olduğu tahmin edilen bir cenaze bulundu. Kafası kopmuş ve kayıp olan erkek 

cenazesi, özel harekat polisleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 

22 Mart 2016 tarihinde Van kent merkezinde, bulunan Hacıbekir Mahallesi'nde bir cesed 

bulundu. Sürmeli 2 Sokak'ta 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesette, kafa 

bölgesinde tek mermi izi olduğu tespit edildi. İşlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

01 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde,  Hüseyin Binzet (60) isimli yurttaşa ait 

cenaze, Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Bayık Pasajı içerisinde yurttaşlar tarafından 

bulundu. Olaya ilişkin Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma 

başlatıldı.  

 

24 Nisan 2016 tarihinde Ağrı ili Hamur ilçesine, kırsalında bir köyde, derede bir erkek 

cenazesi bulundu. Pikniğe giden yurttaşlar tarafından fark edilen cenaze İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından alınarak, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp 

Kurumu'na gönderildi.  

 

15 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Merkez İpekyolu ilçesine Hacıbekir Mahallesi, Hisar 

Sokak'ta yurttaşlar tarafından, kimliği belirsiz ve ağzına bir miktar para konulmuş halde bir 

erkek cenazesi bulundu. 
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29 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Edremit ilçesi Köprüler köyünde bulunan Dönem Çayı 

içinde kimliği belirsiz bir erkek cenazesi bulundu.  

 

09 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde, Cizre İlçe Emniyet 

Müdürlüğü yakınlarında sokak ortasında naylon poşete sarılı 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait 

ceset bulundu. Kime ait olduğu bilinmeyen ceset, Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.  

 

Kadın 

 

11 Şubat 2016 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi Çay 

Mahallesi'nde Funda Ölçü (30) isimli kadının evinde temizlik yaptığı sırada yerini değiştirdiği 

av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. İddialara göre, ailesini ziyaret 

etmek üzere gittiği Kozluk'tan annesiyle birlikte Veysel Karani'ye dönen Ölçü, evinde 

temizliğe başladı. Annesi ve eltisinin evde bulunduğu esnada dolabın üstünde bulunan av 

tüfeğini yerinden kaldıran Ölçü, tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. 

 

24 Şubat 2016 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Hellaç köyünden geçen derede bir 

kadın cenazesi bulundu. Kadının cansız bedenini bulan köylüler, jandarmaya haber verdi. 

Olay yeri incelemesinin ardından Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kadının 

üzerinden kimlik çıkmadı.  

 

29 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 

evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan İpek Yol (25) isimli kadın, evinin damında silahla 

vurulmuş halde ölü bulundu. Sahur vakti meydana gelen olayın intihar olduğu iddia edilirken, 

silah sesini duyan aile hemen ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının 

yaşamını yitirdiğini tespit etti. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Anestezi bölümünde 

çalıştığı öğrenilen İpek Yol'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 

İNTİHAR ve TEŞEBBÜS(Erkek) 

 

03 Ocak 2016 tarihinde Batman ilinde, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 10 katlı iş 

merkezinin terasına çıkan Nurettin Demir isimli kişi, kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. 

Yaşamını yitiren Demir’in intihar ettiği yere 500 metre mesafede bulunan Kadın Doğum 

Hastalıkları Hastanesi önünde intihardan 6 saat sonra terk edilmiş otomobilde kadın cesedi 

bulundu. Boğazı kesilerek öldürülen kadının intihar eden Nurettin Demir’in nişanlısı Songül 

Demir olduğu öğrenildi. Yapılan araştırma sonunda Songül Demir’in bir süre önce nişanlısı 

tarafından Sason İlçesi’nden Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girmesi için getirildiği 

belirlendi. Nurettin Demir’in nişanlısını içinde öldürdüğü otomobili de kiraladığı ortaya çıktı. 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bulunan Ninova AVM 

önünde M.B. (31) isimli bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre, birlikte 

olduğu D.Ç'nin (32) evli olduğunu öğrenen M.B., ilişkisini kesti. Ancak M.B.'yi ilişkilerini 

ailesine söylemekle tehdit eden D.Ç., son bir kez görüşmek istedi. M.B.'yi tehdit ile 

görüşmeye ikna eden D.Ç. alışveriş merkezi önünde buluşup bir süre konuştuktan sonra 

tartışmaya başladı. M.B. ısrarla ayrılmak istediğini ve ilişkilerinin sona erdiğini söyleyerek, 

D.Ç.'nin yanından hızla ayrıldı. Bunun üzerine peşinden koşan D.Ç., belinden çıkardığı 

tabanca ile M.B.'yi vurarak öldürdü. D.Ç. ardından da aynı silahla kafasına sıkarak, intihar 

etti. D.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.B. ise kaldırıldığı Gazi 
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Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını 

yitirdi. 

 

21 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, Erhan Cabir (19) isimli gencin intihar ettiği 

iddia edildi. Evlerinin tandırında annesi tarafından ipe asılı olarak bulunan Cabir, olay yerinde 

yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

18 Nisan 2016 tarihinde Batman ilinde, Şehirlerarası Otogarı yanında bulunan Newroz alanı 

yakınındaki boş arazide kentte kuyumculuk yapan 4 çocuk babası Ramazan Sinmiş (48) isimli 

yurttaşın, silahla intihar ettiği iddia edildi.  

 

19 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, yaşayan 25 yaşındaki Sait Konur  isimli 

bir gencin, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Pompalı tüfeği başına 

dayanarak ateş eden genç, ağır yaralandı.  

 

17 Mayıs 2016 tarihinde Maraş ilinde, Vali Yardımcısı Ferhat Kurtoğlu intihar girişiminde 

bulundu. Makam odasında tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan 

Kurtoğlu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtoğlu, 24 Mayıs 

2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

 

27 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesi, Selahattin Mahallesi'nde ikamet eden 

Z.M. (20) isimli bir yurttaşın, evin bir odasında tavana asılı cansız bedeni bulundu.  

 

15 Haziran 2016 tarihinde Elazığ ili Kovancı İlçesi  Bahçelievler Mahallesi 3 çocuk 

annesi Serpil Sağır, tartıştığı eşi Ali Kaya Sağır tarafından ekmek bıçağı saldırıya maruz 

kaldı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ağır yaralı kadın, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ali Kaya Sağır ise, cinayetin ardından intihar etti.  

 

ÇATIŞMALI ORTAM NEDENİYLE YAŞANAN DİĞER İHLALLER 

 

ORMAN VE ARAZİ YAKMA 

 

10 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde,  bulunan Hasar Taburu’ndan atılan 

top atışları nedeniyle, Cudi Dağı’nda 5 ayrı noktada yangın çıktı. 

25 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Balveren Milli Karakol Komutanlığı'ndan yapılan 

top atışları sonucunda, Cudi dağında bulunan ormanlık alanlarda yangın çıktı. Hızla büyüyen 

yangın civardaki köylerin kırsal kesimlerine sıçradı.  

 

26 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi, kırsalında başlatılan askeri 

operasyonlar sırasında savaş uçakları ile yapılan bombardıman sonucu, ilçeye bağlı köylerin 

bulunduğu kırsal bölgelerde orman yangınları çıktı.  

 

ARAZİ, YAYLA, MERA VE OTLAK YASAĞI 

 

01 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, valilik tarafından Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca 

ilçelerinin sınırlarında bulunan çok sayıda bölge 3 Şubat-17 Şubat tarihleri arasında ‘Özel 

Güvenlik Bölgesi’ ilan edilerek sivillerin girişine yasaklandı. 

 

http://www.milliyet.com.tr/cudi-dagi/
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29 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yüksekova, 

Şemdinli ve Çukurca ilçeleri sınırlarında bulunan yüzlerce bölgenin, 4 Mart-18 Mart 2016 

arasında "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.  

 

02 Mart tarihinde Kars ilinde, Kars Valiliği, askeri operasyonların yapıldığı Sarıkamış 

Boyalı Ormanları, Sarıkamış güneyi, Kağızman Çemçê, Barı Madur ve Doğu Madur 

bölgelerini 07 Mart 2016 tarihine kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan etmişti. Valilik tarafından 

yapılan açıklamada, sürenin 15 Mart 2016 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.  

 

09 Mart tarihinde Mardin ilinde, Mardin Valiliği tarafından yapılana açıklamada, Dargeçit, 

Mazıdağı, Nusaybin, Midyat ve Savur ilçelerinde bulunan 20 bölgenin "geçici askeri güvenlik 

bölgesi" ilan edildiği ve 1 Mart 2016 tarihinde başlamak üzere 31 Aralık 2016 tarihine kadar 

devam edeceği duyuruldu.  

 

09 Mart tarihinde Dersim ilinde, Dersim Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent 

merkezi ile Ovacık, Hozat ve Nazimiye ilçesinde bulunan toplam 11 bölgenin 1 Mart- 1 Eylül 

2016 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.  

 

09 Mart tarihinde Bingöl ilinde, Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent 

merkezi ile 7 ilçede bulunan 18 bölgenin 1 Mart- 1 Eylül 2016 tarihleri arasında "Geçici Özel 

Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu. 

 

09 Mart tarihinde Elazığ ilinde, Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Arıcak, 

Karakoçan, Akpınar ve Palu ilçelerinde bulunan 13 bölgenin 1 Mart- 1 Eylül 2016 tarihleri 

arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu. 

 

11 Mart tarihinde Batman ilinde, Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kozluk, 

Sason ve Hasankeyf ilçelerinde bulunan birçok dağlık ve kırsal bölgenin 1 Mart – 31 Aralık 

2016 tarihleri arasında "Geçici Özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.  

 

14 Mart tarihinde Bitlis ilinde, Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezi ile 

Hizan, Güroymak, Mutki ve Tatvan'ın köy ve beldelerini kapsamında bulunan 11 bölgenin 

"Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Yasağın, Tatvan Bölgesi'nde 1 Mart-1 Eylül 

2016 tarihleri arasında, diğer bölgelerde ise 1 Mart-31 Aralık 2016 tarihleri uygulanacağı 

belirtildi.  

 

16 Mart tarihinde Hakkâri ilinde, Hakkâri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 

Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde bulanan yüzlerce bölgenin. 19 Mart-2 Nisan 

2016 tarihleri arasında "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilerek sivillerin girişine yasaklandığı 

duyuruldu. 

 

Hakkari ilinde Valilik tarafında yapılan açıklamada, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri 

arasında kalan yüzlerce bölgenin 3 -17 Nisan 2016 tarihleri arasında "Özel Güvenlik Bölgesi" 

ilan edilerek, sivillerin girişine yasakladığı duyuruldu. 

 

Hakkari ilinde Valilik tarafında yapılan açıklamada, Çukurca ilçesine bağlı Marûfan 

bölgesinin "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilerek, 6-17 Nisan tarihleri arasında yurttaşların 

girişine yasakladığı duyuruldu. Yasak, 24 Nisan-02 Mayıs tarihleri arasında yeniden 

düzenlenerek, bölge yurttaşların girişine yasaklandı.  

http://www.cihan.com.tr/tr/index/tatvan
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Hakkari ilinde Valilik tarafında yapılan açıklamada, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri 

arasında kalan yüzlerce bölgenin 18 Nisan- 2 Mayıs 2016 tarihleri arasında "Özel Güvenlik 

Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu. 

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ilinde, il merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca 

ilçelerinde bulunan ve aralarında sivil yerleşim alanları, bağ-bahçe ve yaylaların da 

bulunduğu yüzlerce bölgeyi 3 Mayıs-17 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan 

edilerek sivillerin geçişine yasaklandı.  

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Kars ili Kağızman ilçesinde, Kars Valiliği tarafından yapılan bir 

açıklamayla, ilçede bulunan birçok bölge 14-28 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süreyle, 

askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu. 

 

25 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ilinde, merkez ve 3 ilçeye (Pülümür, Nazimiye, Ovacık) 

bağlı 11 bölge, Valilik tarafından yapılan bir açıklamayla, 9 Haziran 2016 tarihine kadar  

"geçici güvenlik bölgesi" ilan edildi. 

 

14 Haziran 2016 tarihinde, Dersim Valiliği tarafından yapılan açıklamayla, Dersim kent 

merkezi ile Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde 'güvenlik sağlama' gerekçesiyle 20 bölgenin 

"Özel Güvenlikli Alan" ilan edilerek, 27 Haziran 2016 tarihine kadar giriş ve çıkışlar 

kapatıldığı duyuruldu.  

 

22 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Diyarbakır ili 

Silvan, Lice, Kulp, Dicle, Hani ilçeleri sınırları içerisinde bulanan 21 bölgenin 16 Haziran-31 

Aralık 2016 tarihleri arasında Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi olarak ilan edildiği 

duyurularak, sivillerin bu bölgelere giriş çıkış yapmaları yasaklanmıştır. Yasak ilan edilen 

bölgeler şu şekilde: Silvan ilçesi sınırlarında; Taşköprü Vadisi Bölgesi, Toklar Bölgesi, 

Kazandağı-Demirkuyu Bölgesi, Hatuni Dere Bölgesi, Sarınç ve Fiğtarlası Bölgesi, 

Üçbasamak Bölgesi, Lice ilçesi sınırlarında; Kayacık Kuzeyi Bölgesi, Balasi-Koca Tepe 

Bölgesi, Kuşlu Tepe Bölgesi, Toprak Tepe Bölgesi, Mizagüldağı Tepe Bölgesi, Dolapdere-

Kerpiçören Bölgesi, Harabe Tepeleri Bölgesi, Horozivan Dağı Bölgesi, Kıllıboğan Tepe 

Bölgesi,  Kulp ilçesi sınırlarında; Oberkan-Davderal Bölgesi, Simetok-Gülhermi Bölgesi, 

Yaylak-Durşin Bölgesi, Dicle ilçesi sınırlarında; Kurşunlu Bölgesi, Tir Sırtları Bölgesi, Hani 

ilçesi sınırlarında; Gökçe-1 Bölgesi, Gökçe-2 Bölgesi. 

 

28 Haziran 2016 tarihinde Dersim Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi ile 

Ovacık ve Nazimiye ilçelerine bağlı 20 bölgenin, 28 Haziran - 12 Temmuz 2016 tarihleri 

arasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilerek, sivillerin geçişine yasaklandığı duyuruldu. 

Merkez: Hanköy, Tokluk Yaylaevleri, Ahpanos, Alacak, Peter Mahallesi. Ovacık: Eroğlu 

Mahallesi, Çambulak Yayla, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, 

Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Kızılören Mahallesi, Sal Deresi/Pikşiktaşı, Karaoğlu Dağı, 

Yarpuzlu Mahallesi, Ali Sırtı Geçidi. Nazımiye : Dokuzkaya, Tavuklu/Doğantaş. 

 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 

 

27 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağının kapsamın genişletildi. İlçe 5 mahalle ve 1 Cadde de daha (Abdaldede, Alipaşa, 
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Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp Mahalleleri ile Melikahmet Caddesi’nde) Saat 

11.30’dan itibarin geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

 

02 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından 

yapılan açıklamada, ilçede bulanan 4 mahallede (Camii Kebir, Camii Nebi, İskenderpaşa ve 

Melikahmet) Saat 00.00’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

 

03 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, Sur Kaymakamlığı tarafından 

yapılan açıklamada, 9 mahallede (Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya 

Gökalp, Camii Kebir, Camii Nebi, İskenderpaşa ve Melikahmet) yasağın kaldırıldığı 

duyuruldu. 

 

08 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, Gazi Caddesinde 09 Şubat 

2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı kararı alındı.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde ve Dirsekli köyünde, Şırnak Valiliği 

tarafından 15 Şubat 2016 tarihinde Saat 23.00'dan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma 

yasağı ilan edildi. 30 Mart tarihinde İdil Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe 

merkezinde ve Dirsekli Köyü'nde devam eden sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırıldığı ve 

31 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Saat 21.30-04.30 arasında devam 

edileceği duyuruldu.  

 

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen gün boyu ve süresiz sokağa 

çıkma yasağı, Şırnak Valiliği'nden tarafından yapılan açıklamayla, 02 Mart 2016 tarihinden 

itibaren saat 19.30-05.00 arasında devam edeceği duyuruldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise, 

yasağın akşam 18.00 olan başlangıcı saatinin 02 Mart 2016 tarihinde itibaren 19.30 olarak 

düzenlendiği açıklandı. 28 Mart 2016 tarihinde Şırnak Valiliği, yapılan açıklamayla Silopi ve 

Cizre ilçelerinde yasak saatlerinin 21.30- 04.30 olarak değiştirildiği duyuruldu. 

  

02 Mart tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

ve polis ablukasının kaldırılması talebiyle Saat 16.00’da yapılması planlanan yürüyüşe ilişkin 

Diyarbakır Valiliği, Saat 12.00'dan itibaren ilçede ikamet eden yurttaşların dışında giriş-

çıkışları yasakladı. Yasak, 03 Mart 2016 tarihinde Saat 00.00’da sona erdirildi.  

 

13 Mart tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

kapsamında bulunan,  Gazi caddesinin tamamı, Cevatpaşa mahallesinin tamamı, Dabanoğlu 

mahallesinde bulunan Marangoz sokak, Miras sokak, Süleyman Nazif sokak ve Varol 

sokak’taki yasak, Saat 08.00’de sona erdirildi. 

 

13 Mart tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Valilik tarafından yapılan bir 

açıklamayla, Saat 22.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.  

 

13 Mart tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Valilik tarafından yapılan bir 

açıklamayla, gece yarısı saat 00.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.  

 

14 Mart tarihinde Şırnak ilinde, Valilik tarafından yapılan açıklamayla, tüm kentte saat 

23.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. 
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15 Mart tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Kaymakamlığı tarafından yapılan 

açıklamada, ilçeye bağlı Kaynartepe Mahallesinde Saat 03.00’ten itibaren geçerli olmak üzere 

ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan 

yeni bir açıklamayla, Gürsel ve Cemiloğlu caddelerinden Dörtyol'a kadar olan kısım ile 

Nukhet Coşkun Caddesi'nin tamamının, saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yasak 

kapsamına dâhil edildiği duyuruldu. İlçe kaymakamlığı tarafından yapılan yeni bir 

açıklamayla, ilan edilen yasağın 21 Mart 2016 tarihinde Saat 06.00 itibari ile kaldırıldığı 

duyuruldu. 

 

17 Mart tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

kapsamında bulunan 6 sokakta yasak kaldırıldı. Sur Kaymakamlığı tarafından yapılan 

açıklamada, Savaş Mahallesi'nde bulunan Buzcular Sokak, Buzcular 1 Sokak, Eski Yoğurt 

Pazarı Sokak, Çiftehan Sokak; Dabanoğlu Mahallesinde bulunan Bıyıklı Mehmet Paşa 

Sokak'ın Arman Sokağa kadar olan kısmı ile Orta Karataş Sokak'ta yasağın kaldırıldığı 

duyuruldu.  

25 Mart tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Kaymakamlık tarafından yapılan 

açıklamada, ilçeye bağlı 18 mahalle ve köyde, Saat 11.00 itibariyle ikinci bir emre kadar 

sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasak, aynı gün Saat 20.00 itibariyle kaldırıldı. 

 

 

29 Mart 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve 

Vezirli köyü yolunda seyir halindeki sivil bir araç, zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu tarandı. 

Açılan ateş sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan 2’si Yüksekova Devlet Hastanesine 

götürülürken, diğer 2 yaralının HPG militanı olduğu ve olay yerinde uzaklaştığı belirtildi. 

Yaralı militanların Vezirli köyüne sığınmış olabilme ihtimali üzerine Valilik tarafından 

yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü ve Çimenli mezrasında 30 Mart 

2016 günü saat 20.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı 

ilan edildiği duyuruldu. 

 

05 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Şırnak Valiliği tarafından yapılan 

açıklamada, 04.30'dan itibaren geçerli olmak üzere "sokağa çıkma yasağı" ilan edildiği 

duyuruldu.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Saat 19.00’dan itibaren geçerli 

olmak üzere 10 köyde (Kaso, Seydankara, Çaldere, Üçdirek, Dağcılar, Dolaplıdere, 

Alakuşak, Erkenciler, Ergeçidi ve Bayrambaşı) askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle 

sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 15 Nisan 2016 tarihinde Saat 16.30 itibari ile sona 

erdirildi. 

 

17 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Saat 09.30’dan itibaren geçerli 

olmak üzere 10 köyde (Gördük, Yayıklı, Otluk, Susuz, Eskiköy, Gündüzköy, Karahacı, 

Üçbasamak, Çığyatağı, Çardakköy) askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma 

yasağı ilan edildi. Yasak, aynı gün Saat 12.00’de sona erdirildi.  

 

23 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, bulunan 16 köyde (Dibek, Arıklı, 

Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Serince, Beğendik, Esenli, Kabakaya, Uçarlı, Kayacık, Ortaç, Yalaza, 

Bağlan, Çavundur ve Dolunay) Saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, ikinci bir emre 

kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 25 Nisan 2016 tarihinde kaldırıldı. 
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02 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, askeri operasyon yapılacağı 

gerekçesiyle 11 mahallede,  Saat 11.00’den itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı 

ilan edildi. Yasak ilan edilen mahalleler şöyle: Abalı, Örtülü, Saydamlı, Yalımlı, Akçabudak, 

Ulucak, Kılınçlı, Yorulmaz, Baharlar, Bayırlı, Hedik. Yasağın, 03 Mayıs 2016 tarihinde Saat 

15.00’te sona erdirildiği duyuruldu. 

 

04 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca İlçesi Çığlı Köyü’nde, Valilik tarafından 

yapılan açıklamada, askeri operasyon ve çatışmalar gerekçe gösterilerek 4 Mayıs 2016 günü 

saat 00.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının ilan 

edildiğini duyuruldu. Yasağın 09 Mayıs 2016 tarihinde sona erdiği duyuruldu.  

 

05 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ili Mazgirt ilçesinde, Valilik tarafından yapılan bir 

açıklamayla, ilçede bulunan 15 mahallede 05 Mayıs 2016 Saat 14.00’ten tarihinden itibaren 

ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasak ilan edilen 

mahalleler şöyle: Alhan, Cefan, Konacık, Seyitler, Babil, Aktarla, Koyunuşağı, Dayılar, 

İbimahmut, Dervişler, Akpınar, Geçitveren, Sarıkoç, Yeldeğen ve Güleç. Yapılan yeni bir 

açıklama ile yasağın, 06 Mayıs 2016 günü saat 14.00’te sona erdiği duyuruldu.  

 

22 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde,  sokağa çıkma yasağı ilan edilen 

mahallelerde bulunan 14 sokakta yasağın kaldırıldığı duyuruldu. Sur Kaymakamlığı 

tarafından yapılan açıklamada Savaş, Dabanoğlu ve Fatihpaşa mahallelerindeki 14 sokakta 

ilan edilen yasağın Saat 08.00'den itibaren kaldırıldı duyuruldu.  

 

25 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili, kırsalında bulunan 13 mahallede, ikinci bir duyuruya 

kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mêrdîn Valiliği tarafından alınan yasak kapsamındaki 

13 mahalle şöyle:  Yasağın kalktığı mahallelerin isimleri şöyle: Ömerli ilçesi: Göllü, İkitepe, 

Ünsallı ve Kovanlı. Midyat ilçesi: Kutlubey. Nusaybin ilçesi: Pınarbaşı (Serikanya), Çalıköy, 

Kuyular, Yavruköy, İlkadım, Karacaköy, Dallıağaç ve Doğanlı. Valiliği tarafından yapılan 

yeni bir açıklamayla, yasağın 28 Mayıs 2016 tarihinde Saat 14.00 itibariyle kaldırıldığı 

duyuruldu. 

 

Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, 14 Mart 2016 tarihinden itibaren günboyu ve süresiz 

olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 22.00-06.00 

saatleri arasında uygulanmasına devam edilmesi kaydıyla kısmi olarak kaldırıldığı duyuruldu. 

 

04 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından 

yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 10 mahallede (Üçdamlar, Güldiken, Yaprakköy, Yorulmaz, 

Kılıçlı, Bayırlı, Yünlüce, Gürbeyli, Akçabucak ve Baharlar) askeri operasyon yapılacağı 

gerekçesiyle, Saat 10.30'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar 'sokağa çıkma 

yasağı' ilan edildiği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan ikinci bir açıklama ile yasağın, 05 

Haziran 2016 tarihinde Saat 05.00’ten itibaren sona erdiği duyuruldu. 

 

16 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde,  22.00-06.00 saatleri arasında 

uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri, 23.00-06.00 olarak değiştirildi.  

 

18 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından 

yapılan bir açıklamayla, askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle ilçeye bağlı 13 mahallede 

sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasak kapsamındaki mahalleler şöyle: Yamaçlı 

köyü, Yalımlı köyü, Büyükçağ köyü, Saydamlı köyü, Bayırlı köyü, Seyrek köyü, Yeşilburç köyü, 

http://www.hurriyet.com.tr/index/hakkari
http://www.hurriyet.com.tr/index/cukurca
http://www.hurriyet.com.tr/index/cigli-koyu
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Konuklu köyü, Kılıçlı köyü, Akçabudak köyü, Ulucak köyü, Yorulmaz köyü, Baharlar köyü. 

Yasağın, 19 Haziran 2016 tarihinde Saat 10.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.  

 

21 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice, Silvan, Kulp, Hani, Kocaköy ve Hazro 
ilçelerine 33 köyde, askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Yasak, 22 Haziran 2016 tarihinde saat 19.30'dan itibaren kaldırıldı.  

 

22 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi, Günyüzü Köyü'nde Saat 03.00 

itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özel harekatçılar tarafından abluka ve kuşatma 

altına alınan köyde ev yapılan baskın ve aramalar ardından, kaymakamlık yasağın saat 20:00 

itibariyle kaldırıldığını duyurdu. 

 

22 Haziran 2016 tarihinde, Muş Valiliği tarafından yapılan bir açıklamayla, Şenyayla 

bölgesinde bulunan Kayalısu köyü ile köye bağlı 10 mezrada (Örtülü, Buğdaylı, Yılmaz, 

Dalakulig, Yıldızlı, Büyükler, Malaali, Breş, Licik ve Geliyahacike) sokağa çıkma yasağı ilan 

edildiği duyuruldu. Yasağın, yapılan yeni bir açıklama ile 24 Haziran 2016 tarihinde Saat 

19.00'da kaldırıldığı duyuruldu. 

 

23 Haziran 2016 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesinde, Valilik tarafından yapılan açıklamada, 

ilçeye bağlı 6 köyde (Şehitköy, Yeniyazı, Yazkonağı, Yolaçtı, Büyükçağ, Yayla) askeri 

operasyon yapılacağı gerekçesiyle Saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma 

yasağı ilan edildiği duyuruldu.  

 

23 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine 39 köyde, 

askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği 

tarafında duyurulan ilan açıklamasında, yasaklanan köyler şöyle: Kocaköy: Gözebaşı, Gökçe, 

Boyunlu, Hazro: Çitlibahçe, Lice: Örtülü, Erginköy, Kıralan, Dernek, Yamaçlı, Akçabudak, 

Kılıçlı, Yorulmaz, Yalımlı, Baharlar, Hedik, Bayırlı, Saydamlı, Bağlan, Serince, Yalaza, 

Ortaç, Kayacık, Uçarı, Esenler, Ziyaret, Dolunay, Çavundur, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, 

Arıklı, Ulucak, Güldiken, Yaprakköy, Tuzlaköy, Damar, Sığınak, Budak ve Kabakaya. 

Yasağın, valilik tarafından yapılan açıklama ile 03 Temmuz 2016 tarihinde sona erdirildiği 

duyuruldu. 

 

VERİLMEYEN MİLİTAN CENAZELERİ 

 

18.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bediha Ergin, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum 1993 yılından beri kayıptır. İran’da tüm araştırmalarımıza 

rağmen bulamadık. 04.04.2016 tarihinde Newroz TV’de çıkan haberlerde oğlumun 

Diyarbakır Kulp ilçesinde çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini duyduk. Bunun üzerine 

Türkiye’ye geldik. Diyarbakır’da Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Oğlumu teşhis ettik. 

Ancak savcı DNA testi istedi. Kan verdik. Burada mağduruz. Kalacak yerimiz yok. Bir an 

önce sonuçlanması ve cenazemizin verilmesi için sizden yardım talep ediyorum. Cenazemiz 

verildiğinde cenazemizi Irak’a götürmek istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyoruz.” 

 

Dersim ili kırsalında 16-17 Eylül 2015 tarihinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Erdal Reşo 

kod isimli HPG militanı Abdurrahman Akçin’in, Elazığ Devlet Hastanesi morgunda tutulan 

cenazesinin “DNA eşleşmesi beklendiği” gerekçesiyle 9 aydır ailesine verilmediği öğrenildi.  
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MİLİTANLARIN CENAZELERİNE YÖNELİK UYGULAMALAR 

 

20 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, Mizgin Koçer kod isimli YPS-JIN Üyesi Asya Taşçı yaşamını 

yitirdi. Yaşamını yitiren Taşçı’nın cenazesi, ilçede operasyon yürüten güvenlik güçleri 

tarafından çıplak bir şekilde teşhir edildi. 

 

14 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren ve YPS Üyesi Mahsun Gürkan olduğu 

belirlenen bir kişiye ait cenazenin, işkence edilmiş görüntüleri "Perde Arkası" sosyal paylaşım 

sitesinden yayınlandı. Söz konusu paylaşımda yer alan fotoğrafta, yere yüz üstü uzanmış YPS 

Üyesinin üzerinden paletli tankla geçildiği ve bu şekilde cenazede tahribat oluşturulduğuna 

dair görüntülü yer alıyor. Söz konusu fotoğrafın üzerinde "3,5 ay önce polis katledip 

kurşunlardan kurtulan Mahsun Gürkan, bugün çok feci bir şekilde öldürüldü." cümlesi yer 

alıyor.   

 

ÖLÜNÜN HATIRATINA SAYGISIZLIK 

 

03 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, ilçeye 10 km mesafade bulunan Girmeli Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta PKK ve 

HPG militanlarına ait mezarlar, güvenlik güçleri tarafından tahrip edildi.   

 

27 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, kırsalında başlatılan askeri 

operasyon sırasında, Yolçatı köyünde bulunan ve PKK militanlarının mezarlarının bulunduğu 

mezarlık, askerler tarafından tahrip edildi.  

 

 

 

MİLİTANLARIN AİLELERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ 

 

Osmaniye ilinde, polis aracına yönelik 28 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen saldırıda 

yaşamını yitiren Hasan Aslan isimli polisin ailesi tarafından maddi-manevi tazminat davası 

açıldı. Davan sonucunda polisin ailesine 82 bin lira tazminat ödeyen bakanlık, polisin ailesine 

verilen tazminat ücretini saldırıda yaşamını yitiren HPG militanları Renas Wan kod isimli 

Ferdi Atlı ile Ali Hamza kod isimli Osman Uzan'ın ailelerinden temin etmek için Hatay 

Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. 

 

Siirt Eruh ilçesinde, 2 Ağustos 2010 tarihinde çıkan çatışmada yaşamını polis Ahmet Mutlu 

ve aynı çatışmada yaralanan polis M.Ç. için yakınlarına, İçişleri Bakanlığı tarafından 69 bin 

551 TL tazminat ödendi. Olaydan sonra İçişleri Bakanlığı, yaşamını yitiren polis 

memurlarının yakınlarına ödenen tazminatın, hazinenin "zarara" uğradığını ileri sürerek aynı 

çatışmada yaşamını yitiren 3 HPG militanının ailelerinden tahsil edilmesi için dava açtı. 

Davaya bakan mahkeme yaşamını yitiren HPG militanlarından miras kalmadığını gerekçe 

göstererek, bakanlığın talebini reddetti. 
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KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

 

Kadın İntiharları 

 

19 Mart 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, F.G. (28) isimli kadın kendini iple 

asarak intihar etti. F.G., olay yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

22 Mart 2016 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde, köprüye çıkan A.Ç. isimli kadın, 

intihar teşebbüsünde bulundu. Psikolojik bunalım sonucu köprü korkuluklarına çıkarak intihar 

etmek isteyen kadın, olay yerinde bulunanlar tarafından ikna edildi. Olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı. 

 

28 Mart 2016 tarihinde Urfa ili Birecik ilçesinde, Emine Kaçar (90) isimli kadın, tavana 

astığı iple intihar etti. Kaçar olay yerinde cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı. 

 

06 Nisan 2016 tarihinde Batman ili Kozluk ilçesinde, 9 ay önce görücü usulü ile evlenen 

Zeynep E. (23) isimli kadın, evinde kendini tavana asarak intihar etti. Olaya ilişkin savcılık 

tarafından soruşturma başlatıldı.   

 

24 Nisan 2016 tarihinde Kars ili Sarıkamış ilçesinde, intihar ettiği öne sürülen 6 aylık 

hamile Hacer Taş (20) isimli kadın ve karnındaki bebeği yaşamını yitirdi. Taş eşi ve eşinin 

ailesi tarafından şiddet gördüğü iddia edildi. Taş’ın intihar olayından hemen önce ailesini 

aradığını söyleyen hala Şükriye Boz, şunları anlattı: “Annesini ve kız kardeşini aramış, ‘Beni 

dövdüler, çenem oynuyor yemek yiyemiyorum. Beni kurtarın buradan, ben burada kocam, 

kayınpederim, kaynanam tarafından dövülüyorum, aç bırakılıyorum, yemek vermiyorlar’ 

demiş, sonrada telefonu birden kesilmiş.”  
 

27 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Birecik ilçesinde, Ş.K. (55) isimli kadın, Fırat Nehri 

üzerindeki Adnan Menderes Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Suda 

boğulmak üzereyken çevredekilerin yardımı ve itfaiye, sağlık ekipleri ile polis ekipleri 

tarafından kurtarılan Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 

10 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesi Dicle Mahallesi'nde, ailesi ile 

birlikte yaşayan Elif Kılıç (16) isimli çocuk, evin bir odasında karnından av tüfeği ile 

vurulmuş halde bulundu. Ailenin iddiasına göre, ağabeyi ile tartışan Elif, evdeki otomatik av 

tüfeğini alarak kendini bir odaya kilitledi. Silah sesinin duyulması üzerine kapıyı kırarak içeri 

ailesi, Elif’i yaralı halde buldu. Karın boşluğundan yaralanan Elif, kaldırıldığı hastanede iç 

kanama sonucu yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1 ay önce, aile bireyleri Elif'i amcasının oğlu ile 

evlendirme kararı aldı. Elif'in evliliğe karşı çıktığı ve evdekilerle sık sık tartıştığı ileri sürüldü.  
 

21 Haziran 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde, 14 Nisan Mahallesi'nde yaşayan 

Nejla Çetin'in (23) isimli kadın, evde asılı bulundu. Bir çocuk annesi genç kadının cenazesi, 

İlçe Devlet Hastanesi'nin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  
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Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar 

 

05 Şubat 2016 tarihinde Antep ilinde, Düztepe Mahallesi'nde bir evi basan Yusuf Taş isimli 

şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşi Tuba Taş (21) ile barışma ve bir araya gelme talebini 

iletmek üzere, Tuba Taş’ın teyzesi Şenel Çakmak’ın evine gitti. Burada red cevabı alan Yusuf 

Taş, eşi Tuba Taş, teyzesi Şenel Çakmak ve evde bulanan Ahmet Çakmak (16), Duran Taş 

(23) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi, yanında bulunan pompalı tüfekle öldürdü. Taş, olay 

yerinden kaçtı. Polis tarafından aranan Taş’ın amcası Mustafa Taş (45), eşi Gülay Taş (44) ile 

çocukları Türkan (20), Furkan (16) ve Gül (14) ise evlerinde ölü bulundu. Amca Taş ve 

ailenin aranan şahıs tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. 

 

09 Şubat 2016 tarihinde Urfa Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde, 

Selma Kiraz (33) isimli kadın yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kadının eşi tarafından darp 

edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 10 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; 11 yıldır 

evli olan Selma Kiraz'ın çocukları olmadığı için eşi İsmail Kiraz, kuma getirerek birlikte 

yaşamaya başladı. Selma Kiraz, 9 Şubat'ta yaşamını yitirirken, İsmail Kiraz, eşinin eceli ile 

öldüğünü belirtip mahalle mezarlığında toprağa verdi. Selma Kiraz'ın yaşamını yitirmesi 

ardından çift arasındaki geçimsizlik ve kuma olayını öğrenen jandarma, Selma Kiraz'ın 

yaşamını yitirmeden önce darp edildiğini tespit etti. Bunun üzerine 09 Mart 2016 tarihinde 

gözaltına alınan İsmail Kiraz, cinayeti itiraf etti. 

 

03 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Cami Mahallesi'nde ikamet eden 

Samiye Özer (21), eşi Eyüp Özer tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Karın, kol ve 

bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Samiye Özer, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, vücuduna 11 kurşunun isabet ettiği belirlendi.  

 

08 Mart 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, H.K. adlı şahıs, ailesinin 

yanında yaşamaya başlayan eşinin kaldığı köye giderek, eşinin kardeşleri Şükran Durmaz (20) 

ve Hediye Durmaz (18) ile 5 yaşındaki kızı Arjin'i katletti. Katliam sırasında evde bulunanlara 

da ateş açan H.K., 12 yaşındaki H.D. ile 2 yaşındaki A.K. isimli çocukları da  ağır yaraladı. 

Katliamın ardından evde bulunanları da bir süre rehin alan H.K., gözaltına alındı.  

 

10 Mart 2016 tarihinde Antep ilinde, kız kardeşi Ayşe Ş.'nin evine diğer kardeşleriyle 

birlikte giden İ.Ş. ile kız kardeşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma 

kavgaya dönüşmesi ardından, İ.Ş. belinden silahı çekerek kız kardeşine ateş etti. Ayşe Ş. Olay 

yerinden yaşamını yitirdi.  

 

28 Mart 2016 tarihinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesinde, 

Halil İbrahim Kızılkaya (42) isimli kişi, aile içi geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı 

iki çocuk annesi ve özel güvenlik görevlisi eşi Neslihan Kızılkaya’yı (31), ekmek bıçağı ile 

boğazını keserek öldürdü. Ardından bıçağı göğsüne saplayan Halil İbrahim Kızılkaya, intihar 

girişiminde bulundu. 

 

11 Nisan 2016 tarihinde Antep ilinde, gördüğü şiddet nedeniyle başvurduğu mahkemeden 

eşi Ferit Coşkun hakkında "Evden uzaklaştırma" kararı aldırtan 3 çocuk annesi Filiz Coşkun, 

sabah saatlerinde eşi tarafından katledildi. 

 

13 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, D. Uğur (21), eşi Ömer Şerif 

Uğur'un bıçaklı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen ambulans ile Selahattin Eyyubi Devlet 
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Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Edinilen bilgilere 

göre; 6 yıldır evli olan genç kadın eşinden gördüğü şiddet üzerine annesinin evine gitti. 

Saldırgan eş, kimsenin evde olmadığı bir saate eve gelerek 1 çocuk annesi Uğur'a bıçakla 

saldırdı.  

 

05 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şırnak ilinden, yaşadığı sağlık sorunlarından 

dolayı tedavi olmak için gittiği Diyarbakır ilinde, 16 Nisan 2016 tarihinde eşi tarafından 

alınarak Cizre’ye getirildiği belirtilen 2 çocuk annesi Afife Olcay'dan bir daha haber alınmadı. 

20 Nisan 2016 tarihinde telefonla aranan aileye, Olcay’ın cenazesinin Malatya Adli Tıp 

Kurumu'nda olduğu belirtildi. Malatya’ya giden ve kızlarının cenazesini teşhis eden aile, 

Olcay'ın cenazesinin Şırnak ili Çavuş köyünde bir çoban tarafından bulunduğunu öğrendi. 

Köy yakınlarında vahşice katledilen Olcay'ın ortadan kaybolan eşi Mehmet Olcay'ın 

bulunması için arama başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Başkale ilçesinde, 6 ay önce evlendiği Zafer 

Çobandede’den şiddet gördüğü için ailesinin evine yerleşen Sibelcan Çobandede (22) isimli 

kadın, kaldığı eve gelen eşi Zafer Çobandede tarafından silahla vurularak katledildi. 

 

Antalya ilinde Abdullah Gezici ile evlenen Emine Gezici, Erzincan ili Tercan ilçesine yerleşti. 

Gezici, 10 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, hem eşinin hem de eşinin ailesi 

tarafından işkenceye maruz kaldı. Komşuları tarafından jandarmaya haber verilmesi üzerine 

hastaneye kaldırılan Gezici, ailesi tarafından Antalya'ya getirilerek Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Uğradığı şiddet nedeniyle kolu, bacağı kırılan ve başından 

yaralanan Gezici, kayınpederi tarafından kafasına kürekle vurulduğunu, ahıra kapatılarak aç 

ve susuz bırakıldığını, burnunun bıçakla kesilmek istendiğini söyledi. Olayın jandarmaya 

yansıması ardından gözaltına alınan Abdullah Gezici, tutuklandı. 

  

15 Haziran 2016 tarihinde Elazığ ili Kovancı İlçesi  Bahçelievler Mahallesi 3 çocuk 

annesi Serpil Sağır, tartıştığı eşi Ali Kaya Sağır tarafından ekmek bıçağı saldırıya maruz 

kaldı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ağır yaralı kadın, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ali Kaya Sağır ise, cinayetin ardından intihar etti. 

 

29.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan N.D., şu beyanlarda 

bulundu: “3 yıllık evliyim. 2 çocuğum var. Eşimin ikinci evliliği ilk eşinden boşanarak 

benimle resmi nikâhlı evlendi. Evlendiğimiz günden beri şiddet ve kötü muamele görüyorum. 

Eşim, oruspu, dansöz gibi kadını aşağılayan sözler kullanıyordu. Bana devamlı sözlü şiddet 

ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Eşim Mardin Artuklu’ya bağlı Gülağaç mahallesinde imamlık 

yapıyor. Evimle ve çocuklarımla ilgilenmiyor. Yemeğimi döküyor, televizyon kablosuna kadar 

kesiyor. Sürekli beni evden kovuyor ve tehditler yapıyor. Öldürürüm seni diyor. Babanın evine 

git diyor. Eve gelmiyor sadece cinsel anlamda birleşme olduktan sonra ayrı odaya geçiyor. 

Benden ters ilişki istiyor. İzin vermediğimde dövüyor ve aybaşıyken ve loğusa dönemlerinde 

benle ilişkiye giriyor ve zorluyor. Bu duruşundan dolayı kadınsal hastalıklarım olmuştu ve 

rahmimi baktırmak zorunda kaldım. Buna rağmen o dönem yine ilişkiye girdi. Ailesi de beni 

istemiyor ve sürekli beni tehdit ediyorlar. Eşimin babası ve ağabeyi beni taşlarla ve sopalarla 

vurdular. Darp raporu aldım. Eşim bana boşanma davası açtı. Mağdurum, ailem de beni 

istemiyor ve boşanma diyorlar. Bir hafta Mardin konuk evinde kaldım. Çocuklarımın 

psikolojisi bozuldu. Eve geri dönmek zorunda kaldım. Ailemin yanındayım. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 
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Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Kadınlar 

 

03 Ocak 2016 tarihinde Batman ilinde, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 10 katlı iş 

merkezinin terasına çıkan Nurettin Demir isimli kişi, kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. 

Yaşamını yitiren Demir’in intihar ettiği yere 500 metre mesafede bulunan Kadın Doğum 

Hastalıkları Hastanesi önünde intihardan 6 saat sonra terk edilmiş otomobilde kadın cesedi 

bulundu. Boğazı kesilerek öldürülen kadının intihar eden Nurettin Demir’in nişanlısı Songül 

Demir olduğu öğrenildi. Yapılan araştırma sonunda Songül Demir’in bir süre önce nişanlısı 

tarafından Sason İlçesi’nden Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girmesi için getirildiği 

belirlendi. Nurettin Demir’in nişanlısını içinde öldürdüğü otomobili de kiraladığı ortaya çıktı. 

 

20 Ocak 2016 tarihinde Batman ilinde, merkez Aydınlık Evler Mahallesi 1221’inci 

Sokak’ta bulunan Suriyeli Halil ailesinin evine akşam saatlerinde giren şahıslar, 2 kızı ile 

birlikte yaşayan ancak bu sırada evde yalnız olan Bahriye Halil’in (62) altınlarını çalmak 

istedi. Bahriye Halil, bir taraftan şahısları engellemeye çalışırken, diğer taraftan da çığlıklar 

atarak, yardım istedi. Bu sırada, şahıslardan biri elindeki bıçak ile Halil’in boğazını kesti. 

Yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şahıslar daha sonra Bahriye Halil’in bileklerini 

keserek kolundaki bilezikleri çaldı. Yaşlı kadının 2 yüzük ve küpelerini de alan şahıslar 

kayıplara karıştı. 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bulunan Ninova AVM 

önünde M.B. (31) isimli bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre, birlikte 

olduğu D.Ç'nin (32) evli olduğunu öğrenen M.B., ilişkisini kesti. Ancak M.B.'yi ilişkilerini 

ailesine söylemekle tehdit eden D.Ç., son bir kez görüşmek istedi. M.B.'yi tehdit ile 

görüşmeye ikna eden D.Ç. alışveriş merkezi önünde buluşup bir süre konuştuktan sonra 

tartışmaya başladı. M.B. ısrarla ayrılmak istediğini ve ilişkilerinin sona erdiğini söyleyerek, 

D.Ç.'nin yanından hızla ayrıldı. Bunun üzerine peşinden koşan D.Ç., belinden çıkardığı 

tabanca ile M.B.'yi vurarak öldürdü. D.Ç. ardından da aynı silahla kafasına sıkarak, intihar 

etti. D.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.B. ise kaldırıldığı Gazi 

Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını 

yitirdi. 

 

24 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın Siverek ilçesinde, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta 

bulunan Çeltik Mahallesi'ndeki bir fıstık tarlasında bir kadına ait cenaze bulundu. İhbar 

üzerine tarlaya giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunda darp izleri bulunan 

kadının, kafasının ezilerek vahşice öldürüldüğü belirlendi. Cenazeye ait kimlik tespit 

edilemezken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. İlçede oturan 6 çocuk babası Hüseyin 

Karacığa ile 3 yıl önce evlenen Fatma Karacığa (31), 8 Mart günü aniden ortadan 

kaybolmuştu. Cesedin Fatma Karacığa’ya ait olabileceği üzerinde duruluyor.  

 

29 Mart 2016 tarihinde Elazığ ilinde, yalnız yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Afet 

Çağlayan, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

30 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın merkez Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesinde ikamet eden 

Sibel Çadırcı (37), Mahmut Zafer Organ tarafından katledildi. Edinilen bilgilere göre; 

Korukent sitesinde oturan Çadırcı ailesinin evine giren Organ, genç kadına cinsel saldırıda 

bulundu. Kendisini koruyan Çadırcı, katil zanlısı Organ'ın 12 yaşındaki kızı S.Ç.'ye yönelmesi 

üzerine çocuğunu korumaya çalıştı. Bu sırada Çadırcı'nın kafasına demir çubukla vuran 

Organ, yere düşen 3 çocuk annesi genç kadını boğarak katletti. Daha sonra evden bir miktar 

http://www.hurriyet.com.tr/index/merkez
http://www.milliyet.com.tr/elazig/
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ziynet eşyası alan katil zanlısı Organ, haber verilmesi üzerine polis tarafından 

yakalandı. Çadırcı'nın cansız bedeni ise otopsi için Urfa ATK’ye kaldırıldı. 

 

12 Nisan 2016 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde, bir okulda öğretmenlik yapan 21 

yaşındaki Z.K. kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmak istendi. Iğdır yolunda kimliği 

belirsiz 3 kişi tarafından arabayla kaçırılmak istenen genç kadının süratle yol alan arabadan 

atlaması sonucu, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin olayı görmesi üzerine 

Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne, ardından da Van'a sevk edilen kadının, yoğun bakım 

ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.  

 

09 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, adliye yakınlarında elinde av tüfeği bulunan Y.K. 

isimli bir şahıs, husumetli olduğu ileri sürülen kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan A.K.'nin 

bulunduğu araca ateş açtı. Araçtaki A.K. ile o sırada kaldırımda bulunan ve olayla ilgisi 

olmayan E.K. isimli bir kadın yaralandı. A.K. kendi kullandığı araçla Şehitkamil Devlet 

Hastanesi'ne giderken, yaralı kadın E.K. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan 

ise polis tarafından yakalandı.  

 

16 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, Akdere Mahallesi'nde 3 katlı evin en üst katında 

oturan 5 çocuk annesi Bediha Köroğlu (45), mutfak penceresinden dışarıyı seyrederken, 

Beşiktaş takımının şampiyonluğunu kutlama sebebiyle bir taraftarın ateşlediği tabancadan 

çıkan kurşun başına isabet etti. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunla kanlar 

içerisinde yere düşen kadın, eşi Ahmet Köroğlu tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Köroğlu, Acil Servis'te yapılan müdahaleye rağmen 

kurtarılamadı. 

 

Ağrı ili Diyadin ilçesi, Taşkesan köyünün Ket mezrasında korucu olan Ahmet Aktaş (40), 19 

yaşındaki bir kadını silah zoruyla bir hafta boyunca alıkoydu. 26 Mayıs 2016 tarihinde 

edinilen bilgilere göre, Evli olan Aktaş, Iğdır’da silah zoruyla alıkoyduğu kadını, kendisi gibi 

korucu olan kuzeni Ercan Aktaş’ın evine getirerek, cinsel saldırıda bulundu. Korucuların 

kadını tuttukları odada telefonlarını unutması üzerine kadın, korucuların odada unuttuğu 

telefonla jandarmayı aradı. Kadının bulunduğu eve yapılan baskında, Ahmet ve Ercan Aktaş 

gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 2 korucu, tutuklandı. Tutuklanan korucuların aynı zamanda 

silahlarına da el konuldu. Yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı getirilirken, alıkonulan kadın 

ise sığınma evine gönderildi.  

 

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

 

Çocuk İntiharları 

11 Ocak 2016 tarihinde Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyünde, ikamet eden 14 

yaşındaki H.A adlı kız çocuğunun, evinde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 

 

12 Ocak 2016 tarihinde Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Omuzbaşı köyünde, 16 yaşındaki 

Erhan Kaya'nın, evinde kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi.  

 

27 Şubat 2016 tarihinde Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Muhammed Kahraman (14) isimli 

çocuk, oturdukları evin ahırında asılı halde bulundu. Annesi tarafından asılı halde bulunan 

çocuk, götürüldüğü Ağrı Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Karaman’ın intihar ettiği ileri 

sürüldü.  
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06 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, merkezde bulunan Nurgül Gelturan Öğrenci Yurdu'nda 

kalan Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Oya Yaşar (17) isimli çocuğun, intihar ettiği ileri 

sürüldü. Okulun yurdunda arkadaşları tarafından merdivenlere iple asılı halde bulunan 

Yaşar’ın cenazesi, Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay hakkında soruşturma 

başlatıldı. 25 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, intihar eden Yaşar’ın babasının 

arkadaşı olan Fettah T. isimli şahıs tarafından şantaj yoluyla cinsel istismara maruz kaldığı 

öğrenildi. Bu nedenle intihar eden Yaşar, maruz kaldığı cinsel istismar olayı ile ilgili polise 

şikayette bulundu. 3 Kasım 2015 günü öğle saatlerinde Ağrı Devlet Hastanesi'nde staj 

yaptığı sırada erkek arkadaşı ile kısa süreli sohbet ettiğini, bunu gören ve babasının arkadaşı 

olan Fettah P.'nin bu anı fotoğrafladığını belirtti. Evli ve 2 çocuk babası olan tuz imalatı 

yapan 'Amca' dediği Fettah P.'nin bu fotoğrafı göstererek "Sevgilin ile konuşmanı çektim" 

dediğini, ardından cep telefonu numarasını aldığını anlattı. Genç kız o günü, 23 Şubat 2016 

günü Çocuk Şube Müdürlüğüne verdiği ifadesinde şöyle anlattı: "Beni 04 AB 797 plakalı 

beyaz renkli minibüsüne bindirdi. Hastanenin arkasındaki otoparka arabayı çekerek 'İnsan 

yeğenini sevmez mi?' diyerek ellerimi tuttu. Dudağımdan birkaç kez öptü. Elleriyle 

bacaklarıma dokundu. Göğüslerimi elbisemin üzerinden okşadı, açmaya çalıştı. 'Ne 

yapıyorsun' diyerek engelledim. Kucağına oturtmaya çalıştı, karşı koydum. Pantolonumu 

indirmeye çalıştı, bağırdım. Hastane otoparkından çıktı ve biraz ileride beni indirdi. Çok 

korktum, hastaneye gittim, arkadaşlarıma anlattım. Ailem duyarsa beni okuldan alır diye 

korktum. Sonra anneme anlattım, babam geçen hafta duydu. Şikayetçiyim."  

 

Aile İçi Şiddete Uğrayan Çocuklar 

 

05 Şubat 2016 tarihinde Antep ilinde, Düztepe Mahallesi'nde bir evi basan Yusuf Taş isimli 

şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşi Tuba Taş (21) ile barışma ve bir araya gelme talebini 

iletmek üzere, Tuba Taş’ın teyzesi Şenel Çakmak’ın evine gitti. Burada red cevabı alan Yusuf 

Taş, eşi Tuba Taş, teyzesi Şenel Çakmak ve evde bulanan Ahmet Çakmak (16), Duran Taş 

(23) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi, yanında bulunan pompalı tüfekle öldürdü. Taş, olay 

yerinden kaçtı. Polis tarafından aranan Taş’ın amcası Mustafa Taş (45), eşi Gülay Taş (44) ile 

çocukları Türkan (20), Furkan (16) ve Gül (14) ise evlerinde ölü bulundu. Amca Taş ve 

ailenin aranan şahıs tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. 

 

08 Mart 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, H.K. adlı şahıs, ailesinin 

yanında yaşamaya başlayan eşinin kaldığı köye giderek, eşinin kardeşleri Şükran Durmaz (20) 

ve Hediye Durmaz (18) ile 5 yaşındaki kızı Arjin'i katletti. Katliam sırasında evde bulunanlara 

da ateş açan H.K., 12 yaşındaki H.D. ile 2 yaşındaki A.K. isimli çocukları da  ağır yaraladı. 

Katliamın ardından evde bulunanları da bir süre rehin alan H.K., gözaltına alındı.  

 

31 Mart 2016 tarihinde, Batman Eğitim Sen şubesi tarafından kentte yaşanan cinsel istismar 

olayına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, kentte bulunan bir okulda görev yapan 

Memur Sen konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen üyesi ve matematik öğretmeni olan İ.E. 

isimli şahsın, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 3 kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunduğu 

kaydedildi. 30 Mart 2016 tarihinde gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili yapılan araştırmada, 

İ.E. isimli şahsın gözaltına alındığı ve ardından da tutuklandığı belirtildi.  

 

31 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan E.Y., şu beyanlarda bulundu: 

“Halamın kocası Hüseyin Akgül 61 yaşındadır. Toplamda 4 kardeşiz. Babam zihinsel engelli 

olduğu için vasi olarak eniştem tayin edilmişti. (13 yıldır) 16 yaşındaki kız kardeşim zihinsel 
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engellidir. Kendisini ifade edemeyecek şekilde engellidir. Daha önce eniştemin kız kardeşime 

istismar ile ilgili söylentiler vardı. Ama gözlerimizle görmediğimiz için herhangi bir girişimde 

bulunamamıştık. En son 9 Mayıs 2015’te eniştemin evine gittiğimde dışarıdan baktığımda 

onları yatakta yarı çıplak görmüştüm. Sonra da kapıyı çaldım. Kendisi açtı. Nefes nefese 

tuhaf bir haldeydi. Aynı zaman da fermuarı açık şekilde beni karşıladı. İçeri girdiğimde 

kardeşim yatakta telaşlı bir şekilde oturuyordu. Çok şok oldum ve kardeşimi aldım çıktım. 

Kardeşime sormaya çalıştım. Ne şekilde zarar verdiğini öğrenmek için canının yanmadığını 

ama vücuduna dokunduğunu, elleriyle göğüslerini okşadığını ve öptüğünü anlattı. Aynı gün 

evine tekrar gittim onunla konuştum. Derhal üstümüzde olan her türlü sorumluluğu 

bırakmasını “vasi”likten vazgeçmesini ve bizlerle görüşmemesini söyledim. Kendisi o an için 

çok sakin davrandı. Evden ayrıldıktan sonra olayı anneme ve ağabeyime de anlattım. Zaten 

annemde şüpheleniyormuş. Eniştem ve halam ayrı yaşıyorlar. Eniştem diğer halama 

Emine’nin artık onlarla ilgilenmemi istediğini söyledi. Konuyu getirip paraya dayandırdı. 

Halamda ayrıntıları bilmediği için konuyu parasal çıkara dayandırarak bana hakaret etti. 

Kardeşimin iç çamaşırında fazlasıyla akıntı vardı. Diyarbakır’da bir avukata danışarak 

Malatya’ya dönüp bu delillerle birlikte (iç çamaşırını alarak) jandarmaya gittim. Suç 

duyurusunda bulundum. Psikolog eşliğinde kardeşimin ifadesi alındı. Sonra annemde ve 

ağabeyimde ifade verdi. 10 aydır süren davamız var. 7 Nisan’da tekrar ifade verecekler. 26 

Nisan’da da Malatya AĞCM’de duruşmamız olacaktır. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Çocuklar  

 

06 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, merkezde bulunan Nurgül Gelturan Öğrenci Yurdu'nda 

kalan Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Oya Yaşar (17) isimli çocuğun, intihar ettiği ileri 

sürüldü. Okulun yurdunda arkadaşları tarafından merdivenlere iple asılı halde bulunan 

Yaşar’ın cenazesi, Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay hakkında soruşturma 

başlatıldı. 25 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, intihar eden Yaşar’ın babasının 

arkadaşı olan Fettah T. isimli şahıs tarafından şantaj yoluyla cinsel istismara maruz kaldığı 

öğrenildi. Bu nedenle intihar eden Yaşar, maruz kaldığı cinsel istismar olayı ile ilgili polise 

şikayette bulundu. 3 Kasım 2015 günü öğle saatlerinde Ağrı Devlet Hastanesi'nde staj 

yaptığı sırada erkek arkadaşı ile kısa süreli sohbet ettiğini, bunu gören ve babasının arkadaşı 

olan Fettah P.'nin bu anı fotoğrafladığını belirtti. Evli ve 2 çocuk babası olan tuz imalatı 

yapan 'Amca' dediği Fettah P.'nin bu fotoğrafı göstererek "Sevgilin ile konuşmanı çektim" 

dediğini, ardından cep telefonu numarasını aldığını anlattı. Genç kız o günü, 23 Şubat 2016 

günü Çocuk Şube Müdürlüğüne verdiği ifadesinde şöyle anlattı: "Beni 04 AB 797 plakalı 

beyaz renkli minibüsüne bindirdi. Hastanenin arkasındaki otoparka arabayı çekerek 'İnsan 

yeğenini sevmez mi?' diyerek ellerimi tuttu. Dudağımdan birkaç kez öptü. Elleriyle 

bacaklarıma dokundu. Göğüslerimi elbisemin üzerinden okşadı, açmaya çalıştı. 'Ne 

yapıyorsun' diyerek engelledim. Kucağına oturtmaya çalıştı, karşı koydum. Pantolonumu 

indirmeye çalıştı, bağırdım. Hastane otoparkından çıktı ve biraz ileride beni indirdi. Çok 

korktum, hastaneye gittim, arkadaşlarıma anlattım. Ailem duyarsa beni okuldan alır diye 

korktum. Sonra anneme anlattım, babam geçen hafta duydu. Şikayetçiyim." 

 

08 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev 

yapan F.Ö. adlı öğretmenin öğrencilere taciz ettiği iddia edildi. Öğrencilerin okul idaresine 

durumu anlatmasıyla ortaya çıkan taciz öğretmen hakkında cumhuriyet savcılığına 

başvuruldu. Lice Cumhuriyet Savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattı. 
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01 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Bingöl Devlet Hastanesi'ne başvuran 16 

yaşındaki lise 10'uncu sınıf öğrencisinin muayenesinde defalarca cinsel istismara uğradığı 

ortaya çıktı. Küçük çocuğu muayene eden doktorun hastane polisine haber vermesi üzerine 

başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun yaşadığı mahallede esnaflık yapan ve yaşları 40 ile 

60 arasında değişen 7 kişi gözaltına alındı. Cinsel istismar mağduru çocuk ise rahatsızlığı 

nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Savcılıkta sorguları yapılan şüphelilerden 4'ü serbest 

bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 

2'si 'mağdurun rızası olduğu' gerekçesiyle serbest bırakılırken, evli ve 2 çocuk babası olduğu 

öğrenilen G.Ç. ise 'küçük yaştaki erkek çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunmak' 

suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan G.Ç., yerleştirildiği koğuştaki diğer tutuklu ve 

hükümlülerin saldırıda uğradı. Bıçaklı ve jiletli saldırıya uğradığı G.Ç., ağır yaralı olarak gece 

yarısı Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

29 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Fevzi Çakmak 

Ortaokulu'nda okuyan 13 yaşındaki kız öğrenci, okulun müdür yardımcısı İsmail Hakkı Sanlı 

tarafından cinsel saldırıya uğradı. Cinsel saldırıya uğrayan öğrencinin olayı öğretmenine 

anlatması sonucu, 3 gün sonra açığa çıkan olay hakkında okul yönetimi Sanlı hakkında 

tutanak tuttu. Saldırıya uğrayan öğrenci ise Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) götürüldü. 

RAM'ın çocuğun saldırıya uğradığına yönelik verdiği kanaat raporundan sonra Çocuk İzleme 

Merkezi (ÇİM) kız öğrenciyi gözlem altına aldı. Olayın duyulmasından sonra rapor alıp izine 

çıkan Sanlı, önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı.  

 

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Milli 

Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilkokulda, Ahmet D. isimli öğretmenin yaşları 5-6 arasında 

değişen 22 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu, tespit edildi. 11 Mayıs 2016 

tarihinde basın yayın organlarından çıkan haberlerden edilen bilgileri göre, olay, 

istismara uğrayan öğrencilerden birinin, durumu ailesine anlatması sonucu ortaya çıktı. 

Ailenin okul idaresine durumu bildirmesiyle önce öğrenciler ile görüşen rehber öğretmenler, 

dinledikleri anlatımların ardından hemen polise haber verdi. 4 ailenin ve okul idaresinin 

şikayeti üzerine, ilkokulun 1/K sınıfında ücretli öğretmenlik yapan Ahmet D., İl Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette öğretmene dair yapılan incelemede ise, daha önce görev 

yaptığı bir okulda da yine çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu 

bilgi üzerine, okul idaresi tarafından alelacele sözleşmesi feshedilen Ahmet D. okuldan 

uzaklaştırıldı.  

 

Antep’in Nizip ilçesinde, AFAD mülteci kampında bulunan 30 çocuk, kampta temizlik işçisi 

olarak çalışan E.E. isimli şahıs tarafından 1,5-2-3 ile 5 TL para karşılığında cinsel istismara 

maruz kaldı. 11 Mayıs 2016 tarihinde ortaya çıkan cinsel istismar olayının, 2015 Eylül ayında 

tespit edildiği ve 3 ay boyunca sürdüğü öğrenildi. İstismarcı şahıs Eylül ayında tutuklanırken, 

AFAD yetkilileri yaptıkları açıklamada olayı doğruladı. 

 

Diyarbakır ili Merkez Kayapınar ilçesinde 14 yaşındaki Ü. İsimli çocuğun, son bir yıldır 

en az 10 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı, 2016 Nisan ayında ortaya çıktı. Olay, Piri 

Reis Ortaokulu'nda okuyan çocuğun sınıfta ağlaması üzerine öğretmenlerinin yaptığı 

görüşmeyle öğrenildi. İstismara uğrayan çocuğun, başından geçenleri anlatması üzerine 

öğretmenler durumu hem emniyete hem de ailesine bildirdi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan 

çocuğun, cinsel istismarda bulunanların isimlerini vermesi üzerine tamamı aynı mahalleden, 

3'ü çocuk, 6 kişi gözaltına alındı. İstismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.A. isimli 

çocuk savcılık ifadesinde arkadaşlarının apartmanın bodrum katında Ü'ye cinsel istismarda 
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bulunduğunu, bunu videoya çektiğini ve Ü'yü tehdit ettiğini anlattı. Savcılık ifadelerinin 

ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Cinsel istismara uğrayan çocuğun 

ise, ailesinden alınarak Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.  

 

Van ili Edremit ilçesinde, bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilkokulda 47 yaşındaki 

sınıf öğretmeni Halidun G.'nin, 11 yaşındaki A. E. ile B. K. isimli iki kız çocuğuna bir yıl 

boyunca cinsel istismarda bulunduğu, 12 Mayıs 2016 tarihinde basın organlarında yer alan 

haberlerle ortaya çıktı. 2015 yılının Ocak ayında başlayan istismar, bir yıl boyunca devam 

etti. Aynı zamanda sınıf öğretmeni olduğu mağdur çocuklara bir yıl boyunca özel ders veren 

Halidun G.'nin, iki çocuğa derslikte yalnız kaldığı zamanlarla birçok kez cinsel istismarda 

bulundu. İstismara uğrayan çocukların geçtiğimiz Aralık ayında ailelerine anlatması üzerine 

ortaya çıkan olayın ardından aileler, Wan Savcılığı'na Halidun G. Hakkında suç duyurusunda 

bulundu. 20 Aralık'ta hakkında Van 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne dava açılan Halidun G. 

tutuklandı. 

 

16 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesinde, Kaynartepe Mahallesi 

202 Sokak'ta bulunan bir internet kafede, işyeri sahibi R.Ç. isimli şahsın, saat 09.00 

sıralarında sokaktan geçen 5 yaşındaki kız çocuğu A.'yı dükkana alarak, cinsel istismarda 

bulunduğu iddia edildi. Çocuğun başından geçenleri babasına anlatmasıyla birlikte, mahalle 

sakinleri sözkonusu internet kafeyi bastı. Mahalle sakinlerinin öfkesinin hedefindeki işyeri 

sahibi R.Ç., dükkana çağırdığı çocukları M.Ç. ve Z.Ç. ile birlikte kendisine tepki gösteren 

mahalle sakinlerine ellerindeki bıçaklarla saldırdı. Yaşanan olaya polis el koydu. Olay yerine 

gelen polisler, tacizle suçlanan R.Ç.'yi gözaltına aldı. İstismara uğradığı belirtilen çocuk ise 

hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi.  

 

Ağrı ilinde bulunan Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi’nde, K.Ş. isimli öğretmen hakkında, 3 

öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi 

tarafından dava açıldı. 10 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, cinsel saldırı ile 

ilgili olarak önce rehberlik öğretmeni sonra da emniyete başvuran öğrenciler, psikolog ve 

avukat eşliğinde savcılığa ifade verdi. Öğrenciler ifadelerinde farklı tarihlerdeki ders ve ders 

aralarında nasıl cinsel saldırıya maruz kaldıklarını anlattı. 21.04.2016 tarihli savcılık ifade 

tutanağında öğrencilere ait, K.Ş.'nin feminizm konulu bir derste "Feminizm fahişeliktir. 

Feminizm uygulamaları o... gibi uygun olmayan sonuçlar doğuruyor" ifadeler yer aldı. 

 

İŞKENCE YASAĞI 

 

İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ 

ve CEZALANDIRMA 

 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 

 

02 Ocak 2016 tarihinde Bingöl ilinde, Cizre, Silopi ve Sur'da ilan edilen sokağa çıkma 

yasaklarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen yurttaşlara polis,  

gaz bombası ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Sedat 

Seyithanoğlu, Yaşar Sarıdağ, Gazal Aydoğdu, Mehmet Cirit, Abdulsamet Erdoğan, 

Muhammet Erik, Sozdar Acar, Baran Aydın isimli yurttaşlar ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi 

gözaltına alındı. 05 Ocak 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen ve 2’sinin tutuklandı 10 kişinin 

avukatlığını yapan avukat Ömer Faruk Hülakü, gözaltına alınan müvekkillerinin tamamının, 

polisler tarafından darp edildiğini belirtti.  
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05 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında 24 kişi ile birlikte gözaltına alınan ve ardından tutuklanan DİHA muhabiri Nedim 

Oruç, İHD Şırnak Şubesi'ne mektup göndererek, maruz kaldığı işkenceye anlattı: “Yenişehir 

Mahallesi Kapalı Spor Salonu'na götürüldük. Herkes tek sıraya dizilip, GBT’den geçirildi. 

Polis, nüfus cüzdanıma baktıktan sonra oradaki bir grup özel tim ve sivil giyimli polise işaret 

etti. Onlarda bana doğru yürümeye başladı. Yanıma geldiklerinde hızla kolumu çevirip, 

başımı eğdikten sonra spor salonundan çıkardılar. Spor salonunun kapısından çıkarılırken 

kolumu çeviren ve başımı eğen polisler, bilinçli bir şekilde kafamı kapıya çarpıp keyifli bir 

şekilde 'oh' dediler. İnsan muamelesi görmüyorduk. Beni polis aracına götürürken de fiziki 

saldırıda bulundular, tekme ve yumruklardan nasibimi aldım. Bunların neticesinde özellikle 

göz çevremde morluklar oluştu. Emniyet Müdürlüğü’nde gördüğüm işkencelerin birkaçını 

sıralarsak; ördek yürüyüşü, soğuk havada üzerimize soğuk su dökülmesi, 'Türk'ün gücünü 

göreceksiniz' eşliğinde hakaret, tehdit vb. psikolojik işkenceler. İnsan olarak görülmüyorduk. 

Bu şekilde işkencelerin yanı sıra bazı belgeler getirip, imzalamamızı istediler. İçeriğine 

bakmak istediğimde de işkenceye maruz kaldım ve zorla imzalattılar. Mahkemeye çıkarılıp 

tutuklanma kararı verildiğinde, cezaevi yerine emniyete götürülerek tekrar işkence gördük.”  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında 24 kişi ile birlikte gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 5 çocuk babası Kadir 

Azma, İHD Şırnak Şubesi'ne mektup göndererek, maruz kaldığı işkenceye anlattı: 

Çatışmaların yoğun olduğu dönemde çocuklarımı güvenli bir bölgeye taşımaya çalışırken, 

gözaltına alındım. Daha sonra bana işkence yapıldı. 5 gün boyunca işkence gördüm. Hiçbir 

şekilde tedavi edilmedim. Yarama copla vuruldu. Okuma-yazma bilmediğim halde, ne 

olduğunu bilmediğim bir kağıdın zorla imzalattırıldı. Bana yapılan işkence ve hakaretler, 

gözaltına alındığım ilk günden cezaevine götürüldüğü güne dek devam etti.  

 

17 Ocak 2016 tarihinde Urfa ilinde, 13 Ocak 2016 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde bir 

araca güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, araç içersinde yaşamını yitiren 4 kişiden 

Mizgin Karageçili için açılan taziye çadırına gitmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiren 

yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, 23 yurttaş 

gözaltına alındı. Şehitlik Emin Çavuş Polis Merkezi'nde götürülen ve gözaltına alınanlarla 

görüşen Avukat Dilek Polat, gözaltındakilerin tartaklandığını, kalaslar ile dövüldüğünü 

söyledi. Gözaltına alınanlardan Karageçili'nin yakını Mehmet Karageçili'nin ise, kafasının 

yarıldığını söyledi.  

 

18 Ocak 2016 tarihinde Urfa'nın Süleymaniye ilçesinde, M. E. (17) ile M.Y.Ç (17) isimli 

çocuklar, polis tarafından gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 2 çocuk, "Örgüt üyesi olmak" ve "Patlayıcı madde bulundurma" iddiasıyla 

tutuklandı. Avukatları tarafından, çocukların gözaltına alınma esnasında ve sonrasında ağır 

işkencelere maruz kaldıkları belirtildi.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nde Cizre Belediyesi personeli Kerem Uçar ve Nezir Timurtaş 

isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı. Avukatlarında alınan bilgiye göre Uçar ve 

Timurtaş, gözaltında işkenceye maruz kaldı. 

 

Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, 8 Ocak 2016 tarihinde gözaltına alınıp ardından 

tutuklanan M.Y (28), sağlık kontrolü için hastaneye götürülene kadar kaba dayağa maruz 
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kaldı. Bununla yetinmeyen özel harekat polisleri, M.Y'nin makatına silah dipçiği sokarak 

cinsel işkencede bulundu. Yapılan işkenceler sonucunda M.Y'nin burnu kırılırken, vücudunda 

da darptan kaynaklı morluklar oluştu. 27 Ocak 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, M. Y. 

adli muayene için Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde gözle görülür 

derecede darp izi olmasına rağmen beden muayenesi yapılmadan kontrol edildiği ve verilen 

raporda sadece burnunun kırık olduğu belirtildi. Muayeneden sonra Diyarbakır İl Emniyeti 

TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.Y'nin durumunun ağırlaşması üzerine Diyarbakır 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayeneyle birlikte M.Y'nin iç 

kanama geçirmesi ve hayati tehlikesinin oluşması üzerine yoğun bakım servisine sevk edildi. 

4 gün yoğun bakım, 9 gün de normal serviste kalan M.Y, tedavisi bitmeden tutuklanarak 

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda M.Y'nin uğradığı kötü muamele ve ağır işkence 

tutanaklara geçirilerek, silahla cinsel işkence yapıldığı tespit edildi. Müvekkili hakkında bilgi 

veren Avukat Emel Sayın, şunları belirtti: “M.Y., özel harekat polisleri tarafından darp 

edilmesi sonucu vücudunun bir çok yerinde morluklar ve izler oluştu. Normal bir şekilde darp 

edilmedi. Vücuduna öyle tekmeler atmışlar ki sırtında ayak izi bile çıkmıştı. Cinsel işkence 

sırasında müvekkilim bayılıyor ve ondan sonrasını çok hatırlamıyor. Bu kadar ağır işkence 

görmesine rağmen yine de müvekkilimi gözaltına alıyorlar. Onu emniyete götürdüklerinde ise 

müvekkilim, gördüğü ağır işkenceden dolayı kan kusuyor. Kan kusması sonucu zaten 

hastaneye kaldırıyorlar. Şu an yürümekte hala zorluk çekiyor. M.Y hem fiziken hem de ruhsal 

anlamda çok kötü uygulamalara maruz bırakıldı. Gördüğü işkenceden dolayı psikolojik 

ilaçlar da kullanmaya başladı.” 

 

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında gözaltına alındıktan 

sonra tutuklanan Ayfer Başlığ isimli yurttaş, bulunduğu cezaevinden İHD Şırnak Şubesi'ne 

mektup göndererek gözaltında işkenceye maruz kaldığını anlattı. Başlığ şunları anlattı: “Ben 

Ayfer Başlığ, Silopi Belediyesi Meclis Üyesiyim. Tutuklandığım gün ailemle birlikte 

mahallemizdeki insanlarla hendek dışındaki Yıldız Halı Sahası'na götürüldük. Erkeklerin 

kimliğini kontrol ettikten sonra otobüslere bindirip Yenişehir Mahallesi'ndeki kapalı spor 

salonuna götürüldük. Polis GBT'lerimize baktı. Kardeşim ve benimle birlikte birçok kişi 

gözaltına alındı. İlk önce çıplak arama yaptılar ve sıraya dizdiler. Saat 14.30 civarıydı, 

hepimizin suratını duvara döndürmüş yüksek sesle küfrediyorlardı ve kafamızı yukarı 

kaldırmamıza izin vermiyorlardı. Birkaç polis, yanımdaki üç gence dayak atmaya başladı. 

Kafalarını duvara vurdular. Kanlar içinde yere düşüp bayıldılar, üzerlerine su döktüler. Saat 

20.00'a kadar bu şekilde bekletildik. Daha sonra çok soğuk bir nezarete alındım. Battaniye 

istedik, ıslak battaniye verdiler, gece boyunca ağlama ve bağrış sesleri geliyordu. Sanırım o 

gençlere işkence ediyorlardı. Bize 'başınızı kaldırırsanız alnınızın çatısından vururuz' 

tehdidinde bulundular. Aynı gece geç saatlerde beni çağırdılar, sorgu başladı. Kardeşim ve 

diğer gençleri gördüm. Hepsinin yüzünde işkence izleri vardı. Mehmet Deniz isimli genci 

bizden ayrı tuttular. 3 polis öldürdüğünü söylüyorlardı, sık sık işkence edip küfür ediyorlardı. 

4'üncü gün sabah Şırnak'a getirildik. Oraya gelen bir asker bize laf atıp terörist olduğumuzu 

bizi öldüreceğini söyledi. Ben de çok kızdım ve 'sizsiniz terörist' dedim. Göğsünde bulunan 

bıçağı göstererek 'bunu bir teröristten aldım, hepinizi bu satırla keseceğim' dedi. Ben de ona 

'sen IŞİD'li misin?' dedim aramızdaki kavga büyüdü. Ha bire ölümle tehdit ediyordu, 

nezaretin önü askerlerle dolmaya başladı. Her gelen asker bize ağza alınmayacak küfürler 

ediyordu. O sırada bir asker çıkıp susmamı söyleyip küfretti. Ben susmadım 'bizi rahat 

bırakın' dedim. Silahını çıkarıp 'sus seni vururum' diye tehdit etti. Yanındaki askerler onun 

elini tuttu o an elindeki silah patladı. Arkadaşları onu uzaklaştırdı. Duvara baktığımda bir 

delik vardı. Ardından bir süre geçti şahit olan askerlerden biri geldi fotoğrafımızı çekmek 
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istedi, izin vermedik. Askerin yüzü açıktı. Bir süre sonra duvardaki deliği kapattılar. Beni 

oradan alıp otobüse bindirdiler. Biz 8 kişiydik, devlet hastanesine götürülüp sağlık 

raporlarımızı aldık. Hastaneden sonra tekrar Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildim. 

Yolda götürülürken yine küfür ettiler. Bir saat sonra cezaevine götürüldüm."  

 

Ayrıca İHD Şırnak Şubemiz, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 100 kişiden 41’i ile 

yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Şırnak şubemiz tarafından, Şırnak T Tipi 

Kapalı Cezaevinde bulanan ve kendileri ile görüşülerek başvuruları alınan 41 kişi, 

işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade etmiştir. Görüşülenlerin yurttaşların 

isimleri şunlar: Nedim Oruç, Ramazan Özdek, İbrahim Bozkurt, Hüseyin Başlığ, Ramazan 

Aytaş, Yılmaz Kunur, Mahsum Kert, Sabahattin Zeyrek, Ömer Yiğit, Fırat Levent, Murat 

Davulci, Abdulhadi Kabadayı, Raşit İlhan, Kahraman Caba, Yakup Kural, Bedri Yiğit, 

Kerem bildik, Yusuf Zeyrek, Mizgin Kazak, Mehmet Ernal, Kadir Azma, Ramazan Durman, 

Cemal Kaplanduran, Metin Çetin, Hamza Arzuman, Kadri Abalık, Ayfer Başlığ, Nurullah 

Çetin, Doğan Erkol, Kerem Ayas, Bedirhan Efşin, Fırat Tarandır, Abdulmuttalip Akın, 

Ziver Nayci, Vedat Girasun, Mazlum Yeşil, Mesut Tamboğa, Halime Yavuz, Rezan Kırıcı, 

Mehmet Nezir Timurtaş, Kerem Uçar. 

 

Bitlis ili Mutki ilçesi Arpalıseki köyü kırsalında 1 Nisan günü çıkan çatışmada yaralı olarak 

askerler tarafından gözaltına alınan HPG militanı Ferhat İşleyen’in, Mutki Jandarma 

Karakolu'nda el tırnaklarının çekildiği ve işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. 

 

07 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, Uzman Çavuş Said Çelik'in Tepe 

Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ardından düzenlenen ev 

baskınlarında, olayla ilgileri olduğu çok sayıda yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 

yurttaşlar, Bismil Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alındıktan sonra serbest 

bırakılan Tepe Mahallesi eski muhtarı Mehmet Yüksel, gözaltında işkence ve kötü 

muameleye maruz kaldıklarını belirterek şunları anlattı: “Herkesin telefon ve kimlikleri alındı. 

Herkese kötü muamele ediyorlardı. Kimsenin kimseyle konuşmasına izin vermiyorlardı. Daha 

sonra herkesin tek tek ifadesini aldılar. Özellikle Tepe'de yaşayan İnanç ailesine kötü 

muamele ve işkence yapıldı. Hala gözaltında olan Mehmet ve Ahmet İnanç kardeşlere işkence 

edildi. Ahmet İnanç'ın daha biz karakoldan çıkmadan bağırma ve çığlık sesleri geliyordu. 

Gözaltında olan insanlarımıza kötü muamele ediyorlar. Onlardan haber alamıyoruz. 

Avukatlara bile 'Şehidimiz var' denilerek içerdeki insanlarla görüşmelerine izin vermiyorlar. 

Askerler bize soruşturma dosyasına gizlilik koyulmuş dediler. Biz tanıdıklarımız için 

karakolun önünde toplanmıştık. Bizi oradan uzaklaştırdılar.” 

 

07 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, gözaltına alınan Şırnak Belediyesi çalışanı 

Zeynep Kayaş, İdil Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya maruz kaldı. İşlemlerinin 

ardından serbest bırakılan konu ile ilgili şunları anlattı: "GBT kontrolü yapıldıktan sonra bizi 

bıraktılar. Ama o andan itibaren polisler beni takip etmeye başladı. Rojava Derneği'nin gıda 

deposuna yani çarşıya gideceğim sırada polisler beni büyük bir suç işlemiş gibi yaka paça 

zırhlı araca bindirdi. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Karakola götürdüler ve aramamın 

olduğunu söylediler. Polis beni emniyet müdürlüğünde çıplak aradı. Çıplak aramaya maruz 

kaldığım için psikolojik açıdan çök kötü durumdayım. Etkisinden hala kurtulamadım." 

 

14 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde, özel harekat 

timleri tarafından gözaltına alınan Zafer Dağ, Ömer Saraç ve isimleri öğrenilemeyen 5 

kişinin, gözaltında tutuldukları 4 gün boyunca işkence ve kötü muamele gördükleri belirtildi. 



 

 

 91 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklama gençlerin, gözaltına alındıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü yerine İpekyolu 

Caddesi üzerinde bulunan bir okula götürüldükleri ve yoğun bir şekilde elektrik, darp, 

hakaret, soyma ve coplu işkence gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıkları belirtildi.  

 

30.04.2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan İlyas Yüksek, şu 

beyanlarda bulundu: “Yüksekova’da bulunan abimin yanına gitmek istedik. İnanlı köyünde 

korucular ve bir sivil vatandaşın ihbarıyla yakalanıp, polise teslim edildik. Daha adını ilk kez 

duyduğum YPS üyesi olduğumuzu iddia ettiler. Ben cezaevinden çıkarken İstanbul’a 

gitmiştim. Abimin yanına gitmiştim ve hiçbir şeyden haberim yoktu. Yüksekova’da 3 gün 3 

gece psikolojik ve fiziksel işkence gördüm. Derneğinizden bu konuda hukuki yardım talebinde 

bunuyorum.” 
 

01 Mayıs 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 15. 

Sokak'ta özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında, Cegerxwin Serhat kod 

isimli HPG militanı Mahmut Çar vurularak yaşamını yitirdi. Baskın sırasında özel harekat 

timleri tarafından ev sahibi Adil Gür bacağına iki kurşun sıkıldığı ve fiziksel engelli Kevser 

Gür'ün ise levye ile sağ ayak baş parmağınının koparıldığı belirtildi. Adil Gür'ün küçük 

yaştaki oğlu D. Gür, "Birden bire eve baskın yaptılar. İçeri gelip evdeki bir kişiyi gözümüzün 

önünde öldürdükten sonra babamı yere yatırarak iki kurşun sıktılar ayağına. Kevser Gür'ün 

de ayağına levye ile vurarak başparmağını kopardılar" diye konuştu. Adil Gür ve Kevser Gür 

yaralı halde gözaltına alınırken, Mazlum Gür (16) ve Abdi Aslan isimli yurttaşlar da feci 

şekilde darp edilerek gözaltına alındı. Tamamında zihinsel ve fiziksel engel bulunan Adil Gür, 

Mazlum Gür (16), Keser Gür ve Abdi Aslan isimli yurttaşların işkenceye uğradığı adliye 

binasında çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. İşkenceye uğrayan Adil Gür, Keser Gür ve Abdi 

Aslan'ın emniyette zorla ifadelerinin alınmaya çalışıldığını ve işkence edildiğini söyleyen 

avukatları Harun Gür, şunları anlattı: "Gözaltına alındıkları ilk gün emniyeti ve hastaneyi 

aradım ancak hiçbir bilgi verilmedi, kendileri o esnada işkence görüyorlardı. Gözaltına 

alındıktan bir gün sonra nerede olduklarını öğrenebildik. Çok fazla işkence görmüşler. 3'ü de 

zaten engelli, adli zafiyetleri var ayırt etme güçleri yok diyebiliriz. Bu şekilde işkence edilmiş. 

Emniyette defalarca konuşturulmaya çalışılmış akli zafiyetlerinden yararlanılıp. Olayla ilgisi 

olan olmayan kim varsa hepsinin üzerine ifade verdirtmeye çalışmışlar. Kimsenin ismini 

verecek durumda değiller zaten olayla da ilgileri yok. Bu durumlarına rağmen işkence 

edilmiş, konuşturulmaya çalışılmış, insanlık dışı muamelede bulunulmuş. İşledikleri fiilin 

sonuçlarına anlam verebilecek durumda da değiller zaten. Fakat bunu defalarca dile 

getirmemize rağmen bu hiçbir şekilde dikkate alınmadı." 
 

12.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinden 

başvuruda bulunan Erdem Kayğaç, şu beyanlarda bulundu: “12 yaşındaki oğlum ve ben 

gözaltına alındığımızda polisler tarafından aşırı derecede işkence gördük. Ağza alınmayacak 

derecede hakaretler ve insan dışı muameleye maruz kaldık. Ailemden öğrendiğim kadarıyla 

oğlumun psikolojisinin alt üst olduğu söylendi. Biz bu yüzden çok büyük ruhsal bozukluk ve 

travma altındayız. Bu yüzden ismini bilmediğim ve ancak dosyamda ismi açık olan polis 

memurundan şikâyetçiyim. Şuanda ailemin hiçbir can güvenliği yoktur. Bu yüzden çok 

tedirginim. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulması için sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.” 

 

Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında YPS militanlarının 

ilçeden çıktıklarına dair 26 Mayıs 2016 tarihinde açıklamada bulunmalarının ardından, 
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Yenişehir ilçesinde tahliye edilen ve güvenlik güçlerinin tarafından gözaltına alınan 76 

kişinin, gözaltı birimlerinde başlarına çuval geçirilmek suretiyle işkence ve kötüm muameleye 

maruz kaldıkları iddia edildi. Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk 

edilen ve ardından tutuklanan işkence mağdurlarının, gözaltında işkence gördüklerine dair 

beyan ve iddiaları basın-yayın organlarında yayınlanmıştır. 

 

Urfa ili Siverek ilçesinde, 1 Haziran'da "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile tutuklanan 

İnci Korkankorkmaz isimli kadın, Özgür Gündem gazetesine yazdığı bir mektupla gözaltında 

işkenceye maruz kaldığını ve kendisine işkence eden polisin tecavüz tehdidine uğradığını 

belirtti. 16 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre,  korkankmaz tutuklu bulunduğu 

Siverek T Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mektupta şunları anlattı: "Argo kelimeler ve küfürler 

edildi. Sorguda tanımadığım fotoğrafları tanımam konusunda bana baskı uyguladılar. Ben 

kabul etmeyince de işkence ve taciz ettiler. İşkence sırasında kriz geçirdim ve hastaneye 

götürdüler. Doktor polislere 'sabah iyiydi ne oldu bu kadına' diye sorunca polisler benim 

cevap vermeme izin vermeden doktorla uzlaşıp darp raporu vermesini engellediler. Tekrardan 

beni işkencehaneye götürdüler ve işkence devam ettiler. Savcılığa işkence ve tacize maruz 

kaldığımızı söylememize rağmen ciddiye bile almadı bizi.” 

 

Diyarbakır ili Kulp ilçesinde, 29 Mayıs 2016 tarihinde Zeyrek Jandarma Karakolu'na 

yönelik düzenlenen eylemde korucular tarafından gözaltına alınan HPG militanı Deniz 

Özdemir’in, götürüldüğü karakolda, jandarma ve korucular tarafından işkenceye maruz kaldı. 

Sosyal medya organlarından yayınlanan fotoğrafında vücudunun birçok yerinde kırıkların 

olduğu, ellerinin arkadan bağlı olduğu, uzandığı yer ve vücudunun kan içinde olduğu görülen 

Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

  

5 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili, HDP tarafından yapılması planlanan, ancak 

Valilikçe yapılması yasaklanan "Darbeye karşı demokratik direniş" mitingi, HDP il binası 

önünde kitlesel bir katılımla gerçekleştirildi. Mitingin gerçekleştiği gün, tesisler semti 

civarında M.D. (15) isimli çocuğu durduran polislerin, Ural-4 yazan zırhlı araca zorla 

bindirerek, On Gözlü Köprü civarına götürdü ve işkencede yaptığı ileri sürüldü. Polislerin 

bindirildiği zırhlı araçta sürekli silah dipçikleri darp edildiği söyleyen ve M.D. isimli çocuk, 

yaşadığı olay ile ilgili şunları anlattı: “On Gözlü Köprü'nün yanında beni araçtan attılar. 

Araçtan attıktan sonra bana 'Asker selamı ver' dediler. Ben selam verdiğim esnada, komiser 

olan gözlüklü polis başta olmak üzere bütün polisler beni dövüp hakaret etti. El bileğimi 

kırdılar. Bana 'bir daha bayrağı (HDP bayrağı) taşırsan seni tecavüzcülerin arasına 

göndeririz' dediler.” 

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Aytekin Kılıç, 

bulunduğu beyanlarda özetle; 01.06.2016 tarihinde gözaltına alındığını ve götürüldüğü Urfa 

TEM şubesinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığının belirtmiştir. Gözaltı işlemlerinin 

tamamlanması ardından sevk edildiği adliyede mahkeme heyetine yaşadığı mağduriyeti 

anlatan Kılıç, ifade işlemlerinin ardından, polislerce ‘Bunu senin yanına bırakmayacağız, 

senin ailenin hepsini tanıyoruz’ tehdit edildiğini belirtmiştir.  

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Mehmet Duvar, 

bulunduğu beyanlarda özetle; evine düzenlenen polis baskını sonucu 01.06.2016 tarihinde 

gözaltına alındığını ve götürüldüğü Urfa TEM şubesinde işkence ve kötü muameleye maruz 

kaldığının belirtmiştir. Burada kendisine ajanlık dayatmasında bulunulduğunu söyleyen 
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Duvar, avukatları ile görüştülmediğini ve avukat talebine, polislerce ‘burada devlette 

kanunda biziz’ şeklinde tehtidvari bir uslupla yanıt verildiğini belirtmiştir.  

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine cezaevinden mektupla başvuruda 

bulunan X, bulunduğu beyanlarda özetle; cezaevinde kendisi ile birlikte tutuklu bulunan 4 

kişi ile birlikte, gözaltında insanlık dışı ve onur kırıcı işkencelere maruz kaldıklarını 

belirtmiştir. Polislerin hazırladığı ifade tutanaklarının gözleri kapatılarak imzalatılmak 

istendiğini, buna karşı çıktıklarını ve avukat isteminde bulunduklarını ve ailelerine gözaltına 

alındıklarına dair bilgi verilmesi talebinde bulunduklarını belirten X, buna karşılık polislerce 

‘Sizin zaten gözaltında olduğunuz bilinmiyor. Sizi Nusaybine götürüp infaz edip, çatışmada 

öldüğünüzü kamuoyuna duyururuz’ şeklinde tehdit edildiklerini belirtmiştir.  

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Erdal Dağhan, şu 

beyanlarda bulundu:  “Mayıs 2016’da Suruç’ta gözaltına alındım. Bu tarihten itibaren 

hakaret ve küfürler savruluyordu. Urfa Tem Şubesinde elime ve ayaklarıma kelepçe takarak, 

bir ucunu da kalorifer peteğine zincirlediler. Gözlerim kapalı şekilde sürekli kafama sert bir 

cisimle vuruyorlardı. Beni çırılçıplak soyup, filistin askısına alarak elektrik verdiler. Şu an 

yediğim darbelerden dolayı işitme kaybı yaşıyorum. Sorgu sonrası doktora çıkarıldık ama 

doktor beni dinlemeden, yüzüme bile bakmadan sağlıklı rapor verdi”. 

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine cezaevinde mektupla başvuruda 

bulunan Mazlum Dağtekin, şu beyanlarda bulundu: “Mayıs 2016’da Ceylanpınar’da 

gözaltına alındım. Ceylanpınar’da bir mağaraya götürdüler. Mağaranın içinde tam teşkilatlı, 

donanımlı işkence malzemeleri vardı. Burada, başıma demirden yapılmış kova geçirdiler. 

Filistin askısına alındım. Elektrik verildi. Taciz tecavüze uğradım. Beni çırılçıplak soydular. 

Makadıma cop soktular. Sonra bir koltuğa oturtup, ayağımı inşaat telleri ile bağladılar. 

Ellerimi koltuğa kelepçelediler. Karın boşluğuma, göğüs kafesime coplarla vurdular. Beni, 

ellerimi bir ipe bağlayarak kuyuya bıraktılar. Üzerime işediler. Bütün bu emirleri savcıdan 

aldılar. (Ceylanpınar savcısı) sesinden tanıdım. Gözüm bağlıydı, baygın haldeydim. Bir ara 

hafıfce bezin altından baktım. Savcıyı ve yanında 2 korucuyu gördüm. Koruculardan biri 

Kürtçe konuşuyordu. Göbekli saçının ortası keldi. 1.70-  1.75 boylarındaydı. Diğeri Arapça 

konuşuyordu. Ama Kürtçede biliyordu. Kısa boyluydu, 1.50—1.60 boylarındaydı. Bir dişimi 

penseyle patlattılar. Yaklaşık 3 gün Ceylanpınar’da tutuldum. Ne su, ne yemek verdiler. Sonra 

Urfa’ya getirdiler. Hastaneye gözüm kapalı şekilde getirip götürüyorlardı. 500 yataklı devlet 

hastanesine gittiğimizde doktorlar; ‘bunu ne hale getirmişsiniz? Nasıl ayakta duruyor?’ dedi. 

Polisler doktora kızdılar. ‘Nasıl tutuyorlar böyle doktorları Urfa’da” dediklerine şahit oldum. 

Hastane içersinde doktorları beklerken bile polislerin ellerindeki coplarla dövüyorlardı. Her 

saniye her dakika vuruyorlardı. Sakın boş bırakmayın diye talimat verilmişti. 3 gün Urfa 

Tem’de kaldım. Küfür hakaret işkence yoğun şekilde uygulanıyordu. Bana ‘gel seni avukatın 

bekliyor’ deyip üst kata çıkararak bana işkence yapılıyordu. Her ‘avukatın gelmiş’ 

dediklerinde, karşıma işkenceci polisler çıkıyordu. Bir defasında ‘gel avukatın gelmiş’ 

demeleri üzerine bende avukat istemiyorum dedim. Sanki bu cevabı bekliyorlardı. Sen bilirsin 

deyip o zaman bu evrakları imzala. Sanki ben kendi gönlümden avukat istemediğime dair 

evrakı imzaladım.  Gece vaktiydi, polisler kendi aralarında; ‘bunu da hacı lokman birlik gibi 

yapalım’ sözlerini duydum. Geldiler tekrar beni aşağıya götürdüler, dövdüler. Biri silahını 

çekti kafama doğrultu, sonra ‘al bunu kendine sık’ deyip silahı elime vererek uzaklaştılar. Ben 

zaten ölü gibiydim silahı kafama uzatarak tetiği çektim. Silah boştu, yaşamamın anlamı da 

kalmamıştı. O an ölmek istiyordum. Sonra polisler geldi, gülerek beni yerime götürdüler. 
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Savcıya çıkarıldık. Bu başıma gelenleri, yargı dikkate almayıp sadece dosyaya bakıp 

tutuklanmamı istedi. Tutuklandık. Şu an Urfa kapalı cezaevindeyim.” 

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine cezaevinde mektupla başvuruda 

bulunan Cafer Güven, bulunduğu beyanlarda özetle; Bir şüphe üzerine gözaltına alınarak 

Urfa TEM şubesine götürüldüğünü ve işkenceye maruz kaldığını belirtmiştir. Güven, maruz 

kaldığı işkencenin göz bağlama, haya burma, ağza bez doldurma, tazyikli su sıkma, filistin 

askısı, elektrik verme şeklinde gerçekleştiğini belirtmiştir.  

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Erdal Dağhan, şu 

beyanlarda bulundu:  “21.07.2015 tarihinde Ceylanpınar’da gözaltına alındım. Ve başıma 

çuval geçirildi. Viranşehir-Urfa arasında kırsal bir alana götürüldüm. Burada cıplak bir 

şekilde dikenli arazide sürüklendim. Sonra sırtımda kalas kırılıncaya kadar dövdüler. 

İstedikleri ifadeyi vermediğimden dolayı beni bir çukura atıp, üzerime toprak attılar. Tam 

anlamıyla gömüldüm.  Burada bayıldıktan sonra gözümü açtığımda Urfa Tem şubesindeydim. 

Burada da hem cinsel hem fiziksel işkence gördüm. Şu an Osmaniye 2 nolu T Tipi kapalı 

cezaevindeyim.”  

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Mehmet Fırat, 

bulunduğu beyanlarda özetle; 20.05.2016 tarihinde Ceylanpınar ilçesinde gözaltına 

alındığını, gözaltı süresi boyunca hakaret ve darp edildiğini, sırtına sopalarla vurulduğunu, 

ajanlık teklifinde bulunulduğunu, ajanlık teklifinin kabul edilmesi halinde kendisine maddi 

yardım teklifinde bulunulduğunu belirtmiştir. Fırat, tutuklanması ardından getirildiği 

cezaevinde çıplak şekilde arandığını ve hakaretlere maruz kaldığını belirtmiştir.  

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Mehmet Naci 

Yılmaz, bulunduğu beyanlarda özetle; 21.05.2015 tarihinde başına çuval geçirilerek 

gözaltına alındığını, Viranşehir- Urfa arasında bir yere götürüldüğünü belirtmiştir. Çıplak 

bir şekilde dikenli arazide yerden sürüklenmeye zorlandığını ve sürüklendiğini, aleyhine ifade 

vermeye zorlandığını, kabul etmemesi durumunda da feci şekilde dövüldüğünü ve bir çukura 

atılıp üzerine toprak atıldığını belirtmiştir. Mağdur tamamen toprak altında kaldıktan sonra 

baygınlık geçirdiğini, kendisine geldiğinde ise Şanlıurfa TEM şubesinde götürüldüğünü, 

burada da hem cinsel hem fiziki ağır işkencelere maruz kaldığını belirterek, derneğimizden 

hukuki yardım talebinde bulunmuştur.  

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Nezir Atilla’nın 

ailesi, bulundukları beyanlarda özetle;  11.05.2016 tarihinde gözaltına alındığını ve 

gözaltında bulunduğu sırada işkencelere maruz kaldığını belirtti. Tansiyonunun yükseldiğini 

ve beyin travması geçirdiğini, bu nedenle Şanlıurfa 500 yataklı devlet hastanesinde 

götürüldüğünü ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. 

 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele 

 

Ağrı ili Diyadin ilçesi, Taşkesan köyünün Ket mezrasında korucu olan Ahmet Aktaş (40), 19 

yaşındaki bir kadını silah zoruyla bir hafta boyunca alıkoydu. 26 Mayıs 2016 tarihinde 

edinilen bilgilere göre, Evli olan Aktaş, Iğdır’da silah zoruyla alıkoyduğu kadını, kendisi gibi 

korucu olan kuzeni Ercan Aktaş’ın evine getirerek, cinsel saldırıda bulundu. Korucuların 

kadını tuttukları odada telefonlarını unutması üzerine kadın, korucuların odada unuttuğu 

telefonla jandarmayı aradı. Kadının bulunduğu eve yapılan baskında, Ahmet ve Ercan Aktaş 
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gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 2 korucu, tutuklandı. Tutuklanan korucuların aynı zamanda 

silahlarına da el konuldu. Yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı getirilirken, alıkonulan kadın 

ise sığınma evine gönderildi.  

 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 

 

06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Barbaros Mahallesi'nden Yeşiltepe 

Mahallesi'ne annesinin yanına gitmek istediği sırada güvenlik güçleri tarafından açılan ateş 

sonucu Emrullah Uçar (16) isimli çocuk vurularak yaralandı. Askerlerce gözaltına alınan ve 

Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçar, asker ve özel harekat polisleri şiddetine maruz 

kaldığını belirtti. Uçar, yaşadığı olayla ilgili şunları belirtti: "Hastaneye götürürken de işkence 

yapıyorlardı. İçlerinden biri ağzıma tükürdü. Yaralı ayağımı kaldırıp yere bırakıyorlardı. 

Defalarca tekrarladılar. Defalarca başıma vurdular. Türk bayrağını bana gösterip ‘bu ne 

biliyor musun, bunu tanıyor musun’ diye soruyordu. Beni buraya getirmek üzere ambulansa 

bindirdiklerinde de 'Kelimeyi şahadet getir' diyorlardı. Onlar bana işkence yaparken oradaki 

hemşirler de gülüyorlardı" dedi.  

 

08 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mahmut Yıldız, şu beyanlarda 

bulundu: “08.01.2016 tarihinde sokağa çıkma yasağının olduğu Diyarbakır / Sur ilçesi 

Melikahmet caddesinde silah almak için bir kişi ile buluştum. Silah (tabanca) aldım ve 

karşılığında para ödedim. Sonra eve dönmek üzere dolmuş durağına doğru yürümeye 

başladığım esnada polislerin bana doğru hareketlendiğini gördüm. Üzerimde silah olduğu 

için tedirgin oldum ve bir caminin avlusuna sığındım. Polisler orada beni yakalayıp ağır bir 

şekilde dövdüler. Kafama, yüzüme, sırtıma ve her yerime silah dipçiği ve tekmelerle vurdular. 

Polislerden biri silahın namlusunu makatıma sokmaya çalıştı. Pantolonum delindi ve 

makatımın yan kısımları kesildi ve sonrasın da kanamaya başladı. Kendimden geçmiş bir 

halde hastaneye kaldırılmışım. Bana işkence yapan, makatıma silah sokan polislerden 

şikâyetçiyim ve cezalandırılmalarını istiyorum. Bu konuda gerekli hukuki işlemler 

başlatmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi)  

 

20 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yaşamını yitiren yurttaşların cenazelerini ve yaralıları aldıkları sırada, güvenlik 

güçleri tarafından sivil bir grubun üzerine ateş açıldı. Saldırıda 2 yurttaş yaşamını yitirmiş, 

aralarında İMC TV kameramanı Refik Tekin'in de bulunduğu 10 yurttaş ise ağır yaralanmıştı. 

Sol ayağından yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tekin, saldırı 

sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben kitlenin orta kısmında bir yerlerde bulunuyordum. 

Çekimimi oradan alıyordum. Cenazeleri alıp Nusaybin Yolu'na çıktıktan sonra hiç uyarı 

yapılmadan kitle üzerine tank ve zırhlı araçlardan ateş açılmaya başlandı. Herkes bir yerlere 

kaçmaya çalıştı. Bende o sırada kaçmaya çalıştım. Ancak daha sonra vurulduğumu hissettim 

ve yere yığıldım. Sürünerek bir dükkanın içine girmeye çalıştım. Orada birkaç yaralı daha 

vardı. Ama silah seslerinden hala ateş açılmaya devam edildiğini duyabiliyorduk. Daha sonra 

ambulansı çağırdılar. Belediyeye ait ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Beni ambulansa 

aldıkları sırada kendilerine basın mensubu olduğumu belirtmeme rağmen polisler tarafından 

dövülüyorduk. Orda bulunan tüm yaralıları sürükleyerek ambulansa alıyorlardı. Sürüklerken 

de tekmeliyorlardı. Sağlıkçıları bile tekmeliyorlardı. Hakaretler ediyorlardı. Basın 

mensubuyum dedikten sonra bir tarafa bıraktılar. Ama diğer yaralıları dövmeye devam 

ediyorlardı. Bazıları orada yaşamını yitirmiş olabilir. Bilmiyorum." 
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06 Ocak 2016 tarihinde Urfa ilinde, Azadiya Welat gazetesi çalışanı Şahin Ceyran’ın, 

polislerin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığı iddia edildi. Görgü tanıklarından 

edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde gazete dağıtımını tamamlayan ve Evren Sanayi 

TOKİ konutlarından motosikleti ile çıkan Ceyran, polis tarafından durduruldu. Burada, 

Ceyran kendisine zorla içirilmeye çalışılan maddeyi içmeyerek kaçmaya başladı. Ceyran'ı 

yakalayan 4 polisten 2'si, ağzını açarak pet şişe içerisinde akışkan, ekşi ve tuzlu olan bir 

maddeyi Ceyran'a zorla içirdi. Daha sonra polisler, araca aldıkları Ceyran'ı bir süre darp 

ederek gezdirdi. Polisler daha sonra, TOKİ inişinde bulunan ormanlık alandaki metruk bir 

binanın altına sürükledikleri Ceyran'ı, burada bıraktı. Kendine geldikten sonra yakınlarını 

arayan Ceyran, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sultan Çelik, şu beyanlarda 

bulundu: “Benim kızım Melek Çelik, yaklaşık olarak 3 yıldır kayıptır. Ben de kızım Suriye’de 

olabilir diye Murşitpınar Sınır Kapısından Suriye’ye geçmek istedim. Ancak beni 

bırakmadılar. 6 saat boyunca soğuk bir kulübede beklettiler. İfademi aldılar ve Suruç’a geri 

döndüm. İfademi aldıktan sonra geri döndüm. Daha sonra bana bu para cezasını verdiler. Bu 

parayı verecek maddi imkânım yoktur. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

07 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Bahçelievler, Dicle ve Yenimahalle’de çıkan olaylar 

ile ilgili haber takibinde bulunan JİNHA muhabirleri Dilan Karamanoğlu ve Aysel Işık, 5 

yaralının getirildiği bilgisi üzerine gittikleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde, maskeli özel harekat 

timlerinin saldırısına maruz kaldı. Özel harekat timleri, morg kapısında bekleyen Dilan 

Karamanoğlu'na tekmelerle saldırdı. Bu saldırının ardından Aysel Işık ile birlikte hastanenin 

Acil Servis bölümüne geçen gazetecilerin üzerine hedef gözetilerek ateş açıldığı ileri sürüldü. 

 

13 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz gelişi nedeniyle 

havalimanında yer kalmadığı gerekçe gösterilerek, limana alınmayan HDP Van Milletvekili 

Adem Geveri duruma tepki göstermek için oturma eylemi yaptı. Bu sırada yanından geçen 

Bakan Yılmaz'ın konvoyundaki bir aracın önünü kesen Geveri, polisler tarafından darp 

edilerek, yerlerde sürüklendi. 

 

16 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, Şehit Fırat Mahallesi'nde bulunan Bayırlı Sokak’ta bir 

eve polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında, Hamza Bor isimli yurttaş polis işkencesine 

maruz kaldığını iddia etti. Baskın yapan polislerin arama kararı olmadan evine girdiğini, yüzü 

maskeli 5 polisin kendisini yere yatırdığını ve kafasına silah dayadığını söyleyen Bor 

yaşadıklarını şöyle anlattı: “İşkence yapan polislerden biri amirine, “Kafasına sıkayım 

gitsin” dedi. Mutfakta dakikalarca süren işkencenin ardından beni gözaltına aldılar ve yol 

boyunca tehditler savurdular.” Anne Zarife Bor ise, kafalarına silah doğrultan polislerin 

kendilerine hakaretler savurduğunu söyledi. Polislerin, ağabeyi darp edilirken müdahale 

etmek isteyen kızına da saldırdığını söyleyen anne Bor, şunları anlattı: “Kızım, ‘Bırakın 

abimi’ diye bağırdığı anda bir özel harekat timi boğazından tutup beton zemin üzerine attı. 

Kızımın vücudunda darp izleri oluştu.”  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağına ilişkin gözlemlerde bulunan İngiltere Parlamentosu üyesi Natalie McGray, cep 

telefonuyla görüntü kaydı yaptığı ve o esnada polisleri çektiği gerekçesiyle, polisler 

tarafından gözaltına alındı. 1,5 saat boyunca Balıkçılarbaşı'nda bulunan seyyar karakolda 

alıkonulan İskoç asıllı parlamenter, daha sonra serbest bırakıldı.  McGArry'nin götürüldüğü 
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karakolda gözaltına alınmasına tepki göstermesi üzerine polislerce kendisine bağırıldığı ve 

tartaklandığı belirtildi.  

 

27 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, protesto gösterisi sırasında polis tarafından 

açılan ateş sonucu yaşamını Abdullah Yılmaz'ın cenazesinin götürüldüğü hastaneye giden 

polis, Yılmaz aile üyeleri Şahin, Saddam, Ferit ve Şirin Yılmaz'ı tartaklayarak gözaltına aldı.  

 

29 Şubat 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Köyü’ne zırhlı 

araçlarla asker ve polisler tarafından baskın düzenlendi. Baskınlar esnasında köylülere 

hakaretlerde bulunup, silah dipçikleri ile darp eden polis ve askerler, evlerin kapı ve 

pencerelerin kırdı. Evlerde yapılan aramaların ardından köyden ayrılan polis ve askerler, 2 

gencin kimliğine de el koydu. Kimliklerin daha sonra Kısıklı Jandarma Karakolu'ndan 

alınabilineceği belirtildi. 

 

29 Şubat 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis araçlarının 

bekletildiği Eczaneler Sokağı'nda, sokakta geçen 2 gence "Yere yatın, yere yatın" diye 

bağıran özel timleri, gençleri yerde yüzükoyun kelepçeledikten sonra hakaretlerde bulunarak 

gözaltına aldı. 

 

01 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesi, Lalebey Mahallesi Melik Ahmet 

Caddesi Lale Sokak'ta esnaflık yapan M.Ö., Ford Ranger tipi zırhlı araçtan inen özel hareket 

polisleri tarafından darp edildi. M.Ö., şunları anlattı: “ Polisler bana ‘Ne bakıyorsun" 

dedikten sonra araçtan indi. Silah dipçikleriyle darp etti. Kafamı duvara vurdular.”  

 

02 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 80 gündür devam eden ve gündüz 

saatleri ile süresi daraltılan sokağa çıkma yasağı sırasında, Kobanê Caddesi'nde evine gitmeye 

çalışan İHD Cizre Temsilcisi Avukat Filiz Ölmez, önü zırhlı araç ile kesildikten sonra polis 

tarafından darp edildi. Ölmez, yerde sürüklenerek zorla arca bindirildi. Ölmez'e araç içinde 

şiddet uygulayan polis, daha sonra Ölmez'i araç hareket halinde iken dışarı attı. Maruz kaldığı 

polis şiddeti ile ilgili konuşan Ölmez, polislere avukat kimliğini göstermesine rağmen 

hakaretlere maruz kaldığını ve darp edildiğini belirtti. Darp raporu alan Ölmez, Cizre 

Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  

 

04 Mart 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Bağlar Mahallesi'nde Musa Akar isimli yurttaşın 

evine polis tarafından düzenlenen baskın sırasında, alt katta kiracı olarak ikamet eden Lokman 

Öztürk (43) isimli yurttaşın evi izinsiz arandı. Baskın sırasında kapıları kıran polisin evine 

çamurlu ayakkabılarıyla girdiğini söyleyen Lokman Öztürk, olay ile ilgili şunları anlattı: 

"Bizim üst katta ki evi aramaya gelen özel hareket polisi bizim evi de bastı. Defalarca kimin 

evine geldiklerini sorduğumda, bana cevap vermeden, evde bulunan ve çoğunluğu hasta olan 

aileme saldırdılar. Hepimizi darp ettiler. G3 silahının ucuyla gözümün üzerine vurdular. 

Gördüğünüz gibi gözümün üzeri çok şişmiş. Silahlarla koluma vurdular. Bizler artık bu zülüm 

karşısında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimi kime şikayet edeceğiz. Haksız yere evimizi basıp 

bizi darp ettiler." 

 

*07 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Tubay Şahin, şu beyanlarda 

bulundu: “Bundan 2,5 ay önce Sur’da yasağın başlamasıyla evimi terk etmek zorunda 

kaldım. Evden çıkarken 11 yaşındaki oğlum Kadir Şahin’in evde kaldığını bilmeden bir 

kızımla beraber oradan çıktım. Belediyenin desteğiyle şuan kiraladığım evde kalıyorum. 

Evden çıkarken oğlum benden su istedi. Bende o anda ufak-tefek eşyalarımı topluyordum. 
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Oğluma su getirdim ama oğlumun olmadığını gördüm. Bende eşyamı ve kızımı alıp gittim. 

Sonradan oğlumun Sur’da kaldığını anladım, geri döndüm ama güvenlik güçleri bana izin 

vermediler. Yaklaşık 13 gün önce Amed haberin yayınladığı videodan ve TV’den oğlumun 

birkaç çocukla birlikte bir bayanın evinde oğlumu tedavi ediyordu. Güvenlik güçlerinin attığı 

havan topuyla, başından, omzundan ve bileğinden yaralanmıştı. Ben çarşı karakoluna bir ay 

sonra kayıp ilanı vermiştim. Bu haberden sonra Valiliğe gittim. Böyle bir şeyin olmadığını 

söylediler. Onlara haber videosunu gösterdim, inandılar. Çarşı karakoluna ve oradan terörle 

mücadeleye götürdüler. Benim çocuğumun yaralarını saran kadından şikâyetçi olmamı 

istediler. Ben olmuyorum, dedim. Bana korkuyor musun dediler, ben korkmuyorum ve o 

kadını tanımadığımı söyledim. Çocuğum hakkında bana bilgi vermediler. Ben kendi 

imkânlarımla oğlumun Fakülte Yolu Üzerindeki Yuvada Olduğunu Öğrendim Oğlumu 

görmeye gittim. Oğlum askerlerin bizi Sur’dan alırken kafamıza vura vura götürdüklerini 

söyledi. Ve o anda oğlum yaralanmış. Sonra Savcıya geldim. Onunla (Kenan Karaca) ile 

görüştüm. Bana “o kadın hakkında şikâyetçi olmayan kadın sen misin” dedi. Bana davacı 

olmamı istedi. Bende olmadım. Savcıda benim hakkımda dava açacaklarını söyledi. Oğlumu 

da şikâyetçi olmadığım için bırakmayacaklarını söylediler. Ben şuan çok mağdurum. Oğlum 

daha 11 yaşında ve bana ihtiyacı var. Babası cezaevindedir. Ben mağdurken şuan suçlu 

duruma düştüm. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 
 

07 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda sağ yakalanan 7 YPS Üyesinin, ilçede operasyon yürüten 

güvenlik güçleri tarafından çırılçıplak soyularak duvar dibinde bekletildiğine dair görüntüler, 

sosyal medyada organlarında yayınlandı.  

 

08 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde,  gece saatlerinde devriye gezen özel 

hareket polisleri, evinin önünde oturan Serhat Biçi (18) isimli çocuğu darp etti. Olayı gören 

ağabeyi Esat Biçi (20) ve anneleri Zeytun Biçi'nin olaya müdahale etti. Bunu üzerine polisler, 

2 genci darp etmeye devam etti. Olayı aktaran anne Zeytun Biçi, şunları anlattı: “Ne olduğunu 

anlamaya çalıştığımız sırada diğer oğlumda darp edildi. Tepki gösterdiğim için bana da 

hakaret edildi. Polislerin çocuklarıma ‘Dua edin anneniz geldi. Yoksa ikinizi de gözaltına alır 

ve dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdik" şeklinde tehdit etti.” 

 

13 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sabah saatlerinde Kobanê Caddesi'nde 

seyir halindeki bir motorsikletliyi havaya ateş açarak durduran polis, sürücüyü darp etti. İsmi 

öğrenilemeyen gencin darp edildiğini gören bir kadının polise tepki göstermesi üzerine, kadın 

da polisler tarafından darp edildi. Kadın ve gencin darp edildiğini gören çevredeki esnaflar da 

toplanarak polise tepki gösterdi. Yurttaşların toplanarak, polise tepki göstermesi üzerine çok 

sayıda zırhlı araç olay yerine sevk edildi. Zırhlı araçlardan inen özel timler, rastgele havaya 

ateş açtı. Kadın ve genç uzun süre polislerin şiddetine maruz kaldıktan sonra, genç polisler 

tarafından gözaltına alındı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Batman ili, Hilal Mahallesi'nde özel harekat polisleri zırhlı araçlarla 

"ihbar var" gerekçesiyle bir eve baskın düzenledi. Kimsenin bulunmadığı ve kapısı kırılarak 

girilen evin, komşusu olan 16 yaşındaki S.İnanç isimli çocuk, polislerin işkence ve kötü 

muamelesine maruz kaldı. Çocuğu üzerinde bulunan sarı, kırmızı ve yeşil renkli ve "Amed" 

yazılı hırka nedeniyle darp eden polis, üzerindeki hırkayı zorla çıkartarak, çocuğa hırkasını 

yaktırdı. Yaşadıklarını anlatan çocuk, "Bana 'eğer hırkanı yakmazsan, biz seni yakarız' 

diyerek tehdit ve hakaret ettiler. Polis zoruyla hırkam bana yaktırıldı." 
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17 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Bağlar Sağlık Ocağı Sakarya 

Caddesi'nde yoldan geçen Aziz Pıçak, (29), Ömer Gültekin (26), Ümit (27) isimli gençler, 

özel harekât polisleri tarafından durdurulduktan kafaları duvarlara vurularak darp edildi ve 

ardından da gözaltına alındı.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Batıkent Kavşağı'nda KJA Üyesi 

Gülşen Dehşet, DBP PM üyesi Ercan Sezgin ve Tuncay Ok, polis tarafından durdurularak ve 

darp edilerek gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişi, tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

19 Mart 2016 tarihinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yapılan Newroz kutlamasının 

ardından Muhammed Kaya, Ozan Kaya ve Bünyamin Olgun isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

Gençler, gözaltına alındıkları polis tarafından darp edildi.  

 

20 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Erhan Erkan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben Yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Sokağa çıkma 

yasağından 10 gün sonra hamile eşim ve çocuklarımla birlikte apar topar evimden çıktık. 

Evimizi, eşyamızı geride bıraktık. Ben ve ailem her gün bir akrabamın evinde kalmaya 

çalışıyoruz. İşim yok ve geçimimi sağlayamıyorum. Durduk yere evimin önünde beni ve 

çocuklarımı darp ettiler. Çok mağdurum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu konuda 

sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

30 Mart 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde sivil bir aracı durduran güvenlik 

güçleri, Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Abdulkerim Akdoğan, inşaat teknikeri Nasrettin 

Anuk ve 2 kadını yüzükoyun yatırdıktan sonra silahlarıyla poz vererek, söz konusu 

fotoğrafları da medyaya servis etti. İşkenceye maruz kalan 4 kişinin gözaltına alındı.  

 

03 Nisan 2016 tarihinde Siirt ilinde, Eruh yol kavşağında polislerce durdurulan 2'si genç 3 

yurttaş, yol ortasında işkenceye maruz kaldıklarını anlattı. Çalıştıkları tarladan kentte 

dönerken yolda kar maskeli polisler tarafından "İhbar var" gerekçesiyle durdurulan taksi 

şoförü S.H. (35), Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi S.E. (18) ve Anadolu Teknik Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencisi M.C., saat 16.00 sıralarında önlerini kesen üç zırhlı araçtan uzun 

namlulu silahlar doğrultularak arabadan indirildiklerini söyledi. Ellerini kaldırarak araçtan 

inen ve "Neden böyle muamele ediyorsunuz" diye soran yurttaşlardan M.C., polisin hakaret 

ve küfürlerine maruz kaldıklarını belirtti. Bu sırada tüm giysilerinin çıkartılarak çırılçıplak 

soyulduklarını aktaran M.C., daha sonra asfalt yolda bir süre bekletilip fotoğraflarının 

çekildiğini kaydetti. 

  

Şırnak ili Silopi ilçesi Başak Mahallesi'nde, 6 Nisan'da evlerinin balkonunda oynarken 

vurularak yaşamını yitiren Rahime Sanır (16) ve yaralanan ağabeyi Murat Sanır'ın (18) babası 

ve amcası Cemal Sanır ve amcası Gürgin Sanır’ın, Silopi Devlet Hastanesi içinde özel harekat 

polislerinin fiziki saldırısına maruz kaldığı belirtildi. İşkenceye maruz kalan baba ve amca 

Sanır'ın vücudunun her yerinde darp izi, kafada kırık, gözlerinde morarma ve yüzde çizikler 

meydana geldiği görüldü. Konu ile ilgi konuşan baba Sanır, hastane içinde yere 

yatırıldıklarını ve kardeşiyle birlikte işkenceye uğradıklarını söyledi. Maruz kaldıkları 

şiddetten nedeniyle geçici bilinç kaybı yaşadıklarını ifade eden Sanır, "Sivil olduğumuzu 

belirtmemize rağmen, ölümle yüz yüze kaldık" diye konuştu. 
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Van ili merkez Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde çıkan çatışmanın ardından, çatışmaya 

girenlerin kişilerin saklandığı iddiasıyla DBP Gürpınar İlçe Eşbaşkanı Kemal Güler ve Bekir 

Güler isimli yurttaşların evlerine baskın düzenlendi. 10 Nisan 2016 tarihinde edinilen 

bilgilere göre, Baskında, evde bulunan Hekim Karşın isimli yurttaş silah dipçiğiyle darp 

edildi.  

 

12 Nisan 2016 tarihinde Şırnak iline bağlı Geçitboyu köyünde hayvanlarını otlatmaya 

çıkaran Sıddık Güleş ve Orhan Kolan isimli çobanlar, askerler tarafından darp edildi. 

  

14.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kahraman Arap, şu 

beyanlarda bulundu: “13.04.2016 günü saat 17-18.00 civarında, iki arkadaşım ile birlikte, 

Ben u Sen Turgut Özal İlköğretim Okulu yakınlarında dolaşıyorduk. Dağınık halde bulunan 

yaklaşık 10 özel harekât polisinden biri bize doğru seslenerek, neden yan yan bakıyorsun, 

dedi. Ben de hayır, bakmıyoruz, hiç farkında bile değiliz, dedim. Sonra bizi itekledi. Ben de 

sakin olun dedim. Önce bu polis kendisi bana vurmaya başladı. Sonrasında da diğer polisler 

de üzerime doğru geldiler ve beni darp etmeye başladılar. Bu arada havaya doğru da ateş 

ettiler. Sivil halkın müdahalesi sonucunda beni bırakıp gittiler. Selahattin Eyyubi Devlet 

Hastanesinin acil servisine başvurdum ve darp raporu düzenlenmesini talep ettim. Beni darp 

eden ve hakaret eden güvenlik görevlilerinden şikâyetçiyim.”  

 

24 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Nurullah Kılıç isimli avukat, 

emniyet Müdürlüğü önünde kurulan polis noktasında durduruldu. Aracı aranmak istenen 

Kılıç, avukatların aranması ve gözaltına alınmasının savcı gözetiminde yapılması gerektiğini 

belirterek, karşı çıktı. Bunun üzerine polisler, darp ettikleri Kılıç'ı, ters kelepçeleyip gözaltına 

aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kılıç, ifadesi dahi alınmadan serbest bırakıldı. 

 

29 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde, polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarından Elyas Aslan ve Ahmet Aslan isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. Görgü tanıkların beyanlarına göre, 2 yurttaş gözaltına alındığı sırada, polis 

tarafından darp edildi.  

 

10 Mayıs 2016 Van ili Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir mahallesinde, polis zırhlı aracına 

yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası olay yerine gelen özel harekat timleri 

mahallede rastgele biber gazı ile saldırıda bulundu. Saldırı sırasında S.M. isimli lise öğrencisi 

polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. S.M.'nin ablası Ayşe Miroğlu, konu ile ilgili 

şunları belirtti: "Kardeşime ‘Burada ne işiniz var’ diyen polis, ‘Bizim ölümüz var’ diyerek 

saldırıda bulundu. Tekme tokatla, silah dipçikleriyle dövdüler. Müdahale etmek isteyen yaşlı 

bir anne vardı. Ona da ağza alınmayacak küfürler ettiler. Onun hasta olduğunu söyledik ama 

bize 'Hasta olup olmadığı bizi ilgilendirmez' dediler. Sonra saçından tutup sürükleyerek 

araca götürdüler." 
 

12.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ferit Güvenç, şu 

beyanlarda bulundu: “07.05.2016 tarihinde ağabeyim Abdulbari Güvenç, NCITY 

kavşağında polislere ait akrep tipi aracın ağabeyimin aracına çarpması sonucu yaralandı. 

Yeğenim Baver bana telefon ederek durumu aktarınca ben de kaza yerine gittim. Kaza yerine 

gittiğim esnada avukatım bana kazayı görebilecek fotoğraf çekmemi istedi. Ben de kaza 

yerinde fotoğraf çekmeye çalışırken polisler müdahale ederek çekmeme izin vermeyeceklerini 

söylediler. Ben kaza yapan ağabeyimin olduğunu aktardım ve fotoğraf çekmek zorunda 

olduğumu söyledim. Bu sefer 7 veya 8 kişilik polis grubu üzerime gelip beni dövmeye ve darp 
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etmeye başladılar. Çevredeki vatandaşlar araya girip beni Araştırma hastanesine götürdüler. 

Orada muayene olmak istediğime rağmen darp raporunu bana vermediler. Polislere verdiler. 

Beni darp edenlerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  
 

16 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ilinde, askerler ile HPG militanları arasında çıkan 

çatışmada (15 Mayıs 2016 tarihinde Kars Sarıkamış ilçesinde) yaşamını yitiren Baver Agirî 

kod isimli HPG militanı Mahmut Çakan’ın cenazesini teşhis eden ailesi, cenazeyi teslim 

alarak Ağrı ili Patnos ilçesine ilçesine götürmek üzere teslim aldı. Cenazenin çıkarıldığı ATK 

önünde bekleyen yurttaşların, "Şehîd namirin" sloganı atması üzerine siyah sivil bir araçtan 

inen TEM Şube'ye bağlı sivil polisler cenaze aracını durdurarak, müdahalede bulundu. 

Cenaze aracının önünde oturan Çakan'ın kardeşini araç içinde sıkıştırarak darp eden polisler, 

ardından da darp olayını görüntülemek isteyen DİHA Muhabiri Yekta Yöyler'e kafa atarak, 

boğazını sıktı. Fotoğrafın makinesine el koydukları Yöyler, kendisini darp eden polisler 

tarafından "Hepinizin kafasına sıkarız. Burası Türkiye akıllı olacaksınız" sözleriyle tehdit 

edildi. 

 

Van ilinde merkeze bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde 14 Haziran günü Hüsnü Sayıner isimli 

yurttaşın evine baskın düzenleyen özel harekat polisleri tarafından, Sayıner ve 18 yaşındaki 

kızına işkence yapıldığı iddiasında bulunuldu. İşkence ve kötü muameleye ilişkin Hüsnü 

Sayıner, şunları belirtti: “Evime baskın yapıldığı sırada komşumuzun evindeydim. Helikopter 

hareketliliğini fark edince dışarı çıktım ve ‘Evin sahibi sen misin?’ diye soran polisler, bir 

anda beni yere yatırarak, hakaret etmeye başladı. Evin etrafı 10'dan fazla zırhlı araçla 

sarıldı. Evin içinde kimsenin olup olmadığını sordular. ‘5 dakika içinde dışarı çıkmazlarsa evi 

yakacağız’ diyerek beni içeri gönderdiler. Beni içeri gönderdiler ve bütün çocuklarımın 

hepsini dışarı çıkardım. Sonra beni önlerine alarak kalkanları ile birlikte evin içini bir daha 

aradılar. Aramadan sonra yeniden dışarı çıkan polislere, "Ne arıyorsunuz, söyleyin ben de 

bileyim" diye sorduktan sonra, "Evinde teröristleri ve onların silahlarını saklıyorsun" 

denilerek bir kez daha darp edildim. ‘Kızına ve eşine senin gözünün önünde tecavüz edeceğiz 

diye tehdit ettiler. Özel harekat polisleri bu sırada evin bahçesinde bulunan kızım ve eşime 

cop ve odunlarla vurdular. Eşim ve kızımı tandır evinin içine götürdüler. 10 polis kızımı baş 

aşağı sıcak tandırın içine koydular. 'Teröristleri evinizde barındırdığınızı söylemesen kızını 

yakacağız' diyerek, tehditler savurdular.” Sayıner’in kızı Sevda Sayıner şunları anlattı: “İlk 

önce komşunun evine gittiler, ondan sonra da bizim evimize geldiler. Beni çıkardılar dışarı, 

içeride kimsenin olup olmadığını sordular. Ondan sonra babamı tuttular, başına silahı 

dayayarak içeriye götürdüler. Beni tandır eve götürdüler. 10 kişi birlikte beni dövdü, 

tekmeledi. Ondan sonra biri kolumu arkaya çevirdi, biri kolumdan diğeri de ayaklarımdan 

tuttu. Bir tane polis de başımı tandırın içine koyup çıkardı. Bütün saçım yandı. O yüzden 

saçlarımı kestim ondan sonra beni tekmelediler dövdüler.” 

 

27 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Turgut Özal Bulvarında 

polisler iki gencin üzerinde bulunduğu hareket halindeki motosiklete çarparak durdurdu. 

Çarpma sonucu motosiklet üzerindeki gençler yere düşerken, polisler yerde yaralı halde olan 

gençleri darp etti. Silah dipçikleri ile uzun süre darp edilen gençler, gözaltına alınarak 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

 

29.06.2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Gıyasettin Yalçın, şu 

beyanlarda bulundu: “Dün (28 Haziran) öğlen saatlerinde oğlum çıktı. Gece 23.00 civarı 

özel harekat polisleri tarafından kelepçeli bir şekilde eve getirildi. Bize hiçbir açıklamada 
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bulunulmadı. Evde arama yapan polisler, bana ve aileme hakaretlerde bulunup, küfür ettiler. 

Arama esnasında ayakkabıları ile evin içersinde dolaşıp, dini kitapları çöpe attılar. 

Derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” 

 

30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, seyir halindeki bir araç ilçe 

girişinde polisler tarafından durduruldu. Araçta bulunan Yusuf Başkan, Sedrettin Bilir, Ömer 

Şimşek ve soyadı öğrenilmeyen Özgür isimli yurttaşlar, polisler tarafından darp edilerek 

gözaltına alındı. 

 

Cezaevlerinde İşkence 

 

06 Mart 2016 tarihinde, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Trabzon E Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne sürgün edilen 15 siyasi maphus, işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Sürgüne 

gönderilen siyasi mahpuslar, aileleriyle telefon aracılığıyla yaptıkları görüşmede, sürgün 

sırasında konuldukları ring aracında darp edildiklerini ve mahpuslardan Ömer Kabul, Derviş 

Kılınç ve Leşker Acar'ın maruz kaldıkları darp nedeniyle durumlarının ağır olduğu ve 

hastaneye götürülmedikleri belirtildi.  

 

Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne bulunan O.K. (14) isimli çocuğun, cezaevinde işkenceye 

maruz kaldığı belirtildi. 08 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, çocuğunun görüşüne 

giden anne Özgül K., şunları anlattı: “Oğlum her gece gardiyanlar tarafından darp ediliyor. 

Oğlum 14 yaşında, Doğubayazıt’tan buraya getirildi. Buraya sevk ettiler. İki tane gardiyan 

akşamları gidip oğlumu ve yanındaki bir Kürt çocuğu dövüyorlarmış. Oğlum bana ‘İki tane 

dadaş gardiyan var. Kürtleri sevmiyorlar diye akşam gelip bizi dövüyorlar’ dedi. Çocuğum 

kol ve omuzlarında morluklar var. Kolunu kaldıramıyordu. Benim oğlum Kürt olduğu için 

burada hakaret edilip ve dövülüyor. Babası da İstanbul’da. Kimsem yok. Okuma yazmam da 

yok. Doğubayazıt’a, savcıya gideceğim bir dilekçe vereceğim. Oğlumu Ağrı'ya geri 

getirsinler." 

 

06 Mart 2016 tarihinde, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Rize'deki cezaevine sürgün 

edilen 24 siyasi mahpus, sevkin yapıldığı ring aracında yol boyunca işkenceye maruz kaldı. 

Sürgün edilenler arasında bulunan 23 yıllık hükümlü Rıdvan Yusufoğlu, ailesi aracığıyla 

kendilerine işkence yapıldığı belirterek, ailesine “4 gün boyunca yol gittik ve hiçbir 

ihtiyacımız karşılanmadı. Sürekli sözlü ve fiziki işkenceye maruz kaldık. Yolda aracımız yandı, 

ölümden döndük. Cezaevi girişinde de çıplak arama dayatıldı ve kabul etmeyenler darp 

edildi.” şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarıldı.  

 

11 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Mehzer Tantekin, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Mustafa İmdat Tantekin, 2012 yılından beri cezaevindedir. 

Oğlum şuanda Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde infazını devam etmektedir. 10.03.2016 

tarihinde görüşüne gittim. Ancak Şırnak Cezaevinden sürgün edilen Ömer Kabul, Derviş Kılıç 

ve Leşker Acar isimli mahkûmlara nakil esnasında darp edildiklerini, Ömer ve Derviş’in 

durumunun iyi olmadığını, hastaneye dahi götürülmediğini ve tedavileri yapılmadığını 

söyledi. Bende bu konu ile ilgili sizi bilgilendirmek istedim. Bu konuda sizden destek 

sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yusuf Adanir, şu beyanlarda 

bulundu: “Tanıdığım olan Faysal Bozkurt, a aydır hükümlü olarak Diyarbakır Cezaevinde 

tutulmaktadır. 5 Mart 2016 tarihinde 6 mahpus firar edince Yusuf’u da babam ve diğer 
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arkadaşları gibi hakaret ediyorlar. Bu hakaretlere itiraz edince sürgün ediliyor. Faysal da 

babam gibi elleri kelepçeli ve ayakları bağlı bir şekilde, yanına hiçbir eşyasını almaya izin 

verilmeden ring aracıyla önce Osmaniye cezaevine götürülüyorlar. Ringte hakaretlere devam 

ediliyor. Daha sonra Osmaniye cezaevinde çıplak arama dayatılıyor. Faysal, babam ve diğer 

mahpuslar bu duruma itiraz edince hepsi darp ediliyor. İlk gün yemek verilmiyor. Vücudunda 

darp izleri hala olmasına rağmen hastaneye götürülmüyor. Osmaniye’de 4 gün tutulduktan 

sonra 11 Mart tarihinde İzmir T Tipi cezaevine götürülüyorlar. Fakat aileler olarak sürgün 

edilen yakınlarımızdan haber alamıyoruz. Osmaniye cezaevi yetkililerinden Faysal’ın İzmir’e 

sevk edildiğini öğrendik. Faysal’ın yaşamından ve sağlığından endişe ediyoruz. Ailesi burara 

gelmediği için ailesi adına bu başvuruyu yapıyor ve işkence kötü muameleden dolayı 

şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yusuf Adanir, şu beyanlarda 

bulundu: “Babam Davut Adanir, Ocak 2015 tarihinden beri “örgüt üyeliğinden” hüküm 

giymiş ve Diyarbakır D Tipi Cezaevinden tutulmaktaydı. 5 Mart 2016 tarihinde cezaevinden 6 

mahkûm firar edince babam ve diğer mahkûmlara yönelik işkence ve kötü muamele yapılıyor. 

Sabah odasına gidip arama yapılıyor. Oradaki mahkûmlara hakaret ediliyor. Babam ve 

orada bulunan mahkûmlar bu muameleye itiraz edince hepsini sürgün ediyorlar. Babam, 

Zülfikar Bayram ve bir kişiyi daha ringe elleri kelepçeli, ayakları bağlı bir şekilde ediliyor. 

Ringte hakaretlere devam ediliyor. Ve bağlı bir şekilde önce Osmaniye cezaevine 

götürülüyorlar. Osmaniye cezaevinde çıplak arama dayatılıyor. Babam ve arkadaşları itiraz 

ediyor. Babamı darp ediyorlar. Babam şalvar giydiği için babama babama terörist deyip 

saldırıyorlar. Diğer arkadaşları buna müdahale etmeye çalışınca onlarda gardiyanlar 

tarafından darp ediliyorlar. Yemek vermiyorlar, babam namaz kılmak istiyor, gardiyanlar 

“teröristler namaz kılmaz deyip yine darp ediyorlar. Babamın 3 kaburgası kırılıyor. Vücudu 

morarmış, sağ kolu bilekten yukarı derisi kaldırılıncaya kadar işkence yapılıyor. Bütün 

bunlara rağmen tedavisi için henüz babam hastaneye götürülmemiş. Osmaniye’de 4 gün 

tutulduktan sonra 11 Mart tarihinde İzmir T Tipi Cezaevine götürülüyorlar. Fakat babamdan 

şuanda haber alamıyoruz. Osmaniye cezaevi yetkililerinden babamın İzmir cezaevine 

gönderildiğini öğrendik. Babamın sağlığından endişe ediyoruz. Babama yapılan işkence ve 

kötü muameleden dolayı şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Seyfettin Söyler, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Kutbettin Söyler, 1,5 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde 

kalmaktaydı. Geçen hafta içinde cezaevinden firar eden tutuklular yüzünden oğlumu 

Osmaniye’ye sevk ettiler. Şimdi de Bandırma T Tipi 2 nolu cezaevine gönderdiler. Oğlumun 

cezası henüz kesinleşmemiştir. Tek suçu firar eden tutuklularla aynı bölümde kalmasıydı. 

Oğlum üstüne hiçbir şey alamadan sürgün ettiler. 7 gündür gerçekleşen firarın ardından 

hemen sürgün edildiler. 11.03.2016’da oğlumun yanına gittim. Orada görevliler bana hakaret 

edip şapkamı başımdan attılar. Oğlumla görüştüğümde her halinden eziyet çektiği belliydi. 

Diğer arkadaşlarından yaralı olanlar vardı. İşkence edilmişlerdi. Onlara yemek, sabun 

vermiyorlarmış. Onlara giysi almak istedik bırakmadılar. Çocuğum kötü durumdadır. Oğlum 

firar edenleri tanımıyordu bile. Halen suçlu olduğu bile belli olmadan sürgün ettiler. Maddi 

durumum iyi değil borç alarak onu görmeye gittim. Tekrar Diyarbakır’a gönderilmesini 

istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 
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12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mahmut Uğan, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Azad Uğan, yaklaşık olarak 6 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde 

kalıyordu. 1 hafta önce meydana gelen firardan sonra oğlum Osmaniye’ye oradan da 

Bandırma cezaevine sürgün edildi. Oğlum diğer sürgün edilen 28 kişiyle beraber bu firar 

eden mahkûmlarla hiçbir ilişkisi veya alakası yoktur. Aynı koğuşta bile kalmıyorlar.  

Diyarbakır’dan çıkışta işkence edilmişler, diğer cezaevine giderken de çıplak aramadan 

geçirip darp etmişler. Oğlumun durumu hiç iyi değil. Oğlumun daha mahkemesi devam 

ediyor. Ceza bile almamış. Böyle bir zulmü nasıl yaparlar anlamıyorum. Oğlumu görmeye 

gidecek durumum bile yok. Oğlum için verdiğim hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Para yatırdım 

hesabına ama alır mı almaz mı bilmiyorum. Oğlumun biran önce Diyarbakır’a getirilmesini 

istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Cemile Bayram, şu beyanlarda 

bulundu: “Akrabam olan Hüsamettin Dalkız, Diyarbakır D Tipi cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktayken; 05.03.2016 günü akşam saatlerinde önce Osmaniye cezaevine orada 2 gün 

kaldıktan sonra İzmir cezaevine götürüldüler. Hüsamettin’le Osmaniye cezaevinde 

(11.03.2016’da) görüştük. Çıplak soydurularak darp edildiklerini hakarete uğradıklarını 

söyledi. Hiçbir eşyalarımı almalarına dahi izin verilmemiştir. Hüsamettin’in sağlığından ve 

güvenliğinden merak ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” 

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yüksel Aslan Acer, şu beyanlarda 

bulundu: “kardeşim Sadık Aslan, Şırnak T Tipi cezaevinde hükümlüydü. 7 Mart günü 

(11.03.2016 telefonla bildirildi) saat 12 civarı koğuşları basılıyor. Zorla çırılçıplak 

soydurularak (koğuştaki herkes) darp edilerek ve ağır hakaretler (argo küfür, vatan haini 

gibi) edilerek, koğuşlardan eşyalarını alamadan çıkarıldıklarını anlattı. Aynı gün Trabzon’a 

gitmek üzere yola çıkarılmışlar. Yol süresi 3 gün sürmüş. 10.03.2016’da Trabzon E Tipi 

cezaevine nakledilmişler. Şuan ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama arkadaşlarının 

yüzünde ve vücutlarında morluklar, darp izi olduğunu, hastaneye götürülmediklerini söyledi. 

“ Belki kendisi de aynı durumdadır, üzülmememiz için söylememiştir ve kaygılanıyoruz. Aynı 

zamanda Şırnak cezaevindeyken cezaevi koşullarının iyi olmadığını, bazı hükümlülerin yerde 

yattığını, su sorunu yaşadıklarını da daha önce aktarmıştır. Kardeşimin özellikle sağlığı için 

endişe duymaktayız. Şu anki koşulları ve güvenceleri için yetkililere ulaşıp bilgi almak 

istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Nesih Aslan, şu beyanlarda 

bulundu: “ Ağabeyim olan Orhan Aslan 2011 yılının Mart ayında tutuklanarak Diyarbakır D 

Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. Akabinde cezası kesinleşti. Cezasını infaz etmekte 

iken; Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; 

ağabeyim Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Bunun üzerine Osmaniye Cezaevine giderek 

ağabeyimle görüştük. Ağabeyimin görüşünde halsiz olduğunu, cezaevi girişinde çıplak 

aramaya maruz kaldıklarını; gardiyanların kötü muamele / işkence uygulamalarıyla karşı 

karşıya kaldıklarını beyan etmiştir. Bugün aldığımız bilgiye göre ise; ağabeyimin İzmir 4 nolu 

cezaevine sevk edildiğini öğrendik. Oğlum sevk edilirken gerek cezaevine götürüldüğünde 

gerekse de Osmaniye cezaevinde uğramış bulunduğu kötü muamele/ işkence uygulamaları 

nedeniyle şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 
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12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Halise Dorudemir, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Mahfuz Dorudemir yaklaşık 21 yıldır çeşitli cezaevlerinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. Son 9 yıl ise Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde cezasını infaz 

etmektedir. Oğlum akciğer ve tümür hastalığı nedeniyle sürekli hastaneye gidip gelmekteydi. 

Biz bu nedenle Diyarbakır Cezaevine sevkini istemiştik. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 

tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; oğlum Osmaniye Cezaevine sevk edildi. 

Akabinde Osmaniye Cezaevine gidip oğlumla görüşmek istedik. Oğlumla görüştüğümde; 

oğlum birçok yerinde yara olduğunu, ayaklarında ayakkabılarının bulunmadığını ve 

üzerindeki elbiselerinin de yırtık olduğunu gördük. Oğlumun beyanına göre; özellikle 

Osmaniye cezaevine getirildiklerinde çıplak aramadan geçirildiklerini, gardiyanların 

kendilerine hakaret ve fiziki müdahalede bulunduklarını beyan etmiştir. Görüşme sırasında da 

askeri yetkililerin baskısıyla karşılaştık. Bugün edindiğimiz bilgiye göre de; oğlumun 

Osmaniye Cezaevinden İzmir 1 Nolu Cezaevine götürüldüğünü öğrendik. Oğlum gerek 

Osmaniye Cezaevine götürülürken gerekse de Osmaniye cezaevinde uğramış olduğu kötü 

muamele / işkence nedeniyle şikâyetçiyim. Ayrıca İzmir’e götürüldüğünde ne yaşadığını 

bilmiyoruz.  Oğlumun hasta olması nedeniyle yaşamından da endişe duymaktayım. Bu konuda 

sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yesure Dorudemir, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Ömer Mahfuz, 20 gündür Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutukluydu. 

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; oğlum 

Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Biz bunun üzerine oğlumu görmek için Osmaniye Cezaevine 

gittik. Oğlumun beyanına göre; kendisine gerek Osmaniye cezaevine götürülürken gerekse de 

Osmaniye Cezaevinde kötü muamele/ işkence uygulamaları olduğunu beyan etmiştir. Bugün 

edindiğimiz bilgiye göre ise; oğlum Osmaniye Cezaevinden Bandırma 1 Nolu T Tipine sevk 

edilmiştir. Oğlum Osmaniye cezaevine götürülürken gerek cezaevi girişinde gerekse de 

cezaevinde maruz kaldığı işkence ve kötü muamele nedeniyle şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Necibe Karaca, şu beyanlarda 

bulundu: “Kardeşim olan Ramazan Karaca, yaklaşık 6 aydır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 

tutuklu olarak bulunmaktaydı. Geçtiğimiz hafta içinde Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 

tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; kardeşim Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Biz 

bunun üzerine cezaevinde kendisiyle görüşmeye gittik. Görüşmede kardeşimin çok halsiz 

olduğunu gördüm. Kardeşimin beyanına göre; gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde 

kendilerine kötü muamele / işkence uygulamaları olduğunu söyledi. (çıplak arama, darp v.s) 

Bugün aldığımız bilgiye göre ise; kardeşim Osmaniye Cezaevinden İzmir 3 Nolu T Tipi 

Cezaevine sevk edilmiştir. Ben ablası olarak, gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde 

kardeşime karşı gerçekleştirilen kötü muamele / işkence nedeniyle şikâyetçiyim. Bu konuda 

sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Adnan Kırboğa, şu beyanlarda 

bulundu: “Yeğenim olan Fettah Kırboğa, bundan yaklaşık olarak 4 ay önce tutuklandı. 

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde iken; 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; yeğenim 

Osmaniye Cezaevine sevk edildiğini öğrendik. Bunun üzerine ben yeğenimle Osmaniye 

Cezaevinde görüştüm. Görüşme sırasında, cezaevine girişte çıplak aramaya maruz kaldığını; 

kötü muamele / işkence ile karşı karşıya olduklarını beyan etti. Bugün aldığımız bilgiye göre; 

yeğenim Osmaniye Cezaevinden Bandırma 1 Nolu Cezaevine götürülürken; gerekse de 
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Osmaniye Cezaevinde yeğenime yönelik kötü muamele / işkence nedeniyle cezaevi 

görevlilerinden şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”  

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mustafa Sari, şu beyanlarda 

bulundu: “ Kardeşim olan Eyyüp Sari, yaklaşık olarak 5 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 

kalmaktaydı. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; 

kardeşimin Osmaniye Cezaevine sevk edildiğini öğrendik. Kardeşimle Osmaniye Cezaevinde 

görüştüğümüzde; kendilerine gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde kötü muamele/ 

işkence uygulamaları olduğunu beyan etti. Bugün edindiğimiz bilgiye göre ise; kardeşim, 

Osmaniye Cezaevinden Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevine sevk edilmiştir. Biz ailesi olarak, 

kardeşime gerek Osmaniye cezaevine girişte gerekse de cezaevinde uygulanan insanlık dışı 

muamele nedeniyle şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ayşe Bayram, şu beyanlarda 

bulundu: “Eşim olan Zülfükar Bayram, 24 yıldır çeşitli cezaevlerinde cezasını infaz 

etmektedir. En son Diyarbakır D Tipi Cezaevinde iken; Diyarbakır D Tipi Cezaevinden firar 

6 tutuklu / hükümlünün firar etmesi bahanesiyle Osmaniye Cezaevine sevk edildi.  Osmaniye 

Cezaevine giderek eşimle görüştük. Görüşme sırasında eşim gerek Osmaniye cezaevine girişte 

gerekse de Osmaniye cezaevinde kötü muamele /işkence uygulamaları olduğunu beyan etti. 

Bugün aldığımız bilgiye göre ise; eşim Osmaniye Cezaevinden İzmir 3 Nolu T Tipi Cezaevine 

sevk edilmiştir. Ben eşi olarak, gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde eşime karşı 

gerçekleştirilen kötü muamele / işkence nedeniyle şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Feride Kartop, şu beyanlarda 

bulundu: “Kardeşim olan Uğur TEKTAŞ,  yaklaşık olarak 3 aydır Diyarbakır D Tipi 

cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktaydı. Cezaevindeki 6 tutuklu/hükümlülerin firar etmesi 

bahanesiyle, kardeşim Osmaniye cezaevine sevk edildi. Bunun üzerine kardeşimle görüşmek 

için Osmaniye Cezaevine gittim. Kardeşimle görüşmede;  gerek cezaevine girişte gerekse de 

cezaevinde kendilerine kötü muamele, işkence uygulamaları olduğunu beyan etti.  Bugün 

edindiğimiz bilgiye göre ise; kardeşim Osmaniye cezaevinden Bandırma 2 nolu T Tipi 

cezaevine sevk edildi. Biz ailesi olarak kardeşime yönelik yapılan kötü muamele ve işkence 

uygulamaları nedeni ile kişilerden şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

15 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mevlüde Cankul, şu beyanlarda 

bulundu: “Kardeşim olan Davut Cankul, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 

14.03.2016 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde sabah saat 06.00 civarında koğuşlara 

baskın yapılıp, sözlü hakaretlerde bulunuldukları, yorgan, battaniye, yastıklarına, tüm giyim 

eşyalarına, kitaplarına ve notlarına dahi el konulduklarını dile getirdi. Bu yapılan hakaret ve 

haksızlıkları kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.” 

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

15 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Eşref Yaşa, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Diren Yaşa, 2012 yılından beri değişik cezaevlerinde cezasını yatmaktadır. 

En son Diyarbakır D Tipi Cezaevindeyken 08.03.2016 tarihinde yaşanan ve cezaevinden 

kaçan mahkûmlardan sonra oğlumun anlattıklarına göre “ansızın kaldığımız odaya baskın 
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düzenleyerek elbiselerimizi dahi giymeme müsaade etmeden alıp, çıkardılar ve ringe götürüp 

yola çıkardılar. Nereye gideceğimizi söylemediler. Ancak yolda Kocaeli Cezaevine 

götüreceklerini söylediler. Yolda bize işkence yaptılar. Hakaret ettiler. Vardığımız da çıplak 

arama yaptılar. Bunları 13.03.2016 tarihinde bana söyledi. Bu konuda gerekli girişimlerde 

bulunmanızı talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)  

 

23 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Remziye Alan, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Mazlum Alan, yaklaşık beş yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 

Son 4 aydır Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyor. Oğlum ağırlaştırılmış müebbet 

cezasıyla hükümlüdür. Diyarbakır Cezaevinde 6 mahkûmun firar etmesiyle oğlum üzerinde 

baskı artmıştır.  Oğlumla yaptığım telefon görüşmesinde mahkûmların firar etmesinden sonra 

kendisine yemek verilmediğini, ilk üç gün hiçbir mahkûma yemek verilmediği ancak 

sonrasında yemeklerin düzensiz verilmeye başladığını, semaver v.b eşyalarıma el 

konulduğunu, 24 saatte 1 saatlik havalandırma hakkı olmasına rağmen sadece 15 dakika 

havalandırmaya çıkarıldığını belirtti. Oğlum firar edenlerden birini tanıdığı için kendisine 

baskı uygulandığını ve aç bırakıldığını söyledi. Oğlumun baskılar yüzünden psikolojisi 

bozuldu, kendi kendine konuşmaya başladı. Oğlum son yaptığımız görüşmede baskılara 

dayanamadığını, baskı ve tecritlin devam etmesi durumunda kendini öldüreceğini söyledi. 

Oğlumun sağlığından ve hayatından endişe ediyorum. Biran önce cezaevi koşullarının 

düzelmesini, baskının azalmasını ve hakkı olan yemek, çay ve havalandırma haklarının 

verilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

27 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şırnak T Tipi Cezaevi'nden 6 Mart gecesi 

50 siyasi mahpus Rize, Trabzon ve Bayburt'taki cezaevlerine sürgün edildi. Kendisiyle 

birlikte 15 siyasi tutsağın sürgün edildiği Trabzon E Tipi Cezaevi'nden İHD'ye mektup 

gönderen Sadık Aslan isimli mahpus, 3 günlük yolculukta ve götürüldükleri Trabzon E Tipi 

Cezaevi'nde kendilerine yönelik gerçekleşen işkence ve kötü muamele uygulamalarını anlattı. 

Aslan şunları anlattı: “Bizi Erzurum üzerinden götürmediler. Görevliler kend işlerini de 

halletmek için Ankara hattını kullandılar. Dolayısıyla bir günlük yol 3 gün sürdü. Kelepçeli 

halde yolculuk işkenceye dönüştürüldü. Nakil esnasında tutsağa ait bir kısım para şoföre 

teslim edilir. Bu parayla istek üzeri tutsağın yiyecek ve içecek ihtiyacı şoför tarafından 

karşılanır. Oysa bizim hiç bir ihtiyacımız karşılanmadı. Trabzon E Tipi Cezaevi'ne 

geldiğimizde, bizi saat 02.00-04.00 arası araçlardan tek tek 20 dakika arayla indirdiler. X-

ray cihazından geçirildikten sonra kapalı ve kamerasız bir odaya alındık. Bizi çıplak aramaya 

zorladılar. Biz reddettik. Bunun üzerine 7 kişi bizi tekme, tokat ve yumruklarla darp etmeye 

başladı. 5-10 dakika süren bu darptan sonra yere düşürüldük. Yerde tekmelemeye devam 

ettiler. Elbiselerimizi zorla yırtarak çıkardılar. Elbiselerimizin üstüne basarak kirlettiler. 60 

yaşlarında Ahmet Zenger ve Hüseyin Bozkurt da darp edildi. Ahmet Zenger, epilepsi hastası 

olduğu için darp sırasında bayıldı. 21 yaşındaki Remzi Akyürek isimli arkadaşımızın yüzünde 

ve göz çevresinde morluklar oluştu. Ve sol gözü sürekli yaşarmaktadır. Ben sol tarafımdaki 

kaburgalarıma aldığım darbelerle şiddetli ağrılar çekmekteyim. Bize küfürlü hakaretler 

ettiler. 'Müslüman mısınız değil misiniz?' gibi inanç ayrımcılığına dönük sorular soruldu. 

Darptan sonra sağlık kontrolü talebinde bulunmamıza rağmen, revire çıkarılmadık. Daha 

sonar gecikmeli olarak revire çıkarıldık. Doktor vücutta belirgin iz yok diyerek rapor 

vermedi. Vücuttaki iç hastalıklara ilişkin ise bir kontrol yapmadı. Kaldığımız yerler koğuş 

değil. Cezaevinin tecrit odaları olarak bilinen hücrelerin altındaki küçük, üstten basık, içinde 

kanalizasyon borularının geçtiği yerlerde tutuluyoruz. Çok uzakta sapa bir yere sürgün 

edildik. Bu durumda bizimle birlikte ailelerimizde mağdur edilmiş cezalandırılmış oldu.” 
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27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 

bulunan ve böbrek hastası olan Hilal Ada’nın, rutin kontrol için hastaneye götürüldüğü esnada 

ring aracında askerlerin fiziki ve psikolojik şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.  

 

25 Nisan 2016 tarihinde, Urfa Siverek Kapalı Cezaevi'nde bulunan 7 siyasi mahpus 

(Mübarek Erdoğan, Haci Ekinci, Nihat Ekmez, İdris Yakut, Ahmet Tanriverdi, Adem Amaç ve 

Takiyettin Yüksekbağ) açlık grevi eylemine girdikleri gerekçesiyle, Ermenek Cezaevi sürgün 

edildi. Sürgün edilen mahpusların, 9 saat ring aracı içerisinde bekletildiği ve fiziki saldırıya 

maruz kaldığı öğrenildi.  

 

04.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salih Yakışır, şu 

beyanlarda bulundu: “7 Mart 2016 günü Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Giresun’a 

gönderilen kardeşim gönderildiği gün yanına hiçbir eşyasını alamadı. Zaten açlık 

grevindeydi. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan ringe bindirdiler. Kardeşim dilekçe 

yazdığı halde eşyaları bir türlü alamadı. Kardeşimle telefon görüşmesi sırasında bana 

cezaevine Fatih Kılıçarslan diye yeni bir müdürün geldiğini, kendilerine kötü muamele de 

bulunduğunu söyledi. Örneğin duvar dibinde her sabah dolaştırıldığını, buna uymayanlara 

“siz ne olacağını göreceksiniz” şeklinde tehditte bulunduğunu, ayrıca 4’er ay iletişim cezası 

uygulandığını söyledi. Bu uygulamadan dolayı cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin 

kendilerine zarar verebileceğini, dolayısıyla 80 dönemini andıran bu psikolojik işkencenin 

sonlandırılması için sizden destek bekliyoruz. Ayrıca kardeşim Adalet Bakanlığına, Cezaevi 

Müdürlüğüne ve Ceza İnfaz Kurumuna da dilekçe yazdığını ama sonuç alamadığını bildirdi. 

Ayrıca diğer koğuşta bulunan arkadaşları hakkında hiçbir haber alamadığını ve endişe 

ettiklerini söyledi. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”  

 

04.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulbaki Oğraş, şu 

beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mansur Oğraş, 2011 yılından beri cezaevindedir. Örgüt 

üyeliğinden ceza aldı ve cezası kesinleşmiş durumdayım. Diyarbakır D Tipi Cezaevinden 

Giresun’a sürgün edildi. Çok sık telefonla görüşemiyoruz. En son dört hafta önce telefonla 

görüştük. “Kendisi bana: burada bize çok hakaret ediliyor, tehdit ediliyoruz”. Duyduğum 

kadarıyla Giresun’daki politik mahpuslara aynı muamele uygulanıyor. Ben kardeşimin 

hayatından endişe ediyorum. Yaşanan ihlallerin sona ermesi için sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  

 

30.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zuhal Ekmez, şu 

beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan Nihat Ekmez, 1992 yılından beri cezaevinde 

bulunmaktadır. Bugüne kadar birçok cezaevlerinde kaldı. En son Siverek cezaevindeyken 

Ermenek Cezaevine sürgün edildi. Ermenek cezaevinde çıplak arama dayatması yapılıyor. 

Gardiyanlar zorla baskıyla yerlere yatırılarak çıplak arama yapılırken, “Ölürüm Türkiye” 

marşıyla içeri alınıyor. O günden beri sürekli olarak kapıları vuruluyor. Hasta tutsakların 

tedavi yapılmıyor. Duruşmalara götürülürken işkence ve sözlü hakaretlere uğruyor. 

İdareciler ve gardiyanların tutumu ırkçı ve baskıcı yönelimler var. Askerler ölürken sizi 

hastaneye mi götürelim diyorlar. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

 

30.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hikmet Karahan, şu 

beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan Mehmet Karahan, 21 Mart 2016 Edirne F tipi Kapalı 

Cezaevinde Nevruz kutlaması için odasını ve kısmen kendisini ateşe verdi. Hastaneye 

kaldırıldıktan sonra tekrar cezaevine geri getirilmişti. Olaydan sonra cezaevi yönetimi 
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tarafından koşulları ağırlaştırıldı. Örneğin son 15 gün içerisinde her gün belirli saatlerde 3-4 

görevli tarafından işkenceye maruz kaldığını, kaburgalarında kırıkların olduğunu söyledi. 

Aynı şekilde onun gibi tekli hücrelerde kalan diğer arkadaşları aynı saldırıya uğramışlardır. 

Kendisi bütün bunları Perşembe günü yapılan telefon görüşünde dile getirdi. Fiziken çok ağır 

işkencelere rağmen ağabeyim ve diğer hükümlüler hastaneye götürülmemişlerdir. Şuan 

ağabeyim ve diğer hükümlüler hastaneye dahi götürülmemişlerdir. Şuan ağabeyime karşı 

siyasi görüşlerinden dolayı ağır işkenceler yapılmaktadır. Ağabeyime işkence uygulayan 

görevlilerden buna göz yuman idareden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek talep 

ediyoruz. Hükümlü diğer ailelerden aldığımız bilgilere göre Edirne’de bulunan tüm hükümlü/ 

tutuklulara işkence yapılmıştır. Bu konuda sizden gerekli desteği sunmanızı talep ediyoruz.”  

 

01.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ziya Demirbaş, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferhat Demirbaş, 1,5 yıldır tutukludur. Başta Hatay 

İskenderun cezaevinde yatıyordu. Yaklaşık 3 aydır İzmir Aliağa Cezaevine sürgün edildi. 

Orada sürekli olarak arıyordu başta herhangi bir sorun yoktu. Ya da o bize söylemiyordu. 

Yaklaşık 3 haftadır haber alamıyoruz. Bizi aramıyor. Yanında kalan arkadaşlarının aileleri 

bize oğlumun kötü muamele gördüğünü ve baskı altında olduğunu söylediler. Aileler bize 

ulaştı ve bilgi verdi. Oğlumun aramasına izin vermiyorlar. Ve söylenenlere göre oğlum tehdit 

ediliyormuş. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.” 

 

04.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu 

beyanlarda bulundu: “Benim Oğlum Erkan Tamir 04.06.2016 tarihinde kızım ile yapmış 

olduğu telefon görüşmesinde; gardiyanlar tarafından saldırıya uğramış kendisi ile birlikte 7 

arkadaşı da darp edilip yaralanmışlardır. Benim oğlum Erkan 2008 yılından Başbakanın 

Diyarbakır’a gelişi ile polisler tarafından gözaltına alındı. Tutuklama gerekçesi konvoya taş 

atmaktır. Tutuklanıp 2 yıl Diyarbakır D Tipi cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 

Daha sonra yargılanma sürecinde 5 yıl cezaya mahkûm edildi. Oğlum tutuklanıp tekrar 

cezaevine gönderildi. 3 ay önce Aliağa/ Şakran cezaevine sürgü edildi. Oğlumun hayatından 

endişe ediyorum.  Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   
 

04.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aziz Akdağ, şu 

beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Ömer Akdağ Dicle’de gözaltına alındı. Örgüt 

üyeliğinden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Daha sonra 8 

yıl 9 ay ceza aldı. 4 yıl Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kaldıktan sonra Şuanda İzmir Şakran 

Cezaevine sürgün edildi. Bugün sabah saatlerinde bize aradı ve cezaevi yönetimi tarafından 

fiziki işkence yapıldığını, bir kısım arkadaşlarının kolu ve kaburgalarının kırıldığını, 

kalçalarında kırıklarının olduğunu söyledi. Babası olarak oğlumun hayatından endişe 

ediyorum. Sizden bu konu hakkında detaylı bilgi edinip bizi bilgilendirmenizi istiyorum.”  

 

Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 

 

25 Mart 2016 tarihinde Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, HDP yöneticisi Metin Keçaş, Adaklı 

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan "ifaden var" denilerek arandığını ve durumu avukatına 

sorduktan sonra ifade vermeye gittiğini söyledi. Jandarmada Bingöl'den geldiğini söyleyen 

birkaç polisin kendisini sorgu odasına götürdüğünü dile getiren Keçaş, beyaz saçlı ve sakallı 

esmer tenli bir polisin, "Ya bizimle çalışırsın ya da cezaevine girersin" diyerek, kendisini 

tehdit ettiğini ileri sürdü. Keçaş, olay ile ilgili şunları anlattı: “Polis, 'Senin hakkında da diğer 

arkadaşların gibi birine söyler, üzerine ifade verdirir ve cezaevine attırırız' gibi şantaj ve 
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tehdit etti. 'Bugüne kadar hiç suç işlemedim ve sabıkam da yok, illegal faaliyetler 

göstermiyorum' dediğimde de bana, 'Senin hayatını bitiririz. Bak Yılmaz Direk, Selim Güvenç, 

Tuncay Direk, Ağa Örünç, Mesut Kaya'yı nasıl cezaevine gönderdiysek seni de onların yanına 

göndeririz' dedi."  

 

31 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, polisler tarafından ‘çay içmek’ bahanesiyle emniyet 

müdürlüğüne zorla götürülen Ağrı KESK Dönem Sözcüsü Ahmet Keleş, ajanlık yapması 

yönünde baskı gördüğünü ve tehdite maruz kaldığını ileri sürdü. Konu ile ilgili Keleş, şunları 

anlattı: "Emniyette bana ait dosyaların bulunduğunu ve kentte son dönemde yapılan 

tutuklamalara dahil edileceğim söylenildi. KESK Dönem Sözcüsü olmamdan kaynaklı her 

kuruma rahatça girdiğimi ve beni bu anlamda kullanmak istediklerini söyleyerek ajanlık 

teklifinde bulundular. Ajanlık yapmam halinde para teklifinde bulundular. Polislerden biri 

kendisini A.K. ismiyle tanıttı. Her türlü eyleme girip istediğim kişiyi dahi öldürebileceğimi, 

hatta üzerimde canlı bomba yeleği ile bile gezebileceğimi teklif ettiler. Ama ölmemem 

gerektiğini söylediler. Hatta kurumsal anlamda işletme müdürlüğüne yükselebileceğimi ve 

gerekirse bölgede her yere gönderebileceklerini bile söylediler. Onlara ‘Hayatım boyunca 

polis olmak istemedim. Bu psikoloji ile en fazla 3 gün yaşayabilirim’ cevabını verdim. ‘Git 

düşün’ dediler. Kabul etmemem halinde 2 gizli tanık yaratabileceklerini ve bunun üzerinden 

beni tutuklayabileceklerini belirttiler. Sendika ve ÎHD yetkilileri ile görüştük" 

 

25.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Haşim Bilgiç, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisiyim. 

23.05.2016 tarihinde gece 22.45 civarında Megacenter’in arkasındaki kafede oturuyordum. 

Kafeden çıktıktan sonra sivil bir polis aracı yanıma yanaştı ve benim üstümü, çantamı 

telefonumu aradılar. Telefonumu elimden alarak fotoğraflarıma baktılar. Sonra araca zorla 

bindirilerek beni dolaştırdılar. Araçla dolaştırırken bana “kendilerini tanıyıp 

tanımadıklarını” sordular. Ben tanımadığımı söyleyince arkadaşım “Berçem’i” sordular. Ben 

cevap vermedim. Bu seferde direk olarak 1 Mayıs etkinliklerinde okulda çekilen fotoğrafları 

gösterip orada ne işin var dediler. Cevap veremeyince de bu sefer okuldan tanıdığım Tıp 5. 

Sınıf İbrahim’i sordular. Küfürlü bir şekilde onunla ne işin var dediler. İbrahim’in insanları 

kandırıp örgüte gönderdiklerini söylediler. Bana ‘senin bu hainlerden kurtulman gerekiyor’ 

diyorlardı. Bana küfürlü cümleler sarf ediyorlardı. Bana resmen ajanlık dayatmaya 

başladılar. Ellerinde bazı fotoğraflarının olduğunu akıllı olursam savcılığa vermeyeceklerini 

söylediler. Bu yapılan ajanlık dayatmalarından oldukça rahatsız olduğumu belirtmek isterim. 

Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

 

Dersim ilinde, birçok bölgenin yasaklanması ardından hayvanlarını Hozat ilçesinden,  

Erzincan’a götürmek isteyen ve 32 yıldır yaylacılık yapan Cenk Akgönül, askerler tarafından 

durdurularak ajanlık dayatmasına maruz kaldığını iddia etti. 15 Haziran 2016 tarihinde 

DİHA’da yer alan habere göre, Akgönül şunları belirtti: “Yasaklar nedeniyle yükümüzü 

Erzincan tarafına götürmüştük. Yaylaya unumuzu şekerimizi erzakımızı götürdüğümüz zaman 

il jandarma Kemah'ta bizi durdurarak bir gün boyunca bekletti. Beklettikten sonra bize 

ajanlık teklif ettiler. 'Yaylacısınız, oraya gelen herhangi bir örgütü ihbar edeceksiniz. Aksi 

takdirde başınız belaya girer. Ağzınızı sıkı tutun bize ajanlık yaparsanız, ağzınızı sıkı tutmanız 

lazım. Yoksa başınız örgütle de belaya girer' şeklinde söylemlerde bulundu. 6 torba dökme 

odundan dolayı bizi cezalandırdı, mahkemeye verdi.” 

 

2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Mehmet Fırat, 

bulunduğu beyanlarda özetle; 20.05.2016 tarihinde Ceylanpınar ilçesinde gözaltına 
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alındığını, gözaltı süresi boyunca hakaret ve darp edildiğini, sırtına sopalarla vurulduğunu, 

ajanlık teklifinde bulunulduğunu, ajanlık teklifinin kabul edilmesi halinde kendisine maddi 

yardım teklifinde bulunulduğunu belirtmiştir. Fırat, tutuklanması ardından getirildiği 

cezaevinde çıplak şekilde arandığını ve hakaretlere maruz kaldığını belirtmiştir. 

 

Tehdit Edilenler 

 

07 Ocak 2015 tarihinde Van ilinde, bir lisede öğretmenlik yapan Bahattin Kızıldoğan isimli 

Eğitim Sen üyesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "T.C Ali Bayrakdar" isimli kişiden 

"Bekle sen Türk'ün gücünü göreceksin. Yakında arkadaşlar sizi ziyaret edecekler" ve 

"Hepinizden tek tek hesap soracağız" şeklinde tehditler almaya başladı. Kızıldoğan aldığı 

tehditler üzerine, can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle, Van Cumhuriyet 

Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  

 

19 Şubat 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, DİHA İngilizce Haber Editörü 

Nedim Türfent, "@J_I_T_E_M" adlı twitter hesabından, "Yavaş diren Nedim. Mahsun gibi 

sende gazeteciydin değil mi?" sözleriyle birlikte fotoğrafı paylaşılarak, tehdit edildi. Söz 

konusu paylaşım kısa bir süre sonra kaldırıldı. 

 

22 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yusuf Gündüz, şu beyanlarda 

bulundu: “15 Şubat pazartesi Terörle mücadele polisinin beni aradığını 17.00 gibi 

öğrendim. ekip olarak kızımın evine gidip beni sormuşlar ve bu gece muhakkak beni görmek 

istediklerini ve acil olduğunu söylemişler. Damadım beni bilgilendirince bende avukatımı 

aradım. Polisin kızıma bıraktığı telefonu avukata verdim. Avukatım polisle görüştü. Polis yine 

avukata da aynı gün içerisinde benimle görüşmek istediklerini ve hayati bir konu olduğunu 

söylemişler. Bende saat 22.00 civarıydı terörle mücadele şubesine gittim. Polise ifade verdim. 

Bana bir hizbullah üyesi yakalamışız, üzerinde benim ismim, adresim ve ev krokim çıkmış. 

Benim müşteki sıfatıyla vereceğimi söylediler. Hizbullah üyesinin kimliğinin üzerindeki 

fotoğrafı sadece gösterdiler. Tanıyor musun bu şahsı dediler. Tanımıyorum dedim. Düşmanın 

var mı dediler. Yok dedim. Tehdit aldın mı dediler. Yok dedim. Hizbullah üyesi olan Abdullah 

Tekir isimli şahıstan davacı mısın dediler, davacıyım dedim. Bu olayın bireysel olmadığını 

örgütlü olduğunu düşünüyorum, dedim. Ve bana koruma vermeyi teklif ettiler bende ret ettim. 

Hayatımın tehlikede olduğunu söylediler. Bende siyasetle uğraşıyorum, hayatımız zaten 

tehlikeli olabiliyor. İsteyen zaten bizi öldürebilir. Terörle mücadele şubesinden gece saat 

01.00 civarında emniyetten çıktım. Hayatımın tehlike altında olduğunu düşünüyorum. Bu 

konuda sizden bana yardımcı olmanızı istiyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

23 Şubat 2015 tarihinde Şırnak ilinde, Azadiya Welat gazetesi çalışanı M. Halil Ötün, 

Cumhuriyet Caddesi'nde abonelerine gazete dağıttığı sırada içinde polislerin bulunduğu Ford 

Ranger marka araçla önü kesildi. Araçtan inen sivil polisler, Ötün'ün başına silah dayayarak, 

"Bu gazeteleri dağıtırsan seni öldürürüz. Git kendine başka bir iş yap. Biz değil başkası 

olsaydı seni öldürürdü. Ailene yazık değil mi?" sözleri ile tehdit etti.  

 

28 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve haber takibi için kentte bulunan DİHA muhabirleri 

Mahmut Ruvanas ve Ferzen Çatak ile Azadiya Welat Gazetesi muhabiri Kadri Esen'in 

Süryani Mahallesi'nde kaldıkları ev, özel harekat polisleri tarafından ablukaya alınarak 

basıldı. Arama iznini sorması üzerine polis Encu'nun boğazına yapışarak, "Devlet biziz. Seni 

de yıkarak içeri gireriz" şeklinde tehdit etti. 
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15 Mart 2016 tarihinde Hakkâri ilinde, polis tarafından düzenlenen eşzamanlı ev 

baskınlarında Nuriye Aktaş, Halit Aktaş ve KURDÎ-DER Hakkari Şube çalışanı Mehmet 

Cura gözaltına alındı. Baskınlarda didik didik aranan evlerin kapı ve fayansları kırılırken, 

gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişi TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 kişi, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Baskın sırasında özel hareket 

polislerinin hakaret ve tehditlerine maruz kaldığının belirtti. Nuriye Aktaş, şunları anlattı: 

"Polisler beni ‘Kürt olman yeterli. Çok fazla konuşma kafana silah dayarız, seni öldürürüz. 

Kim öldürme diyecek ki?’ şeklinde tehdit etti." 

 

18 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazeteleri 

dağıtımını yapan Seyfettin Uslu, sabah saatlerinde gazete dağıtımı yaptıkları esnada 72 TZ 

172 plakalı bir araçla takip edildiklerini belirterek, arabadan çıkan sakallı ve silahlı iki kişi 

tarafından "Benim Peygamberime hakaret eden gazeteyi dağıtmayacaksın. Bu gazeteyi bir 

daha dağıtırsan görüşürüz" şeklinde tehdit edildiğini belirtti. İki gündür tehdit edildiğini 

aktaran Uslu, şunları aktardı: "Dün de Koşuyolu Parkı Caddesi'nde gazete dağıtırken aynı 

kişiler tarafından tehdit edilmiştim. Bugün yine Bağlar'ın 5 Nisan Mahallesi'ndeki Çelebi 

Eser İlkokulu'nun orada tehdit ettiler ve benim fotoğraflarımı çektiler."  

 

23 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Elif Duman, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat Bölümü 2. Sınıf 

öğrencisiydim. 15 Mart 2016 tarihinde sosyal medya ve ailemin beni haberdar etmesinden 

sonra öğrendiğim kadarıyla bazı basın yayın organlarında benim Yalova’da canlı bomba 

olarak arandığım iddiasıyla yayınlanan haberleri gördüm. Ben 16 Mart 2016 tarihinde 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Ben suç duyurusunda 

asılsız haberlerin kaldırılmasını da talep ettim. Aynı şekilde bu haberleri yayan ve beni 

bilinçli bir şekilde hedef gösteren kişilerden şikâyetçi oldum. Ancak 22 Mart 2016 tarihinde 

birçok haber sitesinde (yenişafak, milliyet, vatan v.s) aynı haberin tekrardan dolaşıma 

girdiğini ve emniyettin beni aradığını yazıyordu. Benim bu haber ve yayınlar dolayısıyla 

hayati tehlikem söz konusudur. Ailem Türkiye’nin batısında ikamet ediyor. Bu haberler 

dolayısıyla onlara gelebilecek toplumsal baskı, linç v.s endişeleniyorum. Ben iddia edildiği 

gibi Yalova ve İstanbul’a hiç gitmedim. Bu konuda sizden gerekli yardımı talep ediyorum.” 

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

16 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, Şerefiye Mahallesi’nde ikamet 

eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 3 kadın öğrencinin kaldığı eve giren kimliği belirsiz 

kişi veya kişiler, evin yatak odasında bulunan aynanın üzerine tehdit içerikli yazılama yaptı. 

Saldırganlar, odalarda bulunan aynaya "Bu 1" şeklinde tehdit içerikli yazı yazdı. Kapının 

zorlanarak açıldığını belirten öğrenciler, saldırının tehdit amaçlı yapıldığını söyledi. Evde 

bulunan maddi değere sahip eşyalara dokunulmadığını belirten öğrenciler, “Olay hırsızlık 

vakası değil, gözdağı verilmek istemişler” dedi.  

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı 

saldırının ardından haber takibi için olay yerine giden DİHA Muhabiri Mehmet Hakkı 

Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde Yılmaz ile görüşen 

avukat Mehmet Alaattin Aslan şunları belirtti: "Görüntü almaya başlayan Yılmaz polislerin 

müdahalesiyle karşılaşıyor. Kendisine silah çekiliyor. Sivil polisler 'Burada ne işin var?' 

diyerek gözaltına almış. Mehmet bize olay yerinde görüntü çeken başka birisinin daha 

olduğunu ve ona dokunulmadığını aktardı. Akşam üzeri Yılmaz eve götürülerek ev arkadaşını 
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da darp ederek gözaltına almışlar. Telefon ve bilgisayarına el konulmuş. ‘Akıllı ol, yoksa 

Nazım gibi sen de tutuklanırsın. Bir kaç sefer gözaltına alınırsın, sonrası vurulursun’ diye 

tehdit edilmiş. Emniyete götürülürken tehdit ve hakaretlere maruz kalıyor. Sivil polisin 

kendisine aynı zamanda 'Topuğuna sıkarız' dediğini de aktardı. 'Bir, iki, üç alınırsın fakat 

sonra vurulursun' gibi tehditlerde bulunulmuş. Biz dünden beri defalarca emniyete gittik ama 

iki gündür bizi 'Yetkili kimsenin olmadığı' gerekçesiyle görüştürmediler. Israrlarımız 

sonucunda görüşebildik. Mehmet 'örgüt üyeliği' ile suçlanıyor ve dosyasına gizlilik kararı 

konulmuş." 

 

03 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ilinde, Atatürk Üniversitesi'nde okuyan JINHA muhabiri 

Manolya Bulut, okul kantininde ırkçı bir grup tarafından tehdit edildi. Kantine giren ırkçı 

grubun, "Bugün Türkçülük günü herkes ayağa kalksın İstiklal Marşı okunacak" dayatmasına 

tepki gösteren Bulut’a hakaret içerikli tehditlerde bulundu.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesi Batıkent mevkisinde, polis 

servis aracının geçişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda 3 yaşamını yitirdi. 12'i polis 

ve 33'ü sivil toplam üzere toplam 45 kişinin yaralandı. Saldırıya ilişkin gelişmeleri takip 

etmek amacıyla olay yerinde bulunan DİHA Muhabiri Diyar Balkaş’ın, özel harekat polisleri 

tarafından başına uzun namlulu silah dayayarak yere yatırıldığı, kamerasına el konulduğu ve 

‘Kafana sıkarım, kimse bana bir şey diyemez. 3 saniye içerisinde gitmezsen seni burada 

öldürürüm’ şeklinde tehdit edildiği iddia edildi.  

 

16 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ilinde, askerler ile HPG militanları arasında çıkan 

çatışmada (15 Mayıs 2016 tarihinde Kars Sarıkamış ilçesinde) yaşamını yitiren Baver Agirî 

kod isimli HPG militanı Mahmut Çakan’ın cenazesini teşhis eden ailesi, cenazeyi teslim 

alarak Ağrı ili Patnos ilçesine ilçesine götürmek üzere teslim aldı. Cenazenin çıkarıldığı ATK 

önünde bekleyen yurttaşların, "Şehîd namirin" sloganı atması üzerine siyah sivil bir araçtan 

inen TEM Şube'ye bağlı sivil polisler cenaze aracını durdurarak, müdahalede bulundu. 

Cenaze aracının önünde oturan Çakan'ın kardeşini araç içinde sıkıştırarak darp eden polisler, 

ardından da darp olayını görüntülemek isteyen DİHA Muhabiri Yekta Yöyler'e kafa atarak, 

boğazını sıktı. Fotoğrafın makinesine el koydukları Yöyler, kendisini darp eden polisler 

tarafından "Hepinizin kafasına sıkarız. Burası Türkiye akıllı olacaksınız" sözleriyle tehdit 

edildi. 
 

Van M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Şermin Soydan, 04 Haziran 

2016 tarihinde çalıştığı ajansa gönderdiği mektupta karşılaştığı kötü muamele hakkında bilgi 

verdi. Soydan mektubunda şunları belirtti: “Cezaevine götürüldüğüm sırada girişte bulunan 

askerler ‘Biz yıllardır terörün kökünü kazımak için savaşıyoruz. Hepinizin kanını emeceğiz, 

sizi yok edeceğiz’ tehdidinde bulundu.” 

 

23 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Kars ili Kağızman ilçesine bağlı 

Dipekkaya ve Yanlıpınar köylerini çok sayıda zırhı araç ile basan askerlerin, köylüleri, 

köylerini terk etmeleri yönünde tehdit ettikleri iddia edildi. Askerlerin her akşam köyü 

bastığını belirten köylüler, askerlerin kendilerini "Bu köyde ne arıyorsunuz. Bu köy operasyon 

bölgesindedir. Bu köyden çıkacaksınız" tehdit ettiklerini belirtti. 
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Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 

Yaralananlar 

 

03 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, yaşamını yitiren YPG’li Mazlum 

Çoko için Şeyh Davut Yalçınkaya Halk Evi'nde açılan taziyeye gitmek amacıyla toplu halde 

yürüye geçen bir gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale 

sırasında Hadle Çelik (50) isimli kadın, başına isabet eden gaz fişeği kapsülü ile yaralandı. 

Yaralanan Çelik, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Dicle Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda yaşamını 

yitiren 2 kişinin cenazesini bulunduğu yerden almak isteyen yurttaşlara, özel harekât polisleri 

gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 16 yaşında ve 

ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, yurttaşlar tarafından hastaneye 

götürüldü.  

 

11 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde,  Edremit içinde düzenlenen baskında 12 kişinin infaz 

edildiği iddiaları üzerine, Beşyol meydanında oturma eyleminde bulanarak protesto eylemini 

gerçekleştiren yurttaşlara polis, plastik mermi, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu. Polis müdahalesi sonucu 15 yurttaş, çeşitli şekillerde yaralandı.  

 

20 Ocak 2016 Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaralanan 

yurttaşları almak üzere yürüyüşü geçen kitleye özel harekat timlerinin müdahalede bulundu. 

Müdahale sırasında Cizre Belediye Eşbaşkan Vekili Selahattin Ecevit ve kardeşi Nazdar 

Ecevit yaralandı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Antep'in Şahinbey ilçesinde, DBP, HDP, KJA, MEYA-DER, 

MKM ve KURDİ-DER öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla gerçekleştirilmek istenen yürüyüşe, polis 

gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 2 yurttaş yaralandı. 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 

Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş 

düzenlemek isteyen yurttaşlara polis, henüz yürüyüş başlamadan müdahalede bulundu. 

Müdahale sırasında, DBP Patnos İlçe Örgütü Yöneticisi Fecri Aslankan ve ismi öğrenilmeyen 

bir kişi yaralandı.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, çağrısıyla Merkez Sur ilçesinde ilan edilen 

sokağa çıkma yasağı, yaşam hakkı ihlallerini, çatışmaların ortasında kalan sivillerin güvenlik 

bir şekilde tahliyesi ve polis ablukasının kaldırılmasını talep emek amacıyla, DTK, DBP, 

HDP, KJA ve DEM-GENÇ çağrısıyla Esma Ocak'ta yüzlerce yurttaş toplandı. Esma Ocak 

önünde toplanan kitleye, çevredeki yurttaşlar ve binalardan da destek verildi. Toplanan kitleye 

yapılan basın açıklamalarının ardından Ofis Semti'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyen kitleye 

polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında meydana 

gelen olaylara yönelik haber takibinde bulunan DİHA Muhabiri Ayşe Sürme, Ural tipi zırhlı 

araçtan atılan gaz bombası kapsülünün vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Sürme, olay 

yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

 

14 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Düzgün Doğan, şu beyanlarda 

bulundu: “24 Şubat’ta Ofis Semtinde yürürken zırhlı polis aracından yakın mesafeden gaz 
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fişeği atıldı ve sağ koluma isabet etti. Yere düştüm ve omzumdan aşağı yaralandım. Oradaki 

esnaf ambulans çağırdı ve Selahattin Eyyübi hastanesine beni kaldırdılar. Ameliyat oldum. 

Yaklaşık 6 gün hastanede kaldım. Çıktıktan sonra işime gittim. Ama kolumu kullanamıyorum. 

Terörle mücadele ve TEM’den beni çağırdılar ifademi aldılar. Daha çok bana suçlu 

muamelesi yaptılar. Ben kimse hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunmadım. Sağlık 

açısından mağdur oldum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

18 Mart 2016 tarihinde Urfa’nın Birecik ilçesinde, HDP ilçe binası önünde bir araya gelen 

yüzlerce kişinin katıldığı Newroz kutlamasına polis, plastik mermi, tazyikli su ve biber 

gazıyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında HDP milletvekili Dilek Öcalan ve KJA 

üyesi Bedriye Yorgun, atılan plastik mermilerle yaralandı. HDP milletvekili Osman Baydemir 

ise yoğun gaz sonucu fenalık geçirdi. 

 

TUHAD-FED öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 67'nci doğum günü için 

yapılacak etkinliğe katılmak üzere, 03 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinden Urfa ili 

Halfeti ilçesi Ömerli köyüne gitmek üzere hareket eden gruba, Urfa'nın Halfeti ilçesi yol 

ayrımında polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sırasında DBP üyesi Hamit Demir, 

polislerce darp edilmesi sonucu yaralandı.  

 

23 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, HDP, DBP, DTK ve HDK 

tarafından organize edilen ve Kızıltepe Belediyesi önünde gerçekleştirilen e"Darbeye karşı 

demokratik halk buluşması" etkinliğine katılan kitleye polis, tazyikli su ve biber gazıyla 

müdahalede bulundu. Şiddetli müdahale nedeniyle Belediye binasına sığınmak zorunda kalan 

yurttaşlara yönelik devam edilen polis müdahalesinde, Nura Turan isimli bir yurttaş ile 

birlikte isimleri öğrenilemeyen çok sayıda yurttaş yaralandı. 

 

28 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, SGDF üyeleri tarafından 21 

Kasım 2004 tarihinde ilçede babası ile birlikte güvenlik güçleri tarafından infaz edilen 12 

yaşındaki Uğur Kaymaz için basın açıklaması yapıldı. Kaymaz’ın kardeşi Ali ve annesi 

Makbule Kaymaz’ın da katıldığı açıklamaya polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 

Ali ve annesi Makbule Kaymaz, SGDF üyeleri Beren Atıcı, Ümit Tekin, Beritan Yeşilbaş ve 

Sait Sırdaş, darp edilerek gözaltına alındı.  

 

 Okulda Şiddet 

 

18 Ocak 2016 tarihinde Erzurum’un Palandöken ilçesinde, Maksut Efendi İlköğretim 

Okulu'nda okuyan 6 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi K.D.’nin, öğretmeni tarafından 

dövülerek darp edildiği iddia edildi. Kızı K.D'yi eve giderken gözleri morarmış bir şekilde 

bulduğunu söyleyen baba Rıza Duman, önce kızının öğretmeni R.S.'nin yanına gitti. 

Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle çocuğu dövdüğünü gerekçe gösteren öğretmenin bir daha 

dövmeyeceğine dair söz verdiğini ifade eden Duman, daha sonra karakola giderek öğretmen 

hakkında suç duyurusunda bulundu. 
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KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLALLER 

 

GÖZALTINA ALINANLAR – TUTUKLANANLAR - EV BASKINLARI 

 

01 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, HPG militanı Lütfiye Bulut için 

düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşen polis müdahalesi sırasında Ramazan Kaya ve 

Bedrettin Yiğit isimli yurttaşlar gözaltına alınarak, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü TEM 

Şubesi'ne götürüldü.  

 

01 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Silvan ilçesinde, 30 Aralık 2015 tarihinde polis 

tarafından düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan İbrahim Fidan isimli yurttaş, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 

"örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

02 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Silopi Belediye Eşbaşkanı Emine Esmer 

ve Esmer’in şoförü Cemal Yiğit isimli yurttaş, polis tarafından gözaltına alınarak, Silopi 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

02 Ocak 2016 tarihinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, İki Nisan Kavşağı'nda 

bulundukları sırada Uğur Yaşar, Mecit Kanat ve ismi öğrenilemeyen 3 genç, polis tarafından 

gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

03 Ocak 2016 tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde, Çatak Belediyesi Eşbaşkanı Evin Keve, 

evine düzenlenen polis baskınında gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keve, basın demeçleri gerekçe 

gösterilerek "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Özyönetim ilan etme 

olasılığı" iddiasıyla tutuklanarak, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. 

 

03 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Sur ilçesinde, Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma 

yasağını protesto etmek amacıyla, 31 Aralık 2015 tarihinde ilçeye yürümek isteyen HDP, 

DTK, KJA, HDK üylerinin de aralarında bulunan gruba polis, gaz bombaları ve tazyikli ile 

müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 24 yurttaş gözaltına alındı. Tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden Metin Şahin isimli yurttaş tutuklandı. 

 

05 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde,  polis tarafından KYK ait öğrenci yurdu ile öğrenci 

evlerine baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi ve 

JINHA Van Muhabiri Rojda Oğuz’unda aralarında bulunduğu 17 öğrenci gözaltına alındı. 8 

Ocak 2016 tarihinde, Van Emniyet Müdürlüğü'ne tamamlan ifade işlemlerinin ardından 17 

öğrenciden 12'si adliyeye sevk edildi. 12 kişiden JINHA muhabiri Rojda Oğuz, Selman 

Beder, Ferhat Ürgen, Servet Soyürün ve Mehmet Çelenk adlı öğrenciler "örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Bingöl ilinde, Cizre, Silopi ve Sur'da ilan edilen sokağa çıkma 

yasaklarını protesto etmek amacıyla (02 Ocak 2016 tarihinde) basın açıklaması düzenlemek 

isteyen yurttaşlara polis,  gaz bombası ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu. Müdahale 

sırasında Sedat Seyithanoğlu, Yaşar Sarıdağ, Gazal Aydoğdu, Mehmet Cirit, Abdulsamet 

Erdoğan, Muhammet Erik, Sozdar Acar, Baran Aydın isimli yurttaşlar ile ismi öğrenilemeyen 

2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk 



 

 

 117 

edilen 10 kişiden Sozdar Acar ve Baran Aydın isimli yurttaşlar "Anayasal düzeni bozmak" 

suçlamasıyla tutuklandı. 

 

05 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır İlinde, DBP Diyarbakır İl Örgütü binasına, TEM 

polisleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında, polis tarafından binada arama 

gerçekleştirildi. Baskın sırasında binada bulunan 2 yurttaş, gözaltına alındı. Gözaltına 

alınanlar daha sonrasında serbest bırakıldı. 

 

05 Ocak 2016 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesinde, DBP ilçe binası ve Bulanık Belediyesi 

Eğitim Destekevi’ne, polis tarafından baskın düzenlendi. Savcılık kararıyla gerçekleştirilen 

aramaların ardından, ilçe binasında bulunan Bulanık Belediyesi Eşbaşkanı Rahmi Çelik, 

Belediye Başkan Yardımcısı Mahfuz Selvi’nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına 

alındı.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında aralarında DİHA Silopi Muhabiri 

Nedim Oruç’un da bulunduğu 37 yurttaş gözaltına alındı. 3 Ocak 2016 tarihinde ise 20 

yurttaşın daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar, Yenişehir Mahallesi Kapalı 

Spor Salonu'na götürüldü. 06 Ocak 2016 tarihinde, DİHA Silopi Muhabirimiz Nedim Oruç, 

akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Ağrı ilinde, HDP PM Üyesi Nizamettin Öztürk, hakkında 2011 

yılında Manisa'da yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilerek, "örgüte üye olmamakla birlikte 

örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla açılan davada verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının 

Yargıtay tarafından onaylanması üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan Öztürk, adliyedeki 

işlemlerin tamamlanması ardından tutuklandı.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Uğur Atal, Şahin Kayıtbey, Nevroz Bozan, Murat Nurduhan, Mehmet Akbay, 

Abdullah Akbay, Cesim Başboğa, Murat Bakır, Yaşar Bayazit, Hüseyin Baba, Mehmet Gülen 

ve Ahmet Piral isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 8 Ocak 2016 tarihinde, Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişi "Örgüt 

üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Yasin Demir, Hüseyin Demiral ve 

Davut Demir isimli yurttaş gözaltına alındı. 9 Ocak 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde,  polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında MEYA-DER Patnos Temsilcisi Hamdullah Kılıç, Melek Kartal, Süreyya Kartal 

ve kızı Nalan Kartal, Bekir Kaya, Kasım Yıldız ile Vedat Kalan gözaltına alındı. 06 Ocak 

2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi 

tutuklandı.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde,  polis tarafından işyerleri ve 

kahvehanelere düzenlenen baskınlarda Rıdvan Dip, Servet Pilsin, Nametullah Alas ,Metin 

Caruş, Abidin Dölek, Allatin Taşçı ve Salih Durgut isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 10 Ocak 

2016 tarihinde, Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 
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kişiden 6’sı "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışma" iddiasıyla tutuklandı. 

Salih Durgut isimli yurttaş ise, mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

 

07 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, rahatsızlanması üzerine N0usaybin 

Devlet Hastanesi'ne giden ve yüzde 65 engelli olduğu öğrenilen Şükran Ergat (21) isimli 

yurttaş gözaltına alındı.  

 

07 Ocak 2016 tarihinde Siirt ilinde, DBP PM Üyesi Hüseyin Arasan düzenlenen bir basın 

açıklaması sırasında gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen Arasan, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Ocak 2016 tarihinde Urfa'nın Birecik ilçe merkezi ve Aşme Mahallesi'nde, polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP, HDP ve EMEP’li yöneticilerinde aralarından 

bulunduğu 11 kişi gözaltın alındı. 10 Ocak 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden, DBP İlçe Eşbaşkanı Hasan Yıldız ve 

HDP İlçe Eşbaşkanı Yusuf Yeşiltepe ile Aliye Kızıldamar, Hüseyin Karayılan ve Ömer 

Karadağ isimli yurttaşlar "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt üyesi olmak" iddiaları ile 

tutuklandı. 

 

08 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağı olmayan Lalebey 

Mahallesi'nde, özel harekat timleri tarafından düzenlenen ev baskınında Yunus Garlı, Kerem 

Garlı ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltına alındı.  

 

08 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Van’ın Başkale ilçesinden gözaltına alınan ve 

Silvan'a getirilen 17 yaşındaki D.B. isimli çocuk, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü 

bozmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

08 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ferhan Abi 

ve İdris Abi isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

09 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bekir Kaya'nın 

şoförü Abdurrahman Abi ile Müslüm Aslan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. 

 

10 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DİHA Muhabiri Murat Verim, İrfan Yakut ve Abdurrahman Otkır isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

10 Ocak 2016 tarihinde Muş’un Malazgirt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, İsmet Yalçın, Ahmet Gönül, Yılmaz Çiftçi, Kemal Özer, Ercan Çetin, Mehmet 

Sıdık Aydın, Ahmet Gönül, Mehmet Subaşı ve Vefa Yavuz, isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

14 Ocak 2016 tarihinde, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlana işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen 9 kişiden Ahmet Gönül, Ercan Çetin ve Mehmet Önal, sevk edildikleri 

adliyede "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

10 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Selahattin Gündüz (14) isimli çocuk, 

karnından yaralanandı. Gündüz, yaralı olarak kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde, polis 

tarafından gözaltına alındı. 
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10 Ocak 2016 tarihinde Van’ın Edremit ilçesinde, özel harekat timleri tarafında bir eve 

düzenlenen baskın ile ilgili haber takibinde bulunan İMC TV Van Muhabiri Bekir Güneş ve 

Kameraman Mehmet Dursun, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından gazeteciler serbest bırakıldı.  

 

11 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Emin Yıldız, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Fatih Yıldız, 24.12.2015 tarihinde okuldan (Silvan Lisesi) 

çıkarken okulunda bilinmeyen bir madde eline alıp eve doğru gelirken polisleri görünce 

elindekini yere atmış. Poliste onu yakalayıp bu sana aittir diyerek gözaltına alınmıştır. Daha 

sonra çıkarıldığı mahkemece yargılanıp cezaevine gönderildi. Oğlum şuanda E Tipi Kapalı 

Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum henüz çocuk ve eline aldığı cismin ne olduğunu dahi 

bilememektedir. Oğlum herhangi bir eylemden dolayı alınmış değildir. Oğlum suçsuzdur. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Silvan ilçesinde, Vedat Binen isimli yurttaş, ifade 

vermek için çağırıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yargılandığı eski bir davadan 

kesinleşmiş 22 ay cezası olduğu belirtilerek gözaltı alındı. Tamamlanan işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen Binen, kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklandı.  

 

12 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Dicle Üniversitesi öğrencileri, Dicle Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu önünde basın açıklaması düzenleyen öğrencilere 

müdahalede bulunan polis, Nergiz Özen ve Vedat Özen isimli öğrenciler gözaltına aldı. 

 

12 Ocak 2016 tarihinde Muş’un Varto ilçesinde, DBP İlçe örgütü ve Siirt Belediyesi’ne ait 

Eğitim Destek Evi, özel harekat timlerinin de katılımıyla polis tarafından baskın düzenlendi.  

Baskın sırasında DBP İlçe Eşbaşkanı Mahir Yılmaz, DBP yöneticileri Fevziye Erdemirci ve 

Gürsel Taş, Belediye Meclis üyesi Ayten Coşkun, İl Genel Meclis Üyesi Metin Aydoğdu, 

Gülbahar Kaya, Şerafettin Öztürk, Zeynep Bingöl, DİHA Muhabiri Murat Aydın gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan 9 kişi hakkında bilgi almak için ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden 

HDP İlçe Eşbaşkanı Zafer Sarıgül de, polis tarafında gözaltına alındı. 

 

12 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yaralanan 2 yurttaşı Cizre Devlet Hastanesi'ne götüren Kemal Karataş ve Önder 

Poyraz isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı.  

 

12 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, polis tarafından Nur mahallesinde bir eve düzenlenen baskında İhsan Baran isimli 

yurttaş gözaltına alındı. Aynı mahallede Hasan Geçgel ve Temel Yılmaz isimli yurttaşlar 

gözaltına alınırken, ilçe girişinde de Lokman Uçar isimli yurttaş gözaltına alındı. 

 

12 Ocak 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, 

özel harekat timleri tarafından durdurulan gözaltına alındı.  

 

12 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanı ve SES 

üyesi İbrahim Açıkgöz, hastaneye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

12 Ocak 2016 tarihinde Elazığ ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 14 

öğrenci, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. 13 Ocak 2016 tarihinde, 
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Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 öğrenciden, 

Agit Çiftçi, Erkan Bilgi, Erkan Efe, Doğan Dayansan, Mehmet Sait Acar, Ali Barslan ve 

Serhat İnci tutuklandı.  

 

13 Ocak 2016 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Orhan İssi, Fezile Özhan, Nuri Yıldız, Osman Tartış ve Levent Soner isimli 

yurttaşlar gözaltın alındı. 14 Ocak 2016 tarihinde, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 yurttaş, "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

13 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Mehmet Saday ve Taha Çiçek isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

13 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Kahraman Kaya, Abdulvahap Akman, Ramazan Yıldız, Halit Oral ve 

Hamdullah Kaymaz isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

13 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Derik İlçesinde, Ahmet Kaya Sanat Parkı'nı zırhlı 

araçlarla kuşatan özel hareket polisleri, parkta yürüyüş yapan Melihe Kıran, Tuğba Dündar ve 

Şükran Aksoy isimli kadınları gözaltına aldı. 17 Ocak günü, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova ilçeleri arası yolunda bulunan 

Durak Jandarma Karakolu'nda, HDP İlçe Eşbaşkanı Galip Geylani askerlerce gözaltına alındı. 

Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Geylani, "devletin birliğini ve ülke 

bütünlüğünü bozmak" ile "anayasal düzeni bozmak" iddialarıyla tutuklandı.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Güngören köyüne Jandarma 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında aynı aileye mensup Abdulbaki Basut, Mustafa Basut 

ve M. Emin Basut gözaltına alındı.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, ilçeye bağlı belde ve bağlı köylerde asker ve polislerce düzenlenen ev baskınlarında 

zihinsel engelli Azime Mete, zihinsel engelli oğlu Nezir Mete, Hüsnü Mete, Adem Mete, Tule 

Mete, Zaman Rüzgar, Ali Kaya, İsmail Bulduk ve Azad Uslu isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Van’ın Erçiş ilçesinde, DBP PM Üyesi Şeyhmuz Bülbül ve isimleri 

öğrenilemeyen 6 yurttaş gözaltına alındı. 15 Ocak 2016 tarihide, Emniyet Müdürlüğünde 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden DBP PM Üyesi Seyhmuz 

Bülbül ve DBP'li yöneticiler Erol Cengiz ile Erhan Basut, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü 

bozmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Elazığ ilinde, DBP PM üyesi Mustafa Haskırın, Karakoçan ilçesi 

çıkışında polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Bismil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Müjdat Yıldız (30), Şaban Yeğin (45) ve Sabri Araz (55) isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. 15 Ocak günü, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Bismil 
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Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişiden Müjdat Yıldız ve Şaban Yeğin "örgüte üye olmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

15 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Derik İlçesinde, HDP Derik İlçe Eşbaşkanı İhzan Avlar, 

sabah saatlerinde çarşı merkezinde polislerce gözaltına alındı.  

 

15 Ocak 2016 tarihinde Elazığ İlinde, Fırat Üniversitesi’nde okuyan Hüsnü Yaprak isimli 

öğrenci, ifadesi olduğu iddiasıyla çağrıldığı TEM Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. 

Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak, "örgüt propagandası yapmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

15 Ocak 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, İpekyolu Caddesi üzerinde 

bulanan kafelere baskın düzenleyen polis, Seyat Erişmiş isimli yurttaşı gözaltına aldı. 16 

Ocak günü, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erişmiş, "Örgüt 

üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

15 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır İlinde, Silvan-Bismil karayolu üzerinde seyir halinde 

olan bir aracı durduran özel harekat timleri, araçta bulunan Vedat Orhan, Yusuf Öztürk ile 16 

yalındaki H.İ. isimli çocuğu gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, kiralık olduğu öğrenilen 

aracın sahibi Engin Gökmen de gözaltına alındı. 16 Ocak günü, Bismil İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, H.İ., 

Yusuf Öztürk ve aracını kiralayan Engin Gökhan "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

16 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır İlinde, DİHA Muhabiri Yasin Kobulan, bir haber 

takibine gittiği sırada Turgut Özal Bulvarı üzerinde polisler tarafından durdurularak, gözaltına 

alındı.  

 

16 Ocak 2016 tarihinde Van İlinde, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi 

imzalayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerden Iraklı akademisyen 

Şaura İbrahim Garip ve Sabahattin Şen, polis tarafından gözaltına alındı.  

 

16 Ocak 2016 tarihinde Van İlinde,  Sosyal medya hesaplarından sokağa çıkma yasağına 

ilişkin paylaşımlarda bulunan Yasin Sezgin isimli doktor ile 5 sağlık emekçisi, evlerine 

düzenlenen polis baskınında gözaltına alındı.  

 

16 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınında, hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle A.Çapan isimli çocuk, 

gözaltına alındı. 17 Ocak günü Çocuk Şube Amirliği'nde tamamlana işlemlerin ardınadn 

adliyeye sevk edilen A.Ç., "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  

 

16 Ocak 2016 tarihinde Ağrının Doğubeyazıt ilçesinde, İlçe Jandarma Karakolu’na bağlı 

askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında 6 yurttaş gözaltına alındı. 18 Ocak günü, 

Jandarma karakolunda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan 

Hanevdanoğulları, Aziz Bağlan, Necip Solmaz, Gülizar Singar, Resul Karaaslan ve Mehmet 

Eşsiz isimli yurttaşlar, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.  

 

17 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, isimleri 

öğrenilemeyen 3 yurttaş ise ağır yaralandı. Olayın yaşandığı yerde toplanarak tepki gösteren 
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yurttaşlara ise, güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Emrullah Ertem, 

Veysi Basaran, Ziver Nayci ve Bedrettin Adıgüzel isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

17 Ocak 2016 tarihinde Urfa ilinde, 13 Ocak 2016 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde bir 

araca güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, araç içersinde yaşamını yitiren 4 kişiden 

Mizgin Karageçili için açılan taziye çadırına gitmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiren 

yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, 23 yurttaş 

gözaltına alındı. 

 

17 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı ve yasak sırasında meydana gelen hak ihlallerini protesto etmek amacıyla, Ofis 

semtinde bulanan AZC Plaza önünde biraraya gelerek Sur ilçesine yürümek isteyen 

yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 

20’yi aşkın yurttaş gözaltına alındı.  

 

18 Ocak 2016 tarihinde Siirt ilinde, HDP Merkez İl Eşbaşkanı Şükrü Timurtaş, Siirt 

TUHAD-DER yöneticisi Süleyman Timurtaş ve Siirt Belediyesi çalışanı Abdulbari Selçuk 

isimli yurttaşların evlerine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda, yapılan aramaların 

ardından kimse gözaltına alınmadı.  

 

18 Ocak 2016 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Mehmet Özdemir ve eşi Ayşe Özdemir isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

18 Ocak 2016 tarihinde Urfa'nın Süleymaniye ilçesinde, M. E. (17) ile M.Y.Ç (17) isimli 

çocuklar, polis tarafından gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 2 çocuk, "Örgüt üyesi olmak" ve "Patlayıcı madde bulundurma" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

19 Ocak 2016 tarihinde Mardin Derik ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında HDP Derik İlçe Eşbaşkanı Rojin Durmaz ile ilçe yöneticilerinin 

de aralarında bulunduğu 13 yurttaş gözaltına alınarak, Derik Emniyet Amirliği ile İlçe 

Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 23 Ocak günü, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10’u “Örgüt Üyesi Olmak” iddiasıyla tutuklandı. 

Tutuklananların isimleri şöyle: HDP Derik İlçe Eşbaşkanı Rojîn Durmaz, HDP ilçe 

yöneticileri Ersin Bedirhanoğlu, Sudan Erol, Belediye Meclis üyeleri Mahmut Aktaş ve Tahir 

Adal, belediye çalışanları Salih Aydın, Vezir Yaşar ile Sabri Kömürcü, Özlem Bahçeci ve M. 

Ali Bahçeci. 

 

19 Ocak 2016 tarihinde Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Ahmet Özden (42), "Örgüte yardım ve 

yataklık" iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özden, serbest bırakıldı. 

 

19 Ocak 2016 tarihinde Mardin Nusaybin ilçesinde, SES üyesi doktor Abullah Göçeroğlu, 

polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

Göçeroğlu, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

19 Ocak 2016 tarihinde Van'ın Tuşba ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Şemsibey Mahalle Meclisi Sözcüleri Musa Tayfur ve Erdal Yorgun isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı.  
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19 Ocak 2016 tarihinde Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Padir isimli yurttaş, polis 

tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerini ardından adliyeye sevk 

edilen Padir, "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.  

 

19 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaş, çarşı 

merkezinde polis tarafından gözaltına alındı.  

 

19 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, eylem yapan gruba müdahalede 

bulunan polis, 3'ü çocuk 4 kişiyi gözaltına aldı.  20 Ocak günü, emniyette tamamlana 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K.(16), M.Ş.O.(16), M.C.E.(16) ve Anıl Karabulut 

(18), "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

20 Ocak 2016 tarihinde Van'ın Tuşba ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Emrah Aslan, Bedran Borak, Botan Bor ve Vedat Gazioğlu isimli gençler 

gözaltına alındı. Edremit ilçesine gerçekleşen ev baskınında ise, Arafat Nato isimli yurttaş 

gözaltına aldı. 22 Ocak günü, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen 5 kişiden Bedran Borak ve Arafat Nato, "Vatanın bölünmez bütünlüğünü 

bozmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

20 Ocak 2016 tarihinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis tarafından bir iş yerine 

düzenlenen baskında, İbrahim Güvener isimli yurttaş "Örgüte yardım ve yataklık" iddiası ile 

gözaltına alındı.  

 

20 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde, Alman basın organı Neues 

Deutschland Muhabiri Alp Kayserilioğlu ile Foto Muhabir Sinan Tangay, haber takibinde 

bulundukları sırada polis tarafından gözaltına alındı.   

 

20 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılana ateş sonucu 1’i gazeteci 12 yurttaş yaralandı. 

Yaralılardan Zinar Demir, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde, hakkında gözaltı kararı 

olduğu iler sürülerek polis tarafından gözaltına alındı.  

 

21 Ocak 2016 tarihinde Hakkari ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, 

"Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla 10 yurttaş gözaltına alındı. 10 kişi, emniyetteki 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

21 Ocak 2016 tarihinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde,  polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Vedat Bazar ve Yılmaz Öcal isimli gençler gözaltına 

alındı.  

 

21 Ocak 2016 tarihinde Siirt'tin Eruh ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 

Teğin isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

21 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, askerler tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Mehmet Mehdi Biçimli, Mehmet Göktaş ve Yasin Taşkıran isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 3 kişiden Biçimli ve Taşkıran "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.  
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21 Ocak 2016 tarihinde Ağrı ilinde, HDP Ağrı eski Milletvekili Halil Aksoy, avukatı ile 

birlikte ifade vermek üzere gittiği Ağrı Adliyesi'nde, 2010 ve 2011 yıllarında yaptığı siyasi 

demeçler gerekçe gösterilerek "örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" 

iddialarıyla tutuklandı. 

 

22 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde,  ilçeye bağlı Deşta Darê Belde Belediye 

Başkanı Nuri Akman, evine jandarma tarafından gerçekleştirilen baskın sonucu gözaltına 

alındı.  

 

22 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, “makul şüphe” iddiasıyla gözaltına alınan 

Abdulhalim Öz isimli yurttaş, sevk edildiği adliyede sosyal medya hesabından yaptığı 

paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklandı.  

 

22 Ocak 2016 tarihinde Batman, Bingöl, Ağrı, Van, Muş, Diyarbakır, Urfa ve Adıyaman 

illerinde, Malatya merkezli yürütülen operasyon kapsamında 19 İnönü Üniversitesi öğrencisi, 

polis tarafından düzenlenen ev baskınlarından gözaltına alındı. 25 Ocak 2016 tarihinde, 

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen öğrencilerden 14’ü, "Örgüt üyesi olma" ile "Örgüt kurma ve yönetme" iddialarıyla 

tutuklandı. Tutuklanana öğrencilerin isimleri şöyle: Dilan Dalmızrak, Nevaf Didin, Methi 

Tekin, Halit Toy, Eyüp Bilici, Ruken Varol, Seyit Ahmet Aktimur, Mazlum Balta, Didem 

Gülşah Ataş, Ayşe Nur Aslan, Berivan Şahin, Mehmet Şirin Kapçın, Murat Akar ile Ayşe 

Sezik. 

 

22 Ocak 2016 tarihinde Muş ilinde, merkeze bağlı Karakuyu köyünde, eş zamanlı 

düzenlenen baskınlarda, E.Y. (17) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk gözaltına alındı. 

 

22 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden 

alınan Cizre Belediye Eşbaşkanı Leyla İmret gözaltına alındı.  

 

22 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesinde, düzenlenen ev 

baskınlarında, Yenişehir Belediye Meclis üyeleri Türkan Uzan Avşin, Mehmet Ergün ve 

belediye çalışanı Baki Öndeş’in de aralarından bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. 17 Ocak 

2016 tarihinde DBP Yenişehir İlçe Örgütü tarafından yapılan özyönetim açıklamasına 

katıldıkları gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarından 

soruşturma başladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişi, 25 Ocak 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 16 kişiden Hikmet Aralan ve 

Türkan Uzan Avşin "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

  

22 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Halil Ağa Mahallesi 

Güngör Evleri Sitesi C Blok'ta,  özel harekat timleri tarafından bir eve baskın düzenlendi. 

Baskında binanın çatı katında Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 

Nadir Tezgel, kafasından vurularak katledilmiş halde bulundu. Tezgel’in, baskın sırasında 

polislerce infaz edildiği ileri sürüldü. Apartman görevlisi Nihat İçen isimli yurttaş ile aynı 

aileden Canan Güngör, Salih Güngör, Sinan Güngör ve Güven Güngör isimli yurttaşlar, özel 

timleri tarafından gözaltına alındı. 23 Ocak günü, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen 5 kişiden Canan Güngör, Güven Güngör ve Salih Güngör, "Örgüt üyesi 

olma" iddiasıyla tutuklandı.  

 



 

 

 125 

22 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi 

Kadir Nas gözaltına alındı. Nas’ın, denetimli serbestlik şartı kapsamında imza atmadığı 

gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

22 Ocak 2016 tarihinde Urfa ilinde, gözaltına alınan Harran Üniversitesi öğrencisi Mehmet 

Roni Tavukçu, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği 

adliyede "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

23 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında haber takibinde bulunan JINHA muhabiri Mizgin Adım, bulunduğu eve baskın 

düzenleyen özel harekatçı polisleri tarafından gözaltına alındı.  

 

23 Ocak 2016 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda, seyir halindeki bir aracı durduran polis, 

isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaşı gözaltına aldı. 

 

23 Ocak 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlene ev baskınlarında Giyasettin 

Ekinci, Melahat Ekinci, Mervan Ekinci, Metin Ekinci, Azad Ekinci, M. Kadri Dayan, Vedat 

Ekinci, Musa Dayan, Yunus Ekinci, Necim Dayan, Mehmet Dayan, Yusuf Sevim, Ramazan 

Yasak ve Hayriye Akgül isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

23 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Kader Saklı ve Abudurrahman Kaynar isimli 

yurttaşlar, otogarda bulundukları sırada "makul şüphe" gerekçesiyle polis tarafından gözaltına 

alındı. 28 Ocak 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen Saklı ve Kaynar, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.  

 

25 Ocak 2016 tarihinde Batman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 3’ü 

çocuk 10 kişi, "izinsiz gösteriye katılarak kamu düzenini bozmaya çalışmak" suçlamasıyla 

gözaltına alındı. 27 Ocak 2016 tarihinde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 3'ü çocuk 10 kişiden, M. P. (17), C. Ç. (17) isimli çocuklar ile Murat Altıntaş 

isimli yurttaş "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

25 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çatışmaların ortasında kalan ve bir eve sığınan Ömer Ürün ve soyadı isim 

öğrenilemeyen Kasım isimli yurttaş, bulundukları evden polis tarafından gözaltına alındı.  

 

25 Ocak 2016 tarihinde Dersim'in Pertek ilçesinde, özel harekat timleri tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınlarında Murat Ergen, Önder Ergen ve Serkan Kurban gözaltına 

alındı. 26 Ocak tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 3 kişiden Önder Ergen serbest bırakılırken, Murat Ergen ve Serkan Kurban ise "Örgüte 

üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

25 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP PM 

Üyesi Taner Şirp gözaltına alındı. 27 Ocak 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şirp, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

26 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında güvenlik güçleri tarafından vurularak yaşamını yitiren Rüzgar Yıldız’ın teşhisi için 

Şırnak’ta bulunan ailesi Cizre Köprüsü üzerinde polis tarafından durduruldu. Polis aile 

fertlerinden Abdullah Yıldız’ı gözaltına aldı. 
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26 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde, Ofis semtinde bulunan 

DBP İlçe binası baskın düzenleyen polis, binada bulunan temizlik işçisi Emine isimli bir 

kadını gözaltına aldı. 

 

26 Ocak 2016 tarihinde Batman ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında (20 

Ocak'ta) yaralıları almak üzere yürüyüşe geçen kitleye özel harekat timlerinin müdahalesi 

sırasında yaralanan ve Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cizre Belediye 

Eşbaşkan Vekili Selahattin Ecevit ve kardeşi Nazdar Ecevit, tedavilerinin tamamlanması 

ardandan "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, polis tarafından eşzamanlı 

gerçekleşen ev baskınlarında Belediye Eşbaşkanları Cennet Ayık ve Burhan Kocaman, HDP 

ilçe eşbaşkanları Zeynel Akbaba ve Reyhan Olgun'un aralarından bulunduğu 11 yurttaş 

gözaltına alındı.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Antep ilinde, kentin çıkışında önleri polisler tarafından kesilen ve 

GBT kontrolü yapılan Tahir Özmen, Şükrü Gümüştekin, İbrahim Halil Gören ve Serhat 

Sondu isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde, bulunan bir markete yapılan 

polis baskınında, DBP eski il yöneticisi Faruk Aksaç gözaltına alındı. Gözaltı nedeni 

öğrenilemeyen Aksaç, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kardeşi hakkında bilgi almak için 

Emniyet Müdürlüğüne giden Aksaç’ın ağabeyi DBP merkez eski ilçe başkanı Yavuz Aksaç'ta 

araması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerini 

ardından adliyeye sevk edilen Aksaç kardeşler "Örgüte üye olmak ve yardım yataklık" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ilinde, merkeze bağlı Toptepe köyünde askerler tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınlarında MEYA-DER Şırnak Şube Başkanı Halit Güngen, Halit 

Güngen, Yahya Güngen, Mehmet Güngen, Naif Acu, M. Şefik Akıl, Bilal Acu isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından gerçekleşen eş 

zamanlı ev baskınlarında İlhan Özdemir, Bülent Güven, Mehmet Demirhan, Mehmet Salih 

Oğuz, Fatma Ciğredaş ve Ali Çakan adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 

Fatma Cigredaş ve Ali Çakan isimli yurttaşlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından sevk edildikleri adliyede "Örgüt üyesi olmak " iddiasıyla tutuklandı. 28 Ocak 2016 

tarihinde Emniyet ve jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 4 

yurttaş ta, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, özel harakat timleri tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınında Bayram Aslan isimli genç gözaltına alındı.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Hakkâri ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Mehmet Şerif Çiftçi, Avdel Çiftçi, Ali Duran ve isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaş gözaltına 

alındı. "Hendek kazma ihtimali" ile gözaltına alınarak 5 kişi, götürüldükleri İl Emniyet 

Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  
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27 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nde Cizre Belediyesi personeli Kerem Uçar ve Nezir Timurtaş 

isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde,  düzenlenen ev baskınında Hafis 

Aslan isimli yurttaş gözaltına alındı. 28 Ocak 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 

alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde Van'ın Merkez Tuşba ilçesinde, düzenlenen ev baskınında 

İpekyolu Belediye Meclis Üyesi Baki Erdal gözaltına alındı.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Fedli Tunçer ve Adnan Bulut B. isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, "Örgüte 

üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

28 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, bulunan İskender Paşa 

Mahallesi'nde bulunan Eşit Özgür Yurttaş Derneği'ne özel harekat polisleri tarafından baskın 

düzenlendi. Dermekte bulunan ve kısa süreli gözaltına alınan Sendika.Org muhabiri Murat 

Bay ve yanında bulunan Portekizli Fotoğrafçı, bir süre sonra serbest bırakıldı.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde Elazığ ilinde, Hozat Garajı'nda bulunan Jiyan Kitap Evi'ne polis 

tarafından baskın düzenlendi. Kitapevinde yapılan aramanın ardından "bandrol olmadığı" 

gerekçesi ile yüzlerce kitaba el konuldu. Baskından sonra Kitap Evi sahibi Ayhan Görgü, 

polisler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde Kars ilinde, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında DİHA Muhabiri Bilal Seçkin ile HDP ve DBP il yöneticileri Mustafa Kaya, 

Barış Taş, Murat Alişan, İsmail Kaya, Mehmet Yıldız ve Ayhan Tanrıverdi gözaltına alınarak, 

Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde Muş ilinde, Muş Demokratik Öğrenci Derneği (MED-DER) 

binasına yapılan polis baskınında Nuri İnci ve Özgür Bayram isimli öğrenciler gözaltına 

alındı. 29 Ocak 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen İnci ve Bayram, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

29 Ocak 2016 tarihinde Dersim ilinde ve Hozat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 11 yurttaş gözaltına alındı. 01 Şubat 2016 tarihinde emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8’i "örgüt 

üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle: Ali Emir, Turan Yap, 

Murat Dirik, Aydın Ozan, Barış Dizdar, Erkan Çelik, Paki Bozkurt ve Mehmet Kaçmaz. 

 

29 Ocak 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında KURDİ-DER Erciş Şubesi Yöneticisi Necmettin Açık ile ismi öğrenilemeyen 2 

kişi gözaltına alındı.  

 

29 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Gabar Vesek, Orhan Acet, Enes Aydoğan ve Mehmet Çagli isimli yurttaşlar 
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gözaltına alındı. Kurtuluş köyünde ise askerler tarafından düzenlenen baskında HDP üyesi 

Tacettin Erdemiş, gözaltına alındı. 

  

29 Ocak 2016 tarihinde Dersim ilinde, jandarma ve özel harekât polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Turan Yap ve Hasan Karabulut isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

Hozat ilçesinde gerçekleşen ev baskınlarında Erkan Çelik ve Paki Bozkurt isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. 

 

29 Ocak 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, özel harekât polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınında Aziz Çakan isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

30 Ocak 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 5 yurttaş gözaltına alındı. 01 Şubat 2016 tarihinde emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Sultan Mızrak, Nahide Yeniyurt, Hüseyin 

Kına ve Fahrettin Baki isimli yurttaşlar "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte eleman kazandırmak" 

iddiası tutuklandı.  

 

31 Ocak 2016 tarihinde Bingöl ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP 

Adaklı İlçe Eşbaşkanı Sait Güvenç, DBP Adaklı İlçe Eşbaşkanı Yılmaz Direk ve HDP 

yöneticisi Tuncay Direk gözaltına alındı. 01 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından Kiğı Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişi, gizli tanık beyanları 

doğrultusunda "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

01 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, hakkında tutuklama kararı 

çıkarılan Silvan Mücadele Gazetesi Sahibi Ferhat Parlak'ın evine polis tarafından baskın 

gerçekleştirildi. Baskında Parlak evde bulunmazken, Parlak’ın eşi, 2 yaşındaki çocuğu ve 

kardeşi Serhat Parlak gözaltına alındı.  

 

01 Şubat 2016 tarihinde Bingöl ilinde, gözaltına alınan Mesut Kaya isimli yurttaş, gizli 

tanık beyanları doğrultusunda "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

02 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Cizre ilan edilen sokağa çıkma 

yasağını protesto etmek amacıyla bölgenin farklı illerinden bir araya gelerek nöbet eylemi 

başlatan yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale 

sırasında aralarında Özgür Gün TV çalışanları Ayşe Kara ve Eren Siverek’inde bulunduğu 

147 yurttaş gözaltına alınarak, Nezirhan Jandarma Karakolu'na götürüldü. 

 

02 Şubat 2016 tarihinde Malatya ilinde, 14 öğrencinin tutuklandığı soruşturma dosyasında 

ismi yer aldığı için ifade vermek üzere Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na giden DİHA 

Muhabiri Nuri Akman, “Örgüt Üyesi Olmak” iddiasıyla tutuklandı.  

 

02 Şubat 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Hüsnü Bulgan ve Reşat İnce 

isimli yurttaşlar, yol kontrolü yapan askerler tarafından gözaltına alındı. 03 Şubat 2016 

tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlana ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen Bulgan ve İnce "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

02 Şubat 2016 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, Mehmet Sekin ve Osman 

Çetinkaya isimli yurttaşlar, ilçe girişinde polis tarafından gözaltına alındı. 04 Şubat 2016 
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tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 2 kişi, "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. 

 

03 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Gurbet Ektiren, Selçuk Doğan, Erkan Eye, Vejdin Çapar ve 

Muharrem Yesin isimli yurttaşlar gözaltına alındı.05 Ocak 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Doğan ve Ektiren 

tutuklandı. 

 

03 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Malatya’da gözaltına alındıktan 

sonra denetimli serbestlik şartı ile bırakılan İnönü Üniversitesi öğrencisi Mazlum Demirtaş, 

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne imza atmaya gittiği sırada polisler tarafından gözaltına 

alındı. Adliyeye sevk edilen Demirtaş, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

03 Şubat 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, il merkezine gitmekte olan 

DBP Yüksekova İlçe Yöneticisi Ercan Sevmez, Yeniköprü Jandarma Karakolu'na bağlı 

askerlerce yapılan yol kontrolünde gözaltına alındı.  

 

03 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Cizre ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

ayağından ve karnında vurulan Halil Özkül (21) isimli genç, Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir 

ayı aşkın süren tedavisi sırasında, hastaneye gelen sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 

 

03 Şubat 2016 tarihinde Erzurum Horasan ilçesinde, DBP İlçe Eşbaşkanı Hüsnü Gül, 

Karayazı'da 20 dakika ara ile 2 kez gözaltına alındı. İlk olarak ilçe merkezinde polislerce 

gözaltına alınan Gül, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldıktan yaklaşık 20 dakika 

sonra bu kez de evine yapılan baskınla "Örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına 

alındı. 

 

04 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında Erciş Belediye Eşbaşkan Yardımcısı M. Nuri Çiçek ile Hamdullah İnci isimli 

yurttaş gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen Çiçek ve İnci, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

04 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında İhsan Denk, Hamit Güleç, Serkan Karakoç, Mahmut Durgut, Lokman Baydu ve 

Erhan Aktay isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 08 Şubat 2016 tarihinde, tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden, İhsan Denk, Hamit Güleç ve Erhan 

Aktay "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

04 Şubat 2016 tarihinde Erzurum ilinde, Yunus Emre Mahallesi'nde ve Karayazı ilçesinde 

polis tarafından düzenlenen ev baskınlarından İHD Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Özakcı, İHD 

üyesi Yavuz Karabudak, Hamit Ateş ve lokanta işletmecisi Cemil Kuş isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. 06 Şubat 2016 tarihinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlana ifade 

işlemlerinin ardından adliyesi'ye sevk edilen 4 kişiden İHD üyeleri Erdal Özakçil, Yavuz 

Karabudak ve Hamit Ateş, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" 

suçlamalarıyla tutuklandı.  

 

04 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bir cafede oturan Leyla Nergiz 

(22) ve Mazlum Özer (22) isimli gençler gözaltına alındı. 05 Şubat 2016 tarihinde, emniyette 
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tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Nergiz, "örgütsel 

faaliyette bulunma" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

04 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Şeyhmus Kartal, Hanefi Kama, Veysi Başaran, İzettin Erdem ve Abdurrahman 

Başbuğa isimli yurttaşlar, haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına 

alındı.  

 

05 Şubat 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, HDP İlçe Yöneticisi Ahmet 

Atilla, yol kontrol noktasında özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı.  

 

05 Şubat 2016 tarihinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, HDP İlçe Örgütü yöneticisi Emrah 

Özcan, çarşı merkezinde polislerce gözaltına alındı. Özcan'ın yanı sıra ilçede, isimleri 

bilinmeyen iki kişi daha gözaltına alındı. 

 

05 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Cizre'deki sokağa çıkma yasağını 

protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüşe yönelik gerçekleşen polis müdahalesinde, 51 

yurttaş gözaltına alındı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından 51 kişinin tamamı serbest bırakıldı. 

 

06 Şubat 2016 tarihinde Dersim ilinde, Ahmet Göktaş adlı öğrenci polislerce gözaltına 

alındı. 08 Şubat 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Göktaş, "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

06 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Başkale ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınında DBP Başkale İlçe Eşbaşkanı Senar Yeşilırmak, gözaltına alındı.  

 

06 Şubat 2016 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Latif Polat isimli yurttaş, çarşı 

merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat, "Örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 

tutuklandı.  

 

06 Şubat 2016 tarihinde Muş Malazgirt ilçesinde,  Yunus Çakar isimli yurttaş gözaltına 

alındı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen Çakar, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

06 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, Huzurevleri 

Mahallesi'nde polis tarafından durdurulan ve GBT kontrolü ve üst araması yapılan Maria 

Vittoria, Lisa Uhlenbrock, Rıdvan Kılıç, Emre Doğan, Zeynep Akar, Hanifi Alakuş, Vedat 

Elez ve Yılmaz Canbeyli isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

 

07 Şubat 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Gürgin Abi isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

07 Şubat 2016 tarihinde, İstanbul'dan Urfa'nın Birecik ilçesine gelen Aynur Doğanay ile 

Şindar Kaplan isimli yurttaşlar ilçe otogarında, Siirt'in Kurtalan ilçesinden Urfa merkeze 

gelen F.G. ile Y.M. isimli çocuklar ile Azad Erol ise merkez otogarda gözaltına alındı. 

08 Ocak 2016 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 
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adliyeye sevk edilen 5 kişiden Aynur Doğanay ve Azad Erol isimli yurttaşlar "Örgüt üyesi 

olma" iddiasıyla tutuklandı. 

  

07 Şubat 2016 tarihinde Dersim ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

isimleri öğrenilemeyen 2’si kadın 3 öğrenci gözaltına alındı.  

 

07 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, polisler tarafından aracı durdurulan DBP Parti 

Meclisi Üyesi Celalettin Güngen ve yanında bulunan Sedat Ödümlü ile Emin Güngen isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

07 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı protesto amacıyla başlatılan nöbet eyleminde yer alan Pınar Demir isimli kadın, polis 

tarafından gözaltına alındı. Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Demir, Muş Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir dava 

nedeniyle arandığı gerekçesiyle SEGBİS ile, Muş Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi 

alındı. Demir, alınan ifadesinin ardından "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Şubat 2016 tarihinde Malatya ilinde, Paşaköşk Mahallesi'nde "Barışın sesini yükseltmek 

için birleşelim" yazılı afiş astıkları sırada, EMEP Malatya İl Başkanı Kemal Gültekin'in de 

bulunduğu 11 EMEP Üyesi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin 

ardından serbest bırakıldı.  

 

07 Şubat 2016 tarihinde Van merkez İpekyolu ilçesinde, bulunan Hacıbekir Mahallesi'ne 

zırhlı araçlarla gelen güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu, yaşları 13 ile 16 arasında değişen 

Suat Orhan, Uğur Kurt ve Dündar Acar isimli çocuklar, vücutlarına isabet eden kurşunlar 

yaralandı. Yaralı çocukları hastaneye getiren Suat Orhan'ın ağabeyi Fettah Orhan ile kuzeni 

Jiyan Orhan, hastanede polislerce gözaltına alındı.  

 

08 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Şeyh Sait Meydanı (Dağkapı Meydanı) 

civarında haber takibi yapan Rus gazeteci Dimitry Vinagradov polisler tarafından gözaltına 

alındı. 

 

08 Şubat 2016 tarihinde Hakkari Yüksekova ilçesinde, KURDÎ-DER Şube Eşbaşkanı 

Doğan Engüdar, Yeniköprü Jandarma Karakolu'nda yol kontrolü yapan askerlerce gözaltına 

alındı. 

 

08 Şubat 2016 tarihinde Ağrı ilinde, Ağrı SES Şube Eş Başkanı Recep Altındağ, kent 

merkezinde sivil polisler tarafından aracı durdurularak “Örgüt üyeliği” iddiası gözaltına 

alındı. 09 Şubat 2016 tarihinde, il emniyet müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen Altındağ, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

09 Şubat 2016 tarihinde Muş'un Bulanık İlçesinde, Belediye Eşbaşkanı Figen Yaşar ile 

belediye çalışanı Giyasettin Tepe'nin evine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda 

Figen Yaşar, Süreyya Elden ve ismi öğrenilemeyen DBP PM üyesi ile belediye çalışanı 

Giyasettin Tepe, gözaltına alındı. 
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09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Belediye Kültür Müdürü Mürsel 

Bahtiyar, evinde düzenlenen baskın sonucu Diyarbakır TEM Şube ekipleri tarafından 

gözaltına alındı. 

 

09 Şubat 2016 tarihinde Kars ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP İl 

Saymanı Mustafa Kaya, HDP üyeleri Ercan Çobanoğlu ve Remzi Erol gözaltına alındı.  

 

09 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde, polislerin iş yerine baskın yaptığı Barış 

Keve isimli yurttaş "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. 

 

09 Şubat 2016 tarihinde Hakkari'ni Şemdinli ilçesinde, İbrahim Kaya isimli yurttaş, özel 

harekat timleri tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine, bağlı Yeniyol mevkiinde KJA 

üyeleri Fatma Gül, Şahcan Tüner, Muazzez Canpolat ve DBP üyesi Hatip Bayram gözaltına 

alındı. 12 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 4 kişiden Gül, Tüner ve Canpolat serbest bırakılırken, Bayram "Örgüt üyesi olma" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Antep ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ali 

Bakır, Azad Aslan, Vehbi Aydemir, Yahya Kemal Doğru, Musa Aydın, Mustafa Kökel, 

Şabah Bayhan, Yunus Abul, Ferhat Akgül, Özgür Uysal, Hasan Bozkuş, Yusuf Koçyiğit ve 

Rıdvan Ekinci isimli üniversite öğrencileri gözaltına alındı. 13 Şubat 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 öğrenciden Ali 

Bakır adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 12 öğrenci "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Erzurum'un Hınıs ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, Belediye Meclis Üyesi Halit Yılmaz gözaltına alındı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Mardin ilinde, Rojava Derneği Genel Merkez yöneticileri Mustafa 

Ocaklı, Ramazan Karabalı ve Davut Kesen'in içinde bulunduğu araç, Mardin girişinde polis 

arama noktasında durdurularak arandı. Ocaklı, Karabalı ve Kesen, kimlikleri alınıp 

sorgulamaları yapıldıktan sonra gözaltına alındı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, 5 Nisan Mahallesi 

Seymenler Caddesi'nde yol kenarında oturan 3 çocuk, belirlenemeyen bir nedenle Akrep ve 

Ford Ranger tipi zırhlı araçlara bindirilerek polis tarafından gözaltına alındı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Tarık Ekmen isimli yurttaş, polis 

tarafından evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Antep ilinde, DİHA Antep muhabiri Nazım Daştan, evine gittiği 

sırada polislerce durdurularak, hakkında bir soruşturma olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 

11 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
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edilen Daştan, Facebook'ta paylaştığı haberler gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası 

yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

10 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre'de katledilen 12 kişinin 

cenazesinin Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilmesinin ardından teşhis için hastane önüne 

gelen yurttaşlardan M. Ali Türel isimli yurttaş, polisler tarafından hastane önünde gözaltına 

alındı.  

 

11 Şubat 2016 tarihinde Urfa'nın Suruç ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Belediye Meclis Üyesi İsmet Bali ile Süleyman Ak, Dural Belek, Mehmet 

Hakkı Fırathan ve Ali Altın adlı yurttaşlar gözaltına alındı. 15 Şubat 2016 tarihinde, Emniyet 

Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Bali, 

Fırathan ve Altın "Örgüt üyesi olmak" , "Örgüte yardım etmek", "Silah kanuna muhalefet 

etmek" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamalarıyla tutuklandı. 

 

11 Şubat 2016 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde, ilçe merkezi ile Çaygeldi köyünde polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Bulanık Belediye Eşbaşkanı Rahmi Çelik, Nedim 

Kaplan ve Hamdullah Akdemir isimli yurttaşlar gözaltına alındı. İlçe emniyet müdürlüğünde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Bulanık Belediye Eş 

Başkanı Rahmi Çelik, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.  

 

11 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Muradiye Mahallesi'nde ikamet eden 

Tahsin Tursun isimli yurttaş, polis tarafından evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına 

alındı.  

 

11 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında yaralanan ve AİHM'in tedbir kararı vermesi sonucu Mardin'e kaldırılan Helin Öncü, 

3 haftadır tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde taburcu edildi. Öncü, taburcu edildiği 

sırada polis tarafından gözaltına alındı. 

  

11 Şubat 2016 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde, ilçeye bağlı köylerde polis ve asker 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Abidin Akgün ve Mehmet Mansur Akbay isimli köy 

muhtarları ile Bişar Akdemir, Agit Tokdemir ve Serkan Aydemir isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. 13 Şubat 2016 tarihinde emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 5 kişiden, yerel gazeteci Serkan Aydemir, Mehmet Mansur Akbay ve Bişar 

Akdemir, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

11 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında Sur ve Cudi mahallelerinde yaşamını yitiren yurttaşları hastanelere taşıyan Cizre 

Belediyesi'ne ait ambulans şoförü Cemal Candoruk gözaltına alındı. 

 

11 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Rosangela Miccoli, Licia Fucina isimli İtalyan gazeteciler, polis arama noktasında 

uzun süre bekletildikten sonra darp edilerek gözaltına alındı.  

 

11 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki 

evine 3 Ocak günü isabet eden top mermisi sonucu yaşamını yitiren Melek Alpaydın (38) 

isimli kadının ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma 

başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Alpaydın'ın ölümüne sebep olan top mermisini olay 
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yerinden aldığı iddiasıyla Metin Eliçin isimli yurttaş, ifade vermek için gittiği Diyarbakır 

TEM Şubesi'nde gözaltına alındı. 5 yıldır Sur Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 

Eliçin, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "örgüte üye 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

12 Şubat 2016 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP İl Genel Meclis Eşbaşkanı Gülizar Epli ile Emin Sultan, Uğur Adıtatar, 

Esra Adıtatar Burhan Aladağ ve İbrahim Tayfur gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden DBP Ağrı İl Genel Meclisi Eşbaşkanı 

Epli, Aladağ, Adıtatar ve Tayfur “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Belediye çalışanı Adnan Duman, 

polisler tarafından "İfade vermen gerekiyor" denilerek çağrıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 

gözaltına alındı.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Mahsun Akaslan (19) isimli genç, gözaltına alındı.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında haber takibinde bulunan DİHA Muhabiri Beritan İrlan, özel harekat polisleri 

tarafından gözaltına alındı.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında yaşamını yitirenler yurttaşların arasında olan yakınını teşhis etmek amacıyla Siirt'ten 

cenazelerin tutulduğu Silopi'ye gitmek isteyen Gündüz ailesi, Cizre girişinde polis kontrol 

noktasında durduruldu. Kimlikleri kontrol edilen aileden Adnan Gündüz isimli yurttaş, 

gözaltına alındı.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, 3 binanın bodrum katında mahsur kalan yaralı ve cenazeler için yola çıkan 15 kişi 

mahalle girişinde, polis tarafından gözaltına alındı. 

 

12 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Mehmet Raşit Uyanık, Veysi 

Gülüp, İsmail Oşrak ve Recep Bens isimli yurttaşlar, çarşı merkezinde özel hareket polisleri 

tarafından durdurularak gözaltına alındı.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Cizre'de meydan gelen katliamları protesto etmek 

amacıyla yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlara, polis plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında Hacı Sevi, Şahin Koç, Hasan Erkaya ve Rabia Keskin isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. 

 

12 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, haber takibi sırasında Fransız Foto 

Muhabir Gael Cloarec ve siyasihaber.org muhabiri Duygu Yıldız gözaltına alındı.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, ifadeleri alınmak üzere Hakkari Savcılığı'na 

çağrılan Kerim Özkan ile İsmet Çınar isimli yurttaşlar, savcılıkça alınan ifadelerinin ardından 

"örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.  
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12 Şubat 2016 tarihinde Dersim ilinde, haklarında "örgüt üyeliği' ve "örgüte yardım 

yataklık" iddiasıyla açılan bir dosya kapsamında Yılmaz Süngün, Hıdır Ekti ile Metin 

Karahan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 15 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi aynı gerekçe ile tutuklandı.  

 

13 Şubat 2016 tarihinde Urfa'nın Birecik ilçesinde, polis ve jandarma tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Ahmet Kılıç, Halil Genç, Bozan Karayılan, Selahattin Algaç, 

Mehmet Yaşar, Hüseyin Gökdoğan, Nuh Karadağ, Atilla Yavuz, Mustafa Şahin, Mahmut 

Arıkan, Seydi Kayabaş, Tahir Yıldız, Mahmut Korkmazer ve isimleri öğrenilemeyen bir 

yurttaş gözaltına alındı. Aralarında DBP’li yönetici ve üyelerinde bulunduğu 14 kişinin 

açıklama ve protesto yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.  

 

13 Şubat 2016 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 

eşzamanlı ev baskınlarında, "6-8 Ekim olaylarına katıldıkları"na dair görüntülerin bulunduğu 

gerekçesiyle Halime Şimşek, Garibe Çetin, Cebrail Erdemir, Cengiz Atak, Savaş Altay, 

Cennet Ayar ve Şaban Döner gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Şimşek, Erdemir, Atak, Altay, Ayar ve Döner 

tutuklandı.  

 

13 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Cenap Bilekçi (23) isimli yurttaş gözaltına alındı. 

 

13 Şubat 2016 tarihinde Siirt ilinde, HDP Siirt Merkez İlçe Eşbaşkanı Şükrü Timurtaş, kent 

merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 14 Şubat 2016 tarihinde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Timurtaş, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt 

adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı.  

 

13 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Kaymakam ve devlet kurumlarıyla 

görüşme gerçekleştirmek üzere ilçeye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema 

Ramazanoğlu, Kaymakamlık binasında yapılan toplantının ardından çarşı merkezinde esnafı 

ziyaret ettiği sırada Yusuf Kolanç isimli yurttaş tarafından protesto edildi. Cizre'de yaşanan 

ölüm olaylarına "Cenazeleri görmüyor musunuz?" diyerek Bakan Ramazanoğlu'na tepki 

gösteren Kolanç, polis tarafından gözaltına alındı. 

 

14 Şubat 2016 tarihinde Mardin ilinde, Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eşbaşkanı Nevin 

Erdemir ve Özgür Gün Radyo çalışanı Ahmet Gülmez, Diyarbakır'dan Mardin'e geldikleri 

sırada Mardin girişinde yapılan kimlik kontrolü sonrası gözaltına alındı. 

 

14 Şubat 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, Şehit Fırat Mahallesi'nde polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Vehbi Yılmaz isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

14 Şubat 2016 tarihinde Urfa ilinde, KURDÎ-DER Urfa Şubesi Eşbaşkanı Hamza Ayebe, 

"aranması olduğu" gerekçesiyle polislerce gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayebe, tutuklandı.  

 

14 Şubat 2016 tarihinde Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında HDP Taşlıçay İlçe Eşbaşkanı İbrahim Yaşar, DBP Taşlıçay Belediye Meclis 

Üyesi Kamuran Aydın, Yıltepe Mahallesi muhtarı Mehmet Ali Budak ile Fesih Aydın, Kenan 

Aydın, Mustafa Kaya ile Fuat Akdeniz gözaltına alındı. 
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14 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Silopi Belediye Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir, belediye meclis üyesi Mehmet 

Ekren, belediye çalışanı İdris Demir, İdris Algan, İsmail Şen ile birlikte Muttalip Sakman, 

Jiyan Demir ve Bişenk Mete isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 16 Şubat 2016 tarihinde, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 

kişiden İdris Demir, İdris Algan, İsmail Şen, Muttalip Sakman ve Jiyan Demir “Örgüt üyesi 

olmak” ve “Örgüt adına faaliyette bulunmak” gerekçeleri ile tutuklandı.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, özel harekât timleri tarafından 

gerçekleştirilen eş zamanlı ev baskınlarında Derik Belediyesi Meclis Üyesi Mülkiye Ezmez, 

belediye personeli Abdullah Ecer, İsmail Çelik, Mahsum Temel ve Şakir Ecer isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mahsum Temel, 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Urfa'nın Birecik ilçesinde, polis ve jandarma tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında 6 yurttaş gözaltına alındı. 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Türkiye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla Şırnak Mahallesi'nde gösteri 

düzenleyen genç gruba müdahalede bulunan polis, 6’sı çocuk 30 kişiyi gözaltına aldı. 18 

Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

30 kişiden 24’ü serbest bırakılırken, M.A.T., A.İ, S.E., U.A., E.S. ve Ö.B. isimli çocuklar 

"izinsiz gösteri ve yürüyüş" , "Polise mukavemet" ve "Polise taş atmak" gerekçesiyle 

tutuklandı.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Erzurum ilinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında, HDP ve DBP Erzurum üye ve yöneticileri Şiyar Aslan, Nevzat Çavuş, Esat 

Kabak, Türkan Kara, Sebebi Sari Demir, Mehmet Nasır Çelik ve Sait Doğan isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, HDP İl Eşbaşkanı Metin Besi, il binasına gelen 

polisler tarafından gözaltına alındı. 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, bir eve baskın düzenleyen polis, 

Sedat Abi (19) isimli yurttaşı gözaltına aldı.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Derik Belediyesi 

Meclis Üyesi DBP'li Mülkiye Ezmez, Derik Belediyesi personeli Abdullah Ecer, İsmail Çelik 

ve Şakir Ecer adlı yurttaşlar  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 

Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş 

düzenlemek isteyen yurttaşlara polis, henüz yürüyüş başlamadan müdahalede bulundu. 

Müdahale sırasında 8’i çocuk 37 kişi gözaltına alındı.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Bismil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 

Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri 
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düzenleyen yurttaşlara polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla ile müdahalede bulundu. A. A. 

(17) ve O. S. (16) isimli çocuklar ile ve Ebubekir Sürer isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Kaynartepe Mahallesi'nde polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Kaynartepe Halk Meclisi Eşbaşkanı Hatice Aslan ile 

isimleri öğrenilemeyen 8 yurttaş gözaltına alındı. 9 kişi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM 

Şubesi'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.  

 

16 Şubat 2016 tarihinde Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, 2 ay önce yapılan ev baskınlarında 

gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan DBP İlçe Sekreteri Fevzi 

Yeşil, imza vermek için gittiği Diyadin Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Emniyetteki 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeşil, "Örgüte yarım" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

16 Şubat 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis ve özel hareket timleri tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Mehmet Emin Sezek isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

16 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Muğdat Demir, İhsan Macit ve Selim Arama isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

17 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 3 kişiden Demir ve Macit, "Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğü bozmak" 

suçlamasıyla tutuklandı.  

 

16 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan 

edilen sokağa çıkma yasağının 08 Şubat 2016 tarihinde protesto edildiği ilçede, güvenlik 

güçleri tarafından açılan ateş sonucu 3 kurşunla yaralanan Muhammet Turunç (19) isimli 

yurttaş, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanması ardından polis tarafından 

gözaltın alındı.  Ambulansla adliyeye getirilen Turunç, "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla 

tutuklandı. 

 

16 Şubat 2016 tarihinde Hakkari Yüksekova ilçesinde, DBP Hakkari İl Genel Meclisi 

Üyesi Gülizar İliş, Yeniköprü Jandarma Karakolu'nda yol kontrolü yapan askerler tarafından 

gözaltına alındı.  

 

17 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, hakkında açılan bir soruşturma 

nedeniyle Derik İlçe Emniyet Amirliği'ne ifade vermeye giden Derik Belediyesi Meclis üyesi 

Hamdullah Dinler, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Dinler, "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

17 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesinde, polis ve özel harekat timleri 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Yaşar Kaygısız ve Sawo İde isimli yurttaşlar, sosyal 

medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 18 Şubat 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyesine sevk edilen 2 kişiden Sawo İde, "örgüt 

üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

17 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

ilçe merkezi girişinde kurulan kontrol noktasında İdil Belediyesi personeli Kendal Karagöl 

gözaltına alındı. 18 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Karagöl, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 
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18 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Çatak Belediye Meclis Üyesi Attar Ertaş, İsa Eraslan, Tayip Tekbudak, Zeki 

Akbulak, Mehmet Tartan ve Adil Kiye isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 20 Şubat 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Tayip 

Tekbudak ve Adil Kiye "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

18 Şubat 2016 tarihinde Dersim'in Ovacık ilçesinde, düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında Akın Gedik, İsmail Geçer, Engin Akgül, Seyfi Bulut, Ziya Gür, Hasan Kaya ve 

Hasan Taşa isimli yurttaşlar gözaltına alınarak, Ovacık İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. 

 

18 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Rojava Yardımlaşma Derneği Yöneticisi Mehmet 

Birlik gözaltına alındı. HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ile Şırnak-Diyarbakır yolu 

üzerinde bulunan Arslanbaşar Köyü Askeri Kontrol Noktası'nda durdurulan Birlik, hakkında 

yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.  

 

18 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Şahin Birkan ve Osman Aktay 

isimli yurttaşların içerisinde bulunduğu araç, jandarma tarafından durduruldu.  2 kişi, 

gözaltına alınarak Dicle Jandarma Komando Taburu'na götürüldü. 22 Şubat 2016 tarihinde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Birkan "örgüt üyeliği" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

18 Şubat 2016 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesinde,  jandarma ve özel harekât polisleri 

tarafından yapılan ev baskınlarında HDP ilçe yöneticileri Mahsun Çoban ve Nedim Kaplan ile 

DBP İl Genel Meclis üyeleri Bahyettin Oruç, Seyithan Akkaya ve Sıracettin Çiftçi gözaltına 

alındı.  

 

19 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, ilçede mahsur kalan DİHA Muhabiri Mazlum Dolan, Hüsamettin Ateş, Sinem Ateş, 

Fatma Ateş, Fahrettin Ateş ve Ekrem Karatay isimli yurttaşlar, mahsur kaldıkları evden 

çıktıktan sonra, polis tarafından gözaltına alındı. 23 Şubat 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, "örgüt üyeliği" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

19 Şubat 2016 tarihinde Elazığ ilinde, gözaltına alınan Erkan Akkoç isimli yurttaş, "Örgüte 

bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Örgüt üyeliği" gerekçeleri ile tutuklandı.  

 

21 Şubat 2016 tarihinde Urfa'nın Haliliye ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında 6 yurttaş gözaltına alındı. 23 Şubat 2016 tarihinde 

Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Ali Bakay 

ve Abdulkadir Koyuncu isimli yurttaşlar, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

21 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde,  Cizre'deki bodrumlarda yaşamını 

yitirenlerin otopsi işlemlerini takip eden JINHA muhabiri Handan Tufan, DİHA muhabiri 

Ahmet Kanbal, Pel Prodüksiyon kameramanı Eylem Baykuş ve Servet Yigen gözaltına alındı. 

Gazetecilerin Cudi Mahallesi'nde misafir oldukları evi basan polis, gazeteciler ile birlikte ev 

sahibi M. Ali Yılmaz isimli yurttaşı da gözaltına aldı. Silopi Belediyesi basın çalışanı 

Sabahattin Koyuncu da İpekyolu üzerinde seyir halindeyken, önü zırhlı araçlarla çevrilerek 

gözaltına alındı.  
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22 Şubat 2016 tarihinde Bitlis'in Hizan ilçesinde, özel hareket polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında DBP Üyesi Mehmet Sıdık Kaplan, HDP İlçe Yöneticisi Aytekin 

Kaplan ile Yafes Yıldırım ve Mehmet Sait Tarhan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 26 Şubat 

2016 tarihinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 4 kişiden Yıldırım ve Tarhan, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

22 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Bölümü 

3'üncü sınıf öğrencisi Ersin Baran isimli öğrenci, ders için gittiği fakültede polis tarafından 

gözaltına alındı. 

 

22 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ümit Şahin, Ensari Sayın, 

Muhammed Gül isimli yurttaşlar polis tarafından gözaltına alındı. 24 Şubat 2016 tarihinde 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

22 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Şerzan Falay isimli yurttaş, aracı 

seyir halindeyken zırhlı araçlar ile onu kesilip gözaltına alındı. 24 Şubat 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Falay, "Örgüte üye 

olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 

 

23 Şubat 2016 tarihinde, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden Van iline gitmekte olan MEYA-

DER İlçe Temsilciliği Yöneticisi Yakup Terzioğlu, Yeniköprü Jandarma Karakolu'nun arama 

noktasında askerler tarafından gözaltına alındı. 24 Şubat 2016 tarihinde emniyette 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Terzioğlu, Yüksekova ilçesinde 2012 

yılında katıldığı Newroz kutlaması gerekçe gösterilerek tutuklandı. 

 

23 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Silopi Belediye Eşbaşkanı Emine Esmer 

ve şoförü Cemal Yiğit, ilçe girişindeki Botaş Kontrol Noktası'nda gözaltına alındı. 

 

23 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında hak ihlali uğrayan ve mağduriyet yaşayan ilçe halkı ile dayanışmak amacıyla kuru 

gıda dağıtımı yapan Rojava Yardımlaşma Derneği üyesi 4 kişi, yardım dağıttıkları esnada 

polis tarafından gözaltına alındı. 

 

23 Şubat 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, Ankara’da askeri servis aracına 

yönelik bombalı saldırı gerçekleştiren ve yaşamını yitiren TAK üyesi Abdulbaki Sömer için, 

Şehit Fırat Mahallesi'nde taziye kuruldu. Sömer’in babası Musa Sömer, ağabeyi Nuri Sömer 

ve amcası Mehmet Sömer taziye evine baskın düzenleyen polisler tarafından,   taziye evine 

asılan afişlerle "örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. 24 Şubat 2016 

tarihinde, aynı gerekçelerle DBP Van İl Eşbaşkanı Caziye Duman, Barış Anneleri üyesi 

Hanife Kaçak, DBP üyesi Fadıl Barıştıran, Fevzi Acer, Mustafa Keleş, Meryem Abi, Serkan 

Duman, Hüsnü Duman, Saadet Öklü ve çocukları Birhat, Nurullah, Ozan ve Sakine Öklü 

gözaltına alındı. 25 Şubat 2016 tarihinde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliye sevk 

edilen 16 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

 

23 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi, Şeyh Şamil Mahallesi'nde 

'Silahlı kişiler olduğu' gerekçesiyle mahalleyi abluka altına alan polisler, yoldan gelip geçen 

yurttaşları durdurup, üst araması ve GBT kontrolü yaptı. Kontroller sırasında, Mehmet 

Mansur Adıyamanlı ve Ömer Doğrudemir isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  
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23 Şubat 2016 tarihinde Bingöl'ün Kiğı ilçesi, Sırmacek köyünde, düzenlenen ev 

baskınında DBP İlçe Yöneticisi Sabri Akçan, sosyal medya hesabındaki PYD, YPG ve Salih 

Müslüm'e ilişkin paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İlçe jandarmada 

Karakolunda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçan "Örgüt 

propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı. 

 

23 Şubat 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Yeniköprü Jandarma Karakolu 

önünde seyir halinde bulundukları yolcu minibüsünün durdurulması sonrası 5 yurttaş 

gözaltına alındı. 2'si kadın 5 genç, götürüldükleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin 

ardından sevk edildikleri savcılıkça, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Ağrı’nın Hamur ilçesinde, SES Şube Üyesi Mehmet Sait Doğan, 

polis tarafından aracı durdurularak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından Doğubeyazıt Adliyesi'ne sevk edilen Doğan, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Bitlis Tatvan ilçesinde, Hanelmalı köyü muhtarı Abidin Akgün 

gözaltına alındı. Akgün, 26 Şubat 2016 tarihinde sevk edildiği adliyede "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Yurtsever Gençlik Dergisi Sorumlu Yazı İşleri 

Müdürü Muhammed Yusuf Keskin, not defterinde bulunan yazı ve telefon numaraları suç 

delili sayılarak ve "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde, DBP Derik İlçe yöneticisi Mehmet 

Zeki Güner, polis tarafından evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, çarşı merkezinde Tanju Güllü 

isimli genç polisler tarafından gözaltına alındı. Uluyol Polis Karakoluna götürülen Güllü, 

burada tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Örgüt Üyeliği" 

iddiasıyla tutuklandı. 

 

24 Şubat 2016 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde,  çarşı merkezinde Aydın Keskin isimli 

yurttaş, polis tarafından gözaltına alındı. 25 Şubat 2016 tarihinde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Muş'un Varto ilçesine, bağlı Sazlıca köyünde askerler tarafından 

düzenlenen ev baskınında E.B. (17) isimli çocuk gözaltına alındı. 26 Şubat 2016 tarihinde, 

ilçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B., 

"Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

26 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, Derik Belediye eş başkanları Sabahat 

Çetin Kaya ve Abdulkerim Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özüçalışır, Belediye 

Meclis üyeleri Yaşar Acabey ve Mustafa Kutlar, belediye personeli Erem Koyuncu ve AA 

Muhabiri Cebrail Parıltı gözaltına alındı. 29 Şubat 2016 tarihinde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derik Belediye eşbaşkanları Abdulkerim Erdem ve 

Sabahat Çetinkaya ile Derik Belediyesi Eşbaşkan Yardımcısı Murat Özüçalışır "Devletin 
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Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" iddiası ile AA Muhabiri Cebrail Parıltı ise "örgüt 

üyesi" olduğu iddiası ile tutuklandı.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Hakkari Yüksekova ilçesinde, İlçe Devlet Hastanesi'nden çarşı 

merkezine gelirken bulunduğu aracın önü kesilen Selim Baltan isimli yurttaş gözaltına alındı. 

27 Ocak 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen Baltan, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Erzurum'un Çat ilçesine, bağlı Karabey Mahallesi'ne jandarma ve 

özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında Suzan Gülefer, Baykan Gülefer, 

Mutlu Bilgin, Davut Bilgin, Kenan Temiz, Gürkan Güleser isimli yurttaşlar ile D. K. (15), 

V.G. (14) ve C.G. (16) isimli çocuklar gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları 

gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 26 Şubat 2016 

tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 9 kişiden 

Suzan Güleser, Baykan Güleser, Mutlu Bilgin, Davut Bilgin, Kenan Temiz ve Gürkan 

Güleser, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Örgüt propagandası" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde,  düzenlenen ev baskınlarında DBP ilçe 

örgütü yöneticileri Cihan Demir ve Hamit Yılmaz ile Cengiz Gezer isimli yurttaş gözaltına 

alındı. 

 

25 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, DBP Van İl Eşbaşkanı Ökkeş Kava kent merkezinde, 

Saray Belediye Meclis Üyesi Burhan Özevli ise evine yapılan polis baskını sonucu gözaltına 

alındı. 

 

25 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Cizre ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

yaşamını yitiren Erdal Şahin’in cenaze törenine katılan yurttaşlara polis, gaz bombaları ve 

tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 3'ü çocuk 30 kişi gözaltına alındı.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Siirt ilinde, DBP Siirt İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın 

düzenlendi. Parti binasında bulunan Siyaset Akademisi'nde arama yapıldı. Çok sayıda kitaba 

el konulurken, İl Eşbaşkanı Reşit Teymur gözaltına alındı. 26 Şubat 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Teymur "Örgüte yardım 

etmek" iddiasıyla tutuklandı.   

 

25 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Azadîya Welat Gazetesi çalışanı Yılmaz Akkuş, 

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan 10 Nisan Polis Karakolu önünden geçtiği sırada polisler 

tarafından durdurularak gözaltına alındı. 

 

25 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, gerçekleştirilen ev baskınlarında MEYA-

DER Erciş Temsilcisi Tekin Hezer ile isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaş gözaltına alındı. 26 

Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

3 kişi, tutuklandı.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağına ilişkin gözlemlerde bulunan İngiltere Parlamentosu üyesi Natalie McGray, 

Balıkçılarbaşı Mevkii'nda gözaltına alındı. Polislerce durdurularak, kimliği sorulan McGray, 

polislere pasaportunu gösterdi. İşkoç kökenli olan İngiliz Parlamenterin pasaportunu 
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inceleyen polisler, McGArry'ı cep telefonuyla görüntü kaydı yaptığı ve o esnada polisleri 

çektiği gerekçesiyle gözaltına aldı. 1,5 saat boyunca Balıkçılarbaşı'nda bulunan seyyar 

karakolda alıkonulan İskoç asıllı parlamenter, daha sonra serbest bırakıldı.  

McGArry'nin götürüldüğü karakolda gözaltına alınmasına tepki göstermesi üzerine polislerce 

kendisine bağırılarak psikolojik şiddet uygulandığı ve tartaklandığı belirtildi. 

 

25 Şubat 2016 tarihinde Maraş ilinde, Sütçü İman Üniversitesi'nde ırkçı bir grubun 

saldırısına maruz kalan Kürt öğrenciler, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 13 öğrenci gözaltına alındı. 27 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlana 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 öğrencinden Mehmet Emin Kaçmaz, 

Aysel Sabur ile Eyüp Çoral, "Yağma ve yaralama" iddiasıyla tutuklandı.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Eğitim Sen üyesi Barış Çiçek isimli bir 

öğretmen kullandığı bir araç ile seyir halindeyken polislerce durdurularak gözaltına alındı.  

 

26 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, DBP Van İl Eşbaşkanı Ökkeş Kava, polis tarafından 

gözaltına alındı.  Kava, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest 

bırakıldı.  

 

26 Şubat 2016 tarihinde Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Hınıs Savcılığı'nca hakkında 

soruşturma başlatılan Berzan Kuşarslan isimli yurttaş, "Örgüt üyesi olma" ve "Örgüt 

propagandası yapma" iddiasıyla tutuklandı.  

 

26 Şubat 2016 tarihinde Siirt ilinde, DBP Genel Merkez çalışanı Mehmet Aslan, Kurtulan 

ilçesine bağlı Beykent köyünden ilçeye gittiği sırada yolda polislerce gözaltına alındı.  

 

26 Şubat 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, Yeniköprü Jandarma 

Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan yol kontrolünde, TUHAD-FED Yüksekova İlçe 

Temsilciliği Eşbaşkanı Songül Öğmen gözaltına alındı. 28 Şubat 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öğmen, "örgüt üyesi olma" 

iddiasıyla tutuklandı. 

 

27 Şubat 2016 tarihinde Dersim ilinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, 

Özgürlük Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'na "Saray yenilecek gençlik kazanacak" ve 

"Ferman Sarayı'nsa isyan kadınlarındır" yazılı afişler asan ESP üyesi Şevin Söğüt, Diren Işık 

ve Ayşe Esmer isimli kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı. 

 

27 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, protesto gösterisi sırasında polis tarafından 

açılan ateş sonucu yaşamını Abdullah Yılmaz'ın cenazesinin götürüldüğü hastaneye giden 

polis, Yılmaz aile üyeleri Şahin, Saddam, Ferit ve Şirin Yılmaz'ı tartaklayarak gözaltına aldı.  

 

28 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Hakkari Belediyesi'ne operasyon düzenleyen Özel 

harekat polisleri, ismi öğrenilemeyen Cizre nüfusuna kayıtlı bir yurttaşı gözaltına aldı. İsmi 

öğrenilemeyen genç, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

28 Şubat 2016 tarihinde Muş ilinde, Malazgirt ilçesinden Muş merkeze giden DBP 

Malazgirt İlçe Eşbaşkanı Ethem Keklik, Bulanık ilçe girişinde yapılan yol kontrolü sırasında 

aracı durdurularak gözaltına alındı. Keklik, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklandı.  
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28 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve haber takibi için kentte bulunan DİHA muhabirleri 

Mahmut Ruvanas ve Ferzen Çatak ile Azadiya Welat Gazetesi muhabiri Kadri Esen'in 

Süryani Mahallesi'nde kaldıkları ev, özel harekat polisleri tarafından ablukaya alınarak 

basıldı. Evde yapılan aramanın ardından ev sahibi Süleyman Karagöl ve 3 gazeteci gözaltına 

alındı. 

 

28 Şubat 2016 tarihinde Urfa ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Alaattin 

Tüzel, Nergis Okan, İsmet Balcı ve Zinê Ötünç isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 02 Mart 

2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, 

"Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

29 Şubat 2016 tarihinde Bitlis ilinde, Bölükyazı köyüne Jandarma ekipleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Ayhan Koçyiğit isimli yurttaş gözaltına alındı. Yolalan 

Beldesindeki baskınlarda ise Şevki Özengin, Sinan İnan, Muhyettin İnan, Aslan Gümüş ve 

Şirin Gümüş isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 02 Mart 2016 tarihinde Bitlis Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yurttaşlardan 

Şevki Özengin ile Muhyettin İnan serbest bırakılırken, Ayhan Koçyiğit ve Sinan İnan ise, 

"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

 

29 Şubat 2016 tarihinde Bitlis ilinde, HDP Siirt Merkez İlçe Eşbaşkanı Benda Erdemci, 

Eruh ilçe girişindeki askeri arama noktasında içinde bulunduğu araç askerlerce durdurularak, 

"Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" iddiasıyla gözaltına alındı.  

 

29 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, DBP Van İl Eşbaşkanı Caziye Duman, il binasından 

çıktığı sırada polislerce gözaltına alındı. 

 

29 Şubat 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis araçlarının 

bekletildiği Eczaneler Sokağı'nda, sokakta geçen 2 gence "Yere yatın, yere yatın" diye 

bağıran özel timleri, gençleri yerde yüzükoyun kelepçeledikten sonra hakaretlerde bulunarak 

gözaltına aldı. 

 

01 Mart 2016 tarihinde Van'ın Muradiye ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP İlçe Yöneticisi Barış Yılmaz ile yerel bir gazetede çalışan Remzi Solmaz 

gözaltına alındı. 02 Mart 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz ve Solmaz, serbest bırakıldı.  

 

01 Mart 2016 tarihinde Urfa ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İsmet 

Balcı ve Zinê Ötünç isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Birecik ilçesinde ise, "örgüte yardım ve 

yataklık" yaptıkları iddiasıyla eş zamanlı gerçekleşen ev baskınlarında Tahir Atmaca ve İsa 

Atmaca kardeşler gözaltına aldı. 

 

01 Mart 2016 tarihinde Bitlis'in Güroymak ilçesinde, özel hareket timleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında DBP İlçe Eşbaşkanı Erin Kutdenur, DBP İlçe Yöneticisi Zabit 

Kayar ve DBP üyeleri Şevder Bingül, Bedrettin Damar ile Abdulmenaf Akkurt gözaltına 

alındı. 05 Mart 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.  
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01 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, DBP Diyarbakır İl Örgütü Yöneticisi Fatma 

Perişan, HDP Kayapınar İlçe Örgütü Yöneticisi Birsen Ölmez ile Meral Çepik ve Fesih Ateş 

isimli parti üyeleri, Sur yürüyüşü için bildiri dağıtımı yaptıkları sırada polis tarafından 

durdurularak gözaltına alındı. Aynı sebepten ötürü Bağlar ilçesinde, Bağlar Halk Meclisi 

üyesi Rırat Turfan ve DBP Bağlar İl Yöneticisi Sinan Ekinci gözaltına alındı.  

 

01 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, Faruk Aydın ile Suphi Söylemez isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. 03 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Söylemez "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  

 

01 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, bir davaya dair ifade vermesi istenen 

ve muhtar aracılığıyla emniyete çağrılan DBP üyesi Ferhat Özyoldaş, gözaltına alındı.  

 

02 Mart 2016 tarihinde Van'ın Muradiye ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınların Muradiye Belediyesi Eşbaşkanı Safure Güneş ile Emrah Gültaş isimli yurttaş, 

"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı.  

 

02 Mart 2016 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Ahmet Çete ve Mehmet Çete isimli kardeşler gözaltına alındı. 03 Mart 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş 

"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.  

 

02 Mart 2016 tarihinde Iğdır iline bağlı Hoşhaber beldesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na 

bağlı askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında 14 yurttaş, “Örgüte yardım ve yataklık” 

ile “Örgüt propagandası” suçlamalarıyla gözaltına alındı. 05 Mart 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 12'si serbest 

bırakılırken, Iğdır Belediye Eşbaşkan Vekili Kasım Ağgün ve belediye çalışanı Oruç Akaslan 

"Örgüte finans sağlamak", "Yardım ve yataklık yapmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" 

iddiasıyla tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, ancak 

farklı bir dosyadan tutuklu bulunan ve 04 Mart 2016 tarihinde tahliye olan Hoşhaber Belde 

Belediye Eş Başkanı Ali Çam, yeniden tutuklandı.  

 

02 Mart 2016 tarihinde Erzincan ilinde, HDP Erzincan İl Yöneticisi Filiz Dikme Pakhan, 

kendilerine gelen 8 Mart broşürlerini kargodan aldığı sırada "broşürler hakkında toplatma 

kararı olduğu" iddiasıyla, polis tarafından gözaltına alındı. Bildirilere el koyan polis, ifadesini 

aldıktan sonra Pakhan'ı serbest bıraktı. 

 

02 Mart 2016 tarihinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, bulunan Erek Meydanı'nda 

düzenlenen 8 Mart etkinliğinin ardından KJA üyesi Edibe Babur, polis tarafından gözaltına 

alındı. 

 

02 Mart 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, özel harekat timleri tarafından 

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki işyerlerine düzenlenen baskın sonucu, Resul ve Mürsel 

Yılmaz kardeşler gözaltına alındı. Yılmaz kardeşler, 04 Mart 2016 tarihinde emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yılmaz kardeşlerin, işyerine satış 

yapmak üzere sipariş verdikleri piller nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.  

 

02 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma 

yasağı ve yasak sırasında ilçede mahsur kalan yurttaşların güvenli bir şekilde tahliyesini talep 
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etmek amacıyla, HDP, DBP, KJA, DTK ve HDK tarafından yürüyüş çağrısı yapıldı. Saat 

16.00’dan itibaren kentte bulunan 13 merkezi noktadan ilçeye giriş yapmak üzere yürüyüşe 

geçen binlerce yurttaşa polis, tazyikli su ve gaz bombaları müdahalede bulundu. Müdahaleler 

sırasında 34 yurttaş gözaltına alındı. 06 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 kişiden Ömer Aktay ve Haşim Tosun isimli 

yurttaşlar tutuklandı.  

 

03 Mart 2016 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesinde,  polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Diyadin Belediye Eşbaşkanı Hazal Aras ile Lülfü Demir, Fevzi Kahraman ve 

Ferhat Birgül isimli yurttaşlar “örgüt üyesi olma” iddiasıyla gözaltına alındı. 04 Mart 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Diyadin Adliyesi'ne sevk edilen 4 

kişiden Ferhat Birgül serbest bırakılırken, Belediye Eşbaşkanı Aras, Demir ve Kahraman 

"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.  

 

03 Mart 2016 tarihinde Batman ilinde, polis ve özel harekât timleri tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında, Batman Belediyesi çalışanı Halis Turan ve isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaş 

"Gürültü eylemine katıldıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı. 4 kişi, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

03 Mart 2016 tarihinde, Gever Halk Meclisi Eşbaşkanı Sibel Çapraz, polis gözetiminde 

tutulduğu İstanbul’daki bir hastanede süren tedavisinin tamamlanması ardından gözaltına 

alındı. SEGBİS yöntemi ili Yüksekova Savcılığı tarafından ifadesi alınan Çapraz, "Örgüt 

üyesi olmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla tutuklandı.   

 

03 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın Suruç ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 

düzenlenecek olan kadın yürüyüşüne çağrı bildirisi dağıtan Suruç Belediye Eşbaşkanı Nazlı 

Binici, HDP İlçe Eşbaşkanı Sara Şahin, DBP İlçe Eşbaşkanı Rojda Binici, Hamide Yavuzer, 

Güler Koşti ile Fatma Taş isimli kadınlar gözaltına alındı. 

 

03 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Ayhan 

Durağı civarında yaşları 15-17 arasında değişen 5 çocuk, polis tarafından durduruldu. 

Çocuklar, yapılan üst aramasının ardından gözaltına alındı. 

 

03 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Belediye İmar İşleri Müdürlüğü 

çalışanları hasar tespitine başladı. Hasar tespiti için Nur Mahallesi'ne giden 2 belediye 

mühendisi, polisler tarafından "Cizre Kaymakamlığı'nın izni olmadan hasar tespit çalışması 

yapamazsınız" denilerek gözaltına alındı.  

 

03 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Merkez Sur 

ilçesinde aralarında 4 yaralının olduğu 12 ve 33 kişiden oluşan iki grup halinde, 19’u çocuk 

45 kişi ilçeden çıkarıldı. Yaralılardan Yunus Süslü isimli yurttaş yaşamını yitirirken, 19’u 

çocuk 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sivillerden isimleri öğrenilenler şöyle: 

Mehmet Salih Pasin, Seda Arslan, Elif Su Arslan (4 aylık bebek), Mehmet Çoreşoğlu, Seniha 

Sürer, İhsan Karatay, Mesut Aygül, Fatma Kaya, Mehmet Şah Pervane, İhsan Biter,  Bahattin 

Erkaplan, Hülya Erkaplan (hamile), M. Can Arslan, Aynur Arslan (35) ve çocukları Gülistan 

(10), Rojda (7), Muaz (6), Özgür (4), DBP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Reyhan Kavak, Remziye 

Tosun ve çocukları Şevin (9) ile Beritan (2), Cengiz Abiş, eşi Emine ve çocuğu Talat (7). 07 

Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından 11’i çocuk 

22 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkartılan 11 çocuktan 10'u (R.A., M.S.K., R.H., S.K., 
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Ö.S., A.A., F.B., M.F.D., Ş.A. ve Y.İ.B) serbest bırakılırken, akli dengesi yerinde olmayan ve 

bu yönde sağlık raporu bulunan M.Ç. adlı çocuk ise "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

Diğer 11 yurttaştan 8’i ise, "Anayasal düzeni bozma" ile "Devletin birliğini ve bütünlüğünü 

bozma" iddiasıyla Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye ifade veren 8 kişi, aynı 

gerekçelerle tutuklandı. Nöbetçi Mahkeme'nin tutuklama kararı verdiği yurttaşların isimleri 

şöyle: M. Can Alpaydıncı, DBP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Reyhan Kavak, Remziye Tosun ve kızı 

Beritan (2), Cengiz Abiş ve eşi Emine, Bedri Oğuz, Ümit Özkan, Deniz Ataş. 

 

04 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ayhan Dağ, şu beyanlarda 

bulundu: “Benim oğlum Muhammed Furkan Dağ, 90 gündür Sur içindeydi. 03.03.2016 

tarihinde saat akşam 17.00 civarında çocuğumun dışarıya tahliye edilen grubun içerisinde 

olduğunu duydum. Oğlum 2 gündür Diyarbakır Çocuk Şubede tutulmaktadır. Çocuğum 12 

yaşında ve ilkokul öğrencisidir. Çocuğum sokağa çıkma yasağı konulmadan önce okul 

arkadaşlarıyla Sur’a dolaşmaya gitmişlerdi. Arkadaşlarıyla Sur’dayken yasak ilan edildi. 

Oğlum suçsuz yere 2 gündür hala çocuk şubede tutuluyor. Serbest bırakılmasını istiyorum. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

04 Mart 2016 tarihinde Dersim ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ali 

Asker Pamukçu, Nazımiye ilçesine bağlı köylerde ise Cahit Taşdelen ve Zeynel Özdemir 

isimli yurttaşlar, "Örgüte yardım ve yataklık" ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Ali Asker 

Pamukçu isimli yurttaş, emniyetteki tamamlanan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, 

"Örgüte yardım yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

04 Mart 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çarşı merkezindeki Büyük 

Merkez Camii önünde soyadı öğrenilemeyen Cevdet isimli bir genç, kobra tipi zırhlı araçtan 

inen maskeli özel harekat polisleri tarafında gözaltına alındı.  

 

04 Mart 2016 tarihinde Hakkari ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Hamza Sayın, Basri Özkan, Azad Timur, Vedat Akar ve Evliya Engin isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı.  

 

04 Mart 2016 tarihinde Maraş ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP İl 

Eşbaşkanı Erhan Yapıcı ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş, gözaltına alındı.  

 

04 Mart 2016 tarihinde, polis tarafından Adıyaman merkezli yürütülen ve Adıyaman, Maraş 

ve Diyarbakır illerinde düzenlenen ev baskınlarında 12 yurttaş gözaltına alındı. 09 Mart 2016 

tarihinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2 kişi serbest bırakıldı. 10 kişi ise (DBP PM üyeleri Kenan 

Can ve Emrullah Kalkan, DBP il yöneticileri Haci Yorulmaz, Naci Korkmaz ve Şeğo Zeytin, 

KJA aktivistleri Vildan Sol, Ezgi Akdoğan ve Hasret Alp ile Hüseyin Karakuş ve Emrah 

Akbaba isimli yurttaşlar) "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

04 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Silopi Belediyesi Eşbaşkanı Emine 

Esmer ile şoförü Cemal Yiğit, belediye binasında polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette 

tamamlanan işlemlerin ardından Cizre Adliyesine sevk edilen Eşbaşkan Esmer ile belediye 

personeli Yiğit, "Örgüt üyesi olmak", "Görevi kötüye kullanmak", "Örgütsel faaliyetlerde 

bulunmak" ve "Kamu malını örgüt faaliyetlerinde kullandırmak" iddiaları ile tutuklandı.  
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04 Mart 2016 tarihinde Van'ın Muradiye ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında HDP eski İlçe Eşbaşkanı Nezir Kızılkaya ve DBP ilçe yöneticisi Hasan Bulut 

gözaltına alındı.  

 

04 Mart 2016 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde, gerçekleşen ev baskınlarında 

Esnaf Narman isimli yurttaş, "Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla gözaltına alındı.  

 

04 Mart 2016 tarihinde Erzurum ilinde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 

okuyan Şefik Bozkurt isimli öğrenci, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Atatürk Üniversitesi 

Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahalesi tamamlanan Bozkurt, ardından polis 

tarafından gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerini ardından 

"Örgüt propagandası" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Bozkurt, mahkeme tarafından serbest 

bırakıldı. 

 

05 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından “ihbar olduğu” gerekçesiyle eş zamanlı 

düzenlenen ev baskınlarında Kasım Kaçar (50) isimli yurttaş gözaltına alındı. 

 

05 Mart 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Ramazan Elmas isimli yurttaş, Depin arama ve 

kontrol noktasında gözaltına alındı.  

 

05 Mart 2016 tarihinde Van ilinde, KJA öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü mitinginde, polis arama noktasından geçen yöresel kıyafetli 5 kadın, 

kıyafetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin 

ardından 5 kadından Hanife Güzel ve Zehra Yobaz isimli yurttaşlar serbest bırakıldı.  

 

05 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Peşmerge Akman (28) ve Abdullah Aslan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Öte 

yandan, ilçe girişinde durdurulan bir araçta 2 kadın gözaltına alındı.  

 

07 Mart 2016 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesinde, askerler tarafından yapılan ev baskınında 

köy muhtarı Resul Nas gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Nas, İlçe Jandarma 

Komutanlığı'na götürüldü. 09 Mart 2016 tarihinde emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Nas, "Örgüte yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

07 Mart 2016 tarihinde Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında HDP Taşlıçay İlçe Eşbaşkanı İbrahim Yaşar, Yeltepe Köy Muhtarı Mehmet Ali 

Budak ile Fesih Aydın isimli yurttaş gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.  

 

07 Mart 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeniköprü Jandarma 

Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan yol kontrolünde Yılmaz Uçar isimli genç gözaltına 

alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçar, "örgüt 

üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Mart 2016 tarihinde Sivas ilinde, polis tarafından öğrenci evlerine yönelik düzenlenen 

baskınlarda, öğrenci ve HDP'li yöneticilerin aralarından bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 17 

kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12 Mart 2016 tarihinde adliyeye 

sevk edilen 11 öğrenci ise, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" 

suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle: Cahit Çadıroğlu, Mert Kaya, 
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Serhat Karakaş, Tuğba Yalçın, Lokman Günan, Kübra Çakar, Mazlum Tonka, Ali Bozkurt, 

Sinan Sayık, Abdurrahman Aşan, ve Beritan Güneşli.  

 

07 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, belediye çalışanı Ahmet Esen, hakkında 

yürütülen bir davada kesinleşmiş hapis cezası kararı çıktığı gerekçe gösterilerek gözaltına 

alındı. Derik Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Esen, hapis cezası kararının yüzüne 

okunmasının ardından tutuklandı. 

 

07 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Abdulkerim Eray (42), Murat 

Burakmak (18), Ömer Müjde (22), Fadıl Cesur (20), Mahfuz Budak(23) ve Volkan Ataş (32) 

isimli yurttaşlar ilçenin farklı noktalarında gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen amca-

yeğen 2 kişi ise hayvanlarını otlattıkları sırada gözaltına alındı. Yurttaşlar, emniyette alınan 

ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

07 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 

ablası Leyla Uyanık'ın görüşüne giden 17 yaşındaki Esra Uyanık gözaltına alındı. Gözaltı 

gerekçesi öğrenilemeyen Uyanık cezaevindeki askerler tarafından çağırılan TEM Şube 

polislerine teslim edildi.  

 

07 Mart 2016 tarihinde Van’ın Saray ilçesinde, KJA üyesi Serap Çeri, Erçek arama 

noktasında polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkında arama kararı bulunan ve Van 

Adliyesi’ne sevk edilen Çeri, tutuklandı.  

 

07 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağının kısmi 

olarak kaldırılması ardından, ilçeye gelen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a, Veli Kaya (22) 

isimli esnaf “Devlet terörüne maruz kaldık” şeklinde tepki göstermesi üzerine, özel harekat 

polisleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı.  

 

08 Mart 2016 tarihinde Malatya ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İnönü 

Üniversitesi'nde okuyan 12 öğrenci, gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin isimleri 

şöyle: Dilek Karakaş, Royan Demirkol, Beritan İnan, Muazzez Kaya, Reşit Bilgiç, Mahmut 

İlik, Şükrü Özalp, Serhat Açıktepe, Ahmet Varlı, Hüseyin Tosun ve ismi öğrenilemeyen 2 

öğrenci. 10 Mart 2016 tarihinde emniyet müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerden 8’i "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

08 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

düzenlenen ev baskınlarında DBP İdil İlçe Eşbaşkanı Cahide Doğan ve İsmail Akbaş isimli 

yurttaş gözaltına alındı. 

 

08 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir 

halinde olan 07 FHY 29 plakalı siyah bir araç özel harekat polisleri tarafından durduruldu. 

Araçta bulunan 5 yurttaş indirildikten sonra, darp edilerek gözaltına alındı. 

 

08 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve bağlı köylerde, özel harekat 

polisleri ile asker tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında 5 yurttaş gözaltına alındı. 09 

Mart 2016 tarihinde Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliye sevk edilen 5 kişiden 4’ü, (Selim Durmuş, Ekrem Ataman, Xebat Ani, Hakkı 

Temel) "örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla tutukladı. Aynur Şekerci isimli yurttaş ise adli 

kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 
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08 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında mahsur kalan 1'i çocuk 13 sivil yurttaş ilçeden tahliye edilerek, gözaltına alındı. 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen R.Ö. (4) isimli çocuk, emniyette tamamlanan 

işlemlerin ardından SHÇEK’e gönderildi. 12 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yurttaşlardan 9’u, "örgüt üyeliği" ve TCK'nin 

302/1 maddesi olan "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" iddiasıyla tutuklandı. 

Tutuklanan isimleri şöyle: Mehmet Yakoğlu (26), Sedat Nurioğlu (21), Ferhat Yurttepe (16) 

Mahsun Saruhan (20), Yunus Özak (28), Ferit Özbek (36), Ahmet Karatay (30), Baran Aslan 

(18), Ömer Atalay (27). 

 

09 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çıkan çatışmalarda oluşan tahribata ilişkin hasar tespit çalışmalarında bulanan isimleri 

öğrenilemeyen 2 mühendis gözaltına alındı. Sabah saatlerinde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında ise Osman Fidan isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

09 Mart 2016 tarihinde Van’ın Çatak ilçesinde, ifade vermek için İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’ne çağrılan DBP’li Belediye Meclis Üyesi Özlem Tuci ve eşi Cihan Tuci 

gözaltına alındı. 

 

09 Mart 2016 tarihinde Van’ın Gevaş ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP İlçe Eş Başkanı Bülent Danış, HDP İlçe Eş Başkanı Nevzat Altındağ, 

Gevaş Belediye Meclis Üyeleri Serpil Sezer, Hayrettin Baydar ile DBP ilçe yöneticileri 

Bedriye Öner ve Nevzat Nihal gözaltına alındı. 10 Mart 2016 tarihinde, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi "Örgüt 

üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

 

09 Mart 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, HDP ve DBP ilçe binalarına eş zamanlı 

polis baskını yapıldı. HDP binasına baskın yapan polis HDP ilçe Eşbaşkanı Selçuk Aladağ'ı 

ve HDP ilçe örgütü yöneticisi Kahraman Bilici'yi gözaltına aldı. Binada bulunan bir 

bilgisayara da el konuldu. 

 

09 Mart 2016 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hakkında arama kararı olduğu 

gerekçesiyle Mehmet Topaloğlu isimli yurttaş gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Topaloğlu, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 

adına suç işlemek" suçlamasıyla ve "Kaçma şüphesi" bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 

 

10 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesi, Yarbaşı Köyü'nde askerlerce düzenlenen ev 

baskınlarında 6 yurttaşı gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü 

belirtildi. Gözaltına alınan yurttaşların isimler ise şöyle: Kudbettin Alkay, Ramazan Örüç, 

Hasret Örüç, Muhittin Uca, Sadık Seba, Fahri Örüç. 11 Mart 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden, Hasret Örüç, 

Kutbettin Altay ve Sadık Saka  "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

10 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, bulunan Mevlana Halit 

Mahallesi'nin 415 Sokağı'nda bir kadın ve yanında bulunan 8-10 yaşlarındaki çocuğu, 

cezaevine görüşe gitmek üzere Diyar TUHAD-DER binasına gittikleri sırada, polis tarafından 

akrep tipi zırhlı araca bindirilerek gözaltına alındı. Anne ve çoğunun kimlik bilgileri 

öğrenilemedi.  
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10 Mart 2016 tarihinde Elazığ ile Dersim'in Hozat ve Pertek ilçelerinde ise, düzenlenen 

ev baskınlarında Fikri Karakuş, Mehmet Ali Can, Hayati Balık ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 

gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 

kişiden Fikri Karukuş, "örgüt üyesi" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

11 Mart 2016 tarihinde Muş'un Varto ilçesinde ve bağlı köylerde, polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında B.A.(15), Faysal Özgül, Mücahit Bingöl, Fevzi Sever, Cemil 

Öztok, Ahmet Yıldız, Yavuz Bingöl ve Sinan Boylu gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri 

öğrenilmeyen 8 kişi, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 15 Mart 2016 tarihinde İl 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Varto Adliyesi'ne sevk 

edilen Faysal Özgül, Sinan Boylu, Fevzi Sever, Cemil Öztok, Mücahit Bingöl, "Örgüt 

üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 5 kişi, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  

 

11 Mart 2016 tarihinde Van’ın Özalp ilçesinde, düzenlenen ev baskınlarından Ergin ataç, 

Yaşar Vergili, Ömer Şener ve soyadı öğrenilemeyen Melek isimli kadın gözaltına alınarak, 

İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.  

 

11 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Sendika.org muhabiri Murat Bay, 

Fransız fotoğrafçı Jan Schmidt Whitley ve serbest fotoğrafçı Orhan Tanhan, bulundukları 

kafede gelen polislerce zırhlı araca bindirilerek gözaltına alındı.  

 

11 Mart 2016 tarihinde Adıyaman ilinde, Musa Aydın isimli üniversite öğrencisi, polis 

tarafından gözaltına alındı.  

 

12 Mart 2016 tarihinde Mardin ilinde, Jiyan Öztürk isimli kadın, sabah saatlerinde ehliyet 

sınavına girmek için Mardin merkeze geldiği sırada gözaltına alındı. Mardin Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürülen ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Öztürk'ün gözaltına alınma 

gerekçesi öğrenilemezken, Öztürk’ün evi polis tarafından basılarak arama yapıldı. 16 Mart 

2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

Öztürk, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

12 Mart 2016 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, Doğubayazıt Belediye Meclis Üyesi Halis Gültekin gözaltına alındı. Emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gültekin, "Örgüt üyeliği" 

iddiasıyla tutuklandı. 

 

12 Mart 2016 tarihinde Mardin'in merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde, polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında belediye eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 11 

DBP üyesi gözaltına alındı.  Gözaltına alınanların isimleri şöyle: DBP Artuklu İlçe Eşbaşkanı 

Mehmet Şirin Gültekin, DBP Kızıltepe İlçe Eşbaşkanı Hakkı Akansel ve parti üyeleri Veysi 

Şimdi, Serdar Dinç, Cengiz Albayrak, Feyzi Fidan, İncile Fidan, Alaattin Güneş, Mehmet 

Sinci, Ahmet Öztürk ve Hediye Öztürk. 16 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 siyasetçi, "devletin birliğini ve ülke 

bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

12 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, İsmail Yaman isimli yurttaş, belediye binası önünde 

polis tarafından gözaltına alındı. 15 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaman, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  
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13 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Kobanê Caddesi'nde seyir halindeki bir 

motorsikletliyi havaya ateş açarak durduran polis, sürücüyü darp etti. İsmi öğrenilemeyen 

genç, polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

13 Mart 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan İpekyolu Caddesi 

üzerinde, Aydın Vardar (23) ile İsmail Yardımcı (22) isimli gençler polis tarafından gözaltına 

alındı.  

 

13 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona 

ermesinin ardından, GABB ve TMMOB üyelerinin, hasar tespiti çalışmaları yapıldı. 

Çalışmalar sırasında heyet üyelerinden ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. 

 

13 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağının bazı mahallelerde kaldırıldığının duyurulması ardından, haber takibinde bulunmak 

amacıyla ilçeye gelen Azadiya Welat Gazetesi Muhabiri Ferit Dere, Urfakapı'da yapılan GBT 

kontrolünün ardından gözaltına alındı. 

 

14 Mart 2016 tarihinde Iğdır ilinde, sabah saatlerinde yapılan polis tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında F.Y., Ö.Ö., S.T. ve C.Ç. isimli gençler, “YPS üye oldukları” iddiasıyla 

gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

 

14 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın Suruç ilçesi Aligor Mahallesi'nde, TEM Şube'ye bağlı 

polislerce bir markete düzenlenen baskında, market sahibi Abdulvahit Günhan gözaltına 

alındı.  

 

14 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, MEYA-DER Siirt Temsilcisi Berivan Karakoyun HDP 

İl binası önünde sivil polislerce gözaltına alındı. Eski bir davasından dolayı ifade vermesi 

gerektiği belirtilen Karakoyun, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 15 Mart 2016 tarihinde, İl 

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 

Karakoyun, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.  

 

14 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, DBP PM Üyesi Fırat Alökmen, 

polis arama noktasında durdurularak ve "Hakkında tutuklanma kararı var" gerekçesiyle 

gözaltına alındı. 

 

14 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, Derik Belediyesi çalışanları Mazlum 

Erek, Fırat Çelik ve Cihan Akar, iş çıkışı polis tarafından gözaltına alındı.  

 

14 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, DBP Ağrı il binasına polis tarafından baskın 

düzenlendi. Binama arama aramanın ardından, binada bulanan 27 partili gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlardan 12’si sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette devam 

eden işlemler sırasında 2 kişi serbest bırakılırken, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye 

sevk edilen 25 kişi ise, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle: 

HDP Ağrı İl Eşbaşkanı Hanım Yıldırım, DBP Ağrı il Eşbaşkanı Barış Demir, Mehmet Çelik, 

Fecri Yakut, Nevzat Ayna, Özlem Demir, Zeynep Mete, Leyla Saraç, Selim Yılmaz, Turan 

Çubuk, Cemil Oğuz, İrfan Yıldız, Cemal Yıldız, Rojdan Erez, Güner Alptekin, İbrahim Cengiz, 

Selçuk Aktürk, Mürsel Yalan, Yasin Yılmaz, Cemal Akkural, Fatma Arığ, Furkan Ekinci ile 

soyadı öğrenilmeyen Sedef, Necmettin. 
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14 Mart 2016 tarihinde Ağrı’nın Hamur ilçesinde, HDP Ağrı İl Eşbaşkanı Hanım Yıldırım 

polis tarafından gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

15 Mart 2016 tarihinde Hakkâri ilinde, polis tarafından düzenlenen eşzamanlı ev 

baskınlarında Nuriye Aktaş, Halit Aktaş ve KURDÎ-DER Hakkari Şube çalışanı Mehmet 

Cura gözaltına alındı. 3 kişi, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest 

bırakıldı.  

 

15 Mart 2016 tarihinde Elazığ ilinde, sabah saatlerinde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 yurttaş gözaltına alındı.  17 

Mart 2016 tarihinde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 

Mehmet Kılıçtepe, Abbas Yıldız ve Hüseyin Yılmaz isimli yurttaşlar, "Örgüt üyeliği" 

suçlamasıyla tutuklandı.  

 

15 Mart 2016 tarihinde Urfa merkez Haliliye ilçesinde, sabah saatlerinde bir ekmek 

fırınına baskın düzenleyen polis, Mehmet Başkale isimli işçiyi gözaltına aldı.  

 

15 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Agit Taşçı 

ve ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 işi İl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

15 Mart 2016 tarihinde Batman ilinde, özel harekât polisleri tarafından düzenlenen eş 

zamanlı ev baskınlarında, Bayram Adıyaman, Orhan Doru, İslam Tutar ve Nedim Aslanlı 

isimli yurttaşlar, "Örgüte üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. 17 Mart 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 4 yurttaş, serbest bırakıldı. 

 

15 Mart 2016 tarihinde Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Erhan Alagöz, 

vermesi gereken bir ifade olduğu gerekçesiyle, polis tarafından gözaltına alındı.  

 

15 Mart 2016 tarihinde Bitlis ilinde, KYK’ya baskın yapan polis, Bitlis Üniversitesi 

öğrencisi 3 yurttaşı gözaltına aldı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Erzurum’un Tekman ilçesinde,  DBP ilçe binasına ve bazı 

adreslere polisler tarafından düzenlenen baskınlarda DBP yöneticileri Cüneyt Koçak, Çetin 

Yalçın ile Eşref Baba, Veysel Yılmaz, Ediphan Kemaloğlu ve Gündüz Narin isimli yurttaşlar, 

gözaltına alındı. 20 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

"Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişi, 

adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Elazığ iline bağlı Yazıkonak Beldesi'nde, polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Vedat Bingöl ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. 2 

yurttaş, emniyet müdürlüğünde alınana ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dağkapı Mahallesi'nde bulunan evine 

polis tarafından düzenlenen baskın sonucu, Emin Çağırcı isimli yurttaş gözaltına alındı. 
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16 Mart 2016 tarihinde Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, İ.A. (17) isimli çocuk ile Orhan Özden 

(20) isimli genç, polis tarafından gözaltına alındı. İlçenin Boyalan köyünde asker tarafından 

düzenlenen ev baskınında ise Adem Çiftçi isimli yurttaş gözaltına alındı. 

 

16 Mart 2016 tarihinde Bingöl ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mehmet 

Tırpancı, Burhan Üzmen, Asım Aydın, Ebubekir Yılmaz, Cahit Harmancı, Mahmut Yıldırım, 

Abdurrahman Dumlu, Şevder Avcı, Hakan İnce ile Diyarbakır'da gözaltına alınarak kente 

getirilen DBP Karlıova İlçe Eşbaşkanı Selim Yıldırım ve oğlu Mahmut Yıldırım gözaltına 

alındı. 17 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 11 kişi 5’ serbest bırakılırken, İnce, Tırpancı, Üzümcü, Aydın, Üzmez ve 

Harmancı, "gizli tanık" beyanları sonucu "Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Eğitim-Sen Üyesi Filiz Akılcağı ile Lokman Akılçağı, İHD Bitlis Şube Başkanı 

Av. Seval Karaçelik, Kadri Apakak, Serhat Koç, Onur Mert, Cihat Kaplan ve Hüseyin Çorak 

adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Tatvan Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından 8 yurttaştan Eğitim-Sen üyesi Lokman Akılçağı, Serhat Koç ve Onur Mert "örgüt 

üyesi" iddiası ile tutuklandı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Muş’un Varto ilçesinde, Tahsin Aktaş isimli yurttaş polis 

tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Aktaş, “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklandı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Eğitim Sen Şube Başkanı Osman Tetik gözaltına alındı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Mehmet 

Emin Sezek isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Elazığ ili Yazıkonak Beldesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Vedat Bingöl ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Urfa’nın Birecik ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 11 yurttaş gözaltına alındı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Antep ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında E.T (16) 

ve C.Ç (15) isimli çocuklar gözaltına alındı. İslahiye ilçesinde ise, sınır hattında 14 kişinin 

jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 18 Mart 2016 tarihinde, E.T (16) ve C.Ç (15) 

isimli çocuklar, "Örgüt propagandası" iddiası iddiasıyla sevk edildikleri adliyede serbest 

bırakıldı. İslahiye ilçesinde gözaltındaki 14 kişiden 11 kişi alınan ifadelerinin ardından serbest 

bırakılırken, adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Erdoğan, Mazlum Doğan ve Sefa Soylu isimli 

yurttaşlar ise, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Maraş ilinde,  polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Sütçü 

İmam Üniversitesi’nde okuyan 12 öğrenci gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında 

Elbistan ilçesinde 4, Pazarcık ilçesinde de 3 kişi gözaltına alındı. 18 Mart 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 10’u 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle: Zinar Doğan, 
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Yüksel Tekin, Vedat Bayram, Vahide Akbal, Sezai Damar, Rojda Özlük, Rojda Tursun, Göktaş 

Yobaş, Eşref Eryılmaz ve Abdullah Hekim Şenel.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Rızgar Dayar isimli genç evinin önünde 

bulunduğu sırada, polisler tarafından apar topar zırhlı araca bindirilerek gözaltına alındı. 

 

17 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Fatma Gezer, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Uğur Gezer, %50 engelli olup, dikkat dağınıklığı bulunan, ancak özel 

eğitim merkezine gidebilen biriydi. 15.03.2016 günü Kaynartepe mahallesinden, özel harekât 

polisleri tarafından gözaltına alındı. Şuan TEM Şubededir. Oğlumun orada olduğunu 

öğrenmek için gittim. Gözaltında olduğunu söylediler. Oğlum ile görüştüm, kendisine avukat 

gönderildiğini, ifadesinin alındığını söyledi. Ama durumu hakkında çok net bilgi sahibi 

değilim. Oğlumun sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

17 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Bağlar Sağlık Ocağı Sakarya 

Caddesi'nde yoldan geçen Aziz Pıçak, (29), Ömer Gültekin (26), Ümit (27) isimli gençler, 

özel harekât polisleri tarafından durdurulduktan kafaları duvara vurularak darp edildi ve 

ardından da gözaltına alındı.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Dirsekli köyünde, polis tarafından 

düzenlenen ev baskınında köy muhtarı Lokman Özyiğit gözaltına alındı.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Kars iline, Newroz kutlamalarına katılmak üzere gelen BP Eş Genel 

Başkanı Kamuran Yüksek, konaklandığı otele gelen polisler tarafından gözaltına alındı. TEM 

Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Yüksek, 

buradan sevk edildiği adliyede alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yüksek’in 

gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlara müdahale 

eden polis, 26 yurttaşı gözaltına aldı. Gözaltında altına alınan 26 kişi, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

 

17 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Batıkent Kavşağı'nda KJA Üyesi 

Gülşen Dehşet, DBP PM üyesi Ercan Sezgin ve Tuncay Ok, polis tarafından durdurularak ve 

darp edilerek gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişi, tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan aynı bölgede, Talat Çetinkaya isimli 

yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi. 

 

17 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Kale Mahallesi Evlibeden 

Caddesi üzerinde bulunan bir eve polis tarafından düzenlenen baskında, Ferman Elma (26) ve 

Gülay Elma (20) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yüzlerce yurttaş 

tarafından kutlanan Newroz kutlamasına müdahale eden polis, müdahale sırasında 

Muhammmed Çicek (14) ve Ahmet Çapkın (16) isimli çocuklar ile Özgür Demir (23) isimli 

yurttaşı gözaltına aldı. 

 

17 Mart 2016 tarihinde Şırnak Uludere ilçesinde, KJA Üyesi Zeynep Babat ile DBP 

Şenoba Belde Örgütü yöneticileri Kutas Babat ve Cemil Gün, polis tarafından gözaltına 

alındı. Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 3 kişi, 

serbest bırakıldı. 
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17 Mart 2016 tarihinde Van ilinde, polis tarafından DBP İl binasına ve İpekyolu ilçesinde 

düzenlenen ev baskınlarında, DBP Van İl Eşbaşkanları Caziye Duman ve Ökkeş Kava’nın da 

bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. 20 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından 19 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi. 10 kişiden 6’sı serbest bırakılırken, 

DBP İl Eşbaşkanları Caziye Duman ile Ökkeş Kava, Naci Yacan ve Osman Aslan isimli 

yurttaşlar "Örgüt Üyeliği' gerekçesiyle tutuklandı.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Muş ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ersin 

Akman, Yunus Şeker, Mesut Erol, Mahsun Yılmaz, Şakir Kandemir, Musa Tulmaç, Muzaffer 

Erden ve soyadı öğrenilemeye Helin isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  8 yurttaş, Muş Emniyet 

Müdürlüğü’ne götürüldü. 

 

17 Mart 2016 tarihinde Adıyaman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

HDP ve DBP’li yöneticilerinde aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 20 Mart 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 

HDP il Eşbaşkanı Zeliha Karınca, DBP İl Eşbaşkanı Rıza Bilgiç, MEYA-DER yöneticisi 

Sabri Bilgiç ile Ali Oğuz, Doğan Abacı, İzet Karadağ isimli yurttaşlar, "Örgüt üyesi olma" 

iddiası tutuklandı.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Dersim’in Pertek ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, Partizan üyeleri Ahmet Elma, Önder Ergen, Yaprak Kurban ve Erol Can 

Şengül isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

 

17 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Kale Mahallesi'nde bulunan bir eve 

polis tarafından düzenlenen baskında Ferhat Elma, Ferman Elma, Özgür Demir, Gülan Elma 

ve İlhan Başaran isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 21 Mart 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülan Elma ve İlhan Başaran 

isimli yurttaşlar,  "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Dersim ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, 8 

Dersim üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı. 21 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 öğrenciden Resul Kıt, Hasan Kemal 

Erdede, Pelda Ülker, Nursöyle Beyhan, Murat Osman Eroğlu ve Barani Yiğit isimli 

öğrenciler, "Örgüt propagandası yapmak", "Gösteri ve yürüyüşe muhalefet etmek" ve "Eğitim 

öğretim hakkını engellemek"  iddiasıyla tutuklandı. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Van'ın Gevaş ilçesi ve il merkezinde, polis tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında 3 yurttaş gözaltına alındı. 23 Mart 2016 tarihinde emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Çelik, Sefer Bakay ve Dilan Bakay, 

"Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

18 Mart 2016 tarihinde Urfa’nın Birecik ilçesinde, HDP ilçe binası önünde bir araya gelen 

yüzlerce kişinin katıldığı Newroz kutlamasına polis, plastik mermi, tazyikli su ve biber 

gazıyla müdahalede bulundu. Müdahale ardından ilçe binası önünde açıklama yapıldı. 

Açıklama bittikten sonra, ilçe binası önünde bekleyen Yusuf Özyılmaz isimli genç polislerce 

gözaltına alındı. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Muş ilinde, Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünü ablukaya alan 

özel harekât polisleri, okuldan çıkan Vedat Güner isimli öğrenciyi gözaltına aldı. 
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18 Mart 2016 tarihinde Şırnak ili, Kumçatı beldesinde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında İbrahim Çakır, Hamit Sirek ve Sait Kıraç isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Nihat Şimşek, Yılmaz Arat ve Yüksel Kişi isimli yurttalar, gözaltına alındı. 

Karayazı Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin adliyeye sevk edilen 3 

kişiden Nihat Şimşek ve Yüksel Kişi 'örgüt üyeliği' iddiası ile tutuklandı.  

 

18 Mart 2016 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde, yol kontrolü sırasında gözaltına alınan 

ve hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenilen Mazlum Gün adlı isimli yurttaş 

tutuklandı.  

 

18 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP İlçe Yöneticisi H. Salih Yıldız ve Nusret Göktaş gözaltına alındı. Silvan 

ilçesinde ise, DBP yöneticisi Muzaffer Tunç, ilçeye bağlı Akçeltik köyünde bulunan evine 

yapılan baskınla gözaltına alındı. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından 57 ayrı adrese düzenlenen ev 

baskınlarında DBP, HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. 20 

Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 5 kişi serbest 

bırakılırken, 22 Mart 2016 tarihinde "Örgüt üyesi olmak" ve "KCK sözleşmesini hayata 

geçirmek” iddiasıyla adliyeye sevk 27 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, HDP Pervari İlçe Eşbaşkanı Abdullah Gündoğdu, 

Pervari ilçesine gittiği sırada jandarma tarafından gözaltına alındı. Gündoğdu, 20 Mart 2016 

tarihinde emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

18 Mart 2016 tarihinde Urfa ilinde, Eyyüp Göncü Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Tutal, 

okulda polis tarafından gözaltına alındı. Tural'ın "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile 

gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

18 Mart 2016 tarihinde Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, "PYD'li oldukları" iddiasıyla sınır 

hattında bulunan 4’ü Rojavalı 8 kişi gözaltına alındı. 20 Mart 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 8 kişiden, 2'si Rojavalı 6 kişi "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

19 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP Dargeçit ilçe Eşbaşkanı Abdurrahman Arslan, Hazni Arslan, Rıdvan 

Gündüz, Ömer Gezer ve Mesut Ağırman isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 21 Mart 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, 302 

Maddeden (Devletin güvenliğine karşı suçlar) tutuklandı.  

 

19 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Et Balık 

Kurumu Caddesi'nde yürüyen 1'i kadın 3 kişiyi durduran polis, 3 kişiyi yüzükoyun yere 

yatırdı. İsminin Rukiye olduğu belirtilen kadın, yerde uzandığı sırada polis tarafından açıldığı 

iddia edilen ateş sonucu bacağından vurularak yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 

ambulans ile hastaneye kaldırılırken, isimleri öğrenilemeyen diğer iki kişi zırhlı araca 

bindirilerek gözaltına alındı.  
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19 Mart 2016 tarihinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, gerçekleştirilen Newroz kutlamasına 

ilişkin haber takibinde bulunan DİHA Muhabiri Doğan Akdamar, polisler tarafından "Bizim 

fotoğrafımızı çektin" denilerek gözaltına alındı. Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürülen Akdamar, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Akdamar'ın 

fotoğraf makinesi ve kamerasına polis tarafından el konuldu.  

 

19 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Newroz kutlamasına katılan 

Mehmet Karaoğlan isimli yurttaş, polisler tarafından "Bizi çekiyorsun" denilerek gözaltına 

alındı. 

 

19 Mart 2016 tarihinde Van Merkez Tuşba ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında İlhan Ürgen, Öznur Ürgen, Muğdat Ürgen, Rıdvan Pulus ve ismi öğrenilemeyen 

2 kişi gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

19 Mart 2016 tarihinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yapılan Newroz kutlamasının 

ardından Muhammed Kaya, Ozan Kaya ve Bünyamin Olgun isimli yurttaşlar, polis tarafından 

darp edilerek gözaltına alındı. 20 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Muhammed Kaya, "örgüt üyesi olmak" 

suçlamasıyla tutuklandı.  

 

19 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, gerçekleştirilen Newroz kutlamalarına 

polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 30 kişi gözaltına alındı. 

Aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 30 kişi, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

 

19 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP ilçe yöneticisi Musa Çetin ve Silopi Belediye çalışanı Siyajin Buruntekin, 

gözaltına alındı. 20 Mart 2016 tarihinde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 2 kişiden Çetin, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

19 Mart 2016 tarihinde Şırnak ili Balveren beldesinde, gittiği Milli Jandarma Karakolu'nda 

gözaltına alınan ve "TEM ifadeni istiyor" gerekçesiyle Şırnak TEM Şube Müdürlüğü'ne 

götürülen Şırnak Belediye Fen İşleri Müdürü Abdurrezak Yıldız, tutuklama talebiyle sevk 

edildiği adliyede, tutuklandı. Dosyada olan gizlilik kararı gerekçesi ile Yıldız'ın hangi iddia 

ile tutuklandığı öğrenilemedi.  

20 Mart 2016 tarihinde Erzurum’un Karaçoban ilçesinde, HDP Karaçoban İlçe Eşbaşkanı 

Mehmet Tilki, evine yapılan polis baskını ile gözaltına alındı. Gözaltına alınarak parti 

binasına götürülen Tilki, buradaki aramaların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tilki, "Örgüte yardım etmek" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

20 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Balveren beldesinde düzenlenen ev baskınlarında 

Şırnak Belediyesi çalışanı Abdurrahim Belge (23), bir soruşturma kapsamında ifadesi olduğu 

gerekçesiyle gözaltına aldı. 

 

20 Mart 2016 tarihinde Hakkâri ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Hakkâri Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Nurettin Tomris gözaltına alındı. İl Emniyet 
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Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen Tomris, serbest 

bırakıldı. 

 

20 Mart 2016 tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde, ilçede gerçekleştirilmesi planlanan 

Newroz kutlamalarına davet amaçlı bildiri dağıtan 6 yurttaş şehir merkezinde polislerce 

gözaltına alındı. 

 

20 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, polis tarafından Ağrı Dağı Öğrenci Derneği ile evlere 

düzenlenen baskınlarda 11 öğrenci gözaltına alındı. 22 Mart 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 öğrenci, "örgüte üye olmak" 

suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan 11 öğrencinin isimleri şöyle: Elif Talat, Hüseyin Eroğlu, 

Fırat Uslu, Tuba Can, Mazlum Doğan Öner, Gazi Yaman, Esra Özakbaş, Hüseyin Bingöl, 

Servet Altın, Burhan Dağ ve Mehmet Kaya 

 

20 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, kutlanması planlanan Newroz 

programını takip etmek amacıyla ilçeye gelen ve isimleri öğrenilemeyen 3 yabancı gazeteci, 

çarşı merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 

gazeteciler, Lice İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

20 Mart 2016 tarihinde Antep ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 11'i 

çocuk 20 kişi gözaltına alındı. 21 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11'i çocuk 20 kişiden, Mahmut Vural, Aydın Bolat, 

Mustafa Taş, Murat Sabul, Ahmet Senci, İsmail Berkpınar, Vedat Aydın Altuğ, Erol Şahin, 

İbrahim Öz ve M.B., Ö.Ö., D.Ç., E.Ü, S.D., E.D., D.K., F.S., Ö.A. isimli çocuklar, "Örgüt 

üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

20 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen Newroz kutlamaları sonrası 

5 kişi gözaltına alındı. 23 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, "Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet", 

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı. 

Tutuklananların isimleri şöyle: Vedat Sarıçiçek, Vedat Kuş, Şeyhmus Ayvedi, Bayram Ender, 

Nazım Ekinci. 

 

21 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Ahmet Yapıci isimli yurttaş, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yapıci, 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Hakkâri ilinde, kent merkezine bağlı mahallelerde bir araya gelerek 

Newroz kutlamasında bulunmak isteyen yüzlerce kişiye polis, valiliğin yasaklama 

gerekçesiyle tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahalelerde ismi 

öğrenilemeyen 5 yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Feqiye Teyran Kültür ve Sanat 

Merkezi çalışanları olduğu öğrenildi.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Metin Sulmaz isimli bir yurttaş, Cizre 

Otogarı'nda bulunan polisler tarafından otogar girişinde hiçbir gerekçe gösterilmeden 

gözaltına alındı. 24 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Sulmaz, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  
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21 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, yüzbinlerce yurttaşın katıldığı Newroz 

kutlamalarının yapıldığı sırada, kutlama alanından ayrılan bir grup genç, Newroz Parkı 

girişinde polislerce durduruldu. Kutlamalar sırasında PKK bayrakları ve PKK lideri Abdullah 

Öcalan'ın posterlerini açtıkları gerekçesiyle durdurulan ve ismi öğrenilemeyen 10 genç, 

gözaltına alındı.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Muş'un Varto ilçesinde ve bağlı köylerde, güvenlik güçleri 

tarafından gerçekleşen ev baskınlarında 1’i gazeteci 8 yurttaş gözaltına alınarak, Varto İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, Barış Mahallesi'ndeki gerçekleşen Newroz kutlamasına, 

Kürt ulusal kıyafetleri ve sarı-kırmızı-yeşil flamalarla girmek isteyen 20 yurttaş, polis 

tarafından gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, "kesinleşmiş cezası" olduğu 

gerekçesiyle Hasan Başaran isimli yurttaş gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Başaran, 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Mardin merkez Artuklu ilçesinde, düzenlenen ev baskınlarında 

Derik eski Belediye Başkanvekili Doğan Özbahçeci, Derik Belediye çalışanı Alaattin Ecer, 

Seydoş Özbahçeci ve Abdullah Ataklı isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 25 Mart 2016 

tarihinde TEM Şubesi'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 

yurttaş, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

22 Mart 2016 tarihinde Elazığ merkez ve Yazıkonak ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında DBP ilçe yöneticisi Nurettin Yeşiltarla ile Müzeyyen İnal ve Faris Altunboğa 

isimli öğrenciler gözaltına alındı. 

 

22 Mart 2016 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, ev hapsinde tutulan Belediye Eşbaşkanı Hüseyin Kılıç ile Belediye Eşbaşkanı 

Eda Kilis’in de aralarından bulunduğu 14 yurttaş gözaltına alındı.  

 

23 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde 

bulunan Halk Meclisi binasına polisler tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında Halk 

Meclisi'nde bulunan 9 yurttaş gözaltına alındı.  

 

23 Mart 2016 tarihinde Urfa ilinde, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde 

öğrenciler tarafından, rektörlük izniyle gerçekleştirilen Newroz kutlamasına polis, gaz 

bombası ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 49 öğrenci gözaltına 

alındı. Öğrencilerin gözaltına alınmasının nedeni “Terli" ve "Yüzleri kızarmış" şeklinde 

gerekçelendirildi. 26 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

26 öğrenci serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 23 öğrenciden 4’ü, "Gösteri yürüyüş 

kanununa muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle: Fevzi 

Acar, Nurettin Binici, Mustafa Aktar ve Seyran Ayan.  

 

23 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde, Sur ilçesinde yaşamını yitiren Dilber 

Bozkurt'un, yüzlerce kişi tarafından düzenlenmek istenen cenaze törenine polis, omuzlarında 

tabut bulunan kitlenin üzerine gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale 

sonrasında Rıdvan Yakut adlı yurttaşı polis tarafından gözaltına alındı. İlçede akşam 
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saatlerinde ise, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Nasrettin Oral isimli öğretmen 

ile Sümeyye Akar isimli bir kişi, polislerce gözaltına aldı. 24 Mart 2016 tarihinde emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan Yakut serbest 

bırakılırken, sosyal paylaşımları nedeniyle ifadeleri alınan Nasrettin Oral isimli öğretmen ile 

Sümeyye Akar isimli yurttaş "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.  

 

23 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Medine İpek, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Recep İpek, yaklaşık 2 yıl önce “örgüte yardım” nedeniyle 1 yıl 1 ay 

cezaevinde kaldı. Önce Mardin Çocuk Cezaevinden daha sonra Diyarbakır D Tipi 

Cezaevinde kaldı. Yaklaşık 9 ay önce de serbest bırakıldı. Bugün sabah saat 09.00 civarında 

oğlum evden çıktı ve gözaltına alındı. Bunu komşularımdan öğrendim. Biz öğrenince gidip 

polis okuluna sorduk, bize gözaltında olduğunu söylediler. Ne için gözaltına alındığını 

bilmiyoruz. Daha önceki mahkemesi de devam ediyordu. O nedenle mi alındı, başka nedenle 

mi bilmiyoruz. Maddi durumum yok avukat tutmak için. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

23 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, DHA ve Mardin Arena Gazetesi Nusaybin Muhabiri Ahmet Akkuş, Mitanni Kültür 

Merkezi yakınlarında özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.  

 

23 Mart 2016 tarihinde Muş ilinde, DBP PM Üyesi Suzan Paçal ve HDP Diyarbakır İl 

Yöneticisi Şahin Sağlam, sabah saatlerinde il merkezi girişinde gözaltına alındı. 25 Mart 2016 

tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen Paçal ve Sağlam, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

23 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, askerler tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 4 yurttaş gözaltına alınarak, Derik Üçyol Jandarma Karakolu'na götürüldü. 26 

Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 

yurttaş, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan yurttaşların isimleri şöyle: 

Murat Özkızıl, Mehmet Temel, Mehmet Dağlı ve Şerif Yıldırım. 

 

23 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, akşam saatlerinde İbrahim Poyraz isimli 

yurttaş polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen Poyraz, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

24 Mart 2016 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, Cihan Hamzaoğlu isimli yurttaş yol 

kontrolü yapan askerler tarafından gözaltına alındı. Hakkında daha önce açılan bir dava ile 

ilgili ifadesi alınmak için gözaltına alındığı öğrenilen Hamzaoğlu, Özalp İlçe Jandarma 

Karakolu'na götürüldü.  

 

24 Mart 2016 tarihinde Dersim’in Hozat ve Pülümür ilçelerinde, düzenlenen ev 

baskınlarında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi Hozat ve Pülümür ilçe emniyet 

müdürlüklerine götürüldü.  

 

24 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında Ağıt Şık isimli yurttaş, gözaltına alındı. 26 Mart 2016 tarihinde tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şık, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 



 

 

 161 

24 Mart 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, TOKİ konutlarının yakınlarında 

M.D. (16), O.D. (17) ve N. A. (15) isimli çocuklar gözaltına alındı. 26 Mart 2016 tarihinde, 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 

çocuk, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

25 Mart 2016 tarihinde Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar Köyü'ne 

düzenlenen ev baskınlarında Yılmaz Kökbalık isimli yurttaş "Örgüt propagandası" iddiasıyla 

gözaltına alındı.  

 

25 Mart 2016 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde, hakkında açılan bir dava ile ilgili 

Bulanık Savcılığı'na ifade vermeye giden Cengiz Yüksel, "Örgüt propagandası yapmak" 

iddiasıyla tutuklandı. 

 

25 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 10 yurttaş 

gözaltına alındı. 

  

25 Mart 2016 tarihinde Maraş'ın Nurhak ilçesinde, HDP Eşbaşkanı Hüsne Güzel Çelik'in 

evine, haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle ve Facebook paylaşımları gerekçesiyle polis 

tarafından baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan olmazken, polis evde bulanan bir 

bilgisayara ve telefonlarına el koydu. 

 

25 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağa sırasında, Gündoğdu 

Mahallesi'nde bulanan evinde top mermisi isabet edin Öğmen Ailesi,  bulunduğu evden 112 

Acil Servisi tarafından çıkartıldı. Evden çıkarılan aile fertlerinden Ferhat Öğmen, polislerce 

gözaltına alındı. 

 

25 Mart 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Cizre ilçesinden Kumçatı beldesine döndüğü sırada 

Kasrik beldesi yakınlarında aracı durdurulan DBP Belde Eşbaşkanı Aziye Durak, gözaltına 

alındı. 

 

25 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, Mülkiye Şimşek adlı yurttaş, gözaltına 

alındı. 26 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen Şimşek, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

25 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Hamdi Duman, İsmail Kömür ve 

Osman Tuna isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 29 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Osman Tuna tutuklandı.  

 

25 Mart tarihinde Van merkeze bağlı İpekyolu ilçesinde bulunan Vali Mithat Bey 

Mahallesi’nde bulunan halı sahaya baskın düzenleyen polis, U.Ç. isimli bir kişiyi öldürdü. 

Olay sırasında Y.G. isimli bir genç ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise gözaltına alındı. Van 

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitiren kişinin YPS Üyesi olduğu ve çatışma 

sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Halı sahada bulanan görgü tanıkları ise, sadece 2 el silah 

sesi duyulduğunu ve ancak çatışmanın yaşanmadığını belirtti.  

 

26 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, 21 Mart günü kentte kullanan Newroz 

etkinliğinin Tertip Komitesi'nde yer alan 7 kişi ve organizasyonun ses teknisyeni 1 kişi 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Tertip Komitiesi Başkanı ve DBP İl 

Eşbaşkanı Hafize İpek, DTK Başkanlık Divan Üyesi Seydi Fırat, Hüsnü Pervane, Avukat 
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Mahmut Çifçi, Abdulgani Alakan, Ramazan Kaval, Ayşe Çelikbilek ve Volkan Orhan Gündüz. 

29 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardınadn adliyeye sevk 

edilen 8 kişiden DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hafize İpek, "örgüt üyeliği" ve "örgüt 

propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı. 

 

26 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın Siverek ilçesinde, eğitimci Serhat Ayebe ile kardeşi 

Lokman Ayebe, polis tarafından düzenlenen ev baskınında gözaltına alındı. 29 Mart 2016 

tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 2 genç, "Örgüt kurmak ve yönetmek" iddiası tutuklandı.  

 

26 Mart 2016 tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesi Timoq köyünde, sabah saatlerinde zırhlı 

araçlar eşliğinde "İhbar var" gerekçesiyle Fahrettin Cengiz ile Sadullah Karabaş isimli 

yurttaşların evlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramanın ardından kimsenin gözaltına 

alınmadığı öğrenildi.  

 

26 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, ismi öğrenilemeyen 2 genç, çarşıda durduruldukları 

sivil polisler tarafından gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

27 Mart 2016 tarihinde Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde, sabah 

saatlerinde asker tarafından düzenlenen ev baskınında Lokman Kabişen isimli yurttaş 

gözaltına alındı. 29 Mart 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Karakolu'nda tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabişen, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

  

27 Mart 2016 tarihinde Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyünde, HDP 

Kağızman İlçe Eşbaşkanı Kemal Avcı, askerlerce gözaltına alındı. 28 Mart 2016 tarihinde 

adliye sevk edilen Avcı, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

27 Mart 2016 tarihinde Ardahan ilinde, askerler tarafından yapılan yol kontrolünde E.G. 

isimli bir yurttaş, gözaltına alındı. 29 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen E.G., "örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası 

yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

28 Mart 2016 tarihinde Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Esentepe köyüne, askerler 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP Gercüş İlçe Eşbaşkanı Edip Aslan, DBP Gercüş 

İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Aslan ile köy muhtarı Abdurrahman Aslan ve Ekrem Aslan, 

Kadri Aslan, Şirin Çiftçi ve Hüseyin Aslan isimli köy sakinleri gözaltına alındı. 30 Mart 2016 

tarihinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 7 kişi, "Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.  

 

28 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın Bozova ilçesine bağlı köylerde, jandarma tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında, "Örgüt propagandası", "örgüt üyeliği" ve "Cumhurbaşkanı'na 

hakaret" suçlamalarıyla 11 yurttaş gözaltına alındı. 

 

28 Mart 2016 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen DBP 4. Olağan 

Kongresi’nde yeni yönetimin belirlenmesinin ardından savcılık talimatını gerekçe göstererek 

asılan Öcalan’ın posterinin kaldırılmasını isteyen polis, posterin kaldırılmasına tepki gösteren 

DBP’li 7 kişiyi gözaltına aldı. 7 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldı.  
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28 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, E Tipi Cezaevi'ne tutuklu arkadaşını görmek için 

giden Hasan Elyakut isimli yurttaş, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Cezaevi 

girişinde askerler tarafından alıkonuldu. Elyakut, cezaevine gelen polislerce gözaltına alındı.  

 

28 Mart 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 

Yeniköprü Jandarma Karakolu'ndaki arama noktasında isimleri öğrenilemeyen 4 genç,  

"YPS'ye katılacakları" iddiasıyla askerlerce gözaltına alındı. Öte yandan Karlı köyüne 

gitmekte olan sivil aracı durduran güvenlik güçleri, araçta bulunan Yüksekova Belediye 

Meclis Üyesi Abdulkadir Akdoğan ve Nasrettin Anuk isimli yurttaşı gözaltına alındı. 

 

28 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, öğretmen Asiye Bulut, Milli Eğitim 

Müdürlüğünde memur Halil Köse ve Maliye Müdürlüğünde memur Ejder Gürbüz isimli 

yurttaşlar, sosyal medyadaki paylaşımların gerekçe gösterilerek gözaltın alındı. 29 Mart 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 

Bulut ve Köse, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası 

yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı. 

 

29 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, polis tarafından Atatürk Lisesi'ne 

düzenlenen baskında, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Eğitim Sen üyesi Nihat Kara, sosyal 

medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kara, savcılık talimatıyla ifade işlemlerinin 

ardından serbest bırakıldı.  

 

29 Mart 2016 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, "Örgüte yardım ve yataklık" ve "Örgüt propagandası" iddiasıyla 11 kişi 

gözaltına alındı.  

 

29 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Yusuf 

Polat ile Emin Sezek isimli yurttaşlar, "örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi "örgüt 

üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

 

29 Mart 2016 tarihinde, 4 farklı şehirde İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik 

gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 öğrenci gözaltına alınarak, Malatya iline getirildi. 

31 Mart 2016 tarihinde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2’si 

serbest bırakılırken, 8 öğrenci "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin 

isimleri şöyle: Taner Evren, Hasan Kaya, Mahmut Derin, Uğur Akın, Hüseyin Sayar, Kerem 

Çaban, Mehmet Timur ve Ümit Doğan. 

 

29 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, bulunan Vezirli köyüne askerler 

tarafından düzenlenen baskında 13 kişi gözaltına alındı. 31 Mart 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden Mehmet Şerif Han 

isimli yurttaş, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım ve yataklık etmek" iddialarıyla 

tutuklandı. 

 

30 Mart 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, polis ve jandarma tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 14 kişi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 14 kişiden, Ahmet Mirzaoğlu, Mahmut Boşceviz ve Fırat Erbağ, 

haklarındaki gizli tanık beyanları ve telefon görüşmeleri delil olarak kabul edilerek tutuklandı.  
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30 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesinde, Kızıltepe Belediye Eşbaşkanı Leyla 

Salman, Dargeçit Belediye Eşbaşkanı Zeynep Sipçik ve Dargeçit Belediye Meclis üyesi 

Yüksel Oğuz ve aracın şoförü Lokman Aydemir, araçla seyahat ettikleri sırada polis 

tarafından gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sipçik, 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 31 Mart 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen 

Selman, Oğuz ve Aydemir ise, "suçluyu kayırma" iddiasıyla tutuklandı.  

 

30 Mart 2016 tarihinde Erzurum ilinde, JINHA Muhabiri Manolya Bulut, "örgüt 

propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı. Bulut, İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin 

alınmasının ardından serbest bırakıldı.   

 

30 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Kumusra 

Çam isimli yurttaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Çam, İl Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.  

 

30 Mart 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde sivil bir aracı durduran güvenlik 

güçleri, Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Abdulkerim Akdoğan, inşaat teknikeri Nasrettin 

Anuk ve 2 kadını yüzükoyun yatırdıktan sonra silahlarıyla poz vererek, söz konusu 

fotoğrafları da medyaya servis etti. İşkenceye maruz kalan 4 kişi, daha sonra gözaltına alındı.  

 

30 Mart 2016 tarihinde Şırnak ili, Dirsekli köyüne giden Mehmet Zahit İkiter ile Muhittin 

Ersoy isimli çocuklar askerler tarafından gözaltına alınarak, İdil İlçe Jandarma Karakolu'na 

götürüldü. 

 

30 Mart 2016 tarihinde Şırnak ili, Kasrik Beldesi'nde bulunan askeri yol kontrol 

noktasından geçen Fazıl Kutlu, Nedim Ergin ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltına 

alındı. Öte yandan Merkeze bağlı İkizce köyünde düzenlenen ev baskınlarından ise, akraba 

oldukları belirlenen Emin Güngen, İsmail Güngen ve Tahir Güngen isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. 

 

31 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, Ağrı Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hizmet verdiği 

Ebru Yalçın Kütüphanesi’ne polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında kütüphane 

çalışanı Ümit Aslan, polis tarafından gözaltına alındı.  

 

31 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Kasım Demir, Davut Keleş ve Nesim Keleş isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

31 Mart 2016 tarihinde Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kargapazar köyüne, askerler 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında, ilçede geçtiğimiz yıl yapılan yol kesme eylemlerine 

katıldıkları gerekçesiyle 18 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki ifadelerin ardından 

adliyeye sevk edilen 18 kişiden 17’si serbest bırakılırken, Muhammed Uzun isimli yurttaş ise 

"örgüt üyeliği" gerekçesiyle tutuklandı. 

 

31 Mart 2016 tarihinde Batman ilinde, polis ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında Aziz Okay, Agit Erdoğan, Serhat Yılmaz, Burak Aba ve Mazlum Gitmez 

isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  
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31 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Birsen Tokay isimli yurttaş, Diyarbakır girişinde 

gözaltına alındı. Daha önce hakkında açılan bir davadan kaynaklı ifade vermesi gerektiği 

iddiasıyla gözaltına alınan Tokay, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

31 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, DBP İl Yöneticisi Hatice Dayan, polis tarafından 

düzenlenen ev baskınında gözaltına alındı.  

 

31 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın Birecik ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında İslim Ünverdi, Mustafa Efe, Müslüm Kaynak ve Ahmet Karaca isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. 

 

31 Mart 2016 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesi Serpmekaya köyüne asker ve polisler 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında aralarında 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 

kişiden zihinsel engelli Aydın Tiryaki, tedavisine devam etmediği gerekçesiyle Elazığ Akıl ve 

Ruh Hastanesine gönderilirken, 01 Nisan 2016 tarihinde Karlıova Jandarma Karakolunda 

alınan ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişiden Sami Tiryaki isimli yurttaş "Örgüt 

üyeliği" ve "propagandası" yapmak iddiasıyla tutuklandı.  

 

31 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP İl 

Yöneticisi Hatice Dayan, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dayan "Örgüte üye kazandırmak" iddiasıyla 

tutuklandı. 

 

01 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında polis 

tarafından iki eve düzenlenen baskınlarında Ahmet Usal isimli yurttaş gözaltına alındı. 

 

01 Nisan 2016 tarihinde Van ili Başkale ilçesi Budak köyünde geçici öğretmenlik yapan ve 

Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Hamdiye 

Saklı, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, 29 Mart'ta yere yüzükoyun yatırıldıktan sonra işkence 

edilerek gözaltına alınan Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Abdulkerim Akdoğan, inşaat 

teknikeri Nasrettin Anuk ile Rojda Tokçu ve Sultan Taş isimli yurttaşlar, 02 Nisan 2016 

tarihinde emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akdoğan ve 

Anuk "örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla, Tokçu ve Taş da "örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  
 

02 Nisan 2016 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde, 29 Mart’ta ev baskınları sonucu 

gözaltına alınan 14 kişiden DBP Bulanık İlçe Eşbaşkanı Faruk Çiftçi, DBP İlçe yöneticisi 

Aydın Çelik, Melik Çelik ve Ömer Ekmekçi, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, ifade vermeye giderken gözaltına alınan Silvan Belediyesi 

Meya Kadın Merkezi çalışanı Narin Çapan, 02 Nisan 2016 tarihinde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.  

 

03 Nisan 2016 tarihinde Urfa ilinde, TUHAD-FED öncülüğünde PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın 67'nci doğum günü için yapılacak etkinliğe katılmak üzere İzmir'den gelen İzmir 

TAY-DER Eşbaşkanı Seda Tarıkulu ve beraberindekiler Halfeti girişinde gözaltına alındı.  
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TUHAD-FED öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 67'nci doğum günü için 

yapılacak etkinliğe katılmak üzere, 02 Nisan 2016 tarihinde Siirt ilinden Urfa ili Halfeti 

ilçesi Ömerli köyüne gitmek üzere hareket eden grubun bulunduğu otobüs, Siverek ilçesinde 

durduruldu. Otobüse el koyan polisler, 42 kişi yurttaşı da gözaltına aldı.  

 

TUHAD-FED öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 67'nci doğum günü için 

yapılacak etkinliğe katılmak üzere, 03 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinden Urfa ili 

Halfeti ilçesi Ömerli köyüne gitmek üzere hareket eden gruba, Urfa'nın Halfeti ilçesi yol 

ayrımında polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sonrası DBP PM üyeleri Selahattin 

Kaygusuz ve Selahattin Demir ile GÖÇDER Yöneticisi Gülbahar Emrah'ın da aralarında 

bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.  

 

04 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Herden 

Tatlısoy'un görüşüne giden Fatma Aktali isimli yurttaş, "araması var" gerekçesiyle polisler 

tarafından gözaltına alındı.  

 

04 Nisan 2016 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Viranşehir köyünde askerlerce 

gözaltına alınan Mehmet Hatip Özdemir, sevk edildiği adliyede "örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

04 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu İlçesi’nde bulunan Musa Anter Parkı 

yanında bir aracı durduran polis, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi gözaltına 

aldı. Polisler yurttaşları yere yatırarak araçta arama yaptı.  

 

04 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, polis servisine yönelik bombalı saldırıyla 

yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 9 kişiden S.K. ve Z.Ö. hakkında "Devletin Birliğini 

ve Ülke Bütünlüğünü Bozma", "Tasarlayarak Öldürme" iddiasıyla Ç.İ. ve V.K. hakkında ise 

"örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 05 Nisan 2016 tarihinde ise, adliyeye sevk edilen A.Ç. 

ve Ö.G. isimli kişiler 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'Tasarlayarak 

öldürme' iddiasıyla tutuklandı.  

 

05 Nisan 2016 tarihinde Van ilinde, DBP Tuşba İlçe Eşbaşkanı Saim İpekten ve 

beraberindeki parti yöneticileri Musa Tayfun ile Ercan Yılboğa DBP il binasına gittikleri 

sırada, Bahçıvan Mahallesi’nde polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

05 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, Ergani Belediye Eşbaşkanı Aygün Taşkın ve Belediyesi Meclis Üyesi Sabiha 

Alçiçek'in de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.  07 Nisan 2016 tarihinde, Jandarma 

Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi "örgüt 

propagandası" ve "öz yönetim ilanına zemin hazırlamak" gerekçesiyle tutuklandı.  

 

05 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağını protesto etmek ve PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek 

amacıyla HDP ve DBP Hakkari il örgütleri tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe polis, tazyikli 

su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında HDP Hakkari İl Eşbaşkanı 

Metin Besi ile ismi öğrenilemeyen engelli bir yurttaş gözaltına alındı. 
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05 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağını protesto etmek ve PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek 

amacıyla HDP ve DBP Hakkari il örgütleri tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe polis, tazyikli 

su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalede 8 kişi gözaltına alındı. 6 Nisan 2016 

tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 8 kişiden HDP İl Yöneticisi Rahmi Kurt, tutuklandı.  

 

05 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Hilvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 9 yurttaş gözaltına alındı. 07 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden Serhat Baytak, Hasan Şahin, Mehmet 

Erbey ve M. Sancar isimli yurttaşlar, "Örgütsel faaliyet ve doküman taşımak" ve "Kurye 

olmak" iddialarıyla tutuklandı.  

 

05 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında 7 yurttaş gözaltına alındı. 07 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3’ü "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

06 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, DİHA stajyer muhabiri Fırat Duymak ile 

MEYA-DER Botan Eşbaşkanı Mele Kasım Yiğit, içinde bulundukları araçta "bomba olduğu 

şüphesi" polis tarafından gözaltına alındı. Duymak ve Yiğit, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde, 

tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 

 

06 Nisan 2016 tarihinde Erzurum ilinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında Dilaver Erçek, Sinan Taş, Fedai Akbaş, Adem Gürbüz ve Sedat Yıldız isimli 

öğrenciler gözaltına alındı. 09 Nisan 2016 tarihinde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 5 öğrenci "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

06 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, sağlık çalışanı Ercan Üzün ve 

öğretmen Fatma Akkaya, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzün ve Akkaya, sosyal medya paylaşımları 

gerekçe gösterilerek tutuklandı. 

 

06 Nisan 2016 tarihinde Van ili Erciş ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 16 kişi gözaltına alındı. Tamamlana ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 16 kişiden 12'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 kişi ise (Erciş Belediyesi 

Meclis Üyesi Halil Yılmazer, Erciş Belediyesi Çalışanı Fesih Ağtepe, Abdulkadir Köroğlu) 

"devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalışmak" gerekçesiyle tutuklandı. DBP 

Erciş eski ilçe eşbaşkanı Abidin İnci ise, facebook hesabı üzerinde yaptığı paylaşımında 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı. 

 

06 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesinde, düzenlenen ev baskınında Ekrem İke 

ve Nasır Üren (67) isimli yurttaşlar gözaltına alınarak, zırhlı araçlarla İlçe Jandarma 

Komutanlığı'na götürüldü.  

 

07 Nisan 2016 tarihinde Muş ili Varto ilçesi Teknedüzü köyüne askerler tarafından 

düzenlenen baskında, 4 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 77 yaşındaki Sise Bingöl isimli 
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yaşlı kadın, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 09 Nisan 2016 tarihinde, tamamlanan 

sorgularının ardından adliyeye sevk edilen DBP Muş İl Genel Meclis Üyesi Metin Aydoğdu, 

Teknedüzü Köyü Muhtarı Ali Rıza Şahin ile Mehmet Hayme isimli yurttaş, "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

07 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, Uzman Çavuş Said Çelik'in Tepe 

Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ardından düzenlenen ev 

baskınlarında, olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle 9 yurttaş gözaltına alındı. İlçe Jandarma 

Taburu'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden Ahmet 

İnanç, Mervan Demir, Ozan Oral, Yusuf Çelebi, Şirin Kılıç ve Ömer Uygun isimli yurttaşlar 

"örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Nisan 2016 tarihinde Van ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 3 kişi 

gözaltına alındı. 09 Nisan 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest 

bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Beytullah Elter ile Fırat Kırdağ, "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı. 

 

07 Nisan 2016 tarihinde Batman ilinde, polis tarafından düzenlenen eşzamanlı ev 

baskınlarında SES Batman Şube sekreteri Cihan Tüzün, SES üyesi Bayram Güzel, Eğitim Sen 

üyesi Ender Onur Künteş ile ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı.  

 

07 Nisan 2016 tarihinde Adıyaman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP 

eski İl Eşbaşkanı Zeynal Mutlu, gözaltına alındı. 08 Nisan 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mutlu, “örgüt üyesi olmak” 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Nisan 2016 tarihinde Van ilinde, DBP Van İl Örgütü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Öğrenci Derneği (YÖDER) binalarına, akşam saatlerinde polis tarafından eş zamanlı 

baskınlar düzenlendi. Baskınlara "Yasaklı kitapların bulunduğu yönünde ihbar alındığı" 

gerekçe gösterildi. DBP il binasından bir kişi, YÖDER'de ise 4 öğrenci gözaltına alındı.  

 

08 Nisan 2016 tarihinde Siirt ilinde, DİHA Muhabiri Engin Eren, kent merkezinde haber 

takibi yaptığı sırada polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyette kamera ve fotoğraf 

makineleri incelenen Eren, daha sonra serbest bırakıldı.  

 

08 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Ömerli ilçesinde, HDP ve DBP ilçe binalarına, savcılık 

talimatı ile özel harekatçı polisler tarafından, ihbar olduğu gerekçesiyle baskın düzenlendi. 

Yaklaşık bir saat süren aramada bir şey bulunmazken, DBP ilçe eşbaşkanları Mahmut 

Özdemir ve Esma Yılmaz ile HDP İlçe Eşbaşkanı Elmas Demircan gözaltına alındı. 11 Nisan 

2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi 

“Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

09 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Balveren beldesine Dağkonak köyünde, düzenlenen ev 

baskınında Mevlan Güngen isimli yurttaş gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gürgen, 

çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

 

09 Nisan 2016 tarihinde Urfa ilinde, SGK’nın sözleşme yenilemediği  Özel Ursu Hastanesi 

çalışanları, tepkilerini göstermek üzere Topçu Meydanı'na yürüyüş düzenlemek istedi. 



 

 

 169 

Paşabağı Mahallesi'nde bulunan hastaneden yürüyüşe geçen aralarında doktor ve hemşirelerin 

de bulunduğu sağlık emekçilerine, yürüyüş kortejinin önünü kesen polis tarafından joplarla 

müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında 3 kişi gözaltına alındı. 

 

10 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, KJA binası ve DBP Yerel Yönetimler Bürosu'na 

polis tarafından baskın gerçekleştirildi. Ev adreslerine de düzenlenen baskınlarda, DBP ve 

KJA yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 

isimleri şöyle: Çimen Işık, Turan Genç, Pero Dündar, Olcay Kanlıbaş, Seher Tümer, Yusuf 

Koyuncu, Orhan Karaca, Serdar Tosun, Ercan Burakmak, Fırat Alökmen, Zozan Toprak, 

Fevzi Akdemir, Aziz Mahmut Çınar, Abdullah Cin. 12 Nisan 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı. 

Tutuklanan isimlerin şöyle: Demokratik Yerel Yönetimler Birliği Eşbaşkanı Çimen Işık, DBP 

PM üyeleri Pero Dündar, Olcay Kanlıbaş ve KJA üyesi Zozan Toprak. 12 Nisan 2016 

tarihinde, Mardin'e götürülen DBP PM üyesi Fırat Alökmen, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 14 

Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

12 kişiden Rıdvan Sincar, Turan Genç, DBP PM üyeleri Yusuf Koyuncu, Abdullah Cin, 

Serdar Tursun, DBP Yenişehir İlçe Yöneticisi İbrahim Durmuş ve Mehmet Taha Burakmak, 

“örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Fırat Yıldız, Fatma Duman, Orhan Karaca, Aziz 

Mahmut Çınar ve Fevzi Akdemir ise "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.  

 

10 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ilinde, DBP Yüksekova İlçe Eşbaşkanı Rüstem Demir, 

kent merkezi girişindeki Depin arama ve kontrol noktasında gözaltına alındı. İl Emniyet 

Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, 

tutuklandı.  

 

10 Nisan 2016 Van ilinde, Yüksekova Belediyesi Meclis Üyesi Remziye Yaşar ve BDP 

Yüksekova eski ilçe Başkanı Nail Durmaz, polis tarafından gözaltına alındı. 14 Nisan 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar ve 

Durmaz "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

10 Nisan 2016 Van ilinde, DİHA stajyer muhabiri Ziya Ataman, haber takibinde bulunduğu 

sırada polis tarafından gözaltına alındı.  11 Nisan 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ataman, “Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

10 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi, Esendere yolunda 2 genç, Efeler 

Taburu'na bağlı jandarma özel harekatçılar tarafından gözaltına alındı. 2 gençten Mehmet 

Çelik emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

10 Nisan 2016 tarihinde Van ilinde, DBP PM üyesi Rıdvar Sincar, evine gittiği sırada polis 

tarafından gözaltına alındı.  

 

10 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Ethem Kızılcan isimli yurttaş gözaltına 

alındı. 11 Nisan 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemleri 

ardından adliyeye sevk edilen Kızılcan, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.   
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10 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, Genel İş Sendikası Şırnak Şube 

Eşbaşkanı Zeynep İdin, polis kontrol noktasında gözaltına alındı.  

 

11 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, 

Hakkari Belediyesi Eşbaşkan Yardımcısı Derya Çiftçi, SES Hakkari Denetleme Kurulu 

Başkanı Metin Demirel ile Ömer Kaya ve İsmet Tuncer isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı Dilek Hatipoğlu'nun görevini vekaleten yürüten Fatma Yıldız 

ise, kentin girişinde bulunan Tekser Konutları civarında özel harekat polisleri tarafından 

gözaltına alındı. 12 Nisan 2016 tarihinde ise, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Belediye Meclis üyesi Hasan Yiğit ile Kazım Yalçın ve Hamdullah Çelebioğlu isimli esnaf 

gözaltına alındı.  13 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Çiftçi, Demirel, Yiğit, Yalçın, Tuncer, Çelebioğlu tutuklandı. Kaya ise 

denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı.  

 

11 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hizni Uğur, Silopi 

ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınında gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur, tutuklandı.  

 

11 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Abdullah Güngen ve Nezir Katar isimli 

yurttaşlar, kent merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. Cudi Mahallesi'nde 

gerçekleştirilen ev baskınlarında ise, Hakim İrmez ve Dündar Sansür isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı.  

 

11 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, özel hareket polisleri tarafından 

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan ev baskınında Sekvan Çağatay isimli yurttaş gözaltına 

alındı. 15 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen Çağatay, "örgüte yardım ve yataklık" yaptığı iddiası ile tutuklandı.  

 

11 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesine jandarma özel harekatçılar tarafından 

bir köye düzenlenen baskında, C.Ş., Y.Ş. ve R.Ş. isimli yurttaşlar gözaltına alınarak İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

11 Nisan 2016 tarihinde Batman ilinde, Emine Erkan ve Pelda Bal isimli yurttaşlar, 

Diyarbakır Caddesi'nde yürüdükleri sırada polis tarafından gözaltına alındı.  

 

12 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, özel harekat timleri tarafından düzenlenen ev baskınında DİHA Muhabirleri 

Meltem Oktay ve Uğur Akgül, gözaltına alındı. 14 Nisan 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gazetecilerden Oktay, "örgüt 

üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla ifadesi alınan 

Akgül ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

 

12 Nisan 2016 tarihinde Antep ilinde Araban ilçesinde, askerler tarafından 16 kırsal 

mahalleye düzenlenen baskınlarda 8 kişi (Hasan Sabancı, Mehmet Şeker, Bekir Çelik, Ekrem 

Kendirci, Arif Pekmezci, Cengiz Geçili, Müslüm Ateş ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş) 

gözaltına alındı. 

 

12 Nisan 2016 tarihinde Mardin ilinde, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ifade vermek 

için giden ancak gözaltına alınan ve tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
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edilen HDP Mardin İl Eşbaşkanı Aysel Erol, "Örgüt örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

13 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Mahsum Akkaya ile Özge Adanur 

isimli öğretmenler, sosyal medyada paylaşımları gerekçe gösterilerek polisler tarafından 

gözaltına alındı. 

 

13 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, üniversite öğrencisi iken hakkında 

açılan soruşturma nedeniyle Şahin Eye isimli genç gözaltına alındı. 15 Nisan 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eye, 'örgüt üyesi 

olma' iddiasıyla tutuklandı.  

 

13 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Hilvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, sosyal medya yolu ile "Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri" iddiasıyla 7 yurttaş 

gözaltına alındı. 14 Nisan 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5’i (Yunus Toprak, Müjdat Turgut, 

Mecnun Toprak, Adil Turtgut ve Hasan Cıdır) tutuklandı.  

 

13 Nisan 2016 tarihinde Kars ilinde, şehirlerarası terminalde durdurulan Özgür Halk dergisi 

çalışanı Refik Bayram, sivil polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

13 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ilinde, DBP Şırnak İl Eşbaşkanı Yahya İdin Cizre girişinde 

bulunan polis kontrol noktasında yapılan aramalar sırasında gözaltına alındı. 14 Nisan 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdin, "örgüt 

üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklandı.  

 

13 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınında, Belediye Eşbaşkanvekili Hüsnü Beşer gözaltına alındı.  

15 Nisan 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Beşer, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

13 Nisan 2016 tarihinde, Hakkari İl Genel Meclis üyesi Zeynep Yılmaz, Üzümcü Köyüne 

yapılan ev baskınında gözaltına alındı. 14 Nisan 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, 14 Ağustos 2015'te ilan 

edilen özyönetim açıklamasına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.  

 

13 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında Hamza Tunç (19) isimli bir genç, darp edilerek gözaltına alındı.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 

ekipler tarafından, sabah saatlerinde DBP İl ve Kayapınar İlçe Örgütü binalarına baskın 

düzenlendi. Baskın yapıldığı haberi üzerine parti binasına gelen DBP İlçe Örgütü 

Eşbaşkanları Mustafa Uyguner ve Sevim Adsoy, polislerce gözaltına alındı. Parti binalarının 

yanı sıra parti yöneticilerinin de evlerine düzenlenen baskında, DBP İl Eşbaşkanı Ali Şimşek 

gözaltına alındı. 17 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Uyguner, Adsoy ve Şimşek, "örgüt üyesi olmak" tutuklandı.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesinde, gerçekleştirilen eş zamanlı ev baskınlarında 

17 kişi gözaltına alındı. 16 Nisan 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan 
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ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest 

bırakılırken, 10 kişi ise haklarından gizlik tanık beyanları ve telefon dinlemeleri olduğu 

gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle: Kerem Çeliker, Savaş Albayrak, Erol 

Çetin, Yusuf Acar, Aydın Çakır, Murat İş, İzzet İş, Ersin Avcı, Hakan Bozlak ve Abdullah 

Çakır. 
  
14 Nisan 2016 tarihinde Bingöl ili, merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kişi 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ‘köy komisyonları’ oluşturdukları ve yer aldıkları 

gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. 15 Nisan 2016 tarihinde, Karlıova İlçe Jandarma 

Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 kişiden 

16’sı serbest bırakıldı. 5 kişi ise (Süleyman Acıyan, Serhat Keçi, Hasan Ortağ, Hasan Bayram 

ve Engin Oymak) 'Örgüt üyeliği' ve 'Örgüt propagandası' yapma iddialarıyla tutuklandı.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP Gençlik Meclisi üyesi Mahmut Çelik ve Önder Almaz, sosyal medya 

hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve yorumlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Elazığ ili Palu ilçesinde, düzenlenen ev baskınında DBP İl 

Yöneticisi Ramazan Ayan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar gerekçe 

gösterilerek gözaltına alındı. 15 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayan, 'örgüt propagandası' yapmak iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınında Mehmet Dalmış (45) isimli yurttaş gözaltına alındı. İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, yasaklar sırasında zarar gören 

yurttaşlarla dayanışmak amacıyla ilçeye gelen 3 gönüllü, mahallede yardım dağıttığı esnada 

polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Halil Kaya olduğu 

öğrenilirken, diğer 2'sinin isimleri öğrenilemedi. 

 

14 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili, Şırnak Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mehmet Barut, 

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda polisler tarafından gözaltına alındı. 

 

14 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Hakkari Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 

düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliğini takip ettiği sırada Van TV Muhabiri Zeki Dara, 

polis tarafından gözaltına alındı. Atatürk Polis Karakolu'nda götürülen Dara, alınan ifadesinin 

ardından serbest bırakıldı. 

 

14 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Güngör Mahallesi'nde 7 genç, 

özel harekatçı polisleri tarafından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından yapılan 

ev baskınında M.A. (16) isimli çocuk gözaltına alındı. 16 Nisan 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., "hakkında gizli tanık 

ifadesi olduğu" gerekçesiyle "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  
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15 Nisan 2016 tarihinde Maraş ili Merkez Dulkadir ilçesi Terolar bölgesinde, 8 Alevi 

mahallesinin ortasına yapılamak istenen mülteci kampının başka bir yere inşa edilmesini talep 

etmek amacıyla direniş başlatan yurttaşlara yönelik gerçekleşen Jandarma müdahalesi 

sırasında, protestolara katıldıkları belirlenen 5'i çocuk 8 kişi (H.K., İ.Y., S.Ü., S.A. ve M.Ç. 

isimli çocuklar ile Ali Çiftçi, Alper Sarıçam ve Ahmet Kocar), gerçekleştirilen ev baskınları 

sonucu gözaltına alındı.  

 

15 Nisan 2016 tarihinde Siirt ilinde, Sercan Kadırhan isimli yurttaş, akşam saatlerinde polis 

tarafından gözaltına alındı. Şırnak'a götürülen Sercan Kadırhan isimli yurttaş, savcılık 

ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kadırhan, "Yeni delillerin bulunabileceği" gerekçesiyle 

tekrar gözaltın alındı. 17 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen Kadırhan, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.  

 

16 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen eş 

zamanlı yapılan ev baskınlarında 3'ü çocuk 5 yurttaş (M.D. (15) A. Ş. (16), Y. K. (16) ile 

Serhat Direk ve Tajdin Direk) gözaltına alındı.  

 

16 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Hilvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında İbrahim Demir isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

16 Nisan 2016 tarihinde Van ilinde, farklı kentlerde ilan edilen sokağa çıkma yasakları 

sırasında yaşamını yitiren Miraz Başak ile Mehmet Şerif Akdoğan için düzenlenmek istenen 

cenaze törenine, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 4 yurttaş gözaltına aldı. 

 

17 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesinde, askerler tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında, 4 yurttaş (Serdar Karadağ, Nuri Demirtaş, Egît Çelebi ve Fırat Gül) gözaltına 

alındı. 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardında serbest 

bırakıldı. 

 

17 Nisan 2016 tarihinde Şırnak merkez, ilçe ve köylerinde, farklı tarihlerde gözaltına 

alınan 8 yurttaş (Fırat Bayar, İsmail Güngen, Selim Güngen, Hamit İke, Baki Sondak, 

Abdurrahman Tunç ile isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaş), emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

18 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında 4 yurttaş gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Segvan Aytuğ, Ali Sümbül ve Hekim 

Yorga “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.  

 

18 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Kumçatı beldesinde, HDP Şırnak Milletvekili Leyla 

Birlik'in şoförü Ahmet Erkan ve belediye çalışanı Mahmut Sevik gözaltın alındı. Erkan ve 

Sevik, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

18 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınında, Mehmet Konur isimli yurttaş gözaltına alındı. 

 

18 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Serdar Gün, Mehmet Güzel isimli 

yurttaşlar ilçe girişinde ve soy ismi öğrenilemeyen Seyithan isimli yurttaş ise polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alındı.  
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18 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 10 yurttaş (Ramazan Şengel, Mazlum Suer, Emrullah Arıs, Abdulaziz Dakak, 

Ahmet Çelik, Şahin Doğan, Çetin Ekinci, Faysal Dinek ile bedensel engelli olan İbrahim 

Çiftçi ve Aziz Kanar) gözaltına alındı. 

 

18-19 Nisan 2016 tarihlerinde Bingöl ili Karlıova ilçesi Yiğitler köyünde ve köyü bağlı 

mezrada, gerçekleştirilen ev baskınlarında "Köy komisyonları kurmak" gerekçesiyle 12 kişi 

gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü  

(Aşit, Deniz Ay, Mehmet Altun ve Ferazzeddin Ayak) 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklandı.  

 

18-19 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir mahallesinde, özel 

harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı. 22 Nisan 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i 

serbest bırakılırken, İrfan Bor, Lokman Abi ve Ciwan Yemen isimli yurttaşlar “örgüt üyesi 

olmak” iddiasıyla tutuklandı.  

 

19 Nisan 2016 tarihinde Antep ili Nizip ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP İlçe Eşbaşkanı Songül Taydaş, HDP İlçe Yöneticisi Yasin Arslan, DBP 

İlçe Yöneticisi Muharrem Polat ve Polat'ın ağabeyi Cemil Polat, Hasan Demir, Yılmaz 

Kabakulak, Ramazan Karagöz ve Serdar Yılmaz gözaltına alındı. 22 Nisan 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi "Örgüt üyesi 

olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" tutuklandı.  

 

19 Nisan 216 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Nevzat Şahin, Yaşar Şahin ve Sürmeli Eşsiz isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

21 Nisan 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

20 Nisan 2016 tarihinde Muş Merkez ili Hasköy ve Bulanık ilçelerinde, polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında, "Örgüte yardım" iddiasıyla 35 kişi gözaltına alındı. 23 Nisan 

2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 35 kişiden 15’i "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 15 

kişinin isimleri şöyle: Bulanık Belediye Eşbaşkanı Figen Yaşar, Belediye Meclis Üyesi Zafer 

Sönmez, DBP İl Genel Meclis Üyesi Seyithan Akkaya, HDP Yoncalı Beldesi Eşbaşkanı Tahir 

Ağcan, Muhsun Suna, Veysi Kaya, Seyithan Kaya, Zülfikar Gündüz, Zahir Yürekli, Fesih 

Akdeniz, Cemil Akdeniz, Muharrem Özbent, Celal Koçkar, Orhan Çarıkçı ve Mehdi Kızılsoy.  

 

20 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, Belediye Kültür Merkezi’nde mevlit 

verildiği sırada düzenlenen polis baskınında, DİHA Muhabirleri Süheyla Ölmez ve Mahsum 

Molak ile MEYADER Cizre Eşbaşkanı Mele Kasım Yiğit, MEYA-DER yöneticileri Mele 

Halil Dayan ve Mele Ali Nas ile Ramazan Yurttapan isimli bir öğrenci gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, 6 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İdil Belediye 

eşbaşkanları Mehdi Arslan ve Nevin Oyman Girasun, ifadeleri alınmak üzere çağrıldıkları 

emniyette gözaltına alındı. 22 Nisan tarihinde emniyette tamamlanana ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Yiğit, Dayan ve Nas "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  
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21 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde bulanan köylere, özel timler 

tarafından baskın düzenlenen baskınlarda, "kaçak" sigara bulunduğu gerekçesiyle Rubar 

Düzen isimli bir yurttaş gözaltına alındı.  

 

21 Nisan 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 5 yurttaş 

gözaltına alındı. 22 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 5 kişiden Şahin Demirhan isimli yurttaş, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

21 Nisan 2016 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesinde, DİHA Muhabiri Doğan Akdamar, 

sivil polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

21 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Feride Benzer ve Zeytin Akman isimli kadınlar gözaltına alındı. 

 

21 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Silvan Belediyesi Meclis üyesi 

Afif Durğaç'ın arabası, Diyarbakır Caddesi üzerinde seyir halindeyken polisler tarafından 

durduruldu. Aracın "Bomba yüklü" olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirten polis, Durğaç'ın 

yanı sıra araçta bulunan HDP İlçe Eşbaşkanı Hülya Biçen ile isimleri öğrenilemeyen HDP'li 3 

kadın yöneticiyi gözaltına aldı. Araçta yaklaşık 1 saat arama yapılmasının ardından, ihbarın 

asılsız çıkması üzerine 5 kişi serbest bırakıldı.  

 

21 Nisan 2016 tarihinde Urfa ilinde, HDP Urfa İl Eşbaşkanı Ayşe Sürücü, kent girişinde 

polis tarafından gözaltına alındı.  

 

22 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, askerler tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 

 

22 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, özel hareket polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında 4 yurttaş (Mizgin Gelgi, Faysal Ayna, Lokman ve Yakup Erol) 

gözaltına alındı. 23 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 4 yurttaş, "Örgüt üyesi olmak" iddiası tutuklandı.  

 

22 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Silopi Belediyesi çalışanı Muhyettin Mete ve oğlu Hasan Mete gözaltına alındı. 

23 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen baba ve oğul, "örgüte yardım" ettiği iddiasıyla tutuklandı.  

 

22 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 5 yurttaş gözaltına alındı. 23 Nisan 2016 tarihinde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Feride Benzer, Zilan Tetik ve Zeytin 

Akman "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. 

 

22 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesi, Kuruçay köyünde ikamet eden Ali Kaya 

isimli genç, sosyal medya paylaşımlarında "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği" 

iddiasıyla gözaltına alındı. 23 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklandı.  
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23 Nisan 2016 tarihinde Batman ilinde, Koçerler Bulvarı'nda haber takibinde bulunduğu 

sırada DİHA Muhabiri Bilal Güldem, polisler tarafından gözaltına alındı. Güldem, daha sonra 

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 24 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güldem, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

23 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, ilçe girişinde kurulan arama noktasında 

yapılan GBT kontrolü sırasında Ömer Güzel (27) isimli bir genç polisler tarafından gözaltına 

alındı.  

 

23 Nisan 2016 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesine bağlı İnek köyünde, jandarma 

tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Nadir Angi isimli yurttaş gözaltına alındı. İlçe 

Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

Angi, "örgüte yardım" ettiği iddiasıyla tutuklandı.  

 

23 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Halil Üstek isimli yurttaş polis tarafından gözaltına 

alındı. Şirnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen Üstek, "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklandı. 

 

23 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Özgürlük Parkı'nda oturan gençlere, 

polisler tarafından GBT kontrolü yapıldı. GBT sorgusunun ardından İbrahim Ötker isimli 

genç, polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

24 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Nurullah Kılıç isimli avukat, 

emniyet Müdürlüğü önünde kurulan polis noktasında durduruldu. Aracı aranmak istenen 

Kılıç, avukatların aranması ve gözaltına alınmasının savcı gözetiminde yapılması gerektiğini 

belirterek, karşı çıktı. Bunun üzerine polisler, darp ettikleri Kılıç'ı, ters kelepçeleyip gözaltına 

aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kılıç, ifadesi dahi alınmadan serbest bırakıldı. 

 

24 Nisan 2016 tarihinde Dersim ili Hozat ilçesinde, Hozat Kültür ve Sanat Derneği'ne 

düzenlenen baskında 7 DHF üyesi gözaltına alındı. 28 Nisan 2016 tarihinde, Hozat İlçe 

Emniyeti'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Tahir 

Demirtaş, Binali Gülmez, Yılmaz Gürgül, ve Serhat Boztaş ise 'Örgüt üyeliği' iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

25 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, BDP eski İlçe Başkanı Hasan 

Bozkurt, polis tarafından gözaltına alındı. 27 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından Bozkurt, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla alınan ifadesinin ardından 

serbest bırakıldı.  

 

26 Nisan 2016 tarihinde Bingöl ili, merkezli olarak Ağrı, İstanbul, Çorlu ve Diyarbakır’da, 

aralarında DBP PM üyeleri Mesut Bağcık ile Abdülbaki Özboğanlı'nın da aralarında 

bulunduğu 19 kişi gözaltına alınarak, Bingöl iline götürüldü.  

 

27 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP Mardin İl Eşbaşkanı Ömer Öcalan gözaltına alındı.  
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27 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 5 yurttaş (Asya Gezer, Hamza Dikmen, Cumhur Altaş, Murat Koçak ve soyismi 

öğrenilemeyen Osman isimli bir yurttaş) gözaltına alındı. 

 

27 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, sosyal medya paylaşımları gerekçe 

gösterilerek 12 öğretmen ve 2 doktor, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve Bismil 

Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alındı. Öğretmen ve doktorların 

tamamı, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

27 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Hakkari Belediye Başkan Vekili Nazmi Çoşkun, 

hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, "Devletin birliğini ve 

bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

28 Nisan 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesinde, Erciş Belediyesi Eşbaşkanı Abdurrahman 

Çağan, hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle askerler tarafından gözaltına alındı. İlçe 

Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

Çağan, "Özyönetim ilanına katıldığı" gerekçesiyle tutuklandı.  

 

28 Nisan 2016 tarihinde Van ili Tuşba ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 

DBP Tuşba İlçe Eşbaşkanı Harika Uyar Aydın, "Örgütle ilişkili olduğu ve örgütsel doküman 

bulundurduğu" iddiasıyla gözaltına alındı. 

 

28 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinde, özel 

harekat timleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 12 kişi (Zere Çiçek, Erol Çiçek, Davut 

Çelik, Rıdvan Çelik, Tufan Zere, Tuncay Zere, Emrullah Zere, Firemez Zere, Ramazan Zere, 

Nurettin İmaç, Caner Yanık ve Fethi Tatlı)  haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına 

alındı. Gözaltına alınanların tamamı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

28 Nisan 2016 tarihinde Muş ile Bulanık ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, DBP Muş İl Genel Meclis üyesi Sıracettin Çiftçi gözaltına alındı. 29 Nisan 

2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen Çiftçi, 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı.  

 

28 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Turgut Oğuz ve Selahattin Ergül 

isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı. 30 Nisan 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz ve Ergül, "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

29 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen eve 

baskınlarında M. Selim Çakmak isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

29 Nisan 2016 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesinde, DBP İlçe Eşbaşkanı Halil Kala ile 

Çetin Akkol ve Ümit Öz isimli yurttaşlar, çarşı merkezinde polisler tarafından gözaltına 

alındı. 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest 

bırakıldı. 
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29 Nisan 2016 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde, Azadiya Welat ve Özgür Gündem 

gazeteleri dağıtımcısı Osman Turan (50), oturduğu çay evinde polisler tarafından gözaltına 

alındı. 

 

29 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Alman Haber Ajansı foto muhabiri 

Uygar Önder Şimşek ile İsviçre Le Corrier gazetesi muhabiri Jeremie Berlioux, haber takibi 

yaptıkları sırada polis tarafından gözaltına alındı. 2 gazeteci daha sonra polis tarafından ilçe 

dışına çıkarılarak, serbest bırakıldı. 

 

29 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde, polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarından Elyas Aslan ve Ahmet Aslan isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı.  

 

30 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, bulundukları evden polisi arayarak ilçeden çıkmak istediklerini belirten Celal ve 

Abdulselam Oğuz isimli baba ve oğul, eve gelen polisler tarafından gözaltına alındı. 

Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulselam Oğuz 

hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanırken, baba Celal Oğuz ise serbest bırakıldı. 

 

30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Salih Aydemir isimli yurttaş, evinden 

çıktığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. 01 Mayıs 2016 tarihinde, tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydemir, "örgüte yardım etmek" ve "örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 15. 

Sokak'ta özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında, Cegerxwin Serhat kod 

isimli HPG militanı Mahmut Çar vurularak yaşamını yitirdi. Baskın sırasında özel harekat 

timleri tarafından ev sahibi Adil Gür bacağına iki kurşun sıkıldığı ve fiziksel engelli Kevser 

Gür'ün ise levye ile sağ ayak baş parmağınının koparıldığı belirtildi. Adil Gür ve Kevser Gür 

yaralı halde gözaltına alınırken, Mazlum Gür (16) ve Abdi Aslan isimli yurttaşlar da feci 

şekilde darp edilerek gözaltına alındı.  Tamamı fiziksel ve zihinsel engelli Adil, Mazlum (16), 

Keser Gür ve Abdi Aslan tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.  

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırı 

anında olay yerine giden DİHA Muhabiri Mehmet Hakkı Yılmaz, polis tarafından gözaltına 

alındı. Gözaltında alınması ardından Yılmaz'ın merkez Şahinbey ilçesi Güneykent 

Mahallesi'ndeki evine polislerce baskın düzenlendi. Baskın sırasında Yılmaz'ın ev arkadaşı 

üniversite öğrencisi Cahit Özbek, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 04 Mayıs 

2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

Yılmaz "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanırken, Özbek ise adli kontrol şartı ile serbest 

bırakıldı. 27.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cahit 

Özbek, şu beyanlarda bulundu: “Ben Gaziantep Üniversitesinde gazetecilik bölümü 

öğrencisiyim. Ev arkadaşım DİHA muhabiri olan Mehmet Hakkı Yılmaz’dı. 1 Mayıs 2016 

tarihinde ev arkadaşım bir etkinlik için dışarı çıktığında Gaziantep emniyet müdürüne yapılan 

İŞİD saldırısını görüyor ve yanında kamerası olduğu için bu olayı çekerken, polislerce 

gözaltına alınıyor. Gözaltına alındı ve bizim eve baskın yapıldı. Arama yapılarak beni de 

gözaltına aldılar. Ben adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.Hakkı Yılmaz ise tutuklu 

yargılanıyor. Ben “terör örgütü propagandası, yardım yataklık” gibi şeylerle suçlanıyorum. 
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Öğrenci olduğum için avukatta tutamadım. Bu suçlamalar evimizde bulunan bazı kitap ve 

dergi tarzı şeylerden kaynaklıdır. Bu konuda hukuki destek sunmanızı istiyorum.” 

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta 

bulunan Yeniköprü Jandarma Karakolu'nda yapılan yol kontrolünde kimlik bilgileri 

öğrenilemeyen bir kişi "Örgüte üye olmak" iddiasıyla askerler tarafından gözaltına alındı.  

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesinde, Eğitim Sen Temsilcisi Mazlum 

Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bulunduğu sırada polisler tarafından gözaltına alındı. 

"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan Demir, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. 

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Mahmut Acar isimli yurttaş, polis 

tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen Acar, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

03 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, askere gitmek için alternatif köy 

yollarını kullanarak Yüksekova’ya geçmeye çalışan ve soyadı öğrenilmeyen Ferhat isimli bir 

genç, Sinava köyündeki arama noktasında jandarma özel harekatçılar tarafından bulunduğu 

minibüsten alınarak hakkında "kayıp ilanı" bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 

 

04 Mayıs 2016 tarihinde, Nurhak ilçesine seyahat halinde bulunan ESP Genel Başkan 

Yardımcısı Fethiye Ok, Parti Meclisi Üyesi Soner Çiçek ve Bedirhan Dönmez ile Kürecik'te 

bulunan evi basılmak suretiyle Hacı Çiçek isimli yurttaşlar, Malatya Emniyet Müdürlüğü 

Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. 07 Mayıs 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Ok ve 

Çiçek, Kobanê'ye geçecekleri iddiasıyla tutuklandı. Diğer iki kişi ise, 'adli kontrol' şartı ve 

'yurtdışı yasağı' ile serbest bırakıldı.  

 

04 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Artuklu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Artuklu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Doğan, gözaltına alındı. Mardin Emniyet 

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen Doğan, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

04 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca İlçesi Çığlı Köyü’nde, Valilik tarafından 

yapılan açıklamada, askeri operasyon ve çatışmalar gerekçe gösterilerek 4 Mayıs 2016 günü 

saat 00.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının ilan 

edildiğini duyuruldu. Yasak ardından asker tarafından düzenlenen baskınlarda, 15 köylü 

gözaltına alındı. 6 Mayıs 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından köylüler 

serbest bırakıldı. 

 

04.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Maaz Eliçin, şu 

beyanlarda bulundu: “Yukarıda belirttiğim adreste ikamet ediyordum. Sabaha karşı saat 

3.30-4.00 civarı kapımız çalındı. Uyuyorduk. Kalkıp kapıyı açtım. Yüzü açık ve maskeli 7 kişi 

içeri girdi. Ahmet nerde dediler. Yatıyor dedim. Odasına doğru gittiler. Uyandırıp aldılar. 

Arkadan plastik kelepçe taktılar. Evde bulunan oğlum Ümit’i de alıp aynı şekilde 

kelepçelediler. Elbiselerini giymelerini istedim sonradan giydirdik. Alıp götürdüler. Kapının 

dış kısmında ve evin önünde bir şey yoktu. Tutanak tuttular ve bize imzalattılar sonra çekip 
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gittiler. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  

 

05 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DİHA muhabiri Abdulkadir Turay, Savur Belediye Eşbaşkan Yardımcısı 

Osman Ok ile DBP üyeleri Mehmet Sait Tuncer, Şakir Turan ve Yusuf Arat gözaltına alındı. 

08 Mayıs 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Karakolu'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanması 

ardından adliyeye sevk edilen DİHA Muhabiri Turay ve diğer 4 kişi "örgüte yardım ve 

yataklık" iddiasıyla tutuklandı. 

 

05 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Horasan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında HDP İlçe Eşbaşkanı Nurettin Aydın'ın aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına 

alındı. 06 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 12 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla 

tutuklandı. Tutuklanan yurttaşların isimleri şöyle: Nurettin Aydın, Cesim Çetinkaya, 

Nizamettin Barin, Halil İbrahim Koç, Necmettin Aydın, Mehmet Doğan, Cebbar Yavuz, Adem 

Güzüngü, Mehmet Güzüngü, Çetin Yavuz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi. 

  

05 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında HDP Derik İlçe Eşbaşkan Yardımcısı Sudan Erol ve Suriye nüfusuna kayıtlı 

Şêrvan Hussen isimli bir yurttaş gözaltına alındı.  

 

05 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, Belediye Meclis üyesi Murat Şen, 

belediye kültür merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 06 Mayıs 2016 tarihinde,  

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şen, "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

06 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 5 yurttaş 

(Fadıl Barıştıran, Nasır Artım, Eyyüp Kıylık, Ali Yıldırım ve Emin Bağatur) "örgüte üye 

olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.  

 

06 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Kongreya Jinên Azad (KJA) Amed İl 

Koordinasyon üyesi Zübeyde Zümrüt, çıkarıldığı adliyede "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 

tutuklandı. Zümrüt, 04 Mayıs 2016 tarihinde Ankara ilinde gözaltına alınarak, Diyarbakır 

iline getirilmişti. 

 

06 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, özel harekât polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Halit Uygur ve Vahap Ötleş isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygur ve Ötleş, 

"örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Abdurahim Özbay 

isimli yurttaş Pervari ilçesine bağlı Etken köyüne gittiği sırada, Eruh yolu üzerinden polislerce 

gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Özbay, Sêrt Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. 08 Ocak 2016 tarihinde, emniyet müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Özbay, "Örgüte yardım yataklık" iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Mayıs 2016 tarihinde Maraş ili Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Terolar bölgesinde 

yapımına devam edilen mülteci kampına karşı tepki gösteren yurttaşlara destek amacıyla 
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farklı illerden bölgeye gelenlere yönelik gerçekleşen polis ve asker müdahalesinde, 16 kişi 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: HDP PM Üyesi Pınar Aydınlar, Maraş 

Yaşam Platformu Sözcüsü Döne Göksungur, Tülay Sarıkabadayı, Erhan Aydın, Songül Tüzin, 

Zeynep Yıldız, Birgül Kara, Tahir Ortaç ve ismi öğrenilemeyen 8 kişi.  

Gözaltına alınan 16 kişi, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Karakolu'nda alınan ifadelerin ardından 

serbest bırakıldı. Öte yandan Terolar'da bildiri dağıttıkları gerekçesi ile Tugay Çetin ve ismi 

öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.  

 

07 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca İlçesi Çığlı Köyü’nde, ilan edilen sokağa 

çıkma yasağı sırasında, çevre köylerde gerçekleştirilen ev baskınlarında aralarında DBP İl 

Genel Meclisi Üyesi Abdullah Ölmez'in de bulunduğu 24 yurttaş gözaltına alındı. 08 Mayıs 

2016 tarihinde, gözaltına alınan 24 kişiden 18'i İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye sevk edildi. 6 kişi serbest bırakılırken, 12 

kişi ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 09 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i serbest bırakılırken 

Abdullah Ediş isimli yurttaş ise “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Zahir Azma adlı yurttaş, Cizre'den 

Silopi’ye geldiği esnada Botaş polis noktasında yapılan kimlik kontrolünün ardından 

gözaltına alındı. Ertesi gün, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Azma, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

08 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in evine, polis 

tarafından baskın düzenlenerek, arama yapıldı.  

 

08 Mayıs 2016 tarihinde Antep ili Nizip ilçesinde, pikniğe giden 57 Antep Üniversitesi 

öğrencisi, piknik yaptıkları alanda “ideolojik slogan attıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. 09 

Mayıs 2016 tarihinde, Nizip İlçe Jandarma Karakolu'nda tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından öğrencilerden 51 serbest bırakıldı.  

 

08 Mayıs 2016 tarihinde, Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını 

yitiren ve cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na götürülen Roni Siyamend kod isimli HPG 

militanı Siyamend Türfent’in cenazesini teşhis etmek için Yüksekova’dan yola çıkan Van ili 

girişinde polislerce durduruldu. "Haklarında ihbar olduğu" gerekçesiyle yolları kesilen HPG 

militanı Türfent’in amcaları Rıza Türfent (70) ve Arif Türfent (67) ile akrabası Tayyar Anuş 

polislerce gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat emniyette bekletilen 3 kişi işlemlerin ardından 

serbest bırakıldı.  

 

08 Mayıs 2016 tarihinde Bitlis ilinde, Eren Üniversitesi'nde okuyan 14 öğrencinin evine 

özel harekât timleri ve polis tarafından düzenlenen baskında, 16 öğrenci gözaltına alındı. 13 

Mayıs 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

sevk edildikleri adliyede 16 öğrenciden 14'ü "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

Tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle: Berivan Zadsan, Berin Sarı, Rozerin Kurt, Süleyman 

Deviren, Abdurahim Karahan, Ömer Yıldız, Galip Kırmızıgül, İbrahim Filiz, Gönül Uzunay, 

Savaş Aydın, Ferhat Demir, Ramazan Eles, Ramazan Mete, Kadir Gültekin. 

 

09.05.2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Gülsüm Yılmaz, şu 

beyanlarda bulundu: “Eşim sabah saat 10.00 civarında gözaltına alındı. Neden gözaltına 

alındığını bilmiyoruz. Sizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum” 
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09.05.2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Veli Nasır, şu beyanlarda 

bulundu: “07.05.2016 tarihinde akşam saat 09.00 sıralarında evimiz polis tarafından 

basıldı. Yengem ve abim sadrettin Nasır,  gözaltına alındı. Yengem bir süre gözaltında 

tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Fakat abim cezaevine götürüldü. Şu anda abimin 

akibetinden haberdar değilim. Bu konuda derneğimizden hukuki yardım talebinde 

bulunuyorum.” 

 

09 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in evine, 

polis tarafından baskın düzenlenerek, arama yapıldı.  
 

09 Mayıs 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında, DBP Belediye Meclis Üyesi Orhan Bakır gözaltına alındı.  

 

09 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ilinde, maddi durumu kötü olan arkadaşlarına yardım 

etmek için yaptıkları bileklikleri belediye binası önünde ve belediyeden izin alarak satmak 

için stant açan 5 üniversite öğrencisi (Berfin Turan, Salih Kaya, Havin Kaya, Ekrem Buğday 

ve Gökhan Onat), standa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, İbrahim Şaman ve Salih Karaviş isimli 

yurttaşlar, ilçenin değişik yerlerinde polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, 'örgüt 

üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı. 

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Malatya ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 10 

İnönü Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı. 11 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 öğrenciden 7’si (Vedat Koç, Mehmet 

Gorğut, Dilan Orak, Ayhan Sandar, Gülistan Azak, Ceren Seven, İsa Bayrak) "örgüt üyesi" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Mehmet Emin Kayan isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik 

Bölümü'nde okuyan son sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet törenine baskın 

düzenleyen polis, öğrencilerin attığı sloganla nedeniyle 9 öğrenciyi gözaltına alarak, Van İl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir mahallesinde, polis 

zırhlı aracına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası olay yerine gelen özel 

harekat timleri mahallede rastgele biber gazı ile saldırıda bulundu. Saldırı sırasında S.M. 

isimli lise öğrencisi polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, HDP Siirt İl Örgütü'nde çalışan Mesut Tanış, su almak 

için dışarı çıktığı sırada parti binası önünde bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Tanış, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 
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10 Mayıs 2016 tarihinde Muş ili Sütlüce Köyüne, özel harekât timleri tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınlarında Şahin Kanşiray isimli yurttaş "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

gözaltına alındı. 

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, DBP 

Genel Merkez Danışmanlık Bürosu'ndan çıktığı sırada polisler tarafından gözaltına alındı. 

Savcılık kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Yüksek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. 13 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Yüksek, farklı tarihlerde yapılan basın açıklamalarındaki konuşmaları 

gerekçe gösterilerek "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Tekman ilçesinde, HDP yöneticisi Gürkan Bulak, 

Medeni Demirel ve Barış Yalçın isimli yurttaşlar, ifade vermek için gittikleri İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nde, Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.  

 

11 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ili Pertek ilçesinde, düzenlenen ev baskınlarında Baran 

Barış Korkmaz ve Haydar Kaya isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz "örgüt 

üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

11 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, HDP İlçe eşbaşkanı Ayten Erdem, parti 

yöneticisi Ömer Kaşar, Salih Şakar ve Metin Ül gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi "örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı. 

  

11 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında Raşit ve Serhat Yiğit isimli kardeşler gözaltına alındı. 

 

11 Mayıs 2016 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde, düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında Eğitim Sen Üyesi Veysi Timur, Perihan Özbay, Halit Oral ve Ercan Akboğa 

isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

 

11 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca İlçesi Çığlı Köyü’nde, askerler tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında 12 yurttaş gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Karakolu'na 

götürüldü.  

 

11 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Girmeli köyünde, düzenlenen ev 

baskınlarında Belediyesi Meclis üyesi Abdulkerim Aslan, Mittani Kültür Merkezi çalışanı 

Diljin Dinç, Selman Dinç, Rıdvan Aslan ve Mahsun Alkış isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. Rezan Başak isimli yurttaş ise Mardin'de gözaltına alındı. 13 Mayıs 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi "örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

11 Mayıs 2016 tarihinde Elazığ ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Fırat 

Üniversitesi öğrencileri Ali İhsan Kazat, Seval Yetim, Selda Oğuz ve Teoman Gök gözaltına 

alındı. 12 Mayıs 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 4 öğrenciden Kazat, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/hakkari
http://www.hurriyet.com.tr/index/cukurca
http://www.hurriyet.com.tr/index/cigli-koyu
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11 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Birecik ilçesinde, HDP İlçe Yöneticisi Halil Genç, ilçe 

merkezinde bulunduğu sırada polis tarafından gözaltına alındı.  

 

11 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, Aladdin Befre isimli yurttaş 

gözaltına alındı. 12 Mayıs 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Befre, "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde, DİHA Muhabirleri Nedim Türfent ve Şermin Soydan, 

gözaltına alındı. Haklarında açılan bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtilen 

muhabirler, Edremit TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 13 Mayıs 2016 tarihinde Yüksekova 

adliyesine sevk edilen Türfent, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. 14 Mayıs 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Van adliyesine sevk edilen 

Soydan ise, Hakkari Savcılığı'na SEGBİS ile ifade verdi. İfadesi alınan Soydan, "Devletin 

gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme ve Devletin 

güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" 

suçlamasıyla tutuklandı. 

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde, düzenlenen ev baskınında HDP Diyadin 

İlçe Yöneticisi Kaddafi Zorbay gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorbay, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Evliya Şedal (27) ve isimleri 

öğrenilemeyen 3 yurttaş gözaltına alındı. Zırhlı araçlara bindirilerek İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürülen 4 kişinin gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Erçis ilçesinde, eş zamanlı olarak düzenlenen ev 

baskınlarda Emrullah Demirhan isimli yurttaş gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirhan, ilçede 12 Ekim 2015 

tarihinde yapılan özyönetim açıklamasına katıldığı gerekçesiyle "Vatanın bölünmez 

bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla tutuklandı. 

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Siverek ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP İlçe Eşbaşkanı Garip Yeşil’in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına 

alındı. 13 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 10 kişiden 6'sı serbest bırakılırken, Ferdi Yaşar, Bayram Aksüt, Eyüp Yıldız ve 

Mehmet Sürücü isimli yurttaşlar "Cumhurbaşkanına hakaret", "örgüt propagandası" ve 

"Gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" iddiası ile tutuklandı.  
 

12 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Suruç ilçesinde, polis ve jandarma tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında belediye meclis üyeleri Abdi Gümüş ve Serdar Tekinalp ile İsa Tekin, Yunus 

Özaras, Fidel Gümüş ve Mehmet Tavas isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 14 Mayıs 2016 

tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi "Örgüt üyeliği" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

12 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı 

Nezir Atilla ile Sabri Işık, Nahsan Dağtekin, Mazlum Dağtekin, Ferit Demirtaş, Faik Ökten ve 

Halil Bozan isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  
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13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesinde, özel harekât polisleri tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınlarında, HDP İlçe Eşbaşkanı Mesut Paksoy ile Gürgün Oran ve 

Mecit Keskin isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Ertesi gün, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Paksoy "örgüt üyesi olmak" ve 

"örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan KJA 

Şırnak Sözcüsü Saadet İdin, savcılığın yaptığı itiraz üzerine tekrar gözaltına alınarak 

tutuklandı. 

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Cizre’de taziye katılmak üzere yola çıkan ve 

aralarında HDP'li kadın vekillerin bulunduğu heyetin içersinde yer alan Çınar Belediye 

Eşbaşkanı Rukiye Eryılmaz, aracında Heviya Jine Dergisi bulunduğu gerekçesi ile polis 

tarafından gözaltına alındı. 

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, HDP Şırnak İl Yöneticisi Zeki Özcan, yürütülen 

soruşturma bir kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.  

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, belediye çalışanı Hasan Oruç, ilçede 

ilaçlama aracıyla gezdiği sırada gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Oruç, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

14 Mayıs 2016 tarihinde Maraş ili Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Terolar bölgesindeki 

mülteci kamp yapımına karşı 51 gündür direnen Alevilere destek için yola çıkan Alevi 

dernekleri öncülüğündeki yurttaşların kente girişi engelleyen askerler, Mahir Şahin, Umut 

Halli, Bayram Karabulut ve Salih Gamsız isimli yurttaşları gözaltına aldı. 

 

14 Mayıs 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde, jandarma tarafından yapılan baskınlarda 

Hudeyda Peker isimli yurttaş gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Peker, "örgüte yardım etmek" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

14 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, özel harekât polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Hakkı Seyhan, Mehmet Cebe ve Abdullah Aslan isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. 16 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 3 kişi “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüte yardım ve yataklık yapmak” 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

15 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ilinde, Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Mustafa Göktaş kent 

merkezinde, motosikletiyle seyir halindeyken polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

16.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yemlihan Adıgüzel, 

şu beyanlarda bulundu: “ 16.05.2016 tarihinde, 21 DR 458 plakalı bir beyaz rencır aracın 

Refik Akgönül, adlı şahsı aldıklarını gördüm. Refik adlı arkadaşımız tesislerde esnaftır. 

Alındığında arabadan inip parasını ve çantasını bana verdi. Sonra götürdüler. Ben ailesine 

haber verdim sizi de bilgilendirmek istedim.”  

 

16 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, HDP Belde 

Eşbaşkanı Feyzi Babat, evinden çıktığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. 



 

 

 186 

 

17 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Merkez İpekyolu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 19 yurttaş gözaltına alınarak, Edremit TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Gözaltına alınan ve isimleri belirlenen yurttaşlar şöyle: İskender Orhan, Ozan Kurt, Ömer 

Kurt, Zeki Kurt, Burhan Öğüt, Mehmet Bayram, Şahin Bayram, Fırat Karakoyun ve Halis 

Karakoyun. 

 

17 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Deniz 

Kazan ve Sinan Kırmızıçiçek isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Pertek ilçesinde ise, askerler 

tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Erdal Kotan ve Hayrettin Gürsönmez isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. 20 Mayıs tarihinde emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Deniz Kazan ve Sinan Kırmızıçiçek, "Örgüt üyesi olmak" ve 

"Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı.  

 

17 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, "güvenlik görevlisi" olarak çalıştığı iş yerine 

polislerce düzenlenen baskında Serhat Begün (19) isimli yurttaş gözaltına alındı. 

 

17 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, Mehmet Tong isimli yurttaş polis 

tarafından gözaltına alındı. Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tong, tutuklandı.  
 

17 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 12 

yurttaş, "Örgüt üyeliği" ve "örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltına alındı. 19 Mayıs 

2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 

kişiden 7’si "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan yurttaşların isimleri şöyle: 

Ahmet Çetiner, Mevlüt Toprak, Pelda Arşimet, Remzi Akkaya, Veysi Birol, Özgür Bulut ve 

Ekrem Yapıcı. 

 

17 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde, Mehmet Fırat isimli yurttaş, polis 

tarafından gözaltına alındı. 18 Mayıs 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Fırat, sosyal medya yolu ile "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

Mardin ili Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ilçeyi terk ederek 

Batman iline yerleşen Mehmet Selim Akman isimli yurttaş, polis tarafından gözaltına alındı. 

17 Mayıs 2016 tarihinde, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, 'örgüt üyeliği' gerekçesiyle tutuklandı.  

 

17.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salih Ay, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Vedat Ay, 2 yıldan beri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye 

Bölümü öğrencisidir. 16.05.2016 tarihinde Sivas Emniyetinden aradılar oğlumun gözaltına 

alındığını söylediler. Gözaltı nedenini sordum herhangi bir bilgi vermediler. Oğlum Sivas 

ilinde okuduğu dönem içerisinde sürekli baskı altında olduğunu dile getiriyordu. Irkçı ve 

sözde milliyetçiler tarafından baskı uygulanıp okumaları engelleniyordu. Oğlum mezuniyet 

törenine hazırlık yapıyordu. Bu sabah saatlerinde oğlumun bulunduğu ev polisler tarafından 

baskın düzenlenip gözaltına alındığı bilgisi verildi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.” 
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18 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, düzenlenen kitap fuarına baskın düzenleyen 

polis, Aram Yayınevi'nin standında görevli Emine Özkeskin isimli yurttaşı gözaltına aldı.  

 

18 Mayıs 2016 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Mehmet Adlin, Nizamettin Ardin ve Reşit Sarıhan isimli yurttaşlar yurttaşlar 

gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 3 kişi, "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

18 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, İbrahim Ötker isimli bir genç, polis 

tarafından gözaltına alındı. 19 Mayıs 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Karakolu'nda tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ötker, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

19 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, "Sosyal medya paylaşımları" gerekçe gösterilerek 

MKM sanatçıları Teyfik Akan, Zeki Akan ve Şeyma İlhan, polis tarafından gözaltına alındı. 

21 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 3 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

20 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ilinde, ismi öğrenilemeyen bir genç, çarşı merkezinde 

zırhlı araçlar ile etrafı çevrilerek ve yaka paça zırhlı aracın içine konularak gözaltına alındı.  

 

21 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Beşyol mevkiinde, Deniz Kocaman isimli yurttaş Valilik 

önünden geçtiği sırada etrafı özel timler tarafından sarılarak gözaltına alındı. Yaşana gözaltına 

olayının görüntülemek isteyen ve yerel bir sitede gazetecilik yapan Recep Demir de, polis 

tarafından darp edilerek gözaltına aldı. 26 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocaman, 'örgüte üye olmak' iddiasıyla tutuklandı.  

 

21 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili, polis tarafından düzenlenen ev baskınında, zihinsel 

engelli olduğu belirtilen Özgür Taşar isimli genç, gözaltına alındı. 

 

21 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Edremit ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Ramazan Azar isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

22 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Saray ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 26 

Mayıs 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliye sevk edilen 9 kişiden Murat Kaplan isimli yurttaş "örgüte yarım ve yataklık etmek" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

23 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ili Pertek ilçesinde, asker tarafından düzenlenen 

baskınlarda HDP İlçe Eşbaşkanı Yusuf Makal’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına 

alındı. 

 

23 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, HDP, DBP, DTK ve HDK 

tarafından organize edilen ve Kızıltepe Belediyesi önünde gerçekleştirilen e"Darbeye karşı 

demokratik halk buluşması" etkinliğine katılan kitleye polis, tazyikli su ve biber gazıyla 

müdahalede bulundu. Şiddetli müdahale nedeniyle Belediye binasına sığınmak zorunda kalan 

yurttaşlara yönelik devam edilen polis müdahalesinde 20 kişi gözaltı alındı.  
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23 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesinde,  askerler tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınlarında Fetullah Kaplan, Adem Dinç, Hamide Arıcı ve Seba Arıcı 

isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 24 Mayıs 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Hamide Arıcı serbest bırakılırken, adliyeye sevk 

edilen 3 kişi ise tutuklandı. 

 

24 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik Bölümü'nde 

öğrencisi Tahir Ateş, derse gireceği esnada üniversite kampüsün de gözaltına alındı.  

 

24 Mayıs 2016 tarihinde Dersimi Hozat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında HDP İlçe Eşbaşkanı Sinan Karakoç ile Önder Aslan, Hüseyin Yeşil ve Oktay 

Rüzgar isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

 

24 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında DBP İlçe Eşbaşkanları Hatice Yıldız ve Mustafa Sağlam gözaltına alındı.  

 

24 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Hınıs ilçesine bağlı köylerde düzenlenen ev 

baskınlarında 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Zeki 

Küçükkarga(85), Abdurrahman Küçüktepe (65), Mehmet Karga, Sebeki Yenigül, Cahit 

Yılmaz, Medin Özyıldırım, Melik Karabaş, Veli Özel, Şaban Irmak, Murat Yenigül, Sedat 

Fırat, İlhan Güzeller ve ismi öğrenilemeyen iki yurttaş.  

 

24 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, Siirt Üniversitesi Öğrencisi 5 kişi gözaltına alındı. 25 

Mayıs 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 1 

öğrenci serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 öğrenciden Öğrenci Konsey Temsilcisi 

Aziz Baday ve Candeniz Yavalı isimli öğrenciler "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

 

24 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ili Hozat ilçesinde, gerçekleşen ev baskınlarında aralarında 

HDP İlçe Eşbaşkanı Sinan Karakoç'un da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. 27 Mayıs 2016 

tarihinde, Hozat Karakolu'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 

kişiden 5’i (Hüseyin Yeşil, Veli Bağrıyanık, Orhan Aslan, Nurettin Bakır ve HDP İlçe 

Eşbaşkanı Sinan Karakoç) "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

 

25 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ilinde, polis tarafından Radyo Karacadağ bürosuna yönelik 

gerçekleştirilen baskında Müslüm Polat, Mizgin Çay, Zozan Kolay gözaltına alındı. 3 kişi, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

 

25 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ilinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında 

Hacim Şahin, Sedat Şahin, Emine Şahin, Kemal Şahin, Adul Şahin, Aziz Şahin ve Faruk 

Şahin isimli yurttaşlar gözaltına alındı. "Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla gözaltına 7 

kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

 

25 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde, polis tarafından 

düzenlenen ev baskınında, Mehdi Ezgin isimli yurttaş gözaltına alındı. 

 

25 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında 9 yurttaş gözaltına alındı. 29 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7’si adli kontrol şartı ile serbest 
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bırakılırken, KURDÎ-DER Eş Genel Başkanı Ozan Kılınç ile Şaban Kaskarlı isimli yurttaş 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

25 Mayıs 2016 tarihinde, Siirt Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan dosya 

kapsamında, Batman Belediyesi çalışanı Bülent Ünser gözaltına alındı. 26 Mayıs 2016 

tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Siirt Adliyesi’ne sevk edilen 

Ünser, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

25 ve 26 Mayıs 2016 tarihlerinde Antep ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

17 kişi gözaltına alındı. 27 Mayıs 2016 tarihinde, emniyet müdürlüğünde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarından DBP Antep İl Eşbaşkanı Demet 

Paksoy ve EMEP MYK Üyesi Mehmet Türkmen’inde bulunduğu 17 kişi, sosyal medya 

paylaşımları gerekçesiyle 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddialarıyla 

tutuklandı. 

 

26 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ahmet 

Bayri, Vedat Morkoyun, Mehmet Bulut, Necati Korkankorkmaz, Ensari Bor, Cihan Berdibek 

ve Hasan Kaya isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 30 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve 

"örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.  

 

26 Mayıs 2016 tarihinde Ağrı ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 3 öğrenci 

gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

26 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağının kısmen kaldırılması ardından tahrip edilen Özgür Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin 

binasında basın açıklaması düzenlemek isteyen dernek yetkilileri, polis tarafından Valilik 

kararı gerekçe gösterilerek açıklamaya izin verilmeyeceğini söylendi. Polise söz konusu kararı 

belgelemelerini isteyen Özgür Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali 

Ertaş, "bakaya kaçağı" olduğu ileri sürülerek gözaltına alındı. Ertaş götürüldüğü emniyetteki 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

 

26 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında 11 kişi gözaltına alındı. 30 Mayıs 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 11 kişiden Şeyhmus 

Aydın isimli yurttaş, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

26 Mayıs 2016 tarihinde Muş ili Malazgirt ilçesinde, DBP'li İl Genel Meclis üyesi 

Alparslan Kardan ile Halil Görcü isimli yurttaş, ilçe merkezinde polis tarafından gözaltına 

alındı. 28 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 2 kişiden Görcü "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

27.05.2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Nubar Şur, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Ferit Doğan Şur, Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 

öğretmenlik yapıyor. Oğlum, okulunda görevli bir kadının tartaklandığını görmesi üzerine 

müdahale ediyor. Müdahale ettiği kişilerin sivil polis olmaları nedeniyle gözaltına alındı. 

Gözaltında bırakıldı. Sonra tekrar gözaltına alınarak, bu kez hem tutuklandığını ve hem de 

görevden alındı. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” 
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27 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Hüseyin Bayrak, merkez Kayapınar ilçesinde evine yapılan baskınla gözaltına 

alındı. Lice ilçesinde ise, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP İlçe Örgütü 

Yöneticisi Osman Ağın ile Hulki Akman isimli yurttaş gözaltına alındı. 

  

27 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Batman Belediyesi eski Başkanı 

Hüseyin Kalkan, polis tarafından gözaltına alındı.  

 

27 Mayıs 2016 tarihinde Batman ili Gap Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında, fotoğraf makinesi, telefon, bilgisayar ve kitaplarına el konulan Fotoğrafçı Ciwan 

Değer, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı.  

 

28 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Haruna Karakolu'na bağlı askerler tarafından 

kurulan kontrol noktasında, yoldan geçen araçlar durdurularak GBT ve araç kontrolleri 

yapıldı. Yapılan kontrollerde Özgür Alp isimli yurttaş gözaltına alındı. 

 

28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak İdil ilçesinde, askerlerce düzenlenen ev baskınlarında, 

Nezir Doğan ve Mehmet Doğan isimli kardeşler gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri 

öğrenilemeyen 2 kardeş, Midyat ilçesindeki Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. 

 

28 Mayıs 2016 tarihinde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından 

yapılan açıklamada, 26-27 Mayıs tarihlerinde kentte sürdürülen operasyonlarda "PKK/KCK 

üyesi oldukları" iddiayla 42 kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada 

gözaltına alınanların, 2014 ve 2015 yıllarında başlatılan 6 ayrı soruşturma kapsamında, polis 

ve jandarma görevlilerince gözaltına alındığı kaydedildi. 

 

29 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ilinde, özel harekât polisleri tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında, isimleri öğrenilemeyen 5 yurttaş gözaltına alındı. 

 

29 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, özel harekât polisleri tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınlarında, 7 yurttaş gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. 30 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 7 kişiden, Fatma Elçi, Aydın Sansak, Ali Kumak “örgüt üyeliği” 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

30 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesinde, DBP eski İlçe Eş Başkanı Abbas 

Atsak, çarşı merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 

 

30 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağının geçici olarak kaldırıldığının ilan edilmesi ardından ilçeye giriş yapmak isteyen 

Derya Yılmaz isimli yurttaş polis kontrol noktasında gözaltına alındı. 

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ile Derik ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Abdulbaki Kayan adlı yurttaş gözaltına alındı. 

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP İl 

Eşbaşkanı Gülseven Yıldız, Necla Kılıç, Eylem Çelik gözaltına alındı. Nazimiye ilçesinde ise 

Selvi Güngörmüş gözaltına alınırken, aynı dosya kapsamında Sevim Soylu isimli yurttaş ise 

Diyarbakır’da gözaltına alınarak Dersim iline getirildi.  
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31 Mayıs 2016 tarihinde Elazığ ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP 

Elazığ İl Eşbaşkanı Mehmet Nazif Koç ve Merkez İlçe Eşbaşkanı Semra Çelik ile Yunus 

Güneş, Türkan Bingöl, İbrahim Güngör, Ahmet Emektar, Hasan Üzüm ve Hüseyin Acar 

isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 03 Haziran 2016 tarihinde, emniyet müdürlüğünde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden Koç ve Türkan serbest 

bırakılırken, 6 "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Hasan Güler, İhsan Işık, Sait Kaya ve Salih Yıldız isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı.  

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Selami Koç, Cengiz Koç ve Abbas Atak isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 01 

Haziran 2016 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 3 kişiden Atsak ve Koç, "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağının gündüz saatlerinde kaldırılması ardından ilçeye gitmek isteyen ve isimleri 

öğrenilemeyen 2 genç, Yeniköprü kontrol noktasında gözaltına alındı. 

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesinde, gerçekleştirilen ev baskınlarında 

Hasan Akgündüz ve Resul Altay isimli yurttaşlar gözaltın alındı. 01 Haziran 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Altay "örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Ardahan ilinde, kaldıkları öğrenci evlerine yapılan baskınlarda 5 

öğrenci gözaltına alındı. 02 Haziran 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan 

ifade işlemleri ardından öğrencilerden 3'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Nazım 

Aşkan ve Haydar Avcı isimli öğrenciler ise mahkemece tutuklandı. 

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Horasan ilçesinde, basın açıklamalarına katıldıkları 

gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı. 02 Haziran 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden 10’u “Örgüt propagandası yapmak” 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesinde,  defnedilmek üzere ilçeye getirilen 

Şervan Zagros kod isimli HPG militanı Rıdvan Özçakı’nın cenazesini karşılamak isteyen 

yurttaşlara askerler izin vermedi. Bu karara itiraz eden Mehmet Garip Özçakı, Mehmet Salih 

Güven ve Ekrem Özçakan isimli yurttaşlar, mahalleyi abluka altına alan askerler tarafından 

gözaltına alınarak, Demirci Jandarma Karakolu'na götürüldü. 

 

01 ve 03 Haziran 2016 tarihinde Urfa ili kent merkezi ile Siverek, Hilvan ve Viranşehir 

ilçelerinde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alındı. 05 Haziran 

2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 

kişiden 9’u "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların kişilerin isimleri şöyle: 

HDP Urfa İl Yöneticisi Mehmet Duvar, DBP Haliliye İlçe Eşbaşkanı İzzettin Gök, DBP 

Viranşehir İlçe Eşbaşkanı Hoşnav Ata, Eyüp Bağışkondu, Aytekin Kılıç, Hürriyet Seymen, 

Mustafa Bazer, Şemse Akın ve Gülsüm Çiçek. 
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02 Haziran 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenene ev baskınlarında DBP 

İl Eşbaşkanı Kıymet Mut, DBP Merkez İlçe Eşbaşkanı Meryem Tırpan, HDP yöneticileri 

Kamuran Kalkan, Şehriban İlgin, Agit Kaysi ve Nevzat Bartık isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. Eruh ilçesine bağlı köylerde ise ismi öğrenilemeyen 3 yurttaş gözaltına alındı.  

 

02 Haziran 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yıldırım ve Çekdar Buldan 

isimli iki kardeş, çarşı merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 03 Haziran 2016 

tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 2 kardeşten Yıldırım Buldan, hakkında daha önce açılan bir dosya nedeniyle 

tutuklandı.  

 

02 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, kimlik kontrolü sırasında B.Ç. (14) ve 

Z.K. (14) isimli iki kız çocuğu gözaltına alındı. 04 Haziran 2016 tarihinde, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen çocuklardan B.Ç. 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken, Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

02.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İbrahim Arslan, şu 

beyanlarda bulundu: “ Biz koşuyolu parkına gidiyorduk. Bulunduğumuz sokağa çok sayıda 

polis ve akrep girdiğini gördük. Biz arkadaşlarımızı arayıp şuan gelemeyeceğimizi söyledik. 

Arkadaşlarımız “tamam dediler” deyip telefonu kapattılar. Konuştuğum arkadaşım Gülistan 

Kaya idi. Rabia Sönmez’in telefonu ile konuştuk. Sonrasında hiçbir şekilde ulaşamadık. Bu 

olay gece 1 civarında gerçekleşti. Polislerin yaptığı arama gece saat 03.30’a kadar sürdü. 

Eve uzun namlulu silahlarla girip evimizi dağıtmışlardır. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  

 

03 Haziran 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Vahdettin Erdemci, Mücahit Kurtak ve Sinan Bozkurt isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 05 

Haziran 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 3 kişiden Mücahit Kurtak “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılırken, 

Sinan Bozkurt ve Vahdettin Erdemci "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı. 

  

03 Haziran 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Eski Kışla mahallesinde 

Dilgeş Yaşar isimli bir genç, polis tarafından gözaltına alındı.  

 

04 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında lise öğrencisi B.A. isimli öğrenciyi, hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına 

alındı. Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen B.A. polisin, "Senin erkek arkadaşın 

bodrumlarda ölmüş. Sen de okulda 'Onun intikamını alacağım, kendimi emniyetin önünde 

patlatacağım' demişsin" şeklinde sorulara maruz kalırken, ifadesi alındıktan sonra ise serbest 

bırakıldı. 

 

04 Haziran 2016 tarihinde Adıyaman ili kent merkezi ile Kahta ve Besni ilçelerinde, 

polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Halime Yılmaz, İsmet Algan ve Ömer Kızıl 

isimli üniversite öğrencileri ile isimleri öğrenilemeyen 5 yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı 

gerekçesi öğrenilemeyen 8 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
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04 Haziran 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma 

Karakolu'na çağrılan Salih ve Mirbahattin Yıldız isimli iki kardeş, karakoldaki işlemlerinin 

ardından sevk edildikleri adliyede "örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.  

 

04 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, Mervan Taş isimli bir genç 

çarşı merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 05 Haziran 2016 tarihinde, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taş "örgüte üye 

olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

05 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, bulunan Habur Sınır Kapısı'nda sabah 

saatlerinde yapılan kimlik kontrolü sırasında Yakup Y. isimli genç, gözaltına alındı. İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından "Örgüte yardım ve yataklık" 

yaptığı iddiası adliyeye sevk edilen Yakup Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

 

06 Haziran 2016 tarihinde Van ili Erciş ilçesinde, 7'incisi düzenlenen Uluslararası İnci 

Kefali Göçü Kültür Sanat Festivali'nde, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri ve “örgüt 

propagandası" yaptıkları iddiasıyla 8 genç gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Karakolu’na 

götürüldü. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gençler, serbest 

bırakıldı. 
 

06 Haziran 2016 tarihinde Antep ilinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında ESP PM Üyesi Dinçer Ergün, ESP üyesi Selçuk Gözükızıl, Öncü Mutlu, Roşna 

Bütün, Eğitim-Sen üyesi Kamuran Kıpçak, Eğitim Sen Üyesi Hatice Deniz Aktaş ve SGDF 

üyesi H.A. isimli çocuk gözaltına alındı. 08 Haziran 2016 tarihinde, tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1’i çocuk 7 kişi, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt 

propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı. 

 

06 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, iftar öncesi yurttaşları yemek 

dağıtımında bulanan Belediyesi çalışanı 5 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri 

tarafından gözaltına alınan 5 kişi, daha sonra serbest bırakıldı. 

 

06 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 2 çocuk annesi Ronahi Tanrıverdi gözaltına alındı. 07 Haziran 2016 tarihinde, 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıverdi, "Örgüte 

yardım ve yataklık" ettiği" iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Haziran 2016 tarihinde Bitlis ilinde, seyir haline bulunan bir aracı durduran polisler, araç 

içindeki bulunan HDP eski İl Yöneticisi Fikret Birlik ile Naim Savuncu isimli yurttaşı 

gözaltına aldı. 09 Haziran 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Birlik "Örgüt Üyesi" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

07 Haziran 2016 tarihinde Siirt ilinde, DBP Siirt Merkez İlçe Yöneticisi Mehmet Aşkara, 

polis tarafından evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. 08 Haziran 2016 tarihinde, İl 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşkara, 

"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.  

 

07 Haziran 2016 tarihinde Urfa ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarından 4 

yurttaş gözaltına alındı. 10 Haziran 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan 
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ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Aydın Aba ile Enver Kanmaz isimli 

yurttaşlar “Örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.  

 

08 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, çocuklarına bakmak için gittiği hasta 

kardeşinin evine özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında Fatma Mete isimli 

kadın gözaltına alındı. 10 Haziran 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Mete, "örgüte yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla tutuklandı.  

 

08 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında, İzmir Ege Üniversitesi öğrencisi Hatip Bilen (23) gözaltına 

alındı.  

 

08 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Bahçeşehir Mahallesi'nde bir 

kıraathanede yapılan kimlik kontrolünde Fırat Aydın, M. Emin Demiral ve Nurullah Seyhan 

isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 3 genç "örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.  

 

09 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesinde, DBP'li Belediye Meclis üyesi 

Mehmet Nur Pala, evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Pala, İstanbul'a götürüldü. 

 

09 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüpşebap ilçesi, Belediye Eşbaşkanı Seyran 

Argan, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı. 10 Haziran 2016 

tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argan "Örgüt üyesi 

olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı. 

 

10 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Mervan Abay isimli yurttaş gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abay, "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. 

 

10 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesinde, askerler tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: DBP Savur ilçe 

yöneticileri Hamdullah Öz ile Naci Aslan, DBP çalışanları Mevlüde Ökmen, Davut Tekin, 

Yalçın Bulgan, Yılmaz Saydut, Hamdullah Doğan ve Kasım Doğan. 

  

11 Haziran 2016 tarihinde Kars ili Kağızman ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, 7 üniversite öğrencisi (Vedat Burak, Yılmaz Korkmaz, Şiyar Yıldırım, M. Emin 

Umay, Gamze Yiğiter, Gamze Demirbaş ve Güler Bora) gözaltına alındı. 14 Haziran 2016 

tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 7 öğrenciden 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5'i ise (Vedat Burak, Yılmaz 

Korkmaz, Şiyar Yıldırım, Gamze Yiğiter ve Güler Bora) "Terör örgütüne destek sağlamak" 

suçlamasıyla tutuklandı.  

 

11 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Rahmi İzel ve Musa Erman isimli 

yurttaşlar, özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. 12 Haziran 2016 tarihinde, 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 yurttaş "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  
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12 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Fatma Ergin isimli kadın gözaltına alındı.  

 

13 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'ne görüş için 

giden Hebun Kartal isimli genç, görüşten çıktıktan sonra cezaevi önünde polisler tarafından 

gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

Kartal, daha serbest bırakıldı.  

 

14 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Silvan Mücadele Gazetesi 

İmtiyaz Sahibi Ferhat Parlak, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle polis tarafından 

düzenlenen ev baskınında gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Parlak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

15 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Halit İnan isimli yurttaş, evine baskın 

düzenleyen polisler tarafından gözaltına alındı. 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen "sokağa 

çıkma yasağı" sırasında katledilen ve cenazesi 7 gün boyunca sokak ortasında kalan Taybet 

İnan'ın eşi olan Halit İnan, götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde, 

kendisine “HDP'liler neden evine geldi" şeklinde soruların yöneltildiğini söyledi. Kendisine 

hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan İnan, alınan ifadesinin ardından serbest 

bırakıldı.  

 

16 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, HDP Merkez İlçe Eşbaşkanı Agit 

Yiğit, eşi Seyran Yiğit ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından eşi Seyran Yiğit serbest bırakılan, ancak kendisi adliyeye sevk 

edilen Yiğit, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

16 Haziran 2016 tarihinde Batman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

öğretmen Mukaddes Avcı Aydın ile Abdurrahman Aydın gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 kişi, adli 

kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

16 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, 'operasyonlar bitti' yönünde yapılan açıklama sonrası ne durumda olduklarını merak 

ettiklerini evlerini görmek için gizlice mahalleye girmek isteyen 7 kadın gözaltına alınarak, 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan kadınlara, 160'şar TL para 

cezasına kesilerek serbest bırakıldı. 

 

16 Haziran 2016 tarihinde Muş iline bağlı Arak köyünde düzenlenen cenaze törenine 

katılmak isteyen HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın aracını durduran özel harekat 

timleri tarafından, DBP İl Genel Meclis Üyesi Engin Balta, Yıldırım'ın danışmanı Umut 

Demir ve şoförü Adem Göktumay gözaltına alındı. 

 

17 Haziran 2016 tarihinde Ardahan ilinde, jandarma ve özel harekât polisleri tarafından 

DBP Ardahan İl Örgütü binasına ve evlere düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. 21 

Haziran 2016 tarihinde, emniyet'te tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 8 kişiden DBP İl Eşbaşkanı Hakan Demirbaş ile parti yöneticileri Erdal Morkoç, Arzu 

Yılmaz ve Taha Tan,  'örgüte üye olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 

tutuklandı.  
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17 Haziran 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP Siirt 

Merkez İlçe Eşbaşkanı Beşir Ekinci, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekinci, çıkarıldığı mahkemece 'örgüt üyeliği' 

gerekçesiyle tutuklandı. 

 

18 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, bahçesini sulamaya giden Halit Azma 

isimli yurttaş, Yeni Mahallede zırhlı araçla önü kesilerek gözaltına alındı.  

 

18 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Cudi Kültür Merkezi çalışanı 

Emine Erkan, gözaltına alındı. 19 Haziran 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan, tutuklandı.  

 

19 Haziran 2016 tarihinde Ağrı ilinde, özel harekât polisleri tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 6 kişi gözaltına aldı. 23 Haziran 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Habip Güler ve Engin 

Düzgün, "Örgüte üye olmak" iddiası tutuklandı.  

 

20 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilçede gezdiği sırada 

polislerce durdurulan gazeteci Mürsel Çoban,  hakkında açılan bir dava kapsamında ifade 

vermesi gerektiği belirtilerek gözaltına alındı. Sur Çarşı Karakolu’na götürülen Çoban, daha 

sonra ise TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 

 

20 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, farklı tarihlerde yapılan basın 

açıklamalarında "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından 

başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan DBP İlçe Eşbaşkanı Murat Atagün, sevk 

edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı gerekçeyle tutuklandı. 

  

21 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

kapsamında bulunan Yönlüce köyüne askerler tarafından düzenlenen baskında, köy muhtarı 

Mekin Yalçın, Lami Yalçın, Feyzi Yalçın, Yakup Süğüt, Abdulaziz Tektaş ve soy ismi 

öğrenilemeyen Kanberi adlı yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 6 

yurttaş, İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.  

 

21 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınında HDP İlçe Örgütü Eşbaşkanı Semire Örüç, gözaltına alındı. İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Örüç, 

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

22.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nusrettin Savur, şu 

beyanlarda bulundu: “Bu sabah saat 09.10 sularında hızlıca kapı çalındı. Çocuklar açınca 

polislerle karşılaştık. 8-9 tane zırhlı araç eşliğinde eve baskın yaptılar. İçeri girer girmez 

oğlum Hamza’yı sordular. Arama izni gösterip ‘savcılıktan izin var’ dediler. Oğlum 

Hamza’nın sosyal medyada terör propagandasıyla ilgili olduğunu söyleyip Hamza’nın nerede 

olduğunu sordular. Şehir dışında çalışıyor dedim. Ne zaman gelir diye söyledi. Mevsimlik işçi 

olarak çalışıyor dedim. Ne zaman geleceği belli değil dedim. Onlarda geldiğinde oğlun 

terörle mücadeleye gelsin dediler. İçeri giren polisler 10 taneydi. Dışarıda da bir o kadar 

vardı. Galoş giydiler evi aradılar ama dağıtmadılar ve gittiler. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.”  
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23 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, bulunan Koşuyolu Parkı 

yakınlarında yürüyen 15-16 yaşlarında 3 çocuk, Ford marka 21 DH 295 plakalı sivil polis 

aracı tarafından zorla araca bindirilerek gözaltına alındı.  

 

23 Haziran 2016 tarihinde Bitlis ili Göroymak ilçesinde, savcılığa ifade vermeye giden 

Güroymak Belediye Eşbaşkanı Mehmet Emin Özkan ve belediye çalışanı Fırat Kaya, 

gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Asliye Hukuk Mahkemesine sevk 

edilen 2 kişiden Özkan serbest bırakılırken, belediye çalışanı Fırat Kaya "Örgüt üyesi" 

iddiasıyla tutuklandı. 

 

23 Haziran 2016 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 5 kişi (Mehmet Ali İzci, Mahmut İnan, Mustafa Tamamboğa, Salih Gülpınar ve 

Ecevit Gökalp) gözaltına alındı. 27 Haziran 2016 tarihinde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından Mardin ve Antep adliyelerine sevk edilen 5 kişi "örgüt üyesi olma" iddiasıyla 

tutuklandı.  

 

24 Haziran 2016 tarihinde Siirt ili Baykan ilçesinde, düzenlenen ev baskınlarında 6 kişi 

gözaltına alındı. 25 Haziran 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden HDP İlçe Eşbaşkanı 

Hüseyin Tayfun, Belediye Meclis üyesi Medeni Ayman ile Yılmaz Karasu isimli yurttaş 

tutuklandı.  

 

24 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde Bahattin Oyman (34) isimli yurttaş, 

ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasında hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle 

gözaltına alındı. 27 Haziran 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oyman, gizli tanığın beyanları doğrultusunda 

tutuklandı. 

 

24 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarından Mahsun Şen, Murat Aksin ve Ömer Ersu isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı.  

 

24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Dağgöl Mahallesi'ndeki İl Milli Eğitim 

Lojmanları'nda ikamet eden öğretmen Tarık Aslan'ın evine polisler tarafından baskın 

düzenlendi. Evde yapılan aramanın ardından kişiler eşyalarına el konulan Aslan, gözaltına 

alındı.  

 

24 Haziran 2016 tarihinde Kars ili Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya köyü sakinlerinin, 

köylerinin özel güvenlik bölgesi kapsamını alınması nedeniyle, askerlerce zorla köyden 

çıkarıldıkları iddia edildi. 14 köylü, işkence ve kötü muamleye maruz kalarak ve gözaltına 

alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 14 yurttaş, "yasaklı bölgeye giriş yaptıkları" 

gerekçesi ile ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.  

 

24 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi, kırsalında başlatılan askeri 

operasyonları önlemek amacıyla bölgeye canlık kalkan olarak gitmeyen isteyen 74 kişi, Abalı 

Jandarma Karakolu'nda askerlerce durdurularak, "Güvenlik bölgesini ihlal" ettikleri 

gerekçesiyle gözaltına alınarak, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltında 

tutulan 75 kişinin isimleri şöyle: Hayat Akyol, Şefika Topuz, Selma Sürer, Osman Aydın, 

Revan Ay, Gülçin Bozkuş, Sercan Doğan, Hasine Alak, Demet Özkaran, Hasret Akay, Şenay 
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Pektaş, Gülistan Kılıç, Kerem Canpolaten, Zuhal Tekiner, Asiye Çelikbilek, Arzu Akşahin, 

Nalan Güzen, Kadriye Özcanlı, Celile Akgün, Nevriye Cur, Dılfigar Döger, Zelal Abiş 

Birtane, Özlem Nayan, Sebahat Sevil, Halime Bayram, Sevgül Altınbay, Selva Akkoyun, 

Fikriye Tanrıkulu, Afife Kolakan, Yasemin Kaya, Berna Çelik, Zülfiye Kısmir, Songül Kapacı, 

Leyla Ayaz, Bedri Baysüngur, Abdullah Dengiz, Feyzi Demirkıran, Bermal Birtek, Semih 

Eraslan, Celal Yoldaş, Mahmut Akın, Fikri Ay, Hasan Kaya, Yaşar Topdemir, Nurettin 

Bakan, Arif Durgaç, İzzet Evruk, Selahattin Kaygusuz, Fetullah Işıktaş, Nasıt Bat, Mustafa 

Heval Candan, Ahmet Aslan, Ahmet İlmez, Faik Yaşar, Şeyhmus Uçakan, Kerem Akdaş, 

Aydın Güneri, Ahmet Bolca (Balca), Mesut Tura, Abdülhamit Sala, Ramazan Erol, M. Abidin 

Karaman, Tahir Baran, Şeyhmus Oynak, Cengiz Kanat, Musa Yurtsever, Mehmet Ali Sert, 

Osman Dun, Ahmet Eryılmaz, Rıfat Yakut, Abdullah Eflatun, Mazlum İldan, Ahmet Topkaya. 

27 ve 28 Haziran 2016 tarihlerinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından iki 

grup halinde adliyeye sevk edilen 74 kişi, serbest bırakıldı. 

 

24 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde bulanan ve sokağa çıkma yasağı 

ilan edilen Dibek köyünde, askerler tarafından düzenlenen ev baskınında Bedriye Sulucan 

(68) ile kızı Hatun Sulucan (29) gözaltına alındı. 28 Haziran 2016 tarihinde, emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve kızı, 'örgüte yardım 

etmek' iddiasıyla tutuklandı.  

 

25 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında aynı aileye mensup Hediye Ertaş, Vedat Ertaş ve Resul Ertaş gözaltına alındı.  

 

25 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesinde, gerçekleştirilen ev baskınlarında 

isimleri öğrenilemeyen 16 yurttaş gözaltına alındı. 28 Temmuz 2016 tarihinde, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi 11’i sevk 

edildikleri adliyede 'örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan yurttaşların 

isimleri şöyle: Nurullah Eliş, Cafer Erikli, Murat Aksin, Mehmet Salih Eliş, Ömer Ersu, 

Gurbet Çiçek, Mahsun Şen, Sinan Karabürük, Ecevit Gökalp, Mahmut İnan ve Mehmet Ali 

İzci. 

 

26 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesine, gittiği sırada Fis Ovası'ndaki 

kontrol noktasında durdurulan Elif Duman isimli yurttaş, gözaltına alındı. 

 

26 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili, Kocaköy köyünde Ercan Demircan, Özcan 

Demircan ve Menav Demircan isimli ve amca çocukları oldukları öğrenilen yurttaşlar, 

askerler tarafından gözaltına alındı. Lice ilçesine bağlı köylerde ise Abdullah Mercan (70) ve 

Ali Ceylan (26) isimli yurttaşlar askerler tarafından gözaltına alındı. 

 

26 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ilinde, evinin önünde bulunduğu sırada S.İ. (14) isimli 

çocuk gözaltına alındı. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na götürülen ve 12 saat burada 

tutulan çocuk, daha sonra Çocuk Şube'ye götürüldü. 27 Haziran 2016 tarihinde, Şırnak 

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye 

sevk edilen S.İ., “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.  

 

27 Haziran 2016 tarihinde Van ili Saray ilçesinde, özel harekat timleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında 8 yurttaş, "Örgüte yardım ve yataklık etmek" gerekçesiyle 

gözaltına alındı. 28 Haziran 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7’si (Zafer Çalışkan, Abdullah Bina, Ayhan Baysal, Hamdin 
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Keleş, Reşat Erçiçek ve Hanifi Şengül ve Şaban Korkut) 'örgüte yardım ve yataklık etmek' 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

27 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Turgut Özal Bulvarında 

polisler iki gencin üzerinde bulunduğu hareket halindeki motosiklete çarparak durdurdu. 

Çarpma sonucu motosiklet üzerindeki gençler yere düşerken, polisler yerde yaralı halde olan 

gençleri darp etti. Silah dipçikleri ile uzun süre darp edilen gençler, gözaltına alınarak 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

 

28 Haziran 2016 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesinde, özel harekat timleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında MEYA-DER Şube Eşbaşkanı Nihat Karababa gözaltına alındı.  

 

28 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, bazı kırsal bölgelerde ilan edilen 

sokağa çıkma yasağı sırasında, köy ve ilçe merkezinde özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında 8 yurttaş (Mahsun Büyükşahin, İhsan Çaytaş, Kadri Akdoğan, 

Aysel Tufan, Yusuf Demir, Umut Diri, Serdar Demirhan ve Reşat Taşdemir) gözaltına alındı. 

30 Haziran 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 

kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  

 

28 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, SGDF üyeleri tarafından 21 

Kasım 2004 tarihinde ilçede babası ile birlikte güvenlik güçleri tarafından infaz edilen 12 

yaşındaki Uğur Kaymaz için basın açıklaması yapıldı. Kaymaz’ın kardeşi Ali ve annesi 

Makbule Kaymaz’ın da katıldığı açıklamaya polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 

Ali ve annesi Makbule Kaymaz, SGDF üyeleri Beren Atıcı, Ümit Tekin, Beritan Yeşilbaş ve 

Sait Sırdaş, darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü.  

 

29 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, özel harekât polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında, HDP Cizre İlçe Örgütü Yöneticisi Abdullah Oğan gözaltına 

alındı. Gizli tanık ifadelerine dayandırılarak gözaltına alınan Oğan, 30 Haziran 2016 tarihinde 

emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Devletin birliğini ve 

bütünlüğünü bozmak' iddiasıyla tutuklandı.  

 

29 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, MEYA-DER Eşbaşkanı Salih Acar, 

çarşı merkezinde yer alan Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yardım deposunda 

bulunduğu sırada polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

29 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında Rıdvan Ata isimli yurttaş gözaltına alındı.  

 

30.06.2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan X, şu beyanlarda bulundu: 
“Dün öğlen saatlerinde kardeşim Rüzgar Kara, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

iken, hakkında şikayet olduğu gerekçesiyle Tem polisleri tarafından gözaltına alındı. 

Derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” 

 

30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, seyir halindeki bir araç ilçe 

girişinde polisler tarafından durduruldu. Araçta bulunan Yusuf Başkan, Sedrettin Bilir, Ömer 

Şimşek ve soyadı öğrenilmeyen Özgür isimli yurttaşlar, polisler tarafından darp edilerek 

gözaltına alındı. 
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30 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesinde, HDP İlçe Yöneticisi Lokman 

Kömürcü, "İfaden var" denilerek çağrıldığı Jandarma Karakol Komutanlığı'nda gözaltına 

alındı. 

 

ÖRGÜT MİLİTANLARI TARAFINDAN ALIKONULANLAR 

 

19 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, haber takibinde bulunan AA 

Muhabirleri Rauf Maltaş, Onur Çoban ve Kenan Yeşilyurt, ilçede bulanan YPS üyeleri 

tarafından alıkonuldu. Muhabirler, 21 Şubat 2016 tarihinde oluşturulan bir heyete teslim 

edilerek, serbest bırakıldı. 

 

07 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Abdurrahman Yalçın, şu 

beyanlarda bulundu: “Halamın oğlu olan İlhan Çeçen, Diyarbakır merkezde ikamet 

ediyordu. Ancak 03.03.2016 tarihinde PKK’liler tarafından alıkonulduğunu duyduk. Neden ve 

niçin alındığını bilmiyoruz. Duyduğumuz kadar Lice kırsalına götürüldüğüdür. Kuzenimin 

bırakılması için sizden çağrıda bulunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

30 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Şahin Çetinkaya, şu beyanlarda 

bulundu: “Kardeşim Salih Zeki Çetinkaya ile birlikte Erzurum’dan Bingöl üzeri Urfa’ya 

giderken Lice sınırlarında Çeper köyünün içinde PKK tarafından yol kontrolü yapılıyordu. 

Bizi de durdurdular. Olay 29.03.2016 sabah saat 08.30 gibi kimliklerimizi verdik. Kardeşimin 

AKP İlçe Başkanı olduğundan dolayı alıkonuldu. Bizi başka bir araçla Lice’ye gönderdiler. 

Ağabeyimle birlikte 34 VU 1974 plakalı aracımıza da el koydular. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

20 Mayıs 2016 tarihinde Tunceli ili Ovacık ilçesinde, Tornova Mevkiinde şantiyeye 

düzenlenen baskında Süleyman Gündoğmuş isimli işçi, HPG militanları tarafından 

alıkonuldu. Dersim şubemize başvuruda bulanan Süleyman Gündoğmuş’un oğlu, konu ili 

ilgili yardım talebinde bulunmuştur. Gündoğmuş, 2 gün sonra serbest bırakıldı. 23.05.2016 

tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mertcan Gündoğmuş, 

alıkonulma sürecini anlatmış ve yardım talebinde bulunmuştur.  

 

 

20 Mayıs 2016 tarihinde Tunceli ili Ovacık ilçesinde, Tornova Mevkiinde şantiyeye 

düzenlenen baskında Hüseyin Arı isimli işçi, HPG militanları tarafından alıkonuldu. Dersim 

şubemize başvuruda bulanan Süleyman Gündoğmuş’un eşi, konu ili ilgili yardım talebinde 

bulunmuştur. Gündoğmuş, 2 gün sonra serbest bırakıldı. 23.05.2016 tarihinde İHD 

Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Çilem Arı, alıkonulma sürecini anlatmış ve 

yardım talebinde bulunmuştur. 

 

24 Haziran 2016 tarihinde Dersim ili Ovacık ilçesinde, Sarıataş karakoluna su kanalı yolu 

yapan bir firmaya ait araç HPG militanları tarafından durdurularak, araç ateşe verildi. İnşaat 

firması çalışanı 2 işçi ise alıkonuldu. 27 Haziran 2016 tarihinde Dersim Valiliği tarafından 

konu ile ilgili yapılan açıklamada, olay doğrulandı. 
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 

Yasaklanan Etkinlikler 

 

23 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen ve meydana 

gelen hak ihlallerini protesto etmek ve ilçe halkıyla dayanışmak amacıyla, Merkez Yenişenid 

ilçesinde bulunan Sümer Park yaşam alanında çadır eylemi başlatıldı. Açılan çadıra gelen 

polisler, Valilik kararıyla etkinliğin yasaklandığını bildirdi.  

 

03 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma 

yasağının 64. gününde protesto gösterisi düzenlemek amacıyla yürümek isteyen yurttaşlara, 

polis tarafından izin verilmedi. 

 

-Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 

 

04 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, KJA tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne 

ilişkin hazırlanan afişler Diyarbakır Valiliği'nin kararıyla toplandı. Valililik tarafından verilen 

karar sonucunda "Ekinlerden Sêvêlere direniş ruhu ile özerkliğe, özgürlüğe yürüyoruz" yazılı 

afişler billboardlardan sökülerek toplandı. Karara gerekçe olarak da afiste ismi geçen kişilerin 

"Örgüt üyesi olduğu" öne sürüldü. 

 

17 Mart 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, Newroz mitingi için sahil yolunda kurulan 

platforma asılan, "Silahlar sussun çocuklar ölmesin" yazılı pankarta polis tarafından el 

konuldu.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, 21 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Newroz 

kutlamaları için, kentin birçok noktasına asılan "Direne direne kazanacağız" yazılı afişler, 

polisler tarafından toplatıldı. 

 

18 Mart 2016 tarihinde, Ankara Üniversitesi öğrencileri ile cezaevinden siyasi mahpusların 

ortaklaşarak çıkardığı aylık kadın dergisi Roza Dergisi hakkında, 1 yıl önce çıkan altıncı 

sayısında, "Örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla Antep 3. Sulh Ceza Mahkemesi 

tarafından toplatma kararı çıkarıldı. Dergide, Kürtçe anı, deneme, edebiyat ve sanat yazılarına 

yer veriliyor.  

 

31 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, Ağrı Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hizmet verdiği 

Ebru Yalçın Kütüphanesi’ne polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sonrasında toplatma 

kararı olduğu gerekçesiyle Kürtçe ve Türkçe kitaplara polisler tarafından el konuldu. 

 

21 Nisan 216 tarihinde, KJA derneği tarafından 2 ayda bir çıkarılan Kadın Dergisi'nin 

üçüncü sayısında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Savcılığı tarafından "Örgüt 

propagandası " yapıldığı iddiasıyla toplatma kararı verildi. Dergide yayımlanan "Kadınlar 

özgürlüğü ve önderliği için direniyor" yazısı gerekçe gösterilirken, toplatma kararı nedeniyle 

KJA'nın Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçesinde bulunan gelen merkezi polis tarafından 

basıldı.  Polis, derginin 3'üncü sayısının tüm nüshalarına el koyarak merkezden ayrıldı.  

 

27 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, bir alışveriş merkezinde kurulan 

Ekin Basım Yayın standına baskın düzenleyen askerler, 88 farklı kitaba el koydu. Kürt ve 
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Kürdistan kelimeleri içeren bütün kitaplar toplatıldı. Askerler tarafından el konular kitapların 

ikisi dışında, hiçbiri hakkında toplatılma kararı bulunmadığı öğrenildi.  

 

Engellenen İnternet Siteleri 

 

28 Ocak 2016 tarihinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yayın yapan Yüksekova Haber 

sitesine, TİB tarafından "İdari tedbir" kararı verilerek, yuksekovahaber.com adresi erişime 

engellendi.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde, yayın merkezi Diyarbakır ilinde bulunan Özgür Gün TV yayını, 

TV’nin bağlı bulunduğu yayıncı kuruluş olan DİGİSAT ile RTÜK arasındaki sözleşmenin 

yenilenme sürecinde yaşanan gecikme nedeniyle, TÜRKSAT'tan yapılan yayına zorunlu 

olarak ara verildi. Uydu yayını yapamayan kanala ait, internet yayını da erişime engellendi.  

 

16 Şubat 2016 tarihinde, TİB tarafından alınan idari tedbir kararı doğrultusunda, JINHA’ya 

ait jinhaber.link internet sitesi adresi erişime kapatıldı.  

 

19 Şubat 2016 tarihinde, TİB tarafından alınan idari tedbir kararı doğrultusunda, DİHA’ya 

ait www.dihanews.pw internet sitesi adresi erişime kapatıldı.  

 

 

09 Mart 2016 tarihinde, TİB aldığı karar ile DİHA’ya ait (www.dicle-haber.pw) haber 

sitesini erişime engelledi.  

 

11 Mart 2016 tarihinde, RTÜK, Gün TV'nin 5 Ocak'ta yayınladığı ana haber bülteninde 

"devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk edici" yayın yaptığı 

gerekçesiyle, 6112 sayılı yasanın 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan a ve b maddeleri 

uyarınca iki ayrı ceza kararı aldı. Özgür Gün TV'ye, 21 Ekim 2015 tarihindeki Cizre haberi 

nedeniyle b maddesi kapsamında ilk ceza verilmişti. RTÜK yasasına göre 1 yıl içerisinde a ve 

b maddelerinden herhangi birinden ikinci kez ceza alan televizyonların 10 güne kadar yayını 

durduruluyor. Özgür Gün TV'ye ikinci kez b maddesinden ceza veren RTÜK, 10 güne kadar 

belirleyeceği bir sürede yayın durduracak. RTÜK ilk kez bir yayıncı kuruluşa a ve b 

maddelerinden dolayı peş peşe en ağır cezaları verdi. RTÜK, Özgür Gün TV'ye yayın 

durdurma sonrası aynı maddeden yine ceza verirse bu kez lisansını iptal ederek, kapatacak.  

 

16 Mart 2016 tarihinde, TİB aldığı karar ile DİHA’ya ait (www.dicle-news.pw) haber 

sitesini erişime engelledi.  

 

17 Mart 2016 tarihinde, TİB aldığı karar ile DİHA’ya ait (www.diclehaber.xyz) haber 

sitesini erişime engelledi.  

 

08 Nisan 216 tarihinde, Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) internet sitesi diclehaber.win 

adresine TİB tarafından erişim engeli getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana ajansın 

34 internet adresi erişime engellendi.  
 

09 Nisan 216 tarihinde, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından ilk olarak 25 

Temmuz 2015 tarihinde erişime engellenen Yüksekova Haber internet sitesi, dördüncü kez 

erişime engelledi. 
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15 Nisan 216 tarihinde, Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) internet sitesi diclenews.win 

adresine TİB tarafından erişim engeli getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana ajansın 

35 internet adresi erişime engellendi.  

 

15 Nisan 216 tarihinde, Azadiya Welat gazetesinin internet sitesi azadiyawelat.me adresine 

TİB tarafından erişim engeli getirildi.  

 

15 Nisan 216 tarihinde, Jin Haber Ajansı (JINHA) internet sitesi jinhahaber.info adresine 

TİB tarafından erişim engeli getirildi.  

 

03 Mayıs 216 tarihinde, Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) internet sitesi diclenews.xyz 

adresine TİB tarafından erişim engeli getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana ajansın 

36 internet adresinde erişime engellendi.  

 

05 Mayıs 216 tarihinde, Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) internet sitesi dihahaber.xyz 

adresine TİB tarafından erişim engeli getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana ajansın 

37 internet adresinde erişime engellendi.  

 

13 Mayıs 216 tarihinde, Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) internet sitesi dihanews.xyz 

adresine TİB tarafından erişim engeli getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana ajansın 

38 internet adresinde erişime engellendi.  

 

16 Mayıs 216 tarihinde, Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) internet sitesi dicle-haber.win 

adresine TİB tarafından erişim engeli getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana ajansın 

39 internet adresinde erişime engellendi.  
 

19 Mayıs 216 tarihinde, Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) internet sitesi dicle-news.win 

adresine TİB tarafından erişim engeli getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana ajansın 

40 internet adresinde erişime engellendi. 

 

10 Haziran 2016 tarihinde, RTÜK tarafından, Özgür Gün TV'nin ekranı bir gün süreyle 

kapatıldı. Kapatılma gerekçesi olarak, 20 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde ilan 

edilen sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçleri tarafından sivil yurttaşları ateş açılması 

olayını haberleştirmek ve kanal muhabirinin televizyona bağlanarak olayla ilgili anlatımda 

bulunması olarak gösterildi. 

 

29 Haziran 216 tarihinde, Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) internet sitesi dicle-haber.xyz 

adresine TİB tarafından erişim engeli getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana ajansın 

41 internet adresinde erişime engellendi. 

 

DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDENLERE KARŞI AÇILAN SORUŞTURMALAR 

 

08 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, İstanbul’da ve Kanal D televizyonunda 

yayınlanan “Beyaz Show” isimli eğlence programına telefonla bağlanan, isminin Ayşe Çelik 

ve öğretmen olduğunu söyleyen bir yurttaş, sokağa çıkma yasakları süresi içersinde meydana 

gelen sivil ölümlere yönelik duyarlılık çağrısında bulunduğu için, hakkında “Örgüt 

propagandası yapma” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 
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15 Ocak 2016 tarihinde Antep ilinde, İstanbul’da ve Kanal D televizyonunda yayınlanan 

“Beyaz Show” isimli eğlence programına telefonla bağlanan ve açıklamalarda bulanan Ayşe 

Çelik isimli yurttaş hakkında başlatılan soruşturmaya 11 avukat tepki gösterdi. Antep 

Adliyesi'ne giderek Çelik’in program sırasında kullandığı cümleleri okuyarak kendilerini 

ihbar eden 11 avukat hakkında "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile soruşturma başlatıldı. 

 

17 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda DBP 

Yenişehir İlçe Örgütü tarafından yapılan özyönetim açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 22 

kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. 

 

18 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, gönüllü DİHA muhabiri olarak haber takibinde bulunan Faruk Encu hakkında, 

sosyal medyada sokağa çıkma yasağı sırasında haberleştirdiği konular ile ilgili yaptığı 

paylaşımlar nedeniyle, Gülyazı Karakolu tarafından "Devleti aşağılamak suçu" iddiasıyla 

soruşturma başlatıldı.  

 

21 Ocak 2016 tarihinde, DİHA İngilizce Haber Editörü ve Hakkari/Yüksekova Muhabiri 

Nedim Türfent hakkında, Med Nuçe ve Stêrk TV gibi televizyon kanallarına telefonla katılıp 

haber aktarımında bulunması sebebiyle, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma 

başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, "yetkisizlik" 

kararı verilerek, Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen eylem ve 

etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle 13 öğrenci hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ile 

Üniversite Rektörlüğü tarafından, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Rektörlüğün, 25 Ocak 

2016 tarihinde öğrenciler tebliğ ettiği yazıda, soruşturmanın gerekçesi "Ankara Katliamı 

protestosu ile Sur ve Lice ilçelerindeki askeri operasyona karşı protesto ve okul boykotu" 

olarak belirtildi.  

 

02 Şubat 2016 tarihinde, TFF tarafından yapılan açıklamada, Amedspor futbolcusu Deniz 

Naki, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor-Amedspor müsabakası sonrası Fecebook 

hesabından paylaştığı beyanlar nedeniyle "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ile "ayrımcılık ve 

ideolojik propaganda yaptığı" gerekçeleriyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildi.  

 

06 Şubat 2016 tarihinde, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi tarafından hazırlanan barış 

bildirisine imza attıkları gerekçesiyle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görev yapan 8 

akademisyen hakkında haklarında soruşturma başlatıldı.  

 

11 Şubat 2016 tarihinde, Tekman Cumhuriyet Savcılığı tarafından DİHA muhabiri Meltem 

Oktay hakkında, Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

çektiği bir fotoğraf gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 

soruşturma başlatıldı. 

  

12 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 

Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 'talimata aykırı hareketi' ve Spor 

Toto 2. Lig Müsabakaları Statüsünün 6/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmesine karar 

verildi. 
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22 Şubat 2016 tarihinde, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekilli Tuba Hezer 

hakkında, Ankara’da bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Zınar Raperin kod isimli TAK 

Üyesi Abdulbaki Sömer'in taziyesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. 

 

24 Şubat 2016 tarihinde Mardin ilinde, Artuklu Üniversitesi'nde görevli 36 akademisyen 

hakkında, "Bu suça ortak olmuyoruz" başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle, Mardin 

Emniyet Müdürlüğü tarafından adli, Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nce de idari soruşturma 

başlatıldı.  

 

01 Mart 2016 tarihinde, İçişleri Bakanlığı'na tarafından verilen izinle, Suruç Belediyesi 

Eşbaşkanları Orhan Şansal ile Zuhal Ekmez ve 19’u DBP’li, 12'si AKP'li olmak üzere toplam 

31 meclis üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.  

 

01 Mart 2016 tarihinde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve DBP Eş Genel 

Başkanı Kamuran Yüksek hakkında, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yasak ve ablukanın kalkması 

talebiyle yurttaşların Sur’a doğru yürümeleri çağrısı bulunmaları sebebiyle, Diyarbakır 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Demirtaş'ın dokunulmazlığının 

kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderileceği öğrenildi. 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okuyan 100 öğrenci hakkında, geçtiğimiz yıl Mayıs 

ayında üniversitede yapılan anmalara katıldıkları gerekçesiyle savcılık talimatıyla soruşturma 

başlatıldı. 07 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, farklı yılların Mayıs ayında 

yaşamını yitirenler için yapılan anmalara katılan öğrencilere, “Örgüt propagandası” 

suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Edremit Terörle Mücadele 

Müdürlüğü’ne çağrılan öğrencilerin ifadeleri alındı. 

 

22 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, 21 Mart günü gerçekleştirilen Newroz kutlaması 

hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "örgüt propagandası" yapıldığı 

iddiasıyla 4 ayrı soruşma başlatıldı. 12'si çocuk 21 kişi hakkında soruşturma açıldığı 

öğrenildi.  

 

Muş ilinde, 26 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, KESK Muş Şubeler Platformu 

üyesi 300 kişi hakkında, Ankara ve Roboski katliamları gibi toplumsal olaylara dikkat 

çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri basın açıklaması, yürüyüş ve etkinlikler gerekçe 

gösterilerek adli ve idari soruşturma açıldı.  

 

29 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 
gerçekleştirilen Newroz kutlaması nedeniyle HDP İlçe Eşbaşkanı Ayşe Sürücü hakkında 

soruşturma açıldı. Sürücü, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. 

 

Şırnak ili Uludere ilçesinin Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde TSK'ye ait savaş 

uçaklarının bombardımanı sonucu gerçekleşen katliamda oğlu Vedat Encü'yü kaybeden 

Mercan Encü, oğlu Hamza Encü'yü kaybeden Kadriye Encü ve oğlu Yüksel Ürek'i kaybeden 

Emine Ürek hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettikleri iddiasıyla 25 Nisan 2016 

tarihinde soruşturma açıldı. 

 

07 Mayıs 2016 tarihinde Batman ilinde, Ceyhan Oğduk isimli bir yurttaşa, kendisine ait 

Facebook hesabından bulunduğu paylaşımlar gerekçe gösterilerek ve 'Cumhurbaşkanı 
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Erdoğan'a hakaret ettiği' suçlamasıyla, Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma 

başlatıldı.  

 

07 Mayıs 2016 tarihinde, DİHA Muhabirleri Ferzen Çatak ve Mahmut Ruvanas ile Azadîya 

Welat muhabiri Kadri Esen hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

3 Muhabir bir süre önce, Şırnak ili Silopi ilçesinde haber takibinde bulundukları sırada 

bulundukları eve düzenlenen polis baskını sonucu gözaltına alınmış, ardından da serbest 

bırakılmış ve ilçe dışına çıkarılmıştı. Emniyetin hazırladığı dosya kapsamında 3 muhabir 

hakkında "Kamu görevlilerinin kimliklerinin ifşa edilmesini ele alan Terörle Mücadele 

Kanunu (TMK-6) ve yardım yataklık" iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma 

açıldı. 

 

Amedspor ile Bursaspor arasında 31 Ocak tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nın 

çeyrek final maçının ardından, twitter hebasından yaptığı açıklamalara nedeniyle Amedspor 

oyuncusu Deniz Naki hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mayıs 

2016 tarihinde, soruşturma açıldı. Sözkonusu soruşturmaya gerekçe gösterilen twitter 

açıklamasında Naki şunları belirtmişti: “Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize 

karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık. Böylesine zor bir dönemde halkımıza 

ufakta olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak 

boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve 

kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik. Bizi yalnız bırakmayan bütün 

siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu 

galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kayıp eden ve 

yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz. Her biji Azadi!” 

 

Merkezi Diyarbakır ilinde bulunan Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÖGC) Eşbaşkanı Hakkı 

Boltan hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Bilişim Suçları Bürosu 

tarafından, yaptığı basın açıklamasından dolayı "TCK 299'uncu ve 301'inci maddelerine 

muhalefet etmek" iddiasıyla 29 Mayıs 2016 tarihinde soruşturma açıldı. 

 

16 Haziran 2016 tarihinde Bitlis ilinde, Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DİHA 

Bitlis Muhabiri Mehmet Şah Oruç hakkında, "Mele Ergül: Hendekler ilahi bir haktır" başlıklı 

haberi nedeniyle "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.  

 

Muş ilinde, DBP Muş İl Örgütü tarafından 24 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen "Yerel 

demokrasi, özgün birey demokratik toplum için birlikte tartışıyoruz" konulu panelde konuşan 

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ile DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle hakkında, 

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "örgüt propagandası" yapıldığı suçlamasıyla 

soruşturma başlatıldı.  

 

Urfa ili Halfeti ilçesinde, 8 Mart 2016 tarihinde hizmete açılan Sara Kadın Merkezi'nin açılış 

törenine katılan HDP Urfa İl Eşbaşkanı Ayşe Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. 

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilçe emniyetine ifade 

veren Sürücü, valiliğin 5-8 Mart tarihleri arası verdiği "yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri 

türdeki etkinliklerin yasaklanması" kararına dayandırılarak ifadesinin alındığını belirtti. 
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DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDENLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR 

 

03 Ocak 2016 tarihinde Kars ilinde, yerel sanatçılık yapan Muhammed Uğuztemur 

hakkında ''Oremar'' isimli şarkıyı seslendirdiği için hakkında, örgüt propagandası yaptığı 

iddiasıyla 20 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk hakkında, 

2007-2009 tarihlerinde DTK Eşbaşkanlığı yaptığı dönemle ilgili açılan soruşturma 

kapsamında iddianame hazırlandı. Türk hakkında, "örgüte üye olmak", "örgüt propagandası 

yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" suçlarından 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar 

hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk hakkında 

hazırlanan 44 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 

 

14 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve 

yasak süresi içerisinde meydana gelen yaşam hakkı ihlallerini protesto etmek amacıyla 31 

Aralık'ta düzenlenen yürüyüşe sırasında, polise el yapımı patlayıcı atıldığı iddiasıyla, 

yürüyüşe geçen kitleye müdahale edilmişti. Müdahale sırasında, yürüyüşe katılmak üzere 

Manisa’nın Bodrum ilçesinden gelen ‘Barışa Yürüyorum İnsiyatifi’ üyelerinin de aralarından 

bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Olay ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 

hazırladığı iddianamede, 1'i tutuklu 23 kişi hakkında 7,5 yıldan 18 yıla hapis cezası istemiyle 

dava açıldı.  

 

18 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, HDP ve DBP ilçe örgütlerinin kent 

merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirdikleri etkinliklere DBP ilçe Eşbaşkanları Mahmut 

Yıldızgörer ve Aycan Azman ile HDP İlçe Eşbaşkanı Ali Balin hakkında, savcılık tarafından 

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" gerekçesiyle dava 

açıldı. 

 

Bitlis ilinde, oğlu YPG’li Yusuf Eteş için düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşma 

nedeniyle baba Mehmet Eteş hakkında, Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla dava açıldı. 

  
 

Şırnak ili Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında mahsur kaldığı 

bodrumda katledilen KJA Üyesi Berfin Demirkaya’nın babası Mevlüt Demirkaya ve kardeşi 

Mehtap Demirkaya hakkında, basın yayın organlarında yaptıkları konuşmalar nedeniyle 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kabul edilerek, 27 Nisan 2016 

tarihinde dava açıldı. Açılan davada 'örgüt propagandası yapmak suçu' suçunu düzenleyen 

53/1 maddesi gereğince cezalandırılmaları istendi.  

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Mardin Dargeçit ilçesinde, Belediye Basın Yayın ve Halkla 

İlişkiler biriminde çalışan ve aynı zamanda DİHA muhabiri olan Murat Verim hakkında 

“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava açıldı. Çalıştığı belediye biriminin faaliyetlerine ilişkin 

hazırlanan bültende ''Özyönetimle özgür kimliğe'' başlığı nedeniyle Midyad Cumhuriyet 

Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Verim hakkında “Örgüt üyesi 

olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla dava açıldı.  
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Şırnak ili Uludere ilçesinde, Nejdet Encü ile Yannis Vasilis Yaylalı isimli yurttaşların 

yapmış oldukları vicdani red açıklaması ardından, haklarında "Halkı askerlikten soğutma" 

iddiasıyla dava açıldı. 

 

06 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi, Belediyesi’nde Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler biriminde çalışan ve aynı zamanda DİHA Muhabiri olan Murat Verim 

hakkında, “Örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla dava açıldı. 

 

DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDENLERE VERİLEN CEZALAR 

 

 

04 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya, 

HDP PM Üyesi Cüney Caniş ve 10 siyasetçi “KCK Van Ana Davası” kapsamında “Örgüt 

Üyesi Olmak iddiasıyla” iddiasıyla yargılandığı dava duruşması, Van 1. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde görüldü. Avukatların son savunmasını alan mahkeme heyeti tarafından, Kaya 

ile Caniş’e “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 15’er yıl hapis cezası verilirken, diğer 10 siyasetçi 

hakkında ise 7 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.  

 

16 Ocak 2016 tarihinde, Spor Toto 2'nci Lig'de mücadele eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 

son 16'ya kalmayı başaran Amed Spor'a, TFF Disiplin Kurulu tarafından, "ideolojik 

propaganda yapıldığı" iddiasıyla 40 bin TL para cezası verildi. Para cezasının gerekçesi, 

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Urfa'yla oynanan maçta, Amed Spor taraftarının "Sur 

içi/Cizre halkı yalnız değildir", "Direne direne kazanacağız" sloganlarını gösterildi. 

 

02 Şubat 2016 tarihinde, PFDK tarafından Amedspor'a, 28 Ocak 2016 tarihinde Medipol 

Başakşehir ile karşılaştığı futbol müsabakasında 5.000 TL ve 2.000 TL arasında iki ayrı para 

cezası ile birlikte 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Cezalara, karşılaşma sırasında 

Amedspor taraflarlarının ideolojik propaganda yaptığı iddiası gerekçe olarak gösterildi. 

 

05 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır’dan ulusal yayın yapan JİYAN TV isimli televizyon 

kanalına, RTÜK tarafından 06 ve 10 Ocak 2016 tarihlerinde yayınlanan Kürtçe müzik 

kliplerinde giyilen mekap ayakkabı ile kıyafetler gerekçe gösterilerek,  "örgüt propagandası" 

iddiasıyla para cezası verildi. 

 

07 Şubat 2016 tarihinde Malatya ilinde, Paşaköşk Mahallesi'nde "Barışın sesini yükseltmek 

için birleşelim" yazılı afiş astıkları sırada, EMEP Malatya İl Başkanı Kemal Gültekin'in de 

bulunduğu 11 EMEP Üyesi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin 

ardından serbest bırakılan 11 kişiden 7'sine "Kabahatler Kanunu" gerekçe gösterilerek 

astıkları afişlerden dolayı 219'ar TL para cezası verildi. 

 

09 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ilinde, 1 Ocak günü Şırnak'ta tutuklanan Şeyh Baki Kutlu, 

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya çıkarıldı. Yaptığı açıklamalardan dolayı 

hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek" ve "Halkı kin ve nefrete sevk etme" iddiasıyla,  

3 yıl 2 ay ceza verdi. Kararın ardından Kutlu, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye 

edildi.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde, Van eski Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 17 Mart 

2013 tarihinde katıldığı Van Newrozu'nda sarf ettiği, "30 yıldır büyük bir mücadele verdik. 

Bu halk direndi, Öcalan, Kürt hareketi, PKK direndi" sözleri gerekçesiyle başlatılan 



 

 

 209 

soruşturma kapsamında açılan davanın karar duruşması Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 

görüldü. "Örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılanan Tuğluk'un katılmadığı davada, 

avukatlar hazır bulundu. Tuğluk'a aynı suçlama gerekçe gösterilerek 10 ay hapis cezası 

verildi. Ceza daha sonra adli para cezasına çevrildi. 

 

12 Şubat 2016 tarihinde, Urfa'nın Suruç İlçe Belediye Eşbaşkanı Orhan Şansal, İçişleri 

Bakanlığı'nın kararı ile görevden uzaklaştırıldı. 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, Kenan Ultar isimli yerel sanatçı, Temmuz 

ayında gözaltına alındıktan sonra "Örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklandı. Erciş Ağır 

Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ultar hakkında, sunuculuk yaptığı etkinlik sırasında 

kitleye Türkçe anlamı "Yaşa" olan Kürtçe "Biji" diye seslendiği ve "Biji serok Apo" 

sloganına teşvik etmek ve kalabalığı "coşturmak" iddiasıyla, 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

 

16 Şubat 2016 tarihinde, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında Fenerbahçe ile oynadığı 

maça "Çocuklar ölmesin maça da gelsin" pankartı nedeniyle PFDK’ya sevk edilen 

Amedspor'a, talimatlara aykırılık gerekçesiyle 5.000 TL para cezası verildi. 

 

26 Şubat 2016 tarihinde Adıyaman ilinde, “1 Kasım Dünya Kobanê” günü dolayısıyla 

düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasını organize ettikleri ve cenaze törenleri düzenledikleri 

gerekçesiyle 1'i tutuklu 7 kişi hakkında "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla açılan davanın 7'inci 

duruşması Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Meliha Can ile 

tutuksuz sanılar Ferhat Oktay, Ahmet Erkaçmaz, Murat Polat, Zeynel Mutlu ve Ali Rıza 

Oğuz'un hazır bulunduğu duruşmada, tutuksuz sanık Ferhat Taşar'ın ifadesi alınmadığı için 

dosyası ayrıldı. "Örgüt üyeliği"nden tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden savcının 

mütalaası üzerine sonra, konuşan sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. 

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında "Örgüt üyesi olma" 

iddiasıyla 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. 

 

08 Mart 2016 tarihinde, Silopi Belediyesi Eşbaşkanları Emine Esmer ve Seyfettin Aydemir 

ve Belediye Meclis üyesi Mehmet Ekren, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.  

 

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Ağustos 2015 tarihinde yapılan basın açıklaması ile 

özyönetim ilan ettikleri gerekçesiyle aralarında Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya'nın 

da bulunduğu 9 kişi hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava, 08 

Mart 2016 tarihinde görülen duruşmada karara bağlandı. Duruşmada alınan son savunmaların 

ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, daha önceki duruşmalarda “adli kontrol” şartıyla 

serbest bırakılan yargılanan isimlerden Faysal Dağ, Ramazan Artan ve Nazlı Duman hakkında 

beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya, HDP İlçe 

Eşbaşkanı Sabiha Gündüz, DBP İlçe Eşbaşkanı Zeynep Algan, MEYA DER Şube Eşbaşkanı 

Salih Cebe ve DBP İlçe yöneticisi Erhan Dinç hakkında ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik 

etmek" iddiasıyla 1 yıl 3'er ay, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" 

iddiasıyla ise 5'er yıl olmak üzere her Kürt siyasetçi için toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezası 

verdi. Basın açıklamasını okuyan Muhsin Aksan için ise, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik 

ettiği" gerekçesiyle 1 yıl 3 ay, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla ise 7 yıl 6 ay olmak üzere 

toplamda 8 yıl 9 ay mahkûmiyet kararı verdi. 

 

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 23 Şubat 2016 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

mahsur kaldıkları bodrum katına güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 
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yaşamını yitiren 177 kişiden birinin,  Azadiya Welat Gazetesi Çalışanı Ömer Baran olduğu 

belirlendi. Azadiya Welat gazetesi çalışanları Ömer Baran, Sabri Adanır ve Murat Demir 

hakkında gazete dağıtımı yaptıkları için 2014 yılında "örgüt üyeliği" iddiasıyla dava açılmıştı. 

Cizre Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 9 Mart 2016 tarihinde, görülen karar 

duruşmasına yaşamını yitiren Baran'ın yokluğunda, sanık avukatları ile sanıklardan Murat 

Demir SEGBİS sistemi ile katıldı. Mahkeme heyeti, yargılamanın geldiği aşama itibariyle 

gazete çalışanlarının avukatlarından son savunma ve taleplerini aldı. Avukatlar ise yaşamını 

yitirmesi nedeniyle Ömer Baran hakkındaki dosyanın düşürülmesini isterken, diğer gazete 

çalışanlarının da beraatını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, yaşamını yitiren Ömer Baran ve 

diğer gazete çalışanları hakkında TMK ve TCK 220/6 delaleti ile 314/2 maddesi gereğince 

"Örgüt üyesi olmamakla beraber, örgüt faaliyetlerinde bulunmak" iddiası ile 5 yıl 5 ay hapis 

cezası verdi. 

 

16 Mart 2016 tarihinde Erzurum ilinde, HDP Erzurum eski Milletvekili Seher Akçınar 

Bayar hakkında 7 Haziran seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı konuşmada, "Erzurum 

Kürdistan'dır, Kürdistan'ın parçasıdır" sözleri üzerine "Örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla 

açılan davanın karar duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bayar'ın 

katılmadığı duruşmada, mahkeme heyeti tarafından Bayar'a "Örgüt propagandası" iddiasıyla 1 

yıl 8 ay hapis cezası verildi. 

 

Batman Üniversitesi öğrencisi C.S., 1 Ekim 2014 tarihinde Batman'da düzenlenen DAİŞ 

saldırılarına karşı Kobanê'ye destek eyleminde gözaltına alındı. Kamera kayıtlarını inceleyen 

polis, C.S.'nin "zafer işareti yaptığının belirlendiğini" belirtince C.S. hakkında kamu davası 

açıldı. Suç duyurusu metninde, "Şüphelinin eylem sırasında zafer işareti yaparak içinde 

bulunduğu ortam itibariyle örgütünün propagandasını yaptığı kanaati oluştuğu" diye kayıtlara 

geçildi. Serbest bırakılan C.S. hakkında olaydan 2 yıl sonra Batman 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nce dava açıldı. 17 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, savcılık 

tarafından hazırlanan iddianamede C.S. hakkında "örgüt propagandası yapmak" suçundan 

cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmışsa da sanığın üzerine atılı suçun yasal 

unsurlarının oluşmadığını belirterek beraati istendi. Ancak mahkeme heyeti, C.S.'nin "örgüt 

propagandası yaptığına" kanaatine getirerek, 1 yıl hapis cezası verdi ve verilen cezanın 

hükmünün geri bırakılmasını kararlaştırıldı. 

 

17 Mart 2016 tarihinde, Çatak Belediye Eşbaşkanı Evin Keve, İçişleri Bakanlığı kararıyla 

görevinden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma kararı, Bayburt M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 

Keve'ye tebliğ edildi. 

 

25 Mart 2016 tarihinde, Hakkari'de HDP ve DBP il örgütleri öncülüğünde 14 Ağustos'ta 

yapılan özyönetim açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Hakkari 

Belediye Eşbaşkanları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi'nin de bulunduğu 9'u tutuklu 11 

kişinin yargılandığı 5'inci duruşması Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme 

heyeti, tutuksuz yargılanan Erdem Şahin ve Cihan Kahraman hakkında beraat kararı verirken, 

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla Hakkari Belediye Eşbaşkanları 

Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi ile HDP ve DBP üyeleri Hamide Özer, İsmail Sihat Kaya, 

İskan Aksaç, İlhan Kaynak, Ali Tetik ve Devrim Ecer'e 15'er yıl, Fırat Ertunç'a ise 16 yıl 

hapis cezası verdi. 

 

27 Mart 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, 13 Kasım 2015 tarihinde haber takibi 

yaptığı sırada gözaltına alınarak hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava 



 

 

 211 

açılan DİHA Muhabiri İdris Yılmaz'ın yargılandığı davanın karar duruşması Erciş 3. Asliye 

Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yılmaz'a, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 11 ay 20 

gün hapis cezası veren mahkeme, "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verdi. 

Yılmaz'ın bir üst mahkemeye avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz da reddedildi.  

Yılmaz hakkında ayrıca, "Örgüt propagandası" suçlamasıyla açılmış başka bir dava daha 

bulunuyor. 

 

29 Mart 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, 13 Kasım 2015 tarihinde haber takibi 

yaptığı sırada gözaltına alınan 5 gazeteci hakkında "polise direnme" iddiasıyla dava açıldı. 

Erciş Sulh Ceza Hâkimliği'nde görülen duruşmada JINHA Muhabiri Vildan Atmaca, DİHA 

Muhabiri İdris Yılmaz, IMC TV muhabiri Bekir Güneş ve eski kameramanı Ruşen Takva 

beraat ederken, Ajans Erciş Muhabiri Ömer Yılmaz’a ise 'görevli memura hakaret'ten bir yıl 

ceza verildi. 

 

15 Nisan 216 tarihinde, İçişleri Bakanlığı tarafından Erciş Belediye Meclis Üyesi 3 kişi 

(Ramazan Alver, Gülderen Varlı ve Mehmet Seyat) hakkında, "Görevden uzaklaştırma" kararı 

verildi.  

 

SES Muş Şube Başkanı İdris Gürkan hakkında, sendikanın 10 Ekim Ankara katliamını 

protesto etmek amacıyla 12 Ekim'de kentte düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı için 

açılan idari ve adli soruşturmada ağır cezalar verildiği, 24 Nisan 2016 tarihinde öğrenildi. 

Muş Valiliği tarafından Gürkan hakkında "Siyasi faaliyetlerde bulunmak" iddiasıyla 2 yıl, 

yürüyüşte "Katil Erdoğan" sloganı attığı için ise 3 yıl olmak üzere toplamda 5 yıl kademe 

durdurma cezası verildi. Öte yandan Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılan adli 

soruşturmada ise Gürkan hakkında tek duruşmada 1 yıl hapis cezası verildi. Hapis cezası para 

cezasına çevrilmezken, Gürkan Yargıtay'a itirazda bulundu. Ceza, Yargıtay tarafından 

onaylanır ise Gürkan hapse girecek. 

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Mardin Dargeçit ilçesinde, Belediye Basın Yayın ve Halkla 

İlişkiler biriminde çalışan ve aynı zamanda DİHA muhabiri olan Murat Verim hakkında 

“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava açıldı. Çalıştığı belediye biriminin faaliyetlerine ilişkin 

hazırlanan bültende ''Özyönetimle özgür kimliğe'' başlığı nedeniyle Midyad Cumhuriyet 

Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Verim hakkında “Örgüt üyesi 

olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla dava açıldı. 5 Mayıs’ta görülen 

davanın ilk duruşması görüldü. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 

mahkeme, Verim için “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla 6 

yıl hapis verdi. 

 

10 Mayıs 2016 tarihinde, JINHA Muhabiri Beritan Canözer hakkında açılan davanın karar 

duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, "örgüt üyeliği" 

iddiası hakkında beraat karar verirken, "örgüt propagandası" iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası 

verdi. Hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, ayrıca Canözer hakkında 5 yıl 

denetimli serbestlik kararı verdi.  

 

13 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Yenimahalle'ye bağlı 3 

marketler bölgesinde gözaltına alınan Evliya Şedal, Şafih Şedal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 kişiye, "Sokağa 

çıkma yasağını" ihlal ettikleri gerekçesiyle 220'şer lira para cezası verildi.  
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21 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Genel Meclisi üyeleri Recep 

Hakseven ve Süleyman Adıyaman, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" 

iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. 

 

02 Haziran 2016 tarihinde Erzurum ili Tekman ilçesinde, Sosyal medya paylaşımları 

gerekçe göstererek hakkında 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla Hınıs Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde yargılanan DİHA Muhabiri Doğan Akdamar’a, 1 yıl 3 ay hapis cezasına 

çarptırıldı. 

 

15 Haziran 2016 tarihinde Van ilinde, DİHA eski muhabiri Mehmet Dursun'un,  hakkında 2 

yıl önce yaptığı haberler nedeniyle açılan dava duruşması, Çatak Adliyesi'nde görüldü. 

Mahkeme, Dursun'un yaptığı "Koruculara 'Neden BDP'ye oy veriyorsunuz' baskısı!" başlıklı 

haberinden dolayı, "Güvenlik güçlerine iftira attığı" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

Mahkeme ardından cezanın 5 yıl ertelenmesine karar verdi. 

 

16 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, 'operasyonlar bitti' yönünde yapılan açıklama sonrası ne durumda olduklarını merak 

ettiklerini evlerini görmek için gizlice mahalleye girmek isteyen 7 kadın gözaltına alınarak, 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan kadınlara, 160'şar TL para 

cezasına kesilerek serbest bırakıldı. 

 

28 Haziran 2016 tarihinde, Eruh ilçesi Belediyesi Eşbaşkanı Eda Kilis ve Belediye Meclis 

Üyesi Salih Özer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırdı.  

 

29 Haziran 2016 tarihinde, Gercüş Belediyesi Eşbaşkanı Abdulkerim Kaya, İçişleri 

Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırdı. Uzaklaştırma kararına ilişkin, Kaya hakkında 

"örgüte yardım etmek" iddiasıyla açılan dava gerekçe olarak gösterildi. 

 

30 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Dargeçit Belediyesi Basın Yayın 

ve Halkla İlişkiler biriminde çalışan ve DİHA Muhabiri olan Murat Verim hakkında "Örgüt 

propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan davanın Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk 

duruşmasında, Verim hakkında "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 3 yıl hapis cezası 

verildi. 

 

30.06.2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan X, şu beyanlarda bulundu: 
“Dün öğlen saatlerinde kardeşim Rüzgar Kara, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

iken, hakkında şikayet olduğu gerekçesiyle Tem polisleri tarafından gözaltına alındı. 

Derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” 
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek ve Kültür Kurumu 

 

05 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır İlinde, DBP Diyarbakır İl Örgütü binasına, TEM 

polisleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında, polis tarafından binada arama 

gerçekleştirildi. Baskına ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, baskının 

şikâyet üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan 

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Melikşah Kız Öğrenci Yurdu'na polisler tarafından 

baskın düzenlendi.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesinde, DBP ilçe binası ve Bulanık Belediyesi 

Eğitim Destekevi’ne, polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlar sırasında polis, savcılık 

kararıyla arama gerçekleştirdi.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Van’ın Erçiş ilçesinde, Erciş Belediyesi binasına çevik kuvvet ve 

sivil polisler tarafından baskın düzenlendi. Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sayat hakkında 

yakalama kararı olduğunu ileri sürerek, bina içerisine giren polisler, belediye yöneticilerinin 

savcılık kararını görmek istemesine izin vermedi. Binadaki tüm odaları tek tek arandı.  

 

10 Ocak 2016 tarihinde Muş’un Malazgirt ilçesinde, DBP ilçe binasına polis tarafından 

baskın düzenlendi. Baskın sırasında arama yapan polisler, birçok kitap ve parti faaliyetlerinin 

yazıldığı evraklara el koydu.  

 

12 Ocak 2016 tarihinde Elazığ ilinde, Fırat Özgür Öğrenci Derneği (FÖDER) binasına polis 

tarafından baskın düzenlendi. Baskına dair arama izni olmadığı ve kapılarının kırılarak içeri 

girildiği öğrenilirken, yapılan aramada dernek binasında bulanan pek kitap ve dergiye el 

konuldu.  

 

12 Ocak 2016 tarihinde Muş’un Varto ilçesinde, DBP İlçe örgütü ve Siirt Belediyesi’ne ait 

Eğitim Destek Evi, özel harekat timlerinin de katılımıyla polis tarafından baskın düzenlendi.  

 

26 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde, DBP İlçe binası ve 

Fiskaya Halkevi'ne özel harekat timleri tarafından baskın düzenlendi. 

 

28 Ocak 2016 tarihinde Elazığ ilinde, Hozat Garajı'nda bulunan Jiyan Kitap Evi'ne polis 

tarafından baskın düzenlendi. Kitapevinde yapılan aramanın ardından "bandrol olmadığı" 

gerekçesi ile yüzlerce kitaba el konuldu. Baskından sonra Kitap Evi sahibi Ayhan Görgü, 

polisler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, bulunan İskender Paşa 

Mahallesi'nde bulunan Eşit Özgür Yurttaş Derneği'ne özel harekat polisleri tarafından baskın 

düzenlendi. 

 

02 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Sur ilçesinde, İskenderpaşa mahallesinde 

bulunan ‘İskenderpaşa Eşit ve Özgür Yurttaş Derneği'ne, polis ve özel hareket timleri 
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tarafından baskın düzenlendi. Dernek binasının kapılarını kırarak içeriye giren güvenlik 

güçleri, arama esnasında binada bulunan malzemelere zarar verdi.  

 

02 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Amedspor Kulübü'nün Seyrantepe'de bulunan 

tesislerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerce baskın 

yapıldı. Kulübe ait tesislere gelen polisler, bina içerisinde bulunan bilgisayarların 

harddisklerine savcılık kararı ile el koydu. 

 

10 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, bulunan Kaynartepe 

Mahalle Meclisi'ne polisler tarafından baskın düzenlendi. 

 

16 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, çok sayıda polis tarafından belediye 

binasına baskın düzenlendi. Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nin "örgüte yardım edildiği" 

iddiasıyla verdiği karar doğrultusunda yapılan baskında, bilgisayarların hard disklerine ve 

bazı evraklara el konuldu.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Siirt ilinde, DBP Siirt İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın 

düzenlendi. Parti binasında bulunan Siyaset Akademisi'nde yapılan aramada, çok sayıda 

kitaba el konuldu.  

 

26 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, Derik Belediyesi binasına polis 

tarafından, kapıları kırılarak baskın düzenlendi. Özel harekât polisleri bir süre arama yaptıktan 

sonra binadan ayrıldı. 

 

03 Mart 2016 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Diyadin Belediye'sine Ağrı İl Emniyet 

Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis tarafından baskın düzenlendi. Bina, polis ve zırhlı araçlar 

tarafından ablukaya alınırken, binada arama yapıldı.  

 

09 Mart 2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, HDP ve DBP ilçe binalarına eş zamanlı 

polis baskını yapıldı. Binada yapılan aramanın ardından 2 yönetici gözaltına alınırken, bir 

bilgisayara da el konuldu. 

 

14 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, DBP Ağrı il binasına polis tarafından baskın 

düzenlendi. Binama arama aramanın ardından, binada bulanan çok sayıda partili gözaltına 

alındı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Erzurum’un Tekman ilçesinde,  DBP ilçe binasına polisler 

tarafından baskın düzenlendi.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Van ilinde, DBP Van il binasına polis tarafından baskınları 

düzenlendi. Baskında binada arama yapıldı. 

 

17 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, HDP ve DBP ilçe binalarına özel 

harekât polisleri tarafından baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda, binalarda aramalar yapıldı.  

 

20 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, polis tarafından Ağrı Dağı Öğrenci Derneği’ne baskın 

düzenlendi.  
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23 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde 

bulunan Halk Meclisi binasına polisler tarafından baskın düzenlendi.  

 

31 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, Ağrı Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hizmet verdiği 

Ebru Yalçın Kütüphanesi’ne polis tarafından baskın düzenlendi. 

 

05 Nisan 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesinde, Van Su Kanalizasyon İdaresi'ne (VASKİ) 

şube şefliğine, polis tarafından "ihbar olduğu" iddiasıyla baskın düzenlendi.  

Kışla Caddesi üzerinde bulunan şube şefliğine baskın düzenleyen polis, bir süre arama 

yaptıktan sonra binadan ayrıldı.  

 

05 Nisan 2016 tarihinde Hakkari İlinde, HDP Hakkari İl Örgütü binasına polis tarafından 

baskın düzenlendi. Baskında, binada arama yapıldı.  

 

07 Nisan 2016 tarihinde Van ilinde, DBP Van İl Örgütü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Öğrenci Derneği (YÖDER) binalarına, akşam saatlerinde polis tarafından eş zamanlı 

baskınlar düzenlendi. Baskınlara "Yasaklı kitapların bulunduğu yönünde ihbar alındığı" 

gerekçe gösterildi. Arama sırasında parti binası ve dernekte bulunan poster, bayrak ve 2 bin 

400 kitaba el konuldu.  

 

08 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Ömerli ilçesinde, HDP ve DBP ilçe binalarına, savcılık 

talimatı ile özel harekatçı polisler tarafından, ihbar olduğu gerekçesiyle baskın düzenlendi. 

Yapılan ihbar üzerine binalarda özel harekatçılar uyuşturucu ve silah aradı. Yaklaşık bir saat 

süren aramada bir şey bulunmadı.  

 

10 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, KJA binası ve DBP Yerel Yönetimler Bürosu'na 

polis tarafından baskın gerçekleştirilerek, binalarda aramalar yapıldı.  

 

14 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 

ekipler tarafından, sabah saatlerinde DBP İl ve Kayapınar İlçe Örgütü binalarına baskın 

düzenlendi.  

 

20 Nisan 2016 Muş ili Bulanık ilçesinde, Bulanık Belediyesi hizmet binasına, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından baskın düzenlendi. 

 

21 Nisan 216 tarihinde, KJA derneği tarafından 2 ayda bir çıkarılan Kadın Dergisi'nin 

üçüncü sayısında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Savcılığı tarafından "Örgüt 

propagandası " yapıldığı iddiasıyla toplatma kararı verildi. Toplatma kararı nedeniyle KJA'nın 

Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçesinde bulunan binasına polis tarafından baskın düzenlendi.  

 

21 Nisan 216 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesinde, DBP ilçe binasına polisler tarafından 

baskın düzenlendi.  

 

24 Nisan 216 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Belediye binasına özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Kimsenin 

olmadığı binanın kapı ve pencerelerini kırarak içeriye giren özel timler, aramalar sırasında 

çok sayıda belgeye el koyarak, belediye binasına 3 adet Türk bayrağı astı.  
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28 Nisan 2016 tarihinde Van ili Tuşba İlçesinde,  DBP Tuşba İlçe binasına polis tarafından 

baskın düzenlendi. Baskın sırasında ilçe binasında bulunan çok sayıda belge ve dokümana el 

konuldu. 

 

05 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Horasan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında HDP İlçe Eşbaşkanı Nurettin Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına 

alındı. Yurttaşların gözaltına alınması ardından polis, HDP ilçe binasına da baskın düzenledi. 

Baskında partide bulunan eşyaların tahrip edildiği öğrenildi. 
 

 

21 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, bulunan DBP Bağlar ilçe 

binasına, TEM Şubesi'ne bağlı polisler tarafından Saat 23.00’te baskın düzenledi. Baskın 

esnasında binada kimse bulunmazken, polisler binanın kapılarını kırarak içeri girdi. Kırılan 

kapılarını gören DBP'li yöneticiler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Emniyet yetkilileri, 

baskının TEM polisleri tarafından söyledi.  

 

23 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ili Pertek ilçesinde, HDP ilçe binasına askerler tarafından 

baskın düzenlendi.  

 

24 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında DBP İlçe Eşbaşkanları Hatice Yıldız ve Mustafa Sağlam gözaltına alındı. 

Eşbaşkanların gözaltına alınması ardından DBP İlçe binasına da polis tarafından baskın 

düzenlenirken, yapılan arama sonunda parti binasında bulunan bazı belgelere el konuldu.  
 

30 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesinde, Çaldıran Belediyesi’ne polis tarafından 

baskın düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin belediye binasında olduğu 

iddiası üzerine belediyeye bakın yapıldığı ifade edilerek, binada arama gerçekleştirildi.  

 

17 Haziran 2016 tarihinde Ardahan ilinde, DBP Ardahan İl Örgütü binasına sabah 

saatlerinde jandarma ve özel harekât polisleri tarafından baskın düzenlendi. Hoçvan 

beldesinde de gerçekleştirilen ev baskınlarının ardından, DBP Hoçvan Belde binasına baskın 

düzenlenerek, binada arama yapıldı.  

 

23 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği'ne özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. "Kaymakamlık dışında kimse 

yardım dağıtamaz" gerekçesiyle yapılan baskında, dernekte ihtiyaç sahiplerine yardım 

amacıyla tutulan gıda maddelerine el konuldu. Yaklaşık üç saat süren baskından sonra, 

derneğin yardım aracına para cezası kesilerek el konuldu. 

 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek ve Kültür Kurumu 

 

18 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, 5 Ekim 2015 tarihinde 

itibaren 60 öğrenciyle Kürtçe eğitim vermeye başlayan Dıbıstana Seretayi ya Ali Erel, valilik 

tarafından "Kürtçe ilkokul işlevi" gördüğü gerekçesiyle kapatıldı. Okulun kapısı, Valilik 

yetkilileri tarafından mühürlendi. 

 

02 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Lice Belediyesi tarafından bu yılın 

Ocak ayında Şahin Öner Eğitim Destek Evi'nde açılışı yapılan ve Kürtçe eğitimin verildiği 

çocuk oyun odası ve kreşi kapatıldı. Eğitim Destekevi'ne gelen Kaymakam yetkilileri ve 



 

 

 217 

polisler, kurum yetkililerine bilgi vermeden bina kapısını mühürledi. Kapatma gerekçesi 

olarak "izinsiz açıldığı" ve anadilde eğitim verilmesi gösterildi. 

 

Diyarbakır ilinde, 17 farklı mahallede faaliyetlerde bulunan Eşit Özgür Yurttaş Dernekleri 

hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede derneklerin "örgüt faaliyetlerinin merkezi haline 

geldiği" iddia edildi. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, 10 

Mayıs 2016 tarihinde, 17 derneğin faaliyetten tedbiren alıkonulmasına karar verdi. 

Karar doğrultusunda faaliyetleri durdurulan dernekler şöyle: Şeyh Şamil Mahallesi Yurttaş 

Dayanışma Derneği, Hasırlı Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği, Seyrantepe Eşit Özgür Yurttaş 

Dayanışma Derneği, 5 Nisan Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Huzurevleri Mahallesi 

Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, 

Körhat Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Şehitlik Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, 

Mevlana Halit Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Yunus Emre Mahallesi Eşit Özgür 

Yurttaş Derneği, Fatih Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Fatihpaşa Mahallesi Eşit 

Özgür Yurttaş Derneği, Muradiye Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Yeniköy Mahallesi 

Eşit Özgür Yurttaş Derneği, İskenderpaşa Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Lalebey 

Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Bağcılar Mahallesi Eşit Özgür Derneği. 25 Mayıs 

2016 tarihinde, adı geçen derneklerin kapıları, güvenlik güçleri tarafından mühürlendi. 

 

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 

 

02 Ocak 2016 tarihinde Bingöl ilinde, Cizre, Silopi ve Sur'da ilan edilen sokağa çıkma 

yasaklarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen yurttaşlara polis,  

gaz bombası ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu.  

 

03 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, yaşamını yitiren YPG’li Mazlum 

Çoko için Şeyh Davut Yalçınkaya Halk Evi'nde açılan taziyeye gitmek amacıyla toplu halde 

yürüye geçen bir gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Dicle Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda yaşamını 

yitiren 2 kişinin cenazesini bulunduğu yerden almak isteyen yurttaşlara, özel harekât polisleri 

gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve 

meydana gelen sivil ölüm olaylarını protesto etmek amacıyla Batıkent Meydanı'nda biraraya 

gelerek yürüyüş düzenlemek isteyen binlerce yurttaşa polis, gaz bombası ve tazyikli su ile 

müdahalede bulundu.  

 

11 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde,  Edremit içinde düzenlenen baskında 12 kişinin infaz 

edildiği iddiaları üzerine, Beşyol meydanında oturma eyleminde bulanarak protesto eylemini 

gerçekleştiren yurttaşlara polis, plastik mermi, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu. 

 

12 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Dicle Üniversitesi öğrencileri, Bağlar ilçesinde 

bulunan KYK’ya bağlı Halid Bin Velid Erkek Yurdu'na özel hareket polislerinin 

yerleştirilmesini protesto etmek amacıyla, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek 
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Okulu önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklama ardından polis, öğrencilere müdahale 

bulundu.  

 

15 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 12 Ocak günü bir araç içerisinde 

bulundukları sırada, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 4 

yurttaştan DBP Kızıltepe İlçe Yöneticisi Cengiz Erdem için, protesto amacıyla yürüyüş 

düzenlemek isteyen yurttaşlara polis, tazyikli su ile müdahalede bulundu. 

 

16 Ocak 2016 tarihinde Siirt ilinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ev baskın 

sırasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 5 kişiden Siirt Üniversitesi Kimya bölümü 

öğrencisi Mücahit Ongulu'nun cenaze törenine katılmak üzere HDP Siirt İl Binası önünde 

yürüyüşe geçen yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su müdahalede bulundu.  

 

17 Ocak 2016 tarihinde Urfa ilinde, 13 Ocak 2016 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde bir 

araca güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, araç içersinde yaşamını yitiren 4 kişiden 

Mizgin Karageçili için açılan taziye çadırına gitmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiren 

yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  

 

17 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı ve yasak sırasında meydana gelen hak ihlallerini protesto etmek amacıyla, Ofis 

semtinde bulanan AZC Plaza önünde biraraya gelerek Sur ilçesine yürümek isteyen 

yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 

 

17 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, isimleri 

öğrenilemeyen 3 yurttaş ise ağır yaralandı. Yaralılar halk tarafından belediyeye ait ambulans 

ile hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı yerde toplanarak tepki gösteren yurttaşlara ise, 

güvenlik güçleri müdahalede bulundu.  

 

27 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı ve yasak sırasında meydana gelen hak ihlallerini protesto etmek amacıyla, Sur ilçesine 

yürümek amacıyla Urfakapı civarında binlerce kişi toplandı. Yürüyüş henüz başlamadan 

polis, toplanan kitleye tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Cizre’de devam eden sokağa çıkma 

yasağı ve hak ihlallerini protesto etmek amacıyla, Giremira Mahallesi’nden Cizre ilçesine 

doğru yürüyüşe geçmek isteyen yüzlerce kişiye, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile 

müdahalede bulundu.  

 

05 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Cizre'deki sokağa çıkma yasağını 

protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe polis, gaz bombaları ile müdahalede 

bulundu.  

 

09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan katliama tepki 

göstermek amacıyla Koşuyolu Parkı'nda bir ayara gelerek protesto yürüyüşü gerçekleştirmek 

isteyen yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  
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09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Seyrantepe Spor Tesisleri'nde Amedspor- 

Fenerbahçe arasında seyircisiz oynanan maç nedeniyle, stad etrafından bir araya gelen 

Amedspor taraftarlarına polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Antep'in Şahinbey ilçesinde, DBP, HDP, KJA, MEYA-DER, 

MKM ve KURDİ-DER öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla gerçekleştirilmek istenen yürüyüşe, polis 

gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  

 

12 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Cizre'de meydan gelen katliamları protesto etmek 

amacıyla yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlara, polis plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu.  

 

14 Şubat 2016 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesi, Mezopotamya Mahallesi'nde bir araya 

gelen yurttaşlar, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye 

getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe 

geçen yurttaşlara polis, tazyikli su, gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.  

 

14 Şubat 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek 

amacıyla eski Cezaevi Kavşağı'ndan Hotel Oslo'ya yürüyen binlerce kişiye polis gaz 

bombaları ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. 

 

14 Şubat 2016 tarihinde Batman ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 

tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla, HDP ve DBP il 

örgütleri öncülüğünde yürüyüşe geçen kitleye polis, tazyikli su ve plastik mermilerle 

müdahalede bulundu.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 

tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla,  DBP, HDP, KJA ve 

DEM-GENÇ çağrısı ile Bağlar Batıkent Meydanı'nda toplanarak yürüyüş düzenleyen 

yüzlerce kişiye polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Bismil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 

Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri 

düzenleyen yurttaşlara polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla ile müdahalede bulundu.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 

tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla, DBP, HDP, 

TUYAD-DER ve KJA çağrısıyla Sebze Hali'nden 2 Nisan Kavşağı'na yürüyüş 

gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis, plastik mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla 

müdahalede bulundu.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 

Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş 

düzenlemek isteyen yurttaşlara polis, henüz yürüyüş başlamadan müdahalede bulundu.  

 

15 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 

Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla basın 
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açıklaması yapmak isteyen kitleye polisin izin vermemesi üzerine grup ara sokaklara dağıldı. 

Yürümek amacıyla bir kez daha bir araya gelen gruba polis, gaz bombaları, tazyikli su ve 

plastik mermilerle müdahalede bulundu.  

 

21 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, DBP, HDP, DTK, KJA ve DEM-GENÇ 

çağrısıyla Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yaşam hakkı ihlallerini 

protesto etmek amacıyla, Ofis AZC Plaza önünde bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Yüzlerce 

kişiye polis, gaz bombaları, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, çağrısıyla Merkez Sur ilçesinde ilan edilen 

sokağa çıkma yasağı, yaşam hakkı ihlallerini, çatışmaların ortasında kalan sivillerin güvenlik 

bir şekilde tahliyesi ve polis ablukasının kaldırılmasını talep emek amacıyla, DTK, DBP, 

HDP, KJA ve DEM-GENÇ çağrısıyla Esma Ocak'ta yüzlerce yurttaş toplandı. Esma Ocak 

önünde toplanan kitleye, çevredeki yurttaşlar ve binalardan da destek verildi. Toplanan kitleye 

yapılan basın açıklamalarının ardından Ofis Semti'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyen kitleye 

polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  

 

25 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Cizre ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

yaşamını yitiren Erdal Şahin’in cenaze törenine katılan yurttaşlara polis, gaz bombaları ve 

tazyikli su ile müdahalede bulundu.  

 

26 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, Cizre ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

yaşamını yitiren Ali Fırat Kalkan için düzenlenen cenaze törenine katılan binlerce yurttaşa 

polis, polis gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu. 

 

26 Şubat 2016 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde, Cizre ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında yaşamını yitiren DBP PM Üyesi Mehmet Yavuzel ve Azadiya Welat Gazetesi 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş için düzenlenen cenaze törenine katılan binlerce 

yurttaşa polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  

 

27 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağını 

protesto etmek ve ilçede mahsur kalan yurttaşların güvenli şekilde ilçeden tahliyesinin 

sağlanmasını talep etmek amacıyla, Koşuyolu'nda bir araya gelen ve yürüyüşe geçen binlerce 

kişiye, güvenlik güçleri tarafından gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu.  

 

28 Şubat 2016 tarihinde Batman ilinde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 

katılımı ile yapılan miting sonrası dağılan kitleye polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik 

mermilerle müdahalede bulundu. 

 

02 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma 

yasağı ve yasak sırasında ilçede mahsur kalan yurttaşların güvenli bir şekilde tahliyesini talep 

etmek amacıyla, HDP, DBP, KJA, DTK ve HDK tarafından yürüyüş çağrısı yapıldı. Saat 

16.00’dan itibaren kentte bulunan 13 merkezi noktadan ilçeye giriş yapmak üzere yürüyüşe 

geçen binlerce yurttaşa polis, tazyikli su ve gaz bombaları müdahalede bulundu.. 

 

03 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma 

yasağı ve yasak sırasında ilçede mahsur kalan yurttaşların güvenli bir şekilde tahliyesini talep 

etmek amacıyla, ilçeye yürümek isteyen yurttaşlara polis, TOMA ve akrep tipi zırhlı araçlar 

eşliğinde gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 
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13 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Şırnak'ın İdil ilçesinde ilan edilen 

sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren Yusuf Aslan'ın (26) cenazesi ailesi tarafından 

Mardin Devlet Hastanesi'nden alınarak defnedileceği Batman'a doğru yola çıkarıldı. Cenaze 

konvoyunu Bismil ilçe girişinde karşılamak isteyen yüzlerce yurttaşa, polis gaz bombaları ve 

plastik mermiler ile müdahalede bulundu.  

 

15 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Kaynartepe Mahallesi'nde ilan 

edilen sokağa çıkma yasağını, DTK binasın önünde bir araya gelerek alkış ve sloganlarla 

protesto eden yurttaşlara, polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  

 

16 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Kaynartepe Mahallesi'nde ilan 

edilen sokağa çıkma yasağı sırasında evlerinden çıkmak zorunda kalan yüzlerce kişi, yasak 

ilanının ikinci gününde evlerine dönmek için Koşuyolu Parkı'nda toplandı. Koşuyolu 

Parkı'nda toplanan kitleye polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Bağlar Sağlık Ocağı Sakarya 

Caddesi'nde yoldan geçen Aziz Pıçak, (29), Ömer Gültekin (26), Ümit (27) isimli gençler, 

özel harekât polisleri tarafından durdurulduktan sonra kafaları duvara vurularak darp edildi ve 

ardından da gözaltına alındı. Gençlerin gözaltına alınmasına tepki gösteren yurttaşların tepki 

göstermesi üzerine ise, polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Kaniya Narin Parkı'nda HDP Eş 

Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla Newroz kutlaması gerçekleştirildi. 

Demirtaş'ın alanda yaptığı konuşmanın alanda bulanan ve yürüyüşe geçen yurttaşlara polis, 

gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Van’ın Erçiş ilçesinde, gerçekleşmesi planlanan Newroz 

kutlamasına katılmak amacıyla hazırlanan binlerce kişi, Sahil yolunda belirlenen miting 

alanına geldi. Kadın ve gençlerin üzerinde bulanan başörtüsü ve puşilere, sarı-kırmızı-yeşil 

renkler barındırdığı için polis tarafından el konuldu. Kutlamanın yapıldığı sırada polis, alanda 

bulanan binlerce kişiye plastik mermi, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede etti.  

 

18 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kutlanması planlanan Newroz 

kutlamaları için DBP ilçe binası önünde bir araya gelen yurttaşlar, kutlamanın yapılacağı 

Newroz alanına yürümek istedi. Yüzlerce kişinin bulunduğu yürüyüşe polis, gaz bombaları ve 

tazyikli su ile müdahale etti. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Urfa’nın Birecik ilçesinde, HDP ilçe binası önünde bir araya gelen 

yüzlerce kişinin katıldığı Newroz kutlamasına polis, plastik mermi, tazyikli su ve biber 

gazıyla müdahalede bulundu.  

 

18 Mart 2016 Muş ilinde, Muş Alparslan Üniversitesi'nde Newroz'u kutlamak isteyen Muş 

Demokratik Öğrenci Derneği (MED-DER) üyesi öğrenciler, Merkez Kampüs'te bulunan 

kütüphane önünde bir araya gelerek kutlama için hazırlık yapmaya başladı. Ablukaya altına 

alınan öğrenciler, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı.  
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19 Mart 2016 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, binlerce kişinin katılımıyla 

yapılan Newroz kutlaması ardından çarşı merkezinde yürüyüş gerçekleştirmek isteyen kitleye 

polisler, tazyikli ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. 

 

19 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, gerçekleştirilen Newroz kutlamalarına 

polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale bulundu. 

 

20 Mart 2016 tarihinde Batman ilinde, Yeni Otogar civarında gerçekleştirilmesi planlanan 

Newroz kutlamasının, Batman Valiliği tarafından yasaklanması ve kutlama alanının polis 

tarafından abluka altına alınması üzerine, Bağlar Mahallesi Koçerler Bulvarı'nda toplanan 

yüzlerce kişi, burada ateş yakarak kutlamalara başladı. Newroz ateşinin yakılmasıyla birlikte 

polis ve özel harekât timleri, gaz bombaları ve tazyikli su ile kitleye müdahalede bulundu.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Hakkâri ilinde, kent merkezine bağlı mahallelerde bir araya gelerek 

Newroz kutlamasında bulunmak isteyen yüzlerce kişiye polis, valiliğin yasaklama 

gerekçesiyle tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. 

 

21 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, yüzbinlerce yurttaşın katıldığı Newroz 

kutlamalarının yapıldığı sırada, kutlama alanından ayrılan bir grup genç, Newroz Parkı 

girişinde polislerce durduruldu. Kutlamalar sırasında PKK bayrakları ve PKK lideri Abdullah 

Öcalan'ın posterlerini açtıkları gerekçesiyle durdurulan ve ismi öğrenilemeyen 10 genç, 

gözaltına alındı. Polisin gözaltı işlemine tepki gösteren kutlama alandaki yurttaşlara polis, gaz 

bombaları ile müdahalede bulundu.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Mehmet Sincar Parkı etrafında 

Newroz kutlaması gerçekleştirmek isteyen yüzlerce kişiye polis, gaz bombaları ve tazyikli su 

ile müdahalede bulundu.  

 

21 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, Barış Mahallesi'ndeki gerçekleşen Newroz kutlamasının 

ardından dağılan yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.  

 

23 Mart 2016 tarihinde Urfa ilinde, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde 

öğrenciler tarafından, rektörlük izniyle gerçekleştirilen Newroz kutlamasına polis, gaz 

bombası ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.  

  

23 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde, Sur ilçesinde yaşamını yitiren Dilber 

Bozkurt'un, yüzlerce kişi tarafından düzenlenmek istenen cenaze törenine polis, omuzlarında 

tabut bulunan kitlenin üzerine gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  

 

TUHAD-FED öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 67'nci doğum günü için 

yapılacak etkinliğe katılmak üzere, 03 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinden Urfa ili 

Halfeti ilçesi Ömerli köyüne gitmek üzere hareket eden gruba, Urfa'nın Halfeti ilçesi yol 

ayrımında polis müdahalesi gerçekleşti.  
 

05 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağını protesto etmek ve PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek 

amacıyla HDP ve DBP Hakkari il örgütleri tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe polis, tazyikli 

su ve biber gazıyla müdahalede bulundu.  
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09 Nisan 2016 tarihinde Urfa ilinde, SGK’nın sözleşme yenilemediği Özel Ursu Hastanesi 

çalışanları, tepkilerini göstermek üzere Topçu Meydanı'na yürüyüş düzenlemek istedi. 

Paşabağı Mahallesi'nde bulunan hastaneden yürüyüşe geçen aralarında doktor ve hemşirelerin 

de bulunduğu sağlık emekçilerine, yürüyüş kortejinin önünü kesen polis tarafından joplarla 

müdahalede bulunuldu. 

 

16 Nisan 2016 tarihinde Van ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını 

yitiren Miraz Başak ile Mehmet Şerif Akdoğan için düzenlenmek istenen cenaze törenine, 

polis müdahalede bulundu. 

 

22 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, HDP, DBP, DTK ve HDK tarafından organize edilen 

"Darbeye karşı demokratik halk buluşması" etkinliğine katılan kitleye polis, tazyikli su ve 

biber gazıyla müdahalede bulundu.  

 

23 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, HDP, DBP, DTK ve HDK 

tarafından organize edilen ve Kızıltepe Belediyesi önünde gerçekleştirilen e"Darbeye karşı 

demokratik halk buluşması" etkinliğine katılan kitleye polis, tazyikli su ve biber gazıyla 

müdahalede bulundu. 

 

28 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, SGDF üyeleri tarafından 21 

Kasım 2004 tarihinde ilçede babası ile birlikte güvenlik güçleri tarafından infaz edilen 12 

yaşındaki Uğur Kaymaz için basın açıklaması yapıldı. Kaymaz’ın kardeşi Ali ve annesi 

Makbule Kaymaz’ın da katıldığı açıklamaya polis müdahalede bulundu.  

 

Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 

 

04 Mart 2016 tarihinde, Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü dolayısıyla 05 Mart 2016 tarihinde 16 Mayıs Şehir Stadyumu yanında 

yapılacağı bildirilen açık hava toplantısının yasaklandığı duyuruldu.  

 

05 Mart 2016 tarihinde, Urfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 05-06-07-08 Mart 2016 

tarihlerinde İl Merkezi ve ilçelerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, 

miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.  

 

15 Mart 2016 tarihinde, Hakkâri Valiliği tarafından yapılan bir açıklamada, il merkezi ve 

tüm ilçelerdeki Newroz kutlamaları ile olası etkinliklerin tamamının ikinci bir emre kadar 

yasaklandığı duyuruldu. 

 

15 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, 17 Mart günü yapılması planlanan 

Newroz kutlaması için tertip komitesi tarafından, ilçe kaymakamlığına yapılan başvuru 

reddedildi. Kaymakamlık tarafından, kutlamanın 21 Mart'ta yapılabileceği belirtildi. 

 

15 Mart 2016 tarihinde, Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 30 gün 

boyuncu her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır 

kurma gibi etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.  

 

16 Mart 2016 tarihinde, Dersim Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart 2016 

tarihinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla kutlanması planlanan 



 

 

 224 

Newroz etkinliği, İçişleri Bakanlığı talimatına dayanılarak yasaklandı. Valilik, kutlamaların 

yalnızca 21 Mart'ta yapılabileceğini bildirdi. 

 

16 Mart 2016 tarihinde, Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 17 Mart 2016 tarihinde 

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ile HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in katılımıyla 

kutlanması planlanan Newroz etkinliği yasaklandı. Valilik yasaklama nedenini, kutlamanın 

sadece 21 Mart tarihinde yapılabileceği gerekçesine dayandırdı.  

 

16 Mart 2016 tarihinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Kaymakamlığı tarafından yapılan 

açıklamada, 19 Mart 2016 tarihinde ilçede bulunan Belediye Binası Eski Otogar Yeri'nde 

kutlanması planlanan Newroz etkinliğinin "Güvenliğinizi alamayız" gerekçesiyle 

yasaklandığını duyurdu.  

 

16 Mart 2016 tarihinde, Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, açık hava toplantıları 

ve gösteri yürüyüşleri ile Newroz kutlamalarının, 16.03.2016 tarihinden itibaren süresiz 

olarak ve ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu.  

 

16 Mart 2016 tarihinde, Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20 Mart 2016 

tarihinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla kutlanması planlanan 

Newroz etkinliğinin yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, kutlama tarihinin 21 Mart olarak 

belirlenip müracaat edilmesi durumunda, ayrıca bir değerlendirme yapılabileceği belirtildi.  

 

16 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Kaymakamlığı, 19 Mart 2016 tarihinde 

kutlanması planlanan Newroz etkinliğini, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye 

dayandırarak yasakladı. 

 

16 Mart 2016 tarihinde, Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Newroz kutlamaları 

kapsamında her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma stant açma ve benzeri 

tüm etkinliklerin 17-20 Mart 2016 tarihlerinde, İçişleri Bakanlığı talimatına dayanarak 

yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, 21 Mart 2016 tarihinde ise, Saray Mahallesi, Karşıyaka 

Mahallesi ve Dörtyol miting alanı dışında başka bir yerde Newroz kutlanmasına izin 

verilmeyeceği belirtildi.  

 

16 Mart 2016 tarihinde, Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Newroz 

kutlamaları kapsamında her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma stant açma 

ve benzeri tüm etkinliklerin 17-20 Mart 2016 tarihlerinde, İçişleri Bakanlığı talimatına 

dayanarak yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, kutlamaların 21 Mart 2016 tarihinde ise İl 

Merkezinde Valilikçe, ilçelerde ise Kaymakamlıkça belirlenen yerler haricinde 

yapılamayacağı belirtildi.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Şırnak iline bağlı Dergül beldesinde, yapılması planlanan Newroz 

kutlamaları, Şırnak Valiliğinin kentteki tüm etkinlikleri yasaklaması nedeniyle iptal edildi.  

 

17 Mart 2016 tarihinde Siirt ilinde, 18 Mart'ta Eruh'ta, 19 Mart Kurtalan'da, 20 Mart'ta 

Baykan ve Şirvan ilçelerinde gerçekleştirilmesi planlanan Newroz kutlamaları, ilçe 

kaymakamlıkları tarafından yasaklandı.  

 



 

 

 225 

17 Mart 2016 tarihinde, Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Mart 2016 tarihinde 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla kutlanması planlanan Newroz 

etkinliğinin yasaklandığı duyuruldu. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Mardin ilinde, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve 

beraberindeki heyet, kentte esnaf ziyaretinde bulanarak Newroz kutlamasında bulundu. Esnaf 

ziyareti ardında heyetin Cumhuriyet Meydanı'nda Newroz kutlamasına ilişkin yapmak istediği 

basın açıklaması, valilik kararı gerekçe gösterilerek, polis tarafından engellenerek izin 

verilmedi. 

 

22 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre'de gerçekleştirilmesi planlanan 

Newroz kutlaması, valilik tarafından yasaklandı. Kutlama için Diyarbakır'dan yola çıkan ve 

aralarında HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Mardin 

Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün de bulunduğu heyetin ilçeye geçişine, 

güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi. 

 

Urfa Valiliği tarafından yapılan bir açıklamada, Urfa ve ilçelerinde 1-6 Nisan tarihleri 

arasında gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.  

 

Van ilinde KESK tarafından "Laik eğitim ve laik yaşam! İş güvencemizden vazgeçmeyeceğiz! 

Baskı, sürgün ve işten atmalara karşı alanlardayız!" sloganı ile düzenlenmesi planlanan bölge 

mitingi, Van Valiliği tarafından 28 Mayıs 2016 tarihinde yasaklandı. 

 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 5 Haziran 2016 tarihinde Pazar günü 

Diyarbakır kent merkezinde bulunan İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan 

"Darbeye karşı demokratik direniş" mitingi, Diyarbakır Valiliği tarafından 03 Haziran 2016 

tarihinde "güvenlik” gerekçesi ileri sürülerek yasaklandı.  

 

24 Haziran 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, Belediye tarafından sanatçı 

Rojda ile Hozan Cömert'in katılımlarıyla düzenlenmek istenen dayanışma konserine, Valilik 

tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.  

 

CEZAEVLERİNDE YAŞANAN İHLALLER 

 

Sevk Uygulamaları 

 

08 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Van'ın Çatak ilçesinde 03 Ocak 

2016 tarihinde tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nden götürülen Çatak Belediyesi 

Eşbaşkanı Evin Keve, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi.  

 

18 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır, D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulanan 5 siyasi mahpus, 

farklı kentlerdeki cezaevlerine sürgün edildi. Ahmet Mamo adlı tutsak Edirne'ye, Hüseyin 

Gözbebeği ve Mehmet Biçim adlı tutsaklar Kandıra Cezaevi'ne, Ersan Nazlıer ile Soydan 

Akay adlı tutsaklar ise Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. 

 

19 Şubat 2016 tarihinde, Erzurum Oltu Cezaevi'nde bulunan Çatak Belediye Eşbaşkanı Evin 

Keve, Bayburt M Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. 
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06 Mart 2016 tarihinde Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 50 siyasi mahpus, Rize, 

Trabzon ve Bayburt'taki cezaevletine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: 

"Mahsun Sağlam, Metin Deyam, M. Salih Akkoş, Rıdvan Yusufoğlu, Erdal İncin, Sabri 

Ormanlı, Mehmet Seven, Murat Tak, Nimet Savun, M. Ali Uğur, Orhan Şakar (tutuklu), 

Devriş Cabadak, Ramazan Algan, Ali Görgörlü, İsmet Tokay, Enver Uğur, Sıddık Batur, İsa 

Duman, Halit İzer, M. Şefik Tunç, Mustafa Belge, Emin Ürün, Star Gündüz ve Selahattin 

Genç, Derviş Kılınç, Mesut Şengil, Hüseyin Bozkurt, İsmet Koluman, Şaban Buğdayci, Leşker 

Acar, Sadık Aslan, Ahmet Zenger, Remzi Akyürek, Şehmus Çingü, Haci Haykır, Hasan Ölmez, 

İlhan Şaylı ve Refik Eren, Serhat Kutlu, Rıdvan Kılınç, Şemsettin Tekin, Cumhur Gür, 

A.Selam Süsin, Necim Süsin, Enver Ökden, Zeynep Erdem, Meryem Abi, Necibe Armin, Ömer 

Kabul." Trabzon E Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Derviş Kılınç, 

Mesut Şengil, Hüseyin Bozkurt, İsmet Koluman, Şaban Buğdayci, Leşker Acar, Sadık Aslan, 

Ahmet Zenger, Remzi Akyürek, Şehmus Çingü, Haci Haykır, Hasan Ölmez, İlhan Şaylı, 

Refik Eren ve Ömer Kabul. 

 

07 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde, 6 siyasi mahpusun firar 

etmesi ardından, 46 siyasi mahpus Osmaniye T Tipi, Kandıra 1 Nolu F Tipi, Erzincan T Tipi 

ve Giresun E Tipi Kapalı cezaevlerine sürgün edildi. Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

sürgün edilenler: İnan Akın, Gıyasettin Sevmiş, Hulki Güneş, Mahfuz Doludemir, Ömer 

Doludemir, Nurettin Tuğrul, Hüseyin Serbest, Fetah Kırboğa, Uğur Tektaş, Azad Oğan, 

Yakup Güneş, Eyüp Sarı, Zülfikar Bayram, Davut Adanır, Nazi Değer, Hüsamettin Dalkız, 

Ramazan Karaca, Hasan Üstün, Kazım Sakın, A.Vahap Budak, Kutbettin Söyler, Ekrem 

Karatay, Faysal Bozkurt, Fahrizat Turan, Şaban Yeğin, Orhan Aslan, M.Şirin Diran, Hilmi 

Sapancı. Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilenler: Hüseyin Orhan, 

Ramazan Benice, Diren Yaşa. Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilenler: Zülküf 

Ortaç, Şiyar Sincar. Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilenler: Aytekin Hazar, 

Galip Yakışır. Sürgün yerleri öğrenilemeyenlerin isimleri: Mustafa Yiğit, M.Emin Kumral, 

Cenk Ahmet Utkan, A.Kadir Gök, Tahirhan Akyüz, Mustafa Biçen, Recep Yiyen, M.Şirin 

Dinar, Hilmi Sapancı, Ali Taş, Selahattin Dilek. 

 

09 Mart 2016 tarihinde, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Derik Belediye 

Eşbaşkanları Sabahat Çetinkaya ile Abdulkerim Erdem ve Derik Belediyesi Başkan 

Yardımcısı Murat Özüçalışır,  Ankara Sincan L Tipi ve Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevlerine 

sürgün edildi.  

 

10 Mart 2016 tarihinde, Urfa Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 5 siyasi hükümlü 

(Ahmet Akbalık, Mustafa Kengiş, Murat Altundağ, Resul Baltacı ve Resul Diril), PKK Lideri 

Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit uygulamalarını protesto etmek amacıyla başlattıkları açlık 

grevi nedeniyle, Düzce ve Karabük Cezaevlerine sürgün edildi.  

 

10 Mart 2016 tarihinde, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 40 siyasi mahpus, 

gerekçeleri öğrenilemeyen bir şekilde farklı cezaevlerine sürgün edildi. 

 

13 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi mahpuslardan 

6'sının firar etmesi ardından, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 19 kadın siyasi 

mahpus Bakırköy, Sincan, Gebze ve Şakran cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilenlerin 

tamamının tutuklu yargılanmaları devam ediyor. Bakırköy Cezaevi'ne sürgün edilen 

mahpusların isimleri: Beritan Canözer (açlık grevinde), Ece Gökdağ, Esma Başkale (açlık 

grevinde), Şükran Karakoyun ve Gülbahar Pervane. Sincan Cezaevi'ne sürgün edilen 
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mahpuslar: Jiyan Ateş, Leyla Uyanık, Leyla Nergiz, Sultane Atabay ve Reyhan Kavak 

Özbek. Gebze Cezaevi'ne sürgün edilen mahpuslar: Serap Burak, Türkan Uzun Avşin, Yaşar 

Akboğa, Zeliha Kocaman ve Zehra Epli (açlık grevinde). Şakran Cezaevi'ne sürgün edilen 

mahpuslar: Zeytin Satıcı, Gurbet Öztürk (açlık grevinde), Sariya Ölmez ve Rahşan Aydın. 

 

14 Mart 2016 tarihinde, Batman M Tipi Cezaevi'nde bulunan 3'ü kadın 8 siyasi mahpus, 

farklı cezaevlerine sürgün edildi. Mahpusların isimleri ve sevk edildikleri cezaevleri şöyle: 

Murat Acar ve Abdulsamet Özbek Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne; Binur Yıldız ve Halime Acar 

Sincan Cezaevi'ne; Sefer Baran, Abdulsamet Demir ve Mehmet Şirin İnce Malatya E Tipi 

Cezaevi'ne ve Selma Uçar Midyat M Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.  

 

17 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 12 siyasi mahpus, 

Şakran Cezaevi'ne sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Abdulcelil 

Erinfik, Abdullah Aksu, Mustafa Akar, Ahmet Elmas, Baran Canpolat, Barış Tekin, Celal 

Ayaz, Cemal Binici, Cemal Koç, Davut Polat, Emrah Orhan ve Ercan Şengül. 

 

22 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 11 siyasi mahpus, Bandırma 

T Tipi Cezaevine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Mahir Binici, 

Mehmet Güzel, Mehmet Zengeralp, Mehmet Bakıroğlu, Mehmet Ali Güler, Mehmet Salih 

Oynak, M. Veysel Ateş, Meshet Sırımsı, Mirhan Göktaş, Mizbah Munar ve Muharrem İpek. 

 

25 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 11 siyasi mahpus, Bandırma 

T Tipi Cezaevine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Mustafa Kolukan, 

Ahmet Kolukan, Şakir Aslan, Şiraz Işık, Şiyar Akboğa, Vedat Karabulut, Yunus Narin, Vedat 

Kaya, Yılmaz Yürek, Yüksel Tahta ve Şevder Sirek. 

 

26 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 9 siyasi mahpus, Osmaniye 

Cezaevi'ne sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Sait Yıldırım, İbrahim 

Kaya, Hanifi Kanat, Mahmut Balkaş, Sinan Çelik, İzzethan Aykut, M. Bedri Kocakaya, Mahir 

Tekin ve Mahir Can Ada. 

 

29 Mart 2016 tarihinde, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Herdem Acar, 

Şehrivan Çoban ve Derya Kurtalan isimli siyasi mahpuslar, Ankara Sincan Kapalı Cezaevi 

sürgün edildi.  

 

30 Mart 2016 tarihinde, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevinde bulanan 18 siyasi mahpus Giresun 

ve Çanakkale Cezaevlerine sürgün edildi.  

 

31 Mart 2016 tarihinde, Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan DBP Van İl Eşbaşkanı 

Ökkeş Kava, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. 

  

31 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden bulunan Fırat Karabaş, 

Hamdin Demirkıran, Hanifi Yakut ve Hacı Sinbağ isimli siyasi mahpuslar, Balıkesir'in 

Kepsut İlçesi'nde bulunan L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. 

 

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 4 siyasi kadın mahpus farklı cezaevlerine 

sürgün edildi. Hatice Yaşar ve Lale Kavisten isimli mahpuslar Şakran F Tipi Cezaevi'ne, 

Hatice Çelik isimli mahpus Malatya E Tipi Cezaevi'ne, B.G. isimli çocuk mahpus ise Sincan 

Çocuk Cezaevi'ne sürgün edildi.  
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08 Nisan 2016 tarihinde Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 10 siyasi kadın mahpus, 

"yer olmadığı" gerekçesiyle farklı kentlerinde bulunan cezaevlerine sürgün edildi.  

 

11 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Siverek ilçesinde, Siverek T Tipi Cezaevi'nde bulunan 

Sıddık Biçer, Kenan Avcı, Ramazan Kortak ve Mesut Gökhan isimli siyasi mahpuslar, İzmir 

Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.  
 

12 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Mizgin Çiçek, Nida 

Kutlu ve ismi öğrenilemeyen 2 siyasi kadın mahpus, Alanya L Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.  
 

12 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D ve E tipi cezaevlerinde bulunan Ergani Belediye 

Eşbaşkanı Aygün Taşkın ve Ergani Belediye Meclis üyesi Sabiha Alçiçek Ankara Sincan 

Kapalı Cezaevi'ne; DBP Ergani ilçe Eşbaşkanı Şehmus Doku ile ESP Diyarbakır İl Eşbaşkanı 

Ramazan Karakaya Kırklareli Kapalı Cezaevi'ne; Ergani Belediye Meclis üyesi Hasip 

Demirtekin, Ali Oyan, Cemil Yasin, Mehmet Nedim Erkul ve Kudusi Kaya ise Erzincan 

Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. 

 

16 Nisan 2016 tarihinde, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde tutulan Silopi Belediyesi Eşbaşkanı 

Emine Esmer, Sincan Cezaevi'ne sürgün edildi.  

 

17 Nisan 2016 tarihinde, Adıyaman E Tipi kapalı cezaevinde tutulan Zeliha karınca, Elif 

Ezgi Karadoğan, Hasret Alp ve Vildan Sol isimli siyasi kadın mahpuslar sürgün edildi.  

 

19 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 20 siyasi mahpus 

hakkında,  Bolu ve Kocaeli cezaevlerine sürgün kararı verildi. Mahpuslardan 9'una ise, 

cezaevi idaresi tarafından 11 günlük hücre cezaları verildi.  
 

19 Nisan 2016 tarihinde, Urfa Siverek Kapalı Cezaevi'nde bulunan 4 siyasi mahpus 

(Ramazan Kortak, Sadık Biçer, Kenan Avcı ve Mesut Gürkan), açlık grevine girdikleri 

gerekçe gösterilerek İzmir 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza Evi'ne sürgün edildi. 

  

20 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi mahpuslar 

Ali Şimşek, Rıdvan Sincar, Turan Genç, Yusuf Koyuncu, Abdullah Cin, Serdar Tursun, 

İbrahim Durmuş ve Mehmet Taha Burakmak, Ankara Sincan Cezaevi'ne sürgün edildi.  

 

22 Nisan 2016 tarihinde, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 13 siyasi mahpus, açlık 

grevi eylemine katıldıkları gerekçesiyle Bolu, Amasya, Samsun ve Tokat illerinde bulanan 

cezaevlerine sürgün edildi.  

 

25 Nisan 2016 tarihinde, Urfa Siverek Kapalı Cezaevi'nde bulunan 7 siyasi mahpus 

(Mübarek Erdoğan, Haci Ekinci, Nihat Ekmez, İdris Yakut, Ahmet Tanriverdi, Adem Amaç ve 

Takiyettin Yüksekbağ) açlık grevi eylemine girdikleri gerekçesiyle, Ermenek Cezaevi sürgün 

edildi. Sürgün edilen mahpusların, 9 saat ring aracı içerisinde bekletildiği ve fiziki saldırıya 

maruz kaldığı öğrenildi.  

 

10 Mayıs 2016 tarihinde, Erzurum H Tipi Cezaevi'nde bulunan Rıdvan Sayak ve Ercan 

Erkuş isimli siyasi mahpuslar Kırıkkale Cezaevi'ne sürgün edildi.  
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11 Mayıs 2016 tarihinde, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 5 siyasi mahpus (Hacı 

Özkuyumcu, Rıdvan Yavaş, Mihdi Yılmaz, Ahmet Çelik ve Serdar Gümgüm) bulundukları 

cezaevinden sürgün edildi. 

  

13 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, farklı tarihlerde yapılan basın açıklamalarındaki 

konuşmaları gerekçe gösterilerek "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan ve Diyarbakır D 

Tipi Kapalı Cezaevine götürülen Yüksek, aynı gün mahkeme kararıyla Adana F Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne sürgün edildi. 

 

Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında YPS militanlarının 

ilçeden çıktıklarına dair 26 Mayıs 2016 tarihinde açıklamada bulunmalarının ardından, 

Yenişehir ilçesinde tahliye edilen 77 kişi güvenlik güçlerinin tarafından gözaltına alındı ve 

çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. 3 Haziran 2016 tarihinde bulundukları Mardin E Tipi 

Kapalı Cezaevi'nden, Tokat ve Osmaniye cezaevlerine sürgün edildi.  
 

06 Haziran 2016 tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 20 siyasi mahpus, 

Balıkesir Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi ve İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi.  

 

15 Haziran 2016 tarihinde, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Halime Acar, Zuzan 

Acar ve Elif Öztaş isimli siyasi kadın mahpuslar, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 

edildi. 

 

26 Haziran 2016 tarihinde, Wan M Tipi Kapalı Cezaevi'nden bulunan 1’i erkek 6’sı kadın 

siyasi mahpus, değişik cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: 

DBP Hakkari İlçe Eş Başkanı Rüstem Demir,  Medya Ölker, Dilan Kutlu, Rojbin Kırdar, 

Berivan Aydın, Hamide Özer ve DİHA Muhabiri Şermin Soydan. 

 

Sağlık Hakkı İhlali 

 

10 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Zafer Tüzün, şu beyanlarda 

bulundu: “Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden bize mektupla başvuruda bulunan Zafer 

Tüzün, cezaevinde geçirmiş olduğu hastalıklar ve bu hastalıkların tedavi sürelerinin yeterli 

derecede yapılmadığına dair bilgilendirme yapıldı. Bu konuda derneğin yardımını talep 

etmektedir.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Ocak 2016 tarihinde şubemize Siverek T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda 

bulunan Mehmet Tur, şu beyanlarda bulundu: “Ben İstanbul Silivri’den Siverek T Tipi 

Cezaevine nakil oldum. Buraya gelmeden önce ayak bileğimden 3 defa ameliyat oldum ama 

ayağım iyileşmedi. Burada hastaneye gidiyorum. Röntgen çektirmeden geri getiriyorlar. 

Ayağımın ağrısından duramıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

17 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hamide Öklav, şu beyanlarda 

bulundu: “ Oğlum Murat Öklav, 14 yaşındayken cezaevine girdi. Oğlum şuanda Sinop 

Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum cezaevi idaresinden kendisine diğer 

hükümlülere davranıldığı gibi eşitlikçi davranılmadığını ve bu nedenle sorunlar yaşadığını 

belirtti. Oğlumun ciddi sağlık sorunları bulunmakta olup bel ağrıları çekmektedir. Ayrıca 

psikolojik sorunları olmasına rağmen istediği halde doktora sevk edilmediğini beyan etti. 

Oğlum toplam 8 yıl cezaevinde kaldı. Kalan 21 ayını açık cezaevinde geçirmesi gerekirken 
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sadece 2 saat açık cezaevinde kaldı, daha sonra bilmediğim sebeplerden tekrar kapalı 

cezaevine gönderildi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

19 Şubat tarihinde edinilen bilgilere göre, Ağrı M Tipi Cezaevi'nde bulunan bulunan Mecit 

Solmaz (60) isimli yurttaşın solunum hastalığı yaşamasına rağmen, cezaevi idaresi tarafından 

tedavisinin engellendiği belirtildi. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 16 Ocak 2016 tarihinde 

gözaltına alınarak, "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan HDP üyesi Solmaz’ın, 

cezaevine girmeden önce her hafta düzenli olarak solunum cihazına bağlı olarak tedavi 

gördüğü belirtildi. Solmaz’ın, solunum cihazı talebi cezaevi yönetimi tarafından reddedildiği 

aktarıldı. 

07 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hüseyin Denli, şu beyanlarda 

bulundu: “Torunum olan Ozan Denli, Eylül ayında polisin açtığı ateş sonucu yaralanıp, 

tedavisi doğru dürüst yapılmadan cezaevine konuldu. 1 ay önce ameliyat yapılacaktı 

yapılmadı. Bağırsak ve organları yaralı olduğu için torunuma torba takılmış durumdadır. 

Torunumun vücut filimi çekilirken kelepçeli haldeydi. Bu halde cezaevinde tutuluyor. Tedavisi 

yapılmıyor. Raporları ekte sunulmuştur. Torunumun tedavisi yapılması için sizden destek 

talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

02.06.2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Salih Halburcu, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Kenan Halburcu, cezaevindedir. Ameliyat olduktan sonra 

cezaevinde çok bakımsız kaldı. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Derneğinizden yardım 

talebinde bulunuyorum.” 

 

10.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Enver Aydınalp, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben Engin Aydınalp’ın kardeşiyim. Size verdiğim mektupta kendisinin 

belirttiği ve ayrıntılı açıkladığı üzere cezaevinde olumsuz koşullarda tutulmaktadır. Daimi 

sağlık problemleri olmasına karşın gerekli hiçbir tedbir alınmamaktadır. Sizden talebim; 

ağabeyimin çekilen MR sonucunun bir an önce tarafıma bildirilmesini sağlamanız. Bu konuda 

sizden destek talep ediyorum.”  

 

Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklu DİHA Muhabiri, bulunduğu 

cezaevindeki hak ihlalleriyle ilgili, 21 Haziran 2016 tarihinde çalıştığı ajansa gönderdiği 

mektupta, hastaneye kaldırılan siyasi mahpusların kelepçeli olarak tedavi edilmeye 

çalışıldığını, ancak buna tepki gösteren mahpusların tedavi olmadan geri dönmek durumunda 

kaldıklarını aktardı. Akman, mektubunda şunları belirtti: "Ağır olan hasta tutsaklardan 

Gökhan İmer, Candaş Bozkurt, İsmail Atey ve verem hastalığı olan Eyüp Bilici ile Mazlum 

Balta son 3 aydır sağlık kontrolüne götürülmüyor. Hasta tutsakların tedavileri aksatıldığı için 

durumları endişe verici bir hal aldı." 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Yusuf Çaylan, şu 

beyanlarda bulundu: “Şanlıurfa E tipi B-2 koğuşundayım. Kapasitesi 10 kişi olduğu halde 

16 kişi bulunmaktayız. 6’sı yerde yatıyor. Koğuşta tek banyo vardır. Duruşma günleri 

getirilip-götürülme esnasında, tutulduğumuz nezarethanede kirli ortamlarda gün boyu kasıtlı 

bekletiliyoruz. Şubenizden gelip cezaevinde denetimlerde bulunmasını talep ediyoruz.” 
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Aile Görüşü Engellenenler 

 

18.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeki Burakmak, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Burakmak, 10 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır’da 

gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi. Bir hafta 

sonra da Ankara F Tipi 2 Nolu Kapalı Cezaevine sevk edildi. Oğlum çocukluğundan itibaren 

epilepsi hastasıdır. Dönemsel olarak nöbet geçirmektedir. Tedavisi yapılamadığında veya ilaç 

almadığında ise nöbetleri artmakta ve durumu ağırlaşmaktadır. Ayrıca oğlum sağ ayağından 

geçirdiği ameliyat sonucu kalıcı olarak sakatlanmış ve sürekli aksamaktadır. Oğlumun şuan 

kaldığı cezaevinde tedavisi yapılmaktadır. Ağır hastalığı bulunmasına rağmen tedavisi 

yapılmamakta hastaneye veya revire sevki yapılmamıştır. Ekteki raporlardan da anlaşılacağı 

üzere tedavisinin yapılması gerekmektedir. Sizden gerekli girişimlerde bulunulmasını, 

hastaneye sevkinin sağlanmasını talep ediyorum.”  

 

27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 

bulunan 4 siyasi mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi 

yönetimi tarafından 2 ay görüş ve iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.  

 

Tecrit ve İzolasyon     

 

07 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde, 6 siyasi mahpusun firar 

etmesi ardından, cezaevinde bulunan mahpusların zorla tek kişilik hücrelere konulduğu 

öğrenildi. 19 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 20 siyasi 

mahpus hakkında,  Bolu ve Kocaeli cezaevlerine sürgün kararı verildi. Mahpuslardan 9'una 

ise, cezaevi idaresi tarafından 11 günlük hücre cezaları verildi.  
 

27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 

bulunan 4 siyasi mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi 

yönetimi tarafından 2 ay görüş ve iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.  

 

12.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Kocakaya, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Mehmet Beri Kocakaya, yaklaşık olarak 1,5 yıldır 

tutuklu olup, henüz hakkında bir dava açılmamıştır. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 

kalmakta iken isteği dışında ve bir gerekçe belirtilmeden Sincan 2 Nolu Kapalı Cezaevine 

gönderildi. Oğlum ile 09.05.2016 tarihinde yapmış olduğum telefon görüşmesinde, tek kişilik 

hücreye konulduğunu, elbiselerimin ve diğer eşyalarımın verilmediğini, kapıdan yemek ve su 

uzattıklarını bunun dışında da hiçbir ihtiyaçlarının giderilmediği ve hiçbir haklarını 

kullanamadığını belirtti. Oğlumun cezaevinde yaşadığı sıkıntılar ile ilgili sizden destek 

sunmanızı talep ediyorum.” 

 

Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulun siyasi çocuk mahpus K. A. (17), cezaevi idarisi 

tarafından 13 Mayıs 2016 tarihinde tek kişilik hücreye konuldu. 

 

14.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafii Hayme, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Hayme, 1999 yılında PKK’ye katıldı. O günden beri 

kendisinden bir daha haber alamadık. 06 Nisan 2016 günü televizyonda çıkan haberlerde 

Muş’un Varto ilçesinde Teknedüzü /Baden köyünde güvenlik güçleri ile çatışma yaşadığı ve 4 

PKK’li gerillasını yaşamını yitirdiğini oğlum Mehmet Hayme’nin ise sağ yakalandığını 

duyduk. Bu haber üzerine ben Muş’ a gittim ama oğlum ile görüştürülmedim. 4 gün sonra 
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aldığım habere göre oğlumu Ankara / Sincan Cezaevine göndermişler. Gözaltında olduğu 4 

gün içinde yaptıkları yoğun işkenceden dolayı 3 kez hastaneye kaldırmışlar. Bir hafta sonra 

ben Ankara Sincan Cezaevine gittim. Oğlumu gördüm kendisine çok işkence yapıldığını 

söyledi. Üzerindeki elbise de bir gömlek ve askeri bir pijamaydı. Kendisi gönderdiğim 

elbiseler çok geç verildi. Hepsi verilmedi. Bana bunu sonraki görüşlerde dile getirdi. Ankara 

Sincan’a götürüldüğü günden bu güne tek kişilik hücrede tutulmakta ve aynı zamanda iki 

psikolojisi bozuk mahkûmu yanına koymuşlar. Gündüz hücre kapısı açık tutulmaktadır. 

Oğlumun hayati tehlikesinin olduğunu ve bu sorumlu mahkûmların oğlumun başına bir şey 

getireceklerinden endişeliyiz. Ayrıca oğlumu ihbar edene ödül vereceğini duyurulmuştur. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

 

Disiplin Cezası Verilenler 

 

Adıyaman E Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi mahpuslar, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a tecrit 

uygulamalarını protesto etmek amacıyla 10 günlük dönüşümlü açlık grevi eylemine başladı. 

15 Mart 2016 tarihinde edinile bilgilere göre, açlık grevi eyleminde yer alan Merdan Şahin, 

Hasan Alper ve Selçuk Seril isimli mahpuslara, cezaevi idaresi tarafından 2 ay "etkinliklerden 

men" cezasının verildi.  

 

27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 

bulunan 4 siyasi mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi 

yönetimi tarafından 2 ay görüş ve iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.  

 

Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklu DİHA Muhabiri, bulunduğu 

cezaevindeki hak ihlalleriyle ilgili, 21 Haziran 2016 tarihinde çalıştığı ajansa gönderdiği 

mektupta, 65 siyasi mahpusa 45’nin keyfi gerekçelerle disiplin cezalarına çarptırıldığı belirtti.  

 

Haberleşme ve İletişim Hakları Engellenler 

 

26.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Meral Ay, şu 

beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Hüseyin Ay, Şırnak Kapalı Cezaevinde kalıyor. 

Yaklaşık bir aydır hiç haber alamadık. Telefon açmıyor. Biz aradığımızda kapalı ve çalmıyor. 

Kardeşimi ailece merak ediyoruz. Orada çatışmalar var herhangi bir şey başına gelir korkusu 

bizi tedirgin ediyor. Annem hasta o üzüntü hastalığını tetikliyor. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyoruz.” 

 

27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 

bulunan 4 siyasi mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi 

yönetimi tarafından 2 ay görüş ve iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.  
 

29.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İnayet Ok, şu 

beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan A.Aziz Ok, hükümlü olarak Diyarbakır, Kandıra ve 

Bolu Cezaevinde kaldı. Son olarak Şırnak cezaevine nakledildi. Şırnak’ta uygulanan sokağa 

çıkma yasağı nedeni ile cezaevinde bulunan ağabeyim ile 3 haftayı aşkın bir süredir görüşme 

gerçekleştiremiyoruz ve hiçbir haber alamamaktayız. Ağabeyim ile hiçbir iletişime 

geçmememiz ve kendisinden haber alamamamız nedeni ile endişe duymaktayız. Bu nedenle 

sizden bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” 
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29.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aziz Atlığ, şu 

beyanlarda bulundu: “Amcam oğlu olan Yılmaz Atlığ, 3 ay önce Bayburt Cezaevindeydi. 

Şimdi Düzce cezaevine göndermişler. Ondan haber alamıyoruz. Cuma günü faks bize 

gönderdi. Faksta görüşümüze izin vermiyorlar. Birçok haklarımıza el konulmuş. Çok mağdur 

edildiği ve kötü şartlarda kaldığını faksta bildirmiştir. Bir avukat talebinde bulunmuştur. Ne 

yapacağımızı şaşırdık. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”   
 

02 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Urfa’nın Halfeti ilçesinde bulunan Halfeti 

K1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne kalan tutuklulara, her gün verilen Azadiya Welat ve Özgür 

Gündem Gazeteleri cezaevi savcılığı tarafından engellendi.  

 

04.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salih Yakışır, şu 

beyanlarda bulundu: “7 Mart 2016 günü Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Giresun’a 

gönderilen kardeşim gönderildiği gün yanına hiçbir eşyasını alamadı. Zaten açlık 

grevindeydi. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan ringe bindirdiler. Kardeşim dilekçe 

yazdığı halde eşyaları bir türlü alamadı. Kardeşimle telefon görüşmesi sırasında bana 

cezaevine Fatih Kılıçarslan diye yeni bir müdürün geldiğini, kendilerine kötü muamele de 

bulunduğunu söyledi. Örneğin duvar dibinde her sabah dolaştırıldığını, buna uymayanlara 

“siz ne olacağını göreceksiniz” şeklinde tehditte bulunduğunu, ayrıca 4’er ay iletişim cezası 

uygulandığını söyledi. Bu uygulamadan dolayı cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin 

kendilerine zarar verebileceğini, dolayısıyla 80 dönemini andıran bu psikolojik işkencenin 

sonlandırılması için sizden destek bekliyoruz. Ayrıca kardeşim Adalet Bakanlığına, Cezaevi 

Müdürlüğüne ve Ceza İnfaz Kurumuna da dilekçe yazdığını ama sonuç alamadığını bildirdi. 

Ayrıca diğer koğuşta bulunan arkadaşları hakkında hiçbir haber alamadığını ve endişe 

ettiklerini söyledi. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”  

 

09.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Haşim Toğurlu, şu 

beyanlarda bulundu: “Babam Ramazan Toğurlu, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü 

olarak kalmaktadır. En son açık görüşte 25 Mart günü görüştük. O görüşmeden sonra 28 

Mart 2016 tarihinde Şırnak merkezinin tamamında Valilikçe sokağa çıkma ilan edildi. Yasak 

nedeni ile haftalık görüşlere de gidemez olduk. Önceden cezaevi ile iletişimi haftalık telefon 

görüşü ile sağlayabiliyorduk. Uzun bir süredir telefon görüşmesi de yapamıyoruz. 1 ay önce 

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünü bizzat kendim aradım. 

Beni Şırnak Başsavcılığına yönlendirdiler. Adliyeyi aradığımda cezaevi telefon hatlarının 

çatışmalar nedeniyle kesilmiş olduğunu söylediler. Uzun süredir babamdan haber 

alamamaktayız. Bu nedenle babamın hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyoruz.” 
 

Van M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Şermin Soydan, 04 

Haziran 2016 tarihinde çalıştığı ajansa gönderdiği mektupta cezaevinde yaşanan hak ihlalleri 

hakkında bilgi verdi. Soydan mektubunda şunları belirtti: “4 Mayıs'ta PKK Lideri Abdullah 

Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek ve özyönetim direnişlerine selam göndermek için, 

"Bijî Serok Apo" sloganları atarak İmralı Adası'na sevk edilme talebinde bulunan tutsaklara 

görüş yasağı verildi. Yine atılan sloganlar nedeniyle Medya Ölker, Sevim Bozdağ, Sultan 

Mızrak, Dilan Kutlu, Canan Ceylan, Eda Umaç, Halime Şimşek, Rojbin Kırdar, Hamide 

Özer, Güli Kara, Berivan Aydın, Fatma Aslan ve Leyla Sevgi isimli tutsaklara, ‘Gereksiz yere 

marş söyleme ve slogan atma" gerekçesiyle görüş ve iletişim yasağı verildi. Cezaevindeki 

koğuşlara keyfi şekilde baskınlar yapılarak, kaldıkları odalar didik didik aranıyor. 

Aramalarda gazete, fotoğraf ve temizlik malzemelerine el konuluyor. Görüş için gelen aileler, 
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görüş zamanı bitmeden odadan çıkarılıyor. Cezaevine getirilen siyasi tutsaklara ince arama 

işkencesi yapılıyor ve "bağımsızlar" koğuşuna geçmeleri için psikolojik baskı yapılıyor.” 
 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Meltem Oktay’ın, 

göndermek istediği mektuplara cezaevi idaresi tarafından hiç bir gerekçe gösterilmeden el 

konulduğu öğrenildi. 10 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, bulunduğu cezaevi 

şartları ve hak ihlallerini haberleştirdiği ve ailesi ile arkadaşlarına göndermek isteği 

mektupların cezaevi yönetimi tarafından gönderilmediği belirtildi.  

 

Wan M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Nedim Türfent’e, ailesi 

tarafından gönderilen kitaplara cezaevi idaresi tarafından el konuldu. 13 Haziran 2016 

tarihinde edinilen bilgilere göre, Şaban İba'nın "1925 Kürt İsyanı ve Kemalist İktidar" ile 

Fikret Başkaya'nın "Reel Atatürkçülük" kitaplarına, (kitapların bandrollü ve toplatması 

yasağı bulunmamasına rağmen) "Türklüğü küçük düşürücü ve aşağılayıcı" ve "Bölücülüğü 

özendirme" iddiasıyla el konulduğu belirtildi. 

 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Bilal Güldem'in 

göndermek istediği mektuplara cezaevi idaresi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden ek 

konuldu. 13 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Kendisine gönderilen ve 

kendisinin dışarıya göndermek üzere yazdığı mektuplarına el konulan Güldem'in, aynı 

cezaevinde bulunan DİHA Muhabiri Meltem Oktay'a yazdığı mektuplara da el konulduğu 

belirtildi.  

 

20.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan M.Emin Sipek, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Ömer Sipek, 2,5 ay önce aile dostumuzun evinde kaldığı 

sırada eve yapılan gözaltı operasyonu nedeni ile gözaltına alınmış olup, tutuklanarak Çorum 

L Tipi Cezaevine gönderilmiştir. Ev sahibini örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla 

suçlamamışlardır. Oğlum hakkında halen iddianame hazırlanmış değildir. Ama şuanda 

bulunduğu cezaevinde havalandırmaya sadece belli sürelerle çıkabildiklerini, görüşme 

sürelerinin çok kısa tutulduğunu ve cezaevinde çok iyi koşullarda tutulmadığını bizlere 

anlattı. Bu nedenle bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

 

Haklarında Soruşturma Açılanlar 

 

25 Ocak 2016 tarihinde Batman M Tipi Cezaevi'nde, siyasi kadın tutukluların, PKK Lideri 

Abdullah Öcalan üzerinde devam eden tecrit ve sokağa çıkma yasağında meydana gelen sivil 

ölüm olaylarını protesto etmek amacıyla zılgıt çektikleri gerekçesiyle, cezaevi idaresi 

tarafından, kadın tutuklular hakkında soruşturma başlatıldı. 

 

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi, Mevlüt Ayağ, Agit Akçay, Mehmet Rıdvan 

Yıldız, Mehmet Tahir Tırak, Bekir Atış ve Mehmet Emin Erdinç’in olduğu koğuşta yaptığı 

genel aramada Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu gazete kupürünü suç unsuru saydı ve 

mahpuslar hakkında disiplin soruşturması başlattı. “Kurumumuzca tanzim edilen 04.04.2016 

tarihli tutanakla, koğuşunuzda yapılan genel aramada ‘1 adet ulusal gazeteden koparılmış 

Abdullah Öcalan’a ait fotoğraf bulunduğu’ iddiası üzerine hakkınızda disiplin soruşturması 

açılmıştır" ifadeleriyle 3 gün içinde tutsakların yazılı veya sözlü savunma vermeleri gerektiği 

belirtildi.  
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Cezaevlerinde Diğer İhlaller 

 

Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde, bulunan siyasi tutuklu Bişar Bilen, ailesine 

gönderdiği faks ile cezaevinde hak ihlaline maruz kaldığını/kaldıklarını anlattı. 04 Mart 2016 

tarihinde edinilen bilgilere göre, Bilen gönderdiği fax’ta, şunları belirtti: “Telefonla 

konuşmaya başlamadan önce adını soyadını söylemen gerekiyor. Bunun yapılmaması 

durumunda telefonların konuşması anında kesiliyor.”  

 

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde, yaşanan firar olayının ardından, 15 Mart 2016 

tarihinde edinilen bilgilere göre, cezaevinde bulanan siyasi mahpusların kaldığı koğuşlara, 

gece veya gündüz ve 2 günde bir, sistematik bir şekilde arama yapıldığı belirtildi. Koğuşlara 

baskın yapan infaz koruma memurları tarafından, aramalar yaptıktan sonra çamaşır, çöp 

poşeti, yatak çarşafı, çamaşır ipi ve televizyon kablolarına el konulduğu belirtildi. 

 

22 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Esma Uvat, şu beyanlarda 

bulundu: “Ağabeyim Mehmet Uvat, şuanda Erzincan Cezaevinde siyasi tutuklu olarak 

bulunmaktadır. 12 yıl ceza aldı. 4,5 yıldır cezaevindedir. Önce 1 yıl Diyarbakır’da kaldı. 

Daha sonra Mardin, Bitlis, Erzurum, Ordu ve Erzincan olarak cezaevlerinde kaldı. Ağabeyim 

3 arkadaşıyla beraber aynı yerde kalmak istiyorlar. Ozan, Hasan ve Baki isimli 

arkadaşlarıyla beraber, talepleri karşılanmazsa açlık grevine başlayacaklarını söyledi. 

Ağabeyim ve arkadaşları bir süre önce gardiyanla tartıştıkları ve kaldıkları yerin koşullarının 

kötü olduğunu ağabeyimle yaptığımız telefon görüşmesinden öğrendik. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde, bulanan 6 PKK'linin 6 Mart'ta firar etmesinin 

ardından cezaevinde kalan siyasi mahpuslara hak ihlallerinin arttırıldığı belirtildi. 30 Mart 

2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, cezaevinden kaleme aldıkları bir mektup gönderen 

siyasi mahpuslar, firar sonrası maruz kaldıkları hak ihlallerini anlattı. Mektupta şunlar 

anlatıldı: "Bulunduğumuz Diyarbakır D Tipi Cezaevinde yaklaşık 1 ay önce yaşanan firardan 

dolayı cezaevi idaresi ve cezaevi idaresiyle birlikte bu süreci koordine eden karanlık güçler, 

cezaevinde adeta terör estirmektedir. Ne insan hakkı ne de demokratik normlar dikkate 

alınmamaktadır. Hemen hemen her gün gece-gündüz demeden kısım ve odalarımız 

basılmakta, tutumlarıyla bizleri tahrik etmekte sigara, elbise, kitap neredeyse her şeyimize el 

konulmaktadır. Ve tüm ısrarlarımıza rağmen cezaevi idaresi bu tutumunu devam 

ettirmektedir. Yine hemen hemen her hafta 2-3 grup arkadaşımız sevk adı altında çeşitli 

cezaevlerine sürgün edilmekte. Sürgün esnasında gerek yol sürecinde gerekse de gittikleri 

cezaevi idarelerince darp edilmekte, işkenceye maruz kalmaktadır. Cezaevi idaresi nezdinde 

defalarca bu insanlık dışı uygulamaları dile getirmemize rağmen dikkate alınmamakta, bu 

uygulamalar sürmektedir. Yine kimi gardiyanlar ise mevcut durumda vazife çıkartarak tahrik 

edici ve provokatif tutumlar göstermektedir.” 

 

05.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Demir, yaklaşık 4 yıldır Karaman M Tipi Kapalı 

Cezaevinde diğer oğlum Erkan Tamir, İzmir 4 Nolu Cezaevinde kalmaktadır. Biz 

Diyarbakır’da yaşıyoruz. Ben 61 yaşında ve raporlu hastayım. Eşim Hasip Tamir ise 65 

yaşındadır. Hem yaşlı ve hasat olduğumuz için hem de maddi durumumuz iyi olmadığı için 

her iki oğlumuzu da görmeye gidemedik. Oğullarımızı çok özlüyoruz. Her ikisi de en azından 

aynı cezaevinde kalsa gidip görebiliriz. Bu nedenle oğullarım Ahmet Tamir ve Erkan Tamir’in 

aynı cezaevine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Cezaevine nakil yapılması halinde 
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cezaevi nakil masrafını kendim karşılayacağım. Bu konuda sizden hukuki destek talep 

ediyoruz.” 

 

11.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sevik, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Hüsamettin Sevik, 4 yıldır Tokat M Tipi cezaevinde 

kalmaktadır. 36 yıla mahkûm edildi. En son görüşmemizde, Erzurum cezaevinde müdür 

yardımcısı olan Hamza isimli şahsın kendi cezaevlerine müdür olarak atandığını, ancak 

geldiğinden beridir sürekli rahatsız edici, egemence davrandığını, talimat verdiğini söyledi. 

Yaptıkları elişi çalışmalarında sarı, kırmızı, yeşil renklerini yasakladığını, açlık grevine asla 

girmemizi kabul etmediği gibi durumlarda ceza vereceği, sürgün edeceklerini tehdidinde 

bulunuyorlarmış. Oğlum ve diğer hükümlülerde bu durumdan rahatsızdırlar. Bununla ilgili 

sizden destek talep ediyorum.”  
 

11.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayfer Yılmaz, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Şervan Yılmaz, 2011’in 7’inci ayında gözaltına alınıp 

tutuklandı. Antalya’da Harita-Kadastro bölümünü okuyordu. Oğlumun hiçbir suçu yokken 

yakalandı. Başka cezaevlerinde kaldı ve şuanda Antalya L Tipi Cezaevinde kalıyor. 3 hafta 

önce ziyaretine gitmek istedik. Çünkü ondan haber alamamıştık, merak ettik. Oğlumun 

cezaevi idaresi ile ciddi sıkıntıları var. Bu yüzden telefon ve görüşe çıkmama kararı almışlar. 

Çünkü koğuşlar çok yoğun, 23 kişilik koğuşa 40 kişiyi koymuşlar. Haftada 2 saat su veriliyor. 

Havalandırma haklarını kısıtlamışlar. Kitap, engeli var. Giyim gönderirken oğluma 

engelleme, keyfi muamele yapılıyor. Oğlumu görmeye giderken cezaevi yönetimi kötü, rencide 

edici muamele yapılıyor. Hastaneye giderken, (Emel adında ikinci müdür, adli suçluları 

kışkırtıp, onlara cam, şişe attırıyorlar, saldırtıyorlar, ring aracında askerler tarafından darp 

ediliyorlar. Bir şeyleri bahane ederek onlara disiplin cezası veriyorlar ve hücreye atıyorlar. 

Bu sorunların giderilmezse çocuklar daha farlı eylemlerde bulunacaklarını söylüyorlar. Bizde 

anne-baba olarak kaygılıyız. Çocuklarımızın yasadan kaynaklı haklarının verilmesini ve 

taleplerinin karşılanmasını istiyoruz.”  
 

18.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Meliha Özçelik, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Hamza Özçelik, yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. 

Yaklaşık 2 yıldır Muş Kapalı cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Maddi durumum iyi 

değildir. Ziyaretine gidemiyorum. Ben oğlumu özlüyorum. Oğlumun durumunu da merak 

ediyorum. Yakın bir yere gelmesini istiyorum. Oğlumun Diyarbakır E Tipi veya Siverek 

Cezaevine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca nakil ücreti tarafımdan 

karşılanacaktır.” 

 

02 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye 

edilen Zeynel Gül isimli bir yurttaş, cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin anlatımlarda 

bulundu. Gül şunları belirtti: “2 aydır Kürt siyasi tutsakların başlatmış olduğu açlık grevleri 

nedeniyle cezaevlerinde de baskı ve denetimler artmaya başlamıştır. Erzincan T Tipi Kapalı 

Cezaevi yönetimi son zamanlarda aramaları bahane edip tutsakları taciz etmeye çalışmaktadır. 

Tutsaklara gelen yayın, mektup ve kitapların geç verilmesinden tutalım avluda asılı bulunan 

voleybol filelerine dahi el konulmuştur. Yine dışarıdan gönderilen kırtasiye malzemeleri, 

çarşaflar da keyfi bir şekilde bekletilip verilmektedir. 8 kişilik koğuşlarda 20'ye yakın kişinin 

kalmak zorunda bırakılıyor.”  

 

02.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fevziye Kolakan, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Mustafa Kolakan, hükümlü olarak Bandırma T 2 Nolu 
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cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 2 ay önce bu cezaevine sevk edildi. Oğlum cezaevinde 

birçok hastalığa yakalandı. Bunların başında kalp rahatsızlığı, kolesterol, guatr vb… oğlum 

ile 01.05.2016 tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde bana “bana ve arkadaşlarıma baskı 

uyguluyorlar. Yemek ve su gibi zorunlu temel ihtiyaçları bile karşılamıyorlar. Ben de yaşlı ve 

hasta olduğum için oğlumun görüşüne gidemiyorum. Bundan dolayı çok üzülüyorum ve merak 

ediyorum. Oğlumun Diyarbakır, Mardin, Batman illerinden birine naklini talep ediyorum.”   

 

05.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Dorudemir, 

şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahfuz Dorudemir, 20 yıldan fazladır cezaevinde olup, 

sara, astım, nefes darlığı ve ağır kalp hastasıdır. Cezaevinde iki defa kalp krizi geçirdi. 

Oğlum şuan İzmir/Şakran Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Orada tedavisi yapılıyor. Bende 

astım, şeker ve tansiyon hastasıyım. Raporum da mevcuttur. Oğlumu görmeye gidemiyorum. 

Hasta ve yaşlı olmam ve bununla birlikte ekonomik durumumun kötü olması nedeniyle 

oğlumu ziyarete gidemiyorum. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır iline veya Batman, Mardin 

illerinden bulunan cezaevlerine naklinin yapılmasını talep ediyorum.” 

 

23.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şehriban Uyanık, şu 

beyanlarda bulundu: “Kızım Esra Uyanık, 7 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı 

Cezaevinde olan kardeşinin ziyarete gittiği esnada kontrolde gözaltına alınıp daha sonra da 

tutuklanmıştır. Kızımın daha iddianamesi hazırlanmadan Erzurum Oltu Cezaevine gönderildi. 

Ancak gönderildiği Erzurum Oltu Kapalı Kadın Cezaevinde siyasi mahkûmlar adli suçtan 

tutuklananlar ile birlikte kalmaktadır. Siyasi suçlardan tutuklanan 7 kişi şuan adli suçlular ile 

birlikte kalıyorlar. Adli suçlular kaldığı bu cezaevinde siyasi tutuklulara baskı uyguluyorlar. 

Çoğu ırkçı olan ve siyasi tutuklulara baskıcı davranan şahıslara karşı cezaevi idaresine 

başvurmuşlar. Ancak sonuç alamamışlar. Kızım siyasi koğuşa ya da farklı cezaevinde siyasi 

tutukluların kaldığı bir cezaevine gönderilmesini talep ediyorum.”  

 

26.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nazife Noyan, şu 

beyanlarda bulundu: “Eşim İhsan Noyan, adam öldürme suçundan dolayı yargılanıp 12 yıla 

mahkum edildi. Hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Eşim yakşalık 4 aydır Tokat Açık 

Cezaevinde bulunmaktadır. 25 Mayıs akşamı saat 19.00-2000 sıralarında beni arayarak, 

Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi 1. Müdürü Hamza ŞERKAYA’nın kendisini defalarca çağırıp 

konuştuğunu, ölümle tehdit edildiğini, can güvenliğinin olmadığını, infazının yakılmaya 

çalışıldığını söyledi. Benim eşimin okuma yazması yoktur. Can güvenliği endişesi nedeniyle 

eşimin Diyarbakır, Şanlıurfa veya yakın bir açık cezaevine sevki için sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  

 

Erzurum ili Tekman ilçesinde, bel fıtığının patlaması üzerine Bölge Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'ne kaldırılan Rızgan Turan isimli mahpus, ameliyat edildiği sırada ırkçı saldıya 

maruz kaldığı iddiasında bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Turan'ın avukatı Seyhan Çiltepe, 

müvekkiline yönelik saldırıyı doğruladı. Çiltepe, şunları belirtti: "Müvekkilim hastaneye 

kaldırıldığında hasta bakıcıların kendisine 'siyasi tutsak mısın, adli mi?' diye sorulduğunu 

söyledi. Hastane personeline siyasi olduğunu söylemiş ve ameliyata alınmış. Müvekkilim 

narkozun etkisinden çıktığında göğsüne yapıştırmalı olan Türk bayrağı yapıştırıldığını ve 

ensesine ameliyat ile alakası olmayacak şekilde jilet atıldığını fark etmiş."  
 

25.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mahkum Ailesi, şu 

beyanlarda bulundu: “Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi tarafından mahkumların 

yattığı koğuşlara kamera bırakılmış ve mahkumları kişisel ve özel alanlarına bırakılan 
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kameralarını kırmışlar. Cezaevi yönetimi bu konuyla ilgili mahkûmlara baskı ve şiddet 

uygulamaya başlamış. Mahkûmlar her an baskı olacak şekilde yönetim tarafından tehdit 

altında olduklarını ailelerine dile getirerek bununla ilgili endişe duyduklarını derhal işlem 

yapılmasını istemişlerdir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanız talebinde 

bulunulmuştur.” 

 

EKONOMİK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELİK İHLALLER 

 

İş Kazalarında Ölen ve Yaralananlar 

 

01 Şubat 2016 tarihinde Urfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde 

yıkım kararı alınan binayı iç taraftan balyozla yıkmaya çalışan işçilerden Mehmet Almas (25), 

çöken 3 katın enkazı altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü 7 saatlik kurtarma 

çalışması sonucu Almas'ın cansız bedenine ulaşıldı. 

 

18 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, bulunan ve eşine ait briket üretim 

atölyesinde çalışan 8 çocuk annesi Hamdiye Gökalp (51 ) isimli kadın, geçirdiği iş kazası 

sonucu yaşamını yitirdi. İçinde briket yapımında kullanılan malzemenin olduğu havuzda 

çalışırken, yaşanan göçük sonucu malzemelerin altında kalan kadın, eşi ve çalışanlar ile 

birlikte olay yerinde bulunan yurttaşlar tarafından güçlükle göçük altından çıkarıldı. 

Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  

 

24 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Siverek ilçesinde, sayaç bağlamak için elektrik direğine 

çıkan DEDAŞ işçisi Abuzer Erdem (40) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Cenazesi 

direkte asılı kalan işçi, görevliler tarafından indirildikten sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu 

Morgu’na götürüldü. 25 Nisan 2016 tarihinde de aynı yerde, elektrik işçisi Mehmet Tanış, 

elektrik arızasını gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 

 

16 Mayıs 2016 tarihinde Urfa Merkez Eyyübiye ilçesinde, inşaatta çalışan Halil S. isimli 

işçi dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan işçi, Mehmet 

Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına 

alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

 

24 Haziran 2016 tarihinde Elazığ ili Alacakaya ilçesinde bulunan bir mermer ocağında 

çalışan işçilerinden Ali Kaya’nın üzerine mermer bloklar devrildi. Kaya, olay yerinde hayatını 

kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak 

üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ilgi soruşturma başlatıldı. 

 

İşten Çıkarılanlar 

 

28 Ocak 2016 tarihinde Urfa ilinde, Sağlık Bakanlığı'nın 1 Ocak itibarı ile Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) ile sözleşmesini feshettiği özel Ortadoğu Sağlık Merkezi, ismini ve 

yönetimini değiştirdikten sonra, hastane de çalışan 700 sağlık emekçisinin işine son verdi. 

2008 yılında açılan hastanenin işten çıkarılan personeli, hastane bahçesinde açıklama yaptı. 

İşçiler adına konuşan Osman Çakmak isimli sağlık personeli, konu ile ilgili şunları şöyledi: 

“Kış mevsiminde işten çıkarılarak mağdur edildik. İşlerimize son verilmesinin nedenini 

öğrenemedik. İşlerimizin geri verilmesini talep ediyoruz.” 
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16 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, petrol-doğalgaz arama işlemleri üzerine faaliyet 

yürüten Viking Şirketi bünyesinde çalışan 164 işçi, şirketin küçülmeye gittiği gerekçesiyle 

işten çıkarıldı. 

 

26 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, AA Muhabiri Cebrail Parıltı gözaltına 

polis tarafından gözaltına alındı. 29 Şubat 2016 tarihinde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Parıltı "örgüt üyesi" olduğu iddiası ile tutuklandı. Tutuklanması 

ardından AA, Parıltı’nın işine son verdi. 

 

Urfa ilinde, maaşlarını alamadıkları ve asgari ücrete yapılan zammın maaşlarına yansımadığı 

için DEDAŞ bünyesinde çalışan işçilerin gerçekleştikleri grev 6'ıncı gününde işçilerin, 

işverenin şartlarını kabul etmesi üzerine sona erdi. 09 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere 

göre, 900 işçiden 6'sı (Veysel Mengüven, Mehmet Demirkol, Mehmet Karakuzu, Mehmet 

Kılıç, Sinan Akıncılar ve Ali Akdeniz) "Grevi örgütledikleri" gerekçesi işten çıkarıldı. 

 

Urfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Belsan A.Ş’de çalışan 2 şoför basına verdikleri bir 

demeçte, çalışma koşullarının ağır olduğunu söyledikleri için işten çıkarıldıklarını iddia etti. 

05 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; işten çıkarılan 2 çocuk babası ve 5 yıldır 

Belsan bünyesinde şoför olarak çalışan İbrahim Toprak, konu ile ilgili şunları belirtti: “Biz 

şirketimizin bize gönderdiği mesajla seminer var diye işimizi gücümüzü bıraktık, bize 

belirtilen yere gittik. Seminere belediye başkanın da katılacağını ve bizim sorunlarımıza 

ilişkin bir seminer olduğunu söylediler. Oysa toplantının da bizimle alakası yok. Engelliler 

için yapılan bir seminer. Kalabalık görünsün diye bizi yalan yanlış bilgilerle götürdüler. 

Sorunlarını dile getirme umuduyla oraya giden şoför arkadaşlarımız duruma tepki gösterip 

salonu terk ettiler. Seminer alanında gerçekleşen tartışma dışarı taşındı. Çıkan arkadaşlar 

kapıda bekleyen yerel medyaya röportaj verdi. Verdiğimiz röportaj bahane edildi ve 

cezalandırıldık. Üstelik işten çıkarılmayan arkadaşlarımızın da seferleri değiştirildi. Disiplin 

kurulu toplandı ve çıkış kararımız verildi. Biz genel müdürlerimizle konuşmayı denedik ama 

kabul etmediler. Güya biz greve teşvik ediyor, provokasyon yapıyor ve sendikal çalışmalar 

yürütüyormuşuz”  

 

24 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; protesto yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 

haklarında soruşturma açılan SES üyesi 8 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alındı. 

Görevlerinden alınanların isimleri şöyle: Ağrı Tabip Odası Başkanı Ulaş Yılmaz, Ağrı SES 

Şube Eşbaşkanı Gülistan İçel, Ağrı SES Şubesi Hukuk Sekreteri Emin Bayram, SES üyeleri 

Berivan Alptek, Dinçer Kölçek ve Özlem Ayyıldız. 

 

Ağrı ilinde, İŞKUR'a yaptıkları başvurunun ardından Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya 

başlayan 150 işçiden 10'u hiçbir gerekçe gösterilmeden, 10 Mayıs 2016 tarihinde işten 

çıkarıldı.  

 

26 Mayıs 2016 tarihinde, SES Urfa Şubesi, kamu emekçilerine yönelik hukuk dışı 

soruşturmalara ilişkin sendika binalarında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan SES 

Şube Sekreteri Mehmet Ali Coşkun, Urfa ilinde 10 kamu görevlisinin açığa alındığını 

duyurdu. 

 

24 Haziran 2016 tarihinde Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü 

Mehmet Özköseoğlu, VASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanı Meknun Hatipoğlu ve VASKİ 

Makine İkmal Müdürü Rahmi Turgut, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişince görevden 
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uzaklaştırıldı. Görevden alınmaya ilişkin yazılı açıklama yapan Wan Büyükşehir Belediyesi, 

görevden alınmaların tamamen siyasi olduğunu ve hukuki hiçbir gerekçesinin olmadığını 

belirtti. 

 

İdari Soruşturmalar 

 

15 Ocak 2016 tarihinde Bitlis ilinde, 13'ü öğretmen olmak üzere 19 kamu görevlisi 

hakkında "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla, Bitlis Valiliği tarafından soruşturma 

açıldı. 

 

18 Ocak 2016 tarihinde, Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 13 Ocak gecesi 

düzenlenen bombalı saldırı ardından, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 

Başkanlığı Çınar İtfaiye Amirliği görevlileri ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, itfaiye yetkililerinin 

saldırı sonrası çıkan yangına "gereğince müdahale etmedikleri" iddiasında bulunuldu. 

 

08 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen bombalı 

saldırıyı protesto etmek amacıyla iki günlük iş bırakma ve Cizre için yapılan eylemlere 

katılma gerekçesiyle, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan SES üyesi 70 

sağlık emekçisine, hastane yönetimi tarafından soruşturma açıldı.  

 

20 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, Eğitim-Sen Van Şube üyesi bin 50 eğitim emekçisine, 

Ankara ve Cizre katliamlarını protesto için 12-13 Ekim 2015 ile 29 Aralık 2015 tarihlerinde 

yapılan grevlere katıldıkları gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.  

 

24 Şubat 2016 tarihinde Mardin ilinde, Artuklu Üniversitesi'nde görevli 36 akademisyen 

hakkında, "Bu suça ortak olmuyoruz" başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle, Mardin 

Emniyet Müdürlüğü tarafından adli, Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nce de idari soruşturma 

başlatıldı.  

 

Muş ilinde, 26 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, KESK Muş Şubeler Platformu 

üyesi 300 kişi hakkında, Ankara ve Roboski katliamları gibi toplumsal olaylara dikkat 

çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri basın açıklaması, yürüyüş ve etkinlikler gerekçe 

gösterilerek adli ve idari soruşturma açıldı. Soruşturmalar kapsamında Eğitim-Sen üyesi 3 

öğretmen farklı illere, 4 öğretmen ise il içerisinde sürgün edildi. Sendikaya üye idarecilerin 

ise görev süreleri uzatılmıyor. 

 

07 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, ilçenin değişik okullarında görev 

yapan Bülent Arslanboğan, Nihat Kara, Barış Çiçekli, Emin Zirek, Mahsum Bakır, Fuat 

Kutlay, Ramazan Saruhanoğlu, Yağmur Keremoğlu ve Şerafettin Akgöl isimli öğretmenler 

hakkında, sosyal medya paylaşımlarını gerekçe gösterilerek Bismil İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda görevinden uzaklaştırılan 

öğretmenlere gönderilen tebligatta, "Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK 

propagandası yaparak, Başbakanlık Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı 

Kamu Çalışanları Hakkında 2016/4 sayılı genelgesine aykırı davrandıkları kararlaştırıldı. 

Soruşturma kapsamında 9 öğretmen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137. ve diğer ilgili 

maddeler gereğince görevden uzaklaştırıldı" denildi. 
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25 Mayıs 2016 tarihinde, KESK tarafından hazırlanan "Çalışma Yaşamı Hak İhlalleri 

Raporu" sendika genel merkezinde düzenlenen basın toplası ile açıklandı. KESK Hukuk, TİS 

ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Fatma Çetintaş tarafından yapılan açıklamada "7 Şubat -7 

Mayıs 2016 tarihleri arasında Diyarbakır ilinde 4 bin 900, Mardin ilinde 2 bin 600, Van 

ilinde 2 bin, Batman ilinde bin 200, Adıyaman ilinde 499, Urfa ili Siverek ilçesinde 125, 

Viranşehir ilinde 121 ve Gazi Antep ilinde 475 kamu emekçisine soruşturma açıldığını 

duyurdu.  

 

26 Mayıs 2016 tarihinde, SES Urfa Şubesi, kamu emekçilerine yönelik hukuk dışı 

soruşturmalara ilişkin sendika binalarında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan SES 

Şube Sekreteri Mehmet Ali Coşkun, Urfa ilinde 600 eğitim emekçisi ve 50 sağlık emekçisi 

hakkında sendikanın grevine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açıldığını, ayrıca 

10 kamu görevlisinin açığa alındığını duyurdu. 

 

Verilen Cezalar 

 

06 Şubat 2016 Erzurum ilinde, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe 

Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ramazan Kurt hakkında idari 

soruşturma başlatıldı. Kurt, soruşturma sonucunda görevinden uzaklaştırıldı.  

Uzaklaştırma kararından haberi olmadığını belirten Kurt, şunları anlattı: Bana karara ilişkin 

herhangi bir tebligat ulaştırılmadı. Bu sürecin ne kadar süreceğini bilmiyorum, sadece 

uzaklaştırıldım. Bir öğrencinin sorduğu soru üzerine danışman bilgi sistemine girmek istedim, 

sisteme giremediğimi fark ettim ve şifremi unuttuğumu zannettim, yeni şifre aldım. Yeni 

şifremi aldığım sisteme girdiğimde sadece doktora öğrencisi olarak görünüyordum. Bu sorunu 

anlamak için enstitüyü aradım ve aradığımda oradaki yetkililer bana üniversiteden 

uzaklaştırıldığımı söyledi." 

 

Urfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenler Aynur Özbadem, Nurcan Kurt, Fevzi Defişet ve 

Songül Onbayram, sosyal medyadaki paylaşımlarında "örgüt propagandası" yaptıkları 

gerekçesiyle açığa alındı. 07 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Siverek 

Kaymakamlığı'nın kararıyla öğretmenler açığa alınırken, ayrıca ismi öğrenilemeyen ücretli 2 

öğretmenin de sözleşmesine son verildi. 

 

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde barış yürüyüşüne dönük yapılan bombalı saldırıda 100'ün 

üzerinde insanın yaşamını yitirdiği katliamı kınamak amacıyla emek ve meslek örgütleri 

tarafından alınan iki günlük iş bırakma eylemine katılan SES üyesi 70 sağlık emekçisine,  

kınama cezası verildiği 10 Mayıs 2016 tarihinde öğrenildi.   

 

Sürgün Edilenler 

 

04 Mart 2016 tarihinde Antep ilinde, Şahinbey Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü'nde 

psikolog olarak görev yapan Mesut Aslan, disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek, Antep 

Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Trabzon ile sürgün edildi. İnsan 

Hakları Derneği (İHD) Antep Şubesi ve Genel Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan 

Aslan, facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek, hakkında adli ve idari soruşturma 

açılmıştı. 

 

Muş ilinde, 26 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, KESK Muş Şubeler Platformu 

üyesi 300 kişi hakkında, Ankara ve Roboski katliamları gibi toplumsal olaylara dikkat 
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çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri basın açıklaması, yürüyüş ve etkinlikler gerekçe 

gösterilerek adli ve idari soruşturma açıldı. Soruşturmalar kapsamında Eğitim-Sen üyesi 3 

öğretmen farklı illere, 4 öğretmen ise il içerisinde sürgün edildi. Sendikaya üye idarecilerin 

ise görev süreleri uzatılmıyor.  

 

31 Mart 2016 tarihinde Maraş'ın Nurhak ilçesinde, Eğitim Sen üyesi 5 öğretmen, MEB 

tarafından farklı illere sürgün edildi. İHD yöneticisi olan Ali Orak ile Hülya Yalçın Orak 

Çankırı'ya, Mesut Bakır, Çilem Sakine Coşkun Bakır Gümüşhane'ye, İHD üyesi Abdurrahman 

Ebu Hamza Çelik ise Kütahya'ya sürgün edildi. 

 

16 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Batman ili Kozluk ilçesinde Eğitim Sen 

Şube Başkanı Adem Tufan Bayburt ile Eğitim Sen İlçe Yöneticisi Umut Kavak, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerine verilen "ihbar mektubu" 

gerekçe gösterilerek Bayburt ve Rize illerine sürgün edildi. 

 

Ücreti verilmeyenler 

 

28 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Saim Minteş, şu beyanlarda 

bulundu: “Konaklar Hazır betonda 3 yıl 4 aya yakın çalıştım. 3 ay önce şirket iflas erteleme 

kararı aldı. Kayyum atandı. Kayyum bize maaş ve kıdem tazminatlarımızı ödeyeceklerinin 

sözünü verdiler. En son 15 Mart’a kadar maaşlarımızı ödeyeceklerini söylediler. Kıdem 

tazminatlarımızı da ödeyeceklerini söylediler. Mart’ın 21’de sadece maaşımın asgari tutarını 

ödediler. Geri kalan kısmını elden verecekler denildi. Maaşımın son taksitini kıdem tazminatı 

olarak gösterip sahtekârlık yaptıkları ortadadır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

28 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Fahrettin Bürak, şu beyanlarda 

bulundu: “Konaklar Hazır betonda 4 yıla yakın çalıştım. 3 ay önce şirket iflas erteleme 

kararı aldı. Kayyum atandı. Kayyum bize maaş ve kıdem tazminatlarımızı ödeyeceklerinin 

sözünü verdiler. En son 15 Mart’a kadar maaşlarımızı ödeyeceklerini söylediler. Kıdem 

tazminatlarımızı da ödeyeceklerini söylediler. Mart’ın 20’sinde sadece maaşımın asgari 

tutarını ödediler. Geri kalan kısmını elden verecekler denildi. Maaşımın son taksitini kıdem 

tazminatı olarak gösterip sahtekârlık yaptıkları ortadadır. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

 

EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 

 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Soruşturma Açılanlar 

 

05 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan 

KYK’ye bağlı Melikşah Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler, yurt baskınında gözaltına alınan 

arkadaşları için tepki gösteren 6 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.  

 

28 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen eylem ve 

etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle 13 öğrenci hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ile 

Üniversite Rektörlüğü tarafından, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Rektörlüğün, 25 Ocak 

2016 tarihinde öğrenciler tebliğ ettiği yazıda, soruşturmanın gerekçesi "Ankara Katliamı 



 

 

 243 

protestosu ile Sur ve Lice ilçelerindeki askeri operasyona karşı protesto ve okul boykotu" 

olarak belirtildi.  

 

18 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sevim Akdağ, şu beyanlarda 

bulundu: “Okul içerisinde içinde bulunduğum dernek bünyesinde gerçekleştirilen demokratik 

eylemlere katılmaktan ve bu eylemlere devlete hakaret, yasaklı yürüyüş v.s gibi 

suçlamalardan dolayı soruşturma açıldı. Okul tarafından savunmam istendi. 25 Ocak 2016 

tarihinde savunma verdim. 02.02.2016 tarihli dosya ile 02.02.2016 tarihinden itibaren bir ay 

uzaklaştırma aldım. Benimle birlikte birçok arkadaşım herhangi bir uyarı veya kınama 

almaksızın direk uzaklaştırma almış bulunmaktadır. Dolayısıyla bu süreçte eğitim hakkım 

ihlal edilmiş oldu. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

03.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Azat Umur, şu 

beyanlarda bulundu:  “ 12.01.2016 tarihinde Dicle Üniversitesi kampüsünde, Aydın Erdem 

Öğrenci Derneğinin düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katıldım. Katıldığım açıklama 

herhangi bir şekilde yasa dışı değildi. 28.03.2016 tarihinde yazılı savunma vermek üzere 

yazılı tebliğ ile Yurt Müdürlüğüne çağrıldım. İfade verdim. Verdiğim ifadede yasa dışı slogan 

atmadığımı, geçerken yurt ile ilgili bir eylem olduğunu gördüğümü ve bunun sonucunda 

rastlantı ile ilgili basın açıklamasına katıldığımı söyledim. Ve savunmamın tamamı ekte 

sunulmuştur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”    
 

04.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fırat Ekmen, şu 

beyanlarda bulundu: “ 12 Ocak 2016 tarihinde Halid Bin Velid KYK Yurdunda Dicle 

Üniversitesi öğrencisi olarak kalıyordum. 10 Ocak’ta özel harekatların öğrencilerin kaldığı 

yurda silah ve tehcizatla yerleşmişlerdir. Ben ve benim arkadaşlarım bu durumdan rahatsız 

olduğumuz için 12 Ocak 2016’da Dicle Üniversitesinde basın açıklaması yaptık. Bunun 

üzerine Yurt müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Biz 6 kişiden 4 kişi yurttan atıldık ve 

burslarımız kesildi. 2 arkadaşımızda kınama cezası aldı. Yapmış olduğumuz açıklamadan 

dolayı yurt müdürü tarafından yurttan atıldık. Bu bize yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” 

 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 

 

05 Ocak 2016 tarihinde Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan 

KYK’ye bağlı Melikşah Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler, yurt baskınında gözaltına alınan 

arkadaşları için tepki gösteren 6 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. 27 Şubat 2016 

tarihinde 6 öğrenci, haklarında açılan soruşturmanın tamamlanması ardından yurttan atıldı ve 

bursları kesildi.  

 

15 Ocak 2016 tarihinde Malatya ilinde, İnönü Üniversitesi'nde okuyan 92 öğrenci 

hakkında, Üniversite Rektörlüğü tarafından soruşturma açılmadan ve gerekçe gösterilmeden 

uzaklaştırma (6'şar ay birer hafta) cezası verdi. 

 

18 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sevim Akdağ, şu beyanlarda 

bulundu: “Okul içerisinde içinde bulunduğum dernek bünyesinde gerçekleştirilen demokratik 

eylemlere katılmaktan ve bu eylemlere devlete hakaret, yasaklı yürüyüş v.s gibi 

suçlamalardan dolayı soruşturma açıldı. Okul tarafından savunmam istendi. 25 Ocak 2016 

tarihinde savunma verdim. 02.02.2016 tarihli dosya ile 02.02.2016 tarihinden itibaren bir ay 
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uzaklaştırma aldım. Benimle birlikte birçok arkadaşım herhangi bir uyarı veya kınama 

almaksızın direk uzaklaştırma almış bulunmaktadır. Dolayısıyla bu süreçte eğitim hakkım 

ihlal edilmiş oldu. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

04.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fırat Ekmen, şu 

beyanlarda bulundu: “ 12 Ocak 2016 tarihinde Halid Bin Velid KYK Yurdunda Dicle 

Üniversitesi öğrencisi olarak kalıyordum. 10 Ocak’ta özel harekatların öğrencilerin kaldığı 

yurda silah ve tehcizatla yerleşmişlerdir. Ben ve benim arkadaşlarım bu durumdan rahatsız 

olduğumuz için 12 Ocak 2016’da Dicle Üniversitesinde basın açıklaması yaptık. Bunun 

üzerine Yurt müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Biz 6 kişiden 4 kişi yurttan atıldık ve 

burslarımız kesildi. 2 arkadaşımızda kınama cezası aldı. Yapmış olduğumuz açıklamadan 

dolayı yurt müdürü tarafından yurttan atıldık. Bu bize yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”    
 

Okuldan Uzaklaştırma Cezası Alan Öğrenciler (Yüksek Öğrenim Öncesi) 

 

Hakkari ili Şemdinli ilçesinde, 18 Mart günü eğitim gördükleri İMKB Anadolu Lisesinde 

düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları sırasında Yüksekova’da devam eden 

sokağa çıkma yasağını protesto eden öğrencilere, okul yönetimi tarafından haklarında açılan  

disiplin soruşturmasının sonucunda 17 Mayıs 2016 tarihinde,  4 öğrenciye 'okuldan 

uzaklaştırma' cezası verildi. 3 öğrenci hakkında ise okul yönetimi tarafından 'kınama' cezası 

verildi. 
 

Kınama Cezası Alan Öğrenciler (Yüksek Öğrenim Öncesi) 

 

Hakkari ili Şemdinli ilçesinde, 18 Mart günü eğitim gördükleri İMKB Anadolu Lisesinde 

düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları sırasında Yüksekova’da devam eden 

sokağa çıkma yasağını protesto eden öğrencilere, okul yönetimi tarafından haklarında açılan  

disiplin soruşturmasının sonucunda 17 Mayıs 2016 tarihinde,  4 öğrenciye 'okuldan 

uzaklaştırma' cezası verildi. 3 öğrenci hakkında ise okul yönetimi tarafından 'kınama' cezası 

verildi. 

 

DİĞER HAK İHLALLERİ 

 

SAĞLIK HAKKI İHLALİ 

 

14 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Yeşilalan Mahallesi'nde 

bulunan bir İlköğretim Okulu'nda öğrencilere verilen öğlen yemeği sebebiyle 90’a yakın 

öğrenci zehirlendi. Öğrenciler, Diyarbakır Kadın doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına 

alındı. 

 

MÜLKİYET HAKKI İHLALİ 

 

08 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Fehmi Aşan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben Suriçi Fatih paşa mah. Yıkıbay dok. No:16 ikamet ediyorum. Son 3 ayda 

Sur’da yaşanan çatışmalarda ailemin ve benim psikolojim bozuldu. Evimi terk etmek zorunda 

kaldım. 10 Nüfusla aile olarak çok zorluklar yaşıyorum. Suriçindeki evim tahrip edilmiş 

durumdadır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 
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11 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Murat Bozkır, şu beyanlarda 

bulundu: “2015 Temmuz ayından bu yana Suriçindeki çatışmalardan dolayı internet kafem 

vardı. Çatışmalardan dolayı iş yerimi kapattım ve sonra iş yerimim bombalanıp yıkıldı. Ben 

ailece mağdur olmakla beraber evimde eşyalarım tahrip oldu ve ben ailemi alıp Suriçinden 

ayrılmak zorunda kaldım. Ben bu konuda sizden destek talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

11 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Zinet Gül, şu beyanlarda 

bulundu: “Biz yukarıda belirtmiş olduğum adreste (Sur ilçesinde) ikamet ediyoruz. 4 aile 

olarak burada yaşıyoruz. Sokağa çıkma yasağı başladığında evimizde kalıyorduk. Çatışmalar 

başlamıştı ve çıkamadık. Sürekli silahlar sıkılıyordu ve başımızı dışarı çıkamıyorduk. Her 

tarafta silahlar sıkılıyordu. Evimize isabet ediyordu. Evimiz atılan kurşunlarla perişan hale 

geldi.  Çıkmak istiyorduk ama çıkamıyorduk. Orada aç susuz ve elektriksiz ve evin iç kısmında 

kalıyorduk. 23 gün boyunca bu böyle devam etti. Polisler anons ediyorlardı “evinizden çıkın” 

bizde elimize beyaz bir bezle çıktık. Her şeyimiz içerde kaldı. Ne durumda olduğunu 

bilmiyoruz. Akrabalarımızın yanında kalıyoruz. Eşyalarımızı almamız için gerekenin 

yapılması ve sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden destek talep 

ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

11 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Figen Aslan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. Sur içinde sokağa 

çıkma yasağı başladığında 20 gün içerde kaldık. Silah ve top seslerinden biz ve çocuklarımız 

psikolojileri bozuldu. Elektriklerimiz kesildi, içme suyumuz ve yiyeceklerimiz kalmadı. 

Mecbur kalınca yerde sürünerek duvar kenarlarında yürüyerek ve koşarak çıktık. Ellerimize 

beyaz bezler alarak yanımızda hiçbir şey almadık. Eşyalarımız içerde kaldı. Şuanda 

akrabalarımızda kalıyoruz. Eşyalarımızı almamız için gerekenin yapılması ve sokağa çıkma 

yasağının kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

11 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Lamia Hünerli, şu beyanlarda 

bulundu: “Biz 8 kişi hasırlı mah. ikamet ettiğimiz evin yakınında çatışma çıktı. Bizim 

çatışmalardan dolayı can güvenliğimiz kalmamıştı. Polisler her yere ateş ediyorlardı. Can 

güvenliğimiz kalmamıştı. Yanımda kalan 2 engelli çocuğumla birlikte kaçmak zorunda kaldık. 

Şuan dışarıda ve boş dairelerde kalıyoruz. Hasırlıda iken elektrik, suyumuz yoktu, bize 

vermiyorlardı. Şuanda hiçbir geçim kaynağımız yoktur. Hasırlıda bulunan evimiz bize ait 

olup tapusu da mevcuttur. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

11 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sabiha Akdemir, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben hasırlı mahallesinde yukarda belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. 

Evimiz iki katlıydı. 23 gün önce roketin evimize isabet etmesi sonucu evimizden çıkmak 

zorunda kaldık. Çocuklarım ile birlikte şuanda dışarıda kalmış durumdayız. Sur ilçesinde dört 

ayaklı minarenin bulunduğu sokakta bir marketimiz de vardı. Çatışmalardan dolayı evime 

gidemiyor, dükkânımı iletemiyorum. Biz taşınmadan önce evimizin bulunduğu yere elektrik ve 

su verilmiyordu. Biz yaşanan çatışmalardan dolayı can güvenliğimiz kalmadığı için çıkmak 

zorunda kaldık. Evden çıkarken hiçbir eşya almadık. Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 
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21 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Galip Ünlü, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben ve iki oğlum Suriçinde ikamet ediyorduk. Bize ait ve yan yana oturuyorduk. 

Çatışmalardan dolayı evimiz yaşanmaz hale geldi. Elektrik, su ve telefonlardan mahrum 

kaldık. 1,5 ay önce oğlum ve ailesi son 15 gündür de ben ve eşimden evden ayrıldık. 

Toplamda 10 kişi geçici bir ev tuttuk ve kalmaya çalışıyoruz. Ben asgari ücretle çalışıyorum 

ve başka bir gelir kaynağım yok. Valilik ve kaymakamlığa başvuruda bulundum ama hep ret 

cevabı aldım. Sigortalı olmam ve oğlumun bir aracı olması gerekçe gösteriliyor. 

Geçinemiyoruz. Sosyal Yardımlaşmada çok az miktarda kuru gıda yardımı alıyoruz. Ama 10 

kişilik bir aile olarak zor durumdayız. Valilik bize ilk ay 300 TL kira yardımı vaat ettiler. Ama 

reddettikleri için alamadık. Şimdi de 500 TL alınacağını söylüyorlar. Ama öyle bir bilgi hala 

net değildir. Hakkımız olan ne varsa yararlanmak istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

21 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yasin İldiz, şu beyanlarda 

bulundu: “Yaklaşık 2 ay önce mahallemizdeki ablukalar yüzünden evi terk etmek zorunda 

kaldık. Ben, eşim ve 2 çocuğum yaşıyorduk. Belli aralıklar yakınlarımızın yanında son 10 

gündür kaymakamlığın tahsis ettiği ve bizim gibi mağdur olan ailelerin kaldığı “GÜLER” 

oteldeyiz. 3 aydır maaş alamıyorum. Sadece sigortam işliyor. Yaşadığım evin mülkiyeti bana 

aittir. Şua durumda evim ne hale gelmiş bilmiyorum. Ben evimi eskisi gibi yaşanabilir halde 

geri almak istiyorum. Yani abluka kalktığı zaman, olaylar bittiğinde evimi eskisi gibi geri 

istiyorum. Aksi halde gerekli olan bütün yasal haklarımı kullanmak istiyorum. Bu konuda 

hukuki işlem başlatmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

21 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Abdurrahman Satıç, şu 

beyanlarda bulundu: “51 gündür Surda çıkan savaş yüzünden evimizi terk etmek zorunda 

kaldık. Şuan Bağlarda oturuyorum. Annem, babam ve kardeşlerim de benimle kalıyorlar. 

Valinin yaptığı yardımlar yeterli gelmiyor. Ve evde çalışan olmadığı için çok zor yaşamımızı 

devam ettirebiliyoruz. Devletin verdiği 300 TL 8 nüfus için yeterli değildir. Üstelik evimizden 

olduk. Zararlarımızın ve ihtiyaçlarımızın karşılanması için yardım talebinde bulunmak 

istiyorum. Biran önce bu çatışmaların bitmesini istiyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

24 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Bedrettin Gülmez, şu beyanlarda 

bulundu: “Benim 1 kızım ve 2 oğlum evde Sur’da oturuyorlardı. 1 kızım ve 5 torunum ve 2 

oğlumla eşleri Fatih paşa mahallesinden yasak başladığı günden bu yana kendileriyle hiçbir 

şey almadan ayaklarındaki terlikle apar topar yanıma geldiler. Şuanda yanımda kalıyorlar. 

Bir oğlumun psikolojisi bozuk çocuklarıyla yanımdalar ben onlara bakıyorum. Diğer kızımla, 

oğlumu çocuklarıyla beraber İstanbul’daki oğlumun yanına gönderdim. Onlara da işçi olarak 

çalışan bekar oğlum bakıyor. Çocuklarımın evi şuan ne durumda bilmiyoruz. Komşu ve 

tanıdıkların söylemine göre yıkıldığını söylüyorlar. Çocuklarımın eşyaları, evi ne oldu 

bilmiyorum. Vakıf’a başvurdum ama henüz bir şey alamadım. Gelinim bir defa 300 TL aldı. 

Ak partiden beni aradılar, kapımız size açık dediler, bende Sur’u mahvettiniz benim sizin 

kapınıza ihtiyacım yok dedim. Çok mağduruz. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep 

ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi)   

 

26 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Reşat Ocaklık, şu beyanlarda 

bulundu: “Benim ikamet adresim sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cevatpaşa 

mahallesindedir. Sokağa çıkma yasağının 26. Gününe kadar kendi evimizdeydik. Ama ne su 

ne de elektrik vardı. Kuru gıda dışında hiçbir şey yiyemiyorduk. Odun sobamız evin 

damındaydı. Ancak dama çıkmamız durumunda vuruluruz endişesiyle odun sobamızı dahi 
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alamıyorduk. Yasağın 26. Gününe kadar bu duruma dayanmaya çalıştık. Ama dayanacak 

gücümüz kalmayınca yasağın 26. Gününde 6 çocuğum ve eşimle birlikte tek bir eşyamızı bile 

alamadan evden çıkmak zorunda kaldık. Şuanda Yenişehir’de kendimize ait bir evde kalıyoruz 

ama ev bomboş. Ev eşyamız olmadan sadece battaniyelerimiz var. Bir çocuğum belediye işçisi 

onun dışında evin ekonomisine katkı sunan hiç kimse yok. Bugüne kadar Valilik ve 

Kaymakamlıktan bir kuruş bile yardım alamadık. Kendi evimizdeki eşyalarımız dahi 

almamıza izin verilmiyor. Şuanda evimizi halen var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Ben sokağa 

çıkma yasaklarının biran önce kaldırılmasını talep ediyorum. Biz aslında evimizi terk 

etmeyecektik. İhtiyaçlarımızı gidermek istedik ama bir daha evimize gitmemize izin verilmedi. 

İki muhabbet kuşumuz vardı. Onları bile alamadık. Onlarda büyük ihtimal ölmüşlerdir. Bizim 

gibi mağdur olan binlerce aile var. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Bu konuda 

sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

28 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Dağtaş, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde 09.30 civarında güvenlik güçleri tarafından anons yapıldı. 

Anonsta 1 saat içinde evlerinizi terk edin denildi. Bizde ailece çoluk çocuk evimizi bırakıp 

çıkmak zorunda kaldık. Annem, kızkardeşim, eşim ve 3 çocuğumla, en küçüğüm 13 yaşında 

kimliklerini bile alamadan ve hiçbir eşya almadan üstümüzle koşa koşa orayı terk etmek 

zorunda kaldık. Gidecek hiçbir yerimiz yoktu. Hepimiz ayrı ayrı akrabalarda kalıyoruz. 

Oradan eşyalarımızı alamadık. Şimdi bunun için ne yapacağımızı bilemiyoruz. Perişan 

durumdayız. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

29 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Şaban Çakıl, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirttiğim adreste (Lalebey mah. Bağlı sok. no:10 Sur )eşim ve 3 

çocuğumla birlikte ikamet ediyorum. 27.01.2016 tarihinde polisler tarafından anons yapıldı. 

“Evlerinizi boşaltın ve burayı terk edin denildi. Bizde çocuklarımızı alarak çıktık. Çıkarken 

yanımıza hiçbir eşyamızı almadık. Çok mağdur durumdayız. Yerleşecek yerimiz yok. 

Akrabalarımızın yanına ayrı ayrı kalmak zorunda kaldık. Ancak 29.01.2016 tarihinde evimize 

bakmaya gittim. Evimiz harabeye uğramış. Kapılar kırılmış, içeri girilmiş, oturamaz hale 

gelmiştir. Bunu yapanlardan şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

29 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Şaban Leyla İnceören, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben ve annem yukarıda belirttiğim adreste ikamet ediyorduk. 

(Lalebey mah. Simar sok. no:13 Sur) 27.01.2016 tarihinde polisler tarafından anonsla 

“evlerinizi boşaltın ve burayı terk edin” denildi. Bende yaşlı annemi alıp hemen çıktık. 

Gidecek yerimiz yoktu. Sonra bir akrabanın yanına yerleştik. Çıkarken yanımıza hiçbir 

eşyamızı alamadık. Mağdur durumdayız. Ağabeyim 29.01.2016 tarihinde eve bakmaya 

gidince evimizin kapıları, pencereleri kırılmış ve içeri girilmiştir. Evimiz perişan durumdadır. 

Bunu yapanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

29 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Bilal Sakacı, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirttiğim adreste ikamet ediyorum. (Lalebey mah. 3. Çıkmaz 

no:10 Sur ) 27.01.2016 tarihinde sabah saat 09.30 civarında emniyet tarafından yapılan 

anonslarla “evleri boşaltın ve burayı terk edin” denildi. Bizde kardeşimle beraber 12 kişiydik 

ve hemen çıktık. Yanımıza hiçbir şey alamadık. Kapılarımızı kapattık ve ayrıldık. Ayrıca 

Gelişim 2000 fırının sahibiyim. Fırınım da vermiş olduğum adreste bulunmaktadır.  (Cevat 
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Paşa mah. Yiğit Ahmet sok. no: 26 Sur) fırınım da tam tahrip edilmiştir. Aldığımız habere 

göre evimizde kapılar kırılarak içeri girilmiş ve tahrip edilmiş. Bunu yapan devlettir, 

emniyettir. Bunlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

29 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Zeki Çelik, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirttiğim adreste ikamet ediyordum. (Lalebey mah. Lalebey sok. 

no:46 lalebey ekmek fırını Sur)  Aynı adreste fırınımda bulunmaktadır. Fırının üstünde evim 

bulunmaktadır. 27.01.2016 tarihinde sabah saat 08.30 civarında güvenlik güçlerinin evimizin 

bulunduğu mahalleye silahlarla saldırmasıyla evimizi terk etmeye başladık. Evde 5 çocuğum 

ve eşim olmak üzere 7 kişi çıkmak zorunda kaldık. Fırınımın ismi lalebey ismindeydi. 

Sonradan edindiğimiz bilgilere göre güvenlik güçleri evlerimizi ve işyerimizi kullanıp, harap 

ediyorlarmış. İşyeri ve evimizin kapıları kırılıp, eşyalarımız tahrip edilmiştir. Şuanda 

herhangi bir çatışma olmadığı halde güvenlik güçleri evimize ve iş yerimize konuşlanmış 

durumdadır. Şuan sokaktayız, başımızı sokacak, kalabilecek bir yerimiz bulunmamaktadır. 

Güvenlik güçleri bizi zorla göç etmişlerdir. Güvenlik güçlerinin içinde uzun sakallı, maskeli 

özel harekâtçılar, korucular ve jandarma bulunmaktaydı. Bizi zorla hendeğin önüne götürüp, 

hendeği dağıtın diyorlardı. Silahı başımıza dayadılar. Evden çıkarken hiçbir eşyamızı 

almamıza izin vermediler. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

29 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mahmut Yetişkin, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben belirtmiş olduğum adreste (Lalebey mahallesi Puşucu 1. Sok. no:22 /A 

1Sur) ikamet ediyordum. 27.01.2016 günü önceden devam eden saldırılardan dolayı yine de 

evimizin olduğu Sur ilçesinde kalıyorduk. Ancak o gün mahalleye yapılan saldırılardan ve 

silah atışlarından dolayı tüm mahalleli olarak evlerimizden çıkmak zorunda kaldık. Evimiz 2 

katlı müstakil bir binaydı. Üstte babam ve annem, alt katta is ben, eşim ve 3 çocuğum 

kalıyorduk. Can güvenliğimiz kalmadığı için tüm ailemle birlikte her şeyimizi bırakarak 

kaçmak zorunda kaldık. Mahalleden kaçan yurttaşlara sorduğumda diğer mahallelere 

evlerinizi terk edin denildiğini söylediler. Zafer mahallesine yakın diğer sokaklara 2 aydır 

tank, top ve ağır silahlarla ateş ediliyordu. Bu süre içerisinde çocuklarımızı okula 

gönderemiyorduk. Yasak olması nedeniyle öğretmenlerde okula gidemiyordu. Çocuklarımın 

psikolojisi bozuldu. Şuan kalacak yerimiz yoktur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

29 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hasan Akgönül, şu beyanlarda 

bulundu: “Yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyordum. (Lalebey mah. Taşkıran 

sok. no:8 Sur) aynı adreste 11 kişi kalıyorduk. 27.01.2016 tarihinde saat 08.30 sularında 

güvenlik güçleri tarafından mahalleye saldırı oldu. Tüm mahalleli can güvenliği kalmadığı 

için sokaklara inip göç etmeye başladı. Mahalleye yakın bölgelere güvenlik güçleri tarafından 

evlerinizi boşaltın anonsu yapılıyordu. Ben ve ailem hiçbir eşyamızı almadan göç edip evi 

terk ettik. Şuan Bağlardaki kardeşimin evinde 20’ye yakın kişi 2 odada kalıyoruz. Maddi ve 

manevi her anlamda zarar gördük. Aldığımız duyumlara göre tüm mahallede olduğu gibi 

bizim ev de güvenlik güçleri tarafından tahrip edildiğini ve yıkıldığı söylendi. 2 aya yakın bir 

süredir 1 çocuğum okula gidemiyor ve zaten okullarda kapalıdır. Bu konuda sizden yardım 

talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

30 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hasan Elveren, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. (Lalebey mah. Tarancı 
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sok. Kaya apt. kat:3 no:1 Sur) 27.01.2016 tarihinde saat 09.30 civarında emniyet tarafından 

yapılan anonslarla “evleri boşaltın ve burayı terk edin” denildi. Ben, eşim ve çocuklarım 

evden çıktık. Evimden çıktığımda yanımıza hiçbir şey alamadık. Kapılarımızı kapattık ve 

ayrıldık. Evimden ayrılırken çıkar çıkmaz evim ve evime yakın iş yerim tahrip edilmiş. 

Aldığım habere göre evimin kapıları kırılıp içeri girilmiş ve tahrip edilmiştir. Bunu yapan 

devlet güvenlik güçleridir. Bunu yapanlardan davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Remziye İnceören, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarda belirtilen adreste ikamet ediyorum. 27.01.2016 tarihinde sabah saat 

yaklaşık olarak 09.00 civarında polisler tarafından anons yapılarak evlerinizi terk edin 

denildi. Ben 90 yaşındaki babamla kalıyorum. Babam hem hasta hem de yaşlı olması 

nedeniyle yürüyecek durumda değildir. Yavaş yavaş ve sürükleyerek ancak çıkabildik. 

Çıkarken yanımıza hiçbir eşyamızı alamadık. Ben nişanlıyım ve tüm çeyizlerim içeride kaldı. 

Şuanda ağabeyimlerin yanında kalıyorum. 01.02.2016 tarihinde eşyalarımı almaya gittim 

ancak polisler buna izin vermediler. Bizim evde sağır ve dilsiz Filit Aktaş kalıyordu o çıkmak 

istemedi. Sonradan duyduğumuza göre evimiz taranmış ve Filit Aktaş yaralı olarak çıkmış ve 

durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Bizi evimizden çıkaranlardan, maddi ve manevi zararlar 

verenlerden şikâyetçiyim. Ayrıca 1993 yılında da Lice’nin Dibek köyünden göç ettirildik. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Fahriye Aka, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıdaki adreste kiracı olarak kalıyordum. 27.01.2016 tarihinde sabah 

uyandığımızda eşim dışarı çıktığında geri geldi. Herkes evlerini boşaltmış çıkıyorlar dedi. 

Bizde çocuklarımızı alıp evden çıktık. Yanımıza hiçbir eşya almadan kaçtık. Eşyalarımız 

orada kaldı. Gidecek yerimiz yok. Benusende kız kardeşimin yanında kalıyoruz. Durumumuz 

iyi değil. Ayrıca oturduğum sokağın arkasındaki sokakta küçük bir bakkalımız var ve içinde 

eşyalarımız vardı. 28.01.2016 tarihinde tekrar eşyalarımızı almaya gitmek istedik ama 

bırakmadılar. Urfa kapıda havaya ateş ettiler. Kardeşim İsa Kaya’nın boynuna silah 

dayadılar. Geri dönmek zorunda kaldık. Maddi ve manevi olarak zarara uğratanlardan 

şikâyetçiyim. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Feride Dala, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirttiğim adreste kiracı olarak kalıyordum. 27.01.2016 tarihinde 

sabah kalktığımızda komşular kapıyı çaldı. Baktığımızda hendekler kazılmış herkes evlerini 

terk ediyorlar denildi. Bende çocuklarımı aldım, hızlı bir şekilde evimi terk ettim. Maddi 

durumumuz iyi değildir. Bir gün kaynanamlarda bir gün de annemlerde kalıyorum. 

Kaymakamlığa başvuru da bulundum. Bugüne kadar herhangi bir yardım alamadım. Evimde 

oluşabilecek maddi ve manevi zararımın karşılanması konusunda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Eşref Yılbaşı, şu beyanlarda 

bulundu: “ 27.01.2016 tarihinde sabah saat 08.00’da polis tarafından yapılan anonsta 

“evlerinizi derhal boşaltın, size saat 11.00’a kadar süre veriyoruz. Bu süre içerisinde 

evlerinizi boşaltmanız gerekiyor” denildi. Bizde panik halinde sadece çocuklarımı ve eşimi 

alarak evimden ayrılmak zorunda kaldık. Hiçbir eşyamızı almadan çıktık. O tarihten beri 

evimize gitme şansımız olmadı. Eşyalarımız orada kaldı. Aldığımız bilgilere göre evimizin 

kapılarını kırılmış,  eşyalarımıza zarar verilmiştir. Ayrıca iş yerimde tahrip edilmiş ve bütün 
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eşyalarım talan edilmiştir. İradem dışında beni evimden zorla çıkardılar. Dolayısıyla benim 

başta barınma ve yaşamımı sürdürmem için gereğinin yapılmasını talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Zeynep Pehlivan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben eşim ve 4 çocuğumla birlikte yukarıda belirttiğim ve kendime ait evde 

yaşıyorduk. 27.01.2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilince çocuklarımızı alıp 

çıkarken yanımıza eşyaları almadan çıktık. 3 çocuğum okula gidiyordu. Olaydan sonra okula 

gidemediler. Maddi durumumuz iyi değil. Kiraya çıkmak zorunda kaldık. Şuanda Yenişehir 

Elçi 3. Sokakta Dünay Apt. no:30 da kalıyoruz. Sosyal yardımlaşmaya başvurdum ve 

herhangi bir yardım alamadım. Eşim inşaat işçisidir. Başkada hiçbir gelirimiz yoktur. Oluşan 

zararlarımın karşılanması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Abdussemet Kayalar, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda belirttiğim adreste oturuyordum. (Lalebey mah. Ana 

sok. no: 24 Sur) 27.01.2016 tarihinde sabah saat 09.10 civarında polisler tarafından anons 

edildi. Evlerinizi boşaltın hemen terk edin denildi. Eşimle beraber hiçbir şey almadan çıktık. 

Her şeyimiz evde kaldı. Can havliyle kaçtık. Çünkü bir saatlik zaman tanındı. Eşyalarımızı 

evde bıraktık. Ancak her şeye rağmen kendim evime bakmaya gittim. Kapılarımız kırılmış ve 

evimiz darmadağındı. Bunu yapanlardan ve bizi evimizden çıkaranlardan şikâyetçiyim. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Obabaşı, şu beyanlarda 

bulundu: “27 Ocak 2016 tarihinde evimde bulunuyordum. Sabah saatlerinde dışarıdan polis 

tarafından anons yapılıyordu. “ Evinizi terk edin” deniliyordu. Anonsta sokağa çıkma yasağı 

ilan edildiğini duyduk. Bunun üzerine eşyalarımızı almadan çocuklarımızla birlikte evden 

ayrıldım. O gün bugündür, evimize gidemedim. Yasaklı ve halen devam ediyor. Aldığımız 

duyumlara göre evimizin kapı, pencere ve duvarları tahrip edilmiş. Ayrıca eşyalarımızın 

sokağa atıldığını duyduk. Eşyalarımıza ve evimize zarar verilmesi, konut hakkımızın ihlal 

edilmesi demektir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yemlihan Obabaşı, şu beyanlarda 

bulundu: “27 Ocak 2016 tarihinde evimde bulunuyordum. Sabah saatlerinde dışarıdan polis 

tarafından anons yapılıyordu. “ Evinizi terk edin” deniliyordu. Anonsta sokağa çıkma yasağı 

ilan edildiğini duyduk. Bunun üzerine eşyalarımızı almadan çocuklarımızla birlikte evden 

ayrıldım. O gün bugündür, evimize gidemedim. Yasaklı ve halen devam ediyor. Aldığımız 

duyumlara göre evimizin kapı, pencere ve duvarları tahrip edilmiş. Ayrıca eşyalarımızın 

sokağa atıldığını duyduk. Eşyalarımıza ve evimize zarar verilmesi, konut hakkımızın ihlal 

edilmesi demektir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Metin Obabaşı, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde sabah saat 08.00 civarında polis tarafından anons yapılarak 

evlerimizi boşaltmamızı istediler. Sabah saat 11.00’a kadar süre verdiklerini söylediler. Bu 

süre içerisinde evlerinizi boşaltın denildi. Bizde panik halinde çocuklarımızı ve eşimi alarak 

zorla çıkmak zorunda kaldık. Hiçbir eşyamızı yanımıza almadan evimizden çıktık. O tarihten 

bu yana evimize gitme şansımız olmadı. Aldığımız bilgilere göre evimizin kapıları kolluk 
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kuvvetleri tarafından kırıldığını ve eşyalarımıza zarar verildiği duyumunu aldık. Çok mağdur 

durumdayız. Bu mağduriyetimizin giderilmesini ve evimize zarar verenlerden şikâyetçiyiz. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Gülten Türmak, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde sabah saat 08.00 civarında polis tarafından anons yapılarak 

evlerimizi boşaltmamızı istediler. Sabah saat 11.00’a kadar süre verdiklerini söylediler. Bu 

süre içerisinde evlerinizi boşaltın denildi. Bizde panik halinde çocuklarımızı ve eşimi alarak 

zorla çıkmak zorunda kaldık. Hiçbir eşyamızı yanımıza almadan evimizden çıktık. O tarihten 

bu yana evimize gitme şansımız olmadı. Aldığımız bilgilere göre evimizin kapıları kolluk 

kuvvetleri tarafından kırıldığını ve eşyalarımıza zarar verildiği duyumunu aldık. Çok mağdur 

durumdayız. Bu mağduriyetimizin giderilmesini ve evimize zarar verenlerden şikâyetçiyiz. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Faysal Altınsak, şu beyanlarda 

bulundu: “(Lalebey mah. Ana Sok. no:33/1 Sur) Yukarıda belirtmiş olduğum adreste kiracı 

olarak ikamet ediyordum. 27.01.2016 tarihinde polisler tarafından yapılan anonsla 

“evlerinizi boşaltın ve burayı terk edin” denilmesiyle ben, eşim ve 4 çocuğumla panik halinde 

kaçtık. Çünkü 1 saatlik zaman tanınmıştı. Yanımıza hiçbir şey almadan çıktık. Ancak canımızı 

kurtardık. Gidecek yerimiz de yok. Ortada kaldık. Bizi evden çıkaran, kapımızı kıran ve 

eşyalarımıza zarar verenlerden şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Mahfus Sansarkan, şu 

beyanlarda bulundu: “27.01.2016 tarihinde sabah saatlerinde saat 08.00 civarında polis 

tarafında yapılan anonsta evlerinizi derhal boşaltın. Size saat 11.00’a kadar süre veriyorum. 

Bu süre içerisinde evleri boşaltmanız gerekiyor. Bizde panik halinde sadece çocuklarımızı ve 

ailemizi alarak evimizden ayrılmak zorunda kaldık. Hiçbir eşyamızı almadan çıktık. O 

tarihten itibaren evimize gitme şansımız olmadı. Eşyalarımız orada kalmıştır. Aldığımız 

bilgilere göre evimizin kapılarını kırdıklarını (kolluk kuvvetleri) bütün eşyalarımızı 

parçaladıklarını tahmin ediyoruz. Bize imkân verseler, kendi ihtiyaçlarımızı ve eşyalarımızı 

almak istiyoruz. Benim mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bana bu konularda yardımcı 

olmanızı istiyoruz. İradem dışında beni evimden çıkardılar. Dolayısıyla benim başta barınma 

ve yaşamımı sürdürmem noktasında gereğinin yapılmasını istiyorum.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Nasır Yoğun, şu beyanlarda 

bulundu: “Yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. (Melikahmet mah. Tarncı 

sok. Çiçek apt. B Blok no:19 Sur ) 27.01.2016 tarihinde sabah saat 08.00 civarında kolluk 

kuvvetlerinin yapmış oldukları anonsta evlerinizi saat 11.00’a kadar boşaltmanız gerekir. Bir 

gün önce gece benim evimin önünde mayın patladı. Evim hasar görmüş. Benim bütün 

eşyalarım evimde kaldı. İhtiyaçlarımı almadan evden ayrılmak zorunda kaldım. Ailemi aldım 

fakat annem ve babam orada kaldı. Bu sabah saat 09.00’da annem ve babamı zorla evden 

çıkardılar. Bizi evimizden zorla çıkardılar. Bizim barınma ve temel gıda ihtiyaçlarımızı 

karşılamak zorundadır. Bizim bütün zararlarımızı ve mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz. 

Bu konuda sizden hukuki yardımda bulunmanızı istiyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yemlihan Ergün, şu beyanlarda 

bulundu: “Aralık 7-8 gibi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ben, eşim ve 2 kızımla 8 gün 
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kadar patlamanın içinde çok zor koşullarda kaldım. Kendim engelliyim. Çocuklarım beni 

battaniyeye sararak taşıdılar. Ve o mahalleden çıktık. Bir müddet kirada oturan kızımın 

yanında kaldık. Sonra 2 kızımı ve eşimi İstanbul’da bulunan oğlumun yanına gönderdim. 

Şuan bende orada burada kalıyorum. Surdaki ev de gelinimin adınadır. Bizde orada 

yaşıyorduk. Şuan geçimimizi sağlamamız çok zordur. Kalacak yerimiz yok sayılır. Mağdur 

durumdayım. Bu çektiklerimizin bedelini kim ödeyecektir. Devletten herhangi bir yardım talep 

etmedim. Açlıktan ölsem de onların yardımını istemiyorum. Hakkım neyse karşılanmasını 

istiyorum. Benim idareyle çalıştırdığım giyim atölyem vardı. Atölyeme, evime ve eşyalarıma 

ne olduğunu bilmiyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ramazan Arı, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde sabah kalktığımda, dışarıda insanlar koşturuyordu. 

Sorduğumda polislerin, ‘evlerinizi terk edin’ diye anons yaptığını öğrendim. Bende 4 

çocuğumla, giysilerimizi giyip dışarı çıktık. Hiçbir eşyamızı almadık. 2 gün sonra eşyalarımızı 

almaya gittik. Ancak polisler izin vermedi. Ortada kalmışız, gidecek yerimiz yok. Eşimin 

kimliği bile evde kalmış, alamıyoruz. Bizi evimizden çıkaranlardan şikayetçi olmak için ve 

maddi-manevi zararımızın tanzimi için, derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Meryem Tutuş, şu beyanlarda 

bulundu: “Ailemle tarihi bir konakta ikamet ediyoruz. Ayrıca aynı konakta, annem ve 

babamda yaşıyor. 27.01.2016 tarihinde, mahallede sabah saatlerinde bazı insanların 

ağlayarak koşturduğunu gördüm. Bir yandan da silah ve çığlık sesleri geliyordu. Mahallede 

bomba patladığı ve can güvenliğinin olmadığı söyleniyordu. Evimize kurşunlar isabet 

ediyordu. Ayrılmak zorunda kaldık. Şimdi Şehitlik semtinde, tek odada 2 aile toplamda 6 kişi 

kalıyoruz. Sığınacak ve kalacak yerimiz bulunmamaktadır. Dönmek istedik, ancak polisler izin 

vermedi. Psikolojimiz bozuldu. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Havva Kayar, şu beyanlarda 

bulundu: “Yatalak hasta annem ve babamla kalıyorduk. 27.01.2016 tarihinde sabah 

mahallede ağlayarak koşuşturan insanlar gördüm. Mahallede bomba patladığı ve can 

güvenliğinin olmadığı söyleniyordu. Silah sesleri geliyordu. Annem ve babam hasta olduğu 

için, mahalleden hemen çıkamadık. Evimiz kurşunlanmıştı. Daha sonar annem ve babamı alıp 

çıktık. Ev babama aittir. Kaçarken, başımızın üstünden kurşunlar geçiyordu. Şimdi şehitlikte 

tek odada 2 aile toplam 6 kişi kalıyoruz. Annem ve babamın sağlık sorunları var. Eve dönmek 

istiyoruz, ancak güvenlik güçleri bırakmıyor. Evimizin ne halde olduğunu bilmiyoruz. 

Evimizde 10 koyun ve 30’a yakın tavuk vardı. Evimiz tarihi evlerdendir. Ayrıca ben 

nişanlıyım, çeyizlerim evde kaldı. Alamadım. Ayrıca iki abimin evi de aynı avlunun içindeydi. 

” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Kadir Kuzu, şu beyanlarda 

bulundu: “2 eşim ve 7 çocuğumla birlikte ikamet ettiğim ev bana aittir. 27.01.2016 tarihinde 

güvenlik güçleri silahla evimizden çıkmamızı istiyordu. Ayrıca anons yapılıyordu. Hiçbir 

eşyamızı almadan çıkmak zorunda kaldık. Sur’da kızımın yanında kalıyoruz. Evimiz ne halde 

bilmiyoruz. 2 Çocuğum ortaokula gidiyor. Çatışmalar yüzünde, çocuklarım yaklaşık 3 aydır 

okula gidemiyor. İHD’den yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Abdurrahim Kabak şu 

beyanlarda bulundu: “27.01.2016 tarihinde Bingöl’de işçi olarak çalışıyordum. Saat 
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01.00’de eşim beni aradı. Evimin önünde hendek olduğunu söyledi. Karakolu arayarak, 

çocuklarımın ve eşimin can güvenliği olmadığını söyledim. Bana ‘bırak hendeği kazsınlar’ 

denildi. Eşim ve çocuklarım, sabah saatlerinde, hiçbir eşya almadan evden ayrıldılar. 

Bingöl’den döndükten sonra, eşyamı almaya gittiğimde, izin vermediler. Sur 

Kaymakamlığı’na başvurdum. Ancak yardım talebim karşılanmadı. Sadece Sur ilçesinde 

bulunan bir otelde kalabileceğim söylendi. Bende otelin çatışma bölgesi içerisinde kaldığını 

söyleyerek, bu teklifi kabul etmedim. 8 kişi 2 odada kalıyoruz. Halam ve dayım hala Sur 

içindeler. Şu anda elektrik, ekmek ve su olmadan yaşıyorlar. Can güvenlikleri 

bulunmamaktadır. Ev babama aitti. Şu an bize gelen bilgiler, evimizin ve eşyalarımızın tahrip 

edildiği şeklindedir. İHD’den yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Emine Demir, şu beyanlarda 

bulundu: “02.12.2015 tarihinde çocuk bezi almak için dışarıya çıktım. Sur ilçesi Lalebey 

mahallesinde bulunan evimi döndüğüm sırada çatışma çıktı. Hangi yönden geldiğini 

bilmediğim bir kurşun sağ omuzuma isabet etti. Yaralandıktan sonra çatışma devam 

ediyordu. Daha önceden tanımadığım bir genç, beni oradan çıkararak ticari taksi ile 

hastaneye götürdü. 2 aydır omuzumda kurşun ile yaşıyorum. Tedavisi riskli olduğu için 

çıkarılamıyor. 01.02.2016 tarihinde can güvenliğimiz kalmadığı için, ikamet ettiğimiz evi terk 

edip, kiralık bir eve çıktık. Bize gelen duyumlara göre, evimizin kapıları ve eşyaları tahrip 

edilmiş. Ayrıca aynı apartmanda bulunan babam, kayınvalidem ve iki kaynımanda evi 

bulunmaktaydı. Onlar da çıkma zorunda kaldılar. Yaşadığımız mağduriyete ilişkin, sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yalçın Erzem, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde başlayan olaylarda evim ve dükkamın önünde çeşitli bomba 

düzenekleri vardı. Bunlar patladıktan sonra, evim kullanılamaz hale gelmişti. 6 çocuğum ve 

eşimle birlikte dışarı çıktık. Dışarı çıkmamızla birlikte çatışmanın ortasında kaldık. 

Melikahmet tarafına doğru giderken, evimizin önünde ikinci patlama meydana geldi. Daha 

sonra o bölgeyi terk ettik. Canımızı zor kurtardık. Tekrar evime kıyafetlerimi almak için 

gittiğimde, polis bana silah doğrulttu. Evime girişim engellendi. Yoğun ısrardan sonra izin 

alabildim. Mahalleye gittiğimde evim harabeye dönmüştü. Ve kullanılamaz hale gelmişti. 

Evimin içerden balyozlarla ve çeşitli malzemelerle açılmış koca delikler olduğunu gördüm. 

Evimin eşyaları kullanılamaz hale gelmişti. Sizden hukuki yardım talep ediyorum. ” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ecevit Erzem, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde Alipaşa mahallesindeki ikamet ettiğimiz evin olduğu bölgede 

çıkan çatışmalardan dolayı ben, eşim ve 5 çocuğum evimizi terk ettik. Evimizi terk ederken 

yanımıza hiçbir eşya almadık. Daha sonra evimize geri dönemedik. Terk etmemizle birlikte 

mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evimizin şu an ne halde olduğunu bilmiyoruz. 

Mağduruz. Zararımızın karşılanmasını talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Bahri Deniz, şu beyanlarda 

bulundu: “26.01.2016 tarihinde eşim ve çocuklarımla evde bulunduğumuz sırada sabah 

08.45 sıralarında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından evimiz sarsıldı. 

Camlar kırıldı ve bütün ev hasar gördü. Bunun üzerine polisi arayarak, bir patlama 

gerçekleştiğini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ettim. Onlarda çatışmaların sürdüğünü 

ve sokağa giremediklerini beyan ettiler. Bunun üzerine bende eşim ve çocuklarımı alarak evi 

terk ettim. Diğer akrabalarım evinin avlusuna sığındık. Sonrasında da Sur ilçesinden ayrıldık. 
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Şu an Şehitlik semtinde abimin ikamet ettiği evde, Sur ilçesinden ayrılan 20 kişi ile birlikte 

kalmaktayız. Ev 3 oda olup, hepimiz burada kalıyoruz. Herhangi bir yardım yardım 

alamadım. Evime dönmek istedim, ancak yasak nedeniyle izin verilmedi. Çocuklarımın 3’ü 

okul okumaktadır. Ancak iki aydır okula gidemiyorlar. Mağduriyetim giderilmesi için, 

derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ferfuriye Durma, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde polis tarafından yapılan ‘evinizi boşaltın ve terk edin’ anons 

ile bizde can güvenliği nedeniyle hemen toparlanıp evimizi terk ettik. Evde bulunan 6 nüfus ile 

birlikte eşyalarımızı bile alamadan, kaçmak zorunda kaldık. Her birimiz kardeşlerimizin 

evlerine yerleştik. Polisler, eve gidip eşyalarımızı almamıza izin vermediler. Sonra 

duyduğumuza göre, evimiz taranmış ve kapılarımız kırılmış. Şikayetçiyiz. derneğinizden 

yardım talep ediyoruz. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Veysi Kudat, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde polislerin ‘Evinizi terk edin’ anonsları ile, bulunduğumuz 

evden eşim ve 4 çocuğumla birlikte çatışmaların yaşandığı bölgeden uzaklaştık. Abimin 

Yenişehir ilçesinde olan evine yerleştik. 3 odalı evinde şu anda 11 kişi kalıyoruz. Sur 

ilçesinden ayrıldıktan sonra, herhangi bir şekilde çalışamadım. Herhangi bir devlet 

kurumundan yardım alamadım. Hala evimin bulunduğu mahallede sokağa çıkma yasağı 

devam ettiği için, gidip eşyalarımı alamıyorum. Çocuklarım, 2 aydır okula gidemiyor. 

Derneğinizden zararımın karşılanması için, hukuki yardım talep ediyorum.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Şükran Turhan, şu beyanlarda 

bulundu: “07.12.2015 tarihinde evimizin olduğu yerde çatışmaların bulunması ve 

yiyeceklerimizin kalmaması nedeniyle, ben ve ailemden 8 kişi evimizden ayrılmak zorunda 

kaldık. Akrabalarla beraber toplam 24 kişi bir ev kiraladık ve orda yaşıyoruz. Evimiz bize 

aitti. Ayrıldıktan sonra, eşyalarımızı ve zarar tespiti için evimize gitmek istedik. Ancak yasak 

olduğundan dolayı, gidemedik. Geçimimizi sağlayamıyoruz. 30 yıl önce Mardin’in Ömerli 

ilçesine bağlı Kayaballı köyünden, Sur ilçesine zorunlu olarak göç etmek zorunda kalmıştık. 

Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Besime Turhan, şu beyanlarda 

bulundu: “07.12.2015 tarihinde evimizin olduğu yerde çatışmaların bulunması ve 

yiyeceklerimizin kalmaması nedeniyle, ben ve ailemden 6 kişi evden ayrılmak zorunda kaldık. 

Diğer akrabalarımızla birlikte 24 kişi, kiralık bir eve çıktık. Herhangi bir devlet kurumundan 

yardım alamadık. Ayrıldıktan sonra, eşyalarımızı ve zarar tespiti için evimize gitmek istedik. 

Kardeşlerim Sur ilçesinde eğitim görüyordu. Evden ayrıldıktan sonra okullarına devam 

edemediler. Geçimimizi sadece abim, asgari ücretle çalışarak sağlıyor. 30 yıl önce Mardin’in 

Ömerli ilçesine bağlı Kayaballı köyünden, Sur ilçesine zorunlu olarak göç etmek zorunda 

kalmıştık. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Nuran Kaya, şu beyanlarda 

bulundu: “Sur’da kiracı olarak kalıyorum. Bir sabah kalktığımda sokakta hendek ve 

gençlerin olduğunu gördüm. Komşularıma sorduğumda, ‘evinizi terk edin’ anonsu yapıldığını 

söylediler. Ben duymamıştım. Bunun üzerine, yanım hiçbir şey almadan evimden çıktım. 

Gidecek bir yerim olmadığı için, kaynanamın evine gittim. Ancak onunda evi müsait olmadığı 

için mağdurum. 28.01.2016 tarihinde eve eşyalarımı almak için gittim. Evime ulaştım. 
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Eşyalarımı topladım, ancak polisler eşyalarımı yanıma almama izin vermediler. Mağdurum. 

Sizden hukuki yardım talep ediyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Selim Turan, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben Sur ilçesinde kiracı olarak kalmaktaydım. 27.01.2016 tarihinde 

sabah polislerin ‘evlerinizi terk edin buraları boşaltın’ anonsu ile uyandık. Bizde yanımıza 

hiçbir şey almadan, eşimle evden çıktık. Çünkü çok kısa bir zaman tanındı bize. Şehitlikte 

oturan babamın yanına taşındık. Babamın da maddi durumu iyi değil. Ayrıca, evimin 

bulunduğu sokakta ‘Turan Tesisat’ isimli bir dükkanım var. Tüm malzeme araç ve 

gerekçelerim orda kaldı. Bize anonsla evden çıkartanlardan ve yaşadığımız maddi-manevi 

zarardan kaynaklı şikayetçiyiz. Sizden, hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR 

ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ümit Tali, şu beyanlarda 

bulundu: “Sur ilçesinde kiracı olarak kalıyordum. 27.01.2016 tarihinde sabah saatlerinde 

polislerin ‘evlerinizi boşaltın ve burayı terk edin’ anonsları yaptıklarını gördüm. Kaldığımız 

evde 2 aile toplam 8 kişiydik. Anons üzerine, sadece üstümüzü giyip koşar adım evden çıkmak 

zorunda kaldık. Gidecek yerimiz yoktu. Daha sonra babamın evi müsait olmamasına rağmen, 

oraya sığındık. Bizi evimizden çıkaranlardan ve oluşan maddi-manevi zararlardan dolayı 

şikayetçiyim. Sizden, hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sultan Erdin, şu beyanlarda 

bulundu: “Sur ilçesinde kiracı olarak kalıyordum. Sabah (27.01.2016) uyandığımda 

komşularımın koşarak mahalleden ayrıldıklarını gördüm. Nereye gittiklerini sorduğumda, 

‘mahalle ablukaya alınmış polis boşaltın burayı terk edin diye anons yaptı’ dediler. Bende 3 

çocuğumla beraber yanımıza hiçbir şey almadan evimizden çıktık. Kaymakamlığa gittim. Bizi 

bir otele yerleştirdiler. Şimdilik orada kalıyoruz. Bu gün evime bakmaya gitmek istedim, 

ancak polisler izin vermedi. Duyduğuma göre mahalledeki evlerin kapıları kırılmış ve içeriyi 

girilmiş. Bizi mağdur edenlerden şikayetçiyiz. Sizden, hukuki yardım talep ediyoruz.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Abdulcelil Çakır, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde sabah 08.00’de evimizin bulunduğu sokakta barikatların 

olduğunu gördüm. Ardından zırhlı araçlardan bulunduğumuz yerleri ve evlerimizi terk 

etmemiz yönünde anonslar yapıldı. Bu anons üzerine hiçbir eşyamızı alamadan evimizi terk 

ettik. Şu an Şehitlikteki bir akrabamızın evinde (müstakil ve gecekondu) ben, eşim ve 6 

çocuğum kalmaktayız. Akrabamızın evi 65 metrekarelik bir ev. Onlar 4 biz de 8 kişi toplam 12 

kişi kalıyoruz. Boşalttığım ev benim tapulu evimdi. 17 yıldır orada yaşıyorduk. Ancak aileme 

bir zarar gelmesinden korktuğum için evimizi terk ettik. Evimize dönmemize kolluk güçleri 

tarafından izin verilmiyor.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Gülsüm Yıldırım, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben, eşim ve 1 çocuğumla yukarıdaki adreste kiracı olarak kalıyordum. 

27.01.2016 tarihinde sabah saat 09.30 civarında komşularımızın evlerini bırakmasıyla ve 

polislerin de sürekli olarak evlerinizi boşaltın ve burayı terk edin demesiyle bizde evlerimizi 

terk etmek zoruna kaldık. Ben, eşim ve çocuğumun can güvenliği olmadığı için evden çıktık. 

Yanımıza hiçbir eşyamızı dahi almadan sadece üzerimizdeki elbiselerimizle çıktık. 

Çıktığımızda da polisler hala anons ediyorlardı. Tüm eşyalarımız evde kaldı. Ayrıca 

kayınpederim ve kaynanam ( Mehmet-Fatma YILDIRIM) evde kaldılar. Ne durumda 
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olduklarını bilmiyoruz. Yaşamlarının tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Evden çıktığımızdan 

beri her gün gidip durumlarını sormak istiyoruz ama polisler buna izin vermiyorlar. Yaşayıp, 

yaşamadıkları konusunda hiçbir bilgi alamıyoruz. Bizi evimizden zorla çıkaranlardan ve 

evimize zarar verenlerden şikâyetçiyiz. Şuanda Yunusemre mahallesinde akrabalarımın 

yanında kalıyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Şefak Yıldız, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıdaki adreste ikamet etmekteyim. İkamet ettiğimiz mahallelerde 27 Ocak 

2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabah ben halen uykudayken, annem beni 

uyandırarak  “kalk anons ediyorlar, evlerinizi boşaltın, diyorlar” dedi. Bunun üzerine kalkıp 

üstümü giydim. Yapılan anonsu bende duydum. Anons üzerine annem yaşamımızdan endişe 

ederek ağlamaya başladı. “ Evden çıkalım” dedi. Bizde, annem, babam ve 3 kardeş toplam 5 

kişi evimizi boşaltmak zorunda kaldık. Evi boşaltırken sadece elbiselerimizi ve birkaç yastık, 

yorgan alabildik. Biz, evimizden çıkarken bulunduğumuz sokakta, muhtarlığın önünde 

çatışma vardı. İnsanlar çatışma sırasında hayatlarımızı tehlikeye atarak sokaktan çıkmaya 

çalışıyorduk. Şuanda ailemizin her ferdi farklı yerde kalıyor. Sürekli farklı akrabalarda 

kalmaktayız. Boşalttığımız ev bize aittir. Kardeşim Melis Melikahmet Lisesi öğrencisidir. 

Sokağa çıkma yasakları başladığından beri (28 Kasım’dan beri) okula gidememektedir. 

Okulda zaten eğitime ara verilmiştir. Diğer kardeşim Mazlum üniversiteye hazırlanıyor. Ama 

o da yaşananlardan kaynaklı gerçek anlamda hazırlanamadı. Biz evimize dönmek istedik ama 

heyet kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmış durumdadır. Bizleri suriçine almıyorlar. 

Duyduğumuz kadarıyla evimizin kapısını kırmışlar ama evimizin eşyalarına zarar verilip 

verilmediğini bilmiyoruz. Ayrıca ben Alipaşa Orta Okulunda hademe olarak çalışıyordum. 

Ancak Kaymakamlık tarafından Suriçinde çalışan hademeler Kaymakamlığa çağrılıp toplantı 

salonunda toplanıldıktan sonra birçok hademeyi kolluk güçlerinin mevzilerini kazmaları için 

çatışma bölgelerine götürüldüler. Ben işimin bu olmadığını söyleyerek gitmedim. Ama 

defalarca beni mevzi kazmaya, siper yapmaya ve hendekleri kapatmaya çağırdılar. Ben her 

seferinde işim olmaması nedeniyle gitmedim. Bunun üzerine bugün 0412 223 93 98 numaralı 

telefondan aranarak bir kadın tarafından işine son verildiğini söylendi. Yaşadığım tüm 

mağduriyetlerin giderilmesi için sizden destek talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Ak, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde kendime ait olan ve eşim ile 4 çocuğumun ikamet ettiği 

evden, kolluk kuvvetlerinin “sokağa çıkma yasağı var, evinizi terk edin” anonsu üzerine 

ayrıldık. Evimizin bulunduğu sokakta çatışmalar vardı. Bu anons üzerine eşimi ve çocuklarımı 

alarak 15 akrabamla birlikte şehitlik semtinde bulunan kiralık bir eve yerleştik. Şuanda 

bulunduğumuz ev 2 oda olup; 15 kişi ile birlikte burada yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. 

Sur ilçesindeki evimin yakınlarında hurdacılık işiyle uğraşıyorum. Ancak evden zorunlu 

olarak çıktıktan sonra herhangi bir işte çalışamadım. Diğer akrabalarımdan da herhangi bir 

işte çalışanları yok. Herhangi bir devlet kurumundan yardım alamadım. Evimden zorunlu 

olarak ayrıldıktan sonra evimden eşyalarımı almak ve varsa bir zarar tespit etmek üzere daha 

önce ikamet ettiğim evin bulunduğu Sur ilçesine dönmek istediğimde yasağın bulunduğu 

gerekçesiyle giremedik. Bu nedenle eşyalarımıza ve mal varlığımıza ulaşamadık. Evimizde 

herhangi bir zararın bulunup-bulunmadığını tespit edemiyoruz.  Yaşadığımız bu mağduriyetin 

giderilmesi amacıyla gerekli hukuki girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 
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02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Emrah Ak, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde belirtmiş olduğum adreste (Lalebey mah. Talu sok. lale apt. 

kat: 3 no: 12 Sur ) kiracı olarak kalıyordum. Öğlen saatlerinde kolluk kuvvetlerinin anonsu 

üzerine evimizi terk etmek zorunda kaldık. Hamile olan eşim ve ben, kolluk kuvvetlerinin “ 

sokağa çıkma yasağı ilan edildi, evlerinizi terk edin” denilmesi üzerine yanımıza gerekli 

eşyalarımızı dahi almadan çıktık. Diğer akrabalarımızla birlikte Şehitlik Semtinde kiralık bir 

eve çıktık. Evden ayrılmadan önce, çeşitli yerlerde elektrik işçisi olarak çalışmaktaydım. 

Ancak evden ayrılmak zorunda kalınca eşimin hamililiği ile de ilgilenince herhangi bir işte 

çalışamadım. Şuan bulunduğumuz ev 2 odalı olup, 15 kişi kalmaktayız. Evden ayrıldıktan 

sonra herhangi bir devlet kurumundan yardım da alamadık. Eşim evden ayrıldıktan sonra 

doğum yaptı. 2 odalı bir evde 15 kişi ve bir de yeni doğan çocuğumla sağlıklı olmayan bir 

ortamda barınmaktayız. Evimden eşyalarımı almak ve varsa evimizin zararını öğrenmek üzere 

ayrıldığımız eve gitmek istediğimizde bize bu mahallelerde yasak olduğunu bu nedenle 

tehlikeli olduğunu söylediler. Bu nedenle mal varlığımıza ulaşamadık. Yaşadığımız bu 

mağduriyetimin giderilmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.”  

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Teyfik Kabak, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde gece saat 01.00’de uyandım. Evimizin önünde hendek 

kazıldı. Polisi aradım, bana ‘bırak kazsınlar’ dedi. ‘Can güvenliğinizi sağlayacağız’ dediler, 

ama hiçbir müdahale olmadı. Benim ve ailemin can güvenliği yok. Sabah kalktığımda, 

hendeğin üstünde keleşle bekleyenler olduğunu gördüm. Bizde korkudan hiçbir müdahalede 

bulunmadık. O saate kadar da, polis memurları gelip müdahalede bulunmadı. Camiden 

‘evinizden çıkan mayınlar var’ diye anons yapılınca, sadece elimize geçen giysilerimizi ve 

birkaç parça eşyamızı alıp, mahalleden çıktık. Evimizi terk ettik. Evimize kapımız kırılarak 

girilmiş, eşyalarımızda tahrip edilmiştir. Zor durumdayım, eşim kanser hastasıdır. Ayrıca iki 

yerim (fırın) taprih oldu. Ekonomik olarak zarara uğradım. Şikayetçiyim, mağdurum. 

İHD’den hukuki yardım istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Sırlı, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde sabah kalktığımda insanlar toplu ve ailece mahalleden 

çıkıyorlardı. Sorduğumda polisler ‘çıkın’ anonsları yaptıklarını ve hendeklerin kazılı olduğu 

söylüyordu. Eşimle evden ayrıldık. Yanımıza eşyalarımızı alamadık. Ayrıca küçük bir bakkal 

dükkanımız var, işletiyordum. Ertesi gün girmek istedim, ancak polisler izin vermedi. İçerde 

kalanlardan biri ile telefonda görüştüm. Dükkanımın dağıtıldığını söyledi. Bizi evimizden 

çıkaranlardan şikayetçiyim. İHD’den yardım istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hamdullah Turan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ev bana ait değil, kirada kalıyorum. 27.01.2016 tarihinde sabah polis ‘evleriniz 

terk edin’ şeklinde anons yapıyordu. Giyindik ve hızlı bir şekilde çıktık. Hiçbir eşyamızı 

almadık. Almak için gittiğimizde ise, polis memurları izin vermedi. Çocuklarım okula 

gidemiyor. Şehitlikte ablamın evinde kalıyorum. Sosyal yardımlaşmaya başvurdum. Yardım 

almış değilim. Bizi evimizden çıkaranlardan şikayetçiyim. İHD’den yardım istiyorum.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Songül Altun, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde polis anons yaparak, evimizi terk etmemizi istediler. Biz 

evimizi terk etmedik. Bomba ve top atışları yapıldı. Bizlerde evimizi terk ettik. Kapılarımız 

kırılmış ve eşyalarımız tahrip edilmiş. Evimizin altında bakkal dükkanımız vardı. Oda tahrip 
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edildi. Kaymakamlığa başvurduk. Mağduruz. Şikayetçiyiz. İHD’den yardım talep ediyoruz.” 

İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hürriye Dağ, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde camiden anons yapan polisler, evimizi terk etmemizi istedi. 

Ailece evimizi terk ettik. Mahallede bomba ve top atışları yapılıyordu. Hiçbir eşyamızı 

almadan korkarak terk ettik. Akrabamın yanına sığındım. Kaymakamlığa başvuruda 

bulundum. Bizleri otele yerleştirdiler. Sonra öğrendiğime göre evimin kapıları kırılmış ve 

bütün eşyalar tahrip olmuş. Şikayetçiyim, sizden yardım talebinde bulunuyorum.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yusuf Özkul, şu beyanlarda 

bulundu: “Bakkal dükkanım vardı. Geçimimi onunla sağlıyordum. Sur’da başlayan sokağa 

çıkma yasağından bu yana dükkanımı işletemiyorum. Çıkan çatışmada dükkanım tamamen 

tahrip olmuş, eşyalarım ne durumda bilmiyorum. Oraya gitmek istedim, ama polisler izin 

vermedi. O günden beridir çalışmıyorum. 6 kişilik aileyiz. Maddi sıkıntı içersindeyiz. 

Esnaflara verilen 3.000 TL’den yararlandım. Onun dışında her hangi bir yardım alamadım. 

Oluşan maddi-manevi zararımın karşılanması için, sizden hukuki yardım istiyorum. ” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yıldırım Özkul, şu beyanlarda 

bulundu: “(Mağdur Fevziye Özkul) Annem, iki çocuğu, gelini ve bir torunu ile İskenderpaşa 

mahallesinde ikamet ediyor. Mahallede sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen polisler 

anonsla “evinizi boşaltın ve burayı terk edin’ dediler. Bunun üzerinden annem ve diğer aile 

üyeleri eşyalarını almadan evi terk ettiler. Ben eşyaları almaya gittiğimde, polisler arabanın 

girişine izin vermedi. Annemi el arabasıyla taşıdım. Annem ve diğer aile üyelerimiz, benim 

oturduğum 3 odalı evde kalıyorlar. Çok mağdur durumdayız. Kaymakamlığa başvuruda 

bulunduk, ancak yardım yapılmayacağını söylediler. Bizi zorla yerinden edenler hakkında 

şikayetçiyiz. Sizden hukuki yardım talep ediyoruz. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Binevş Menteş, şu beyanlarda 

bulundu: “Biz 6 kişilik aileyiz. Sabah polis anonslara ile uyandık. Anonsta ‘evlerinizi 

boşaltın ve terkedin’ denilince bizde hiçbir eşyamızı almadan evi apar topar terk ettik. Engelli 

çocuğumu sırtladım ve çıktık. Şu an şehitlikte iki odalı bir ev kiralayıp kalıyoruz. Yardım için 

herhangi bir yere başvurmadım. Evimin durumunu görmek için gittiğimde, polisler mahalleye 

girmemize izin vermedi. Duyduğum kadarıyla kapılar kırılmış ve evlerimize girilmiş. 

Çocuklarımın (1’i engelli 4 çocuk) okula gidemiyorlar. Eşim bir petrol ofisinde çalışıyor. 

Mağduruz. Şikayetçiyiz. Sizden yardım talep ediyoruz. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hasan Oktekin, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde güvenlik güçlerinin ‘evinizi terk edin’ anonsu üzerine, 

yanımıza hiçbir eşya almadan evden çıktık. Aldığımız bilgilere göre, evimizin kapıları kolluk 

kuvvetleri tarafından kırılarak içeri girilmiş ve eşyalarımıza zarar verilmiş. Biz 9 kişi, 

amcamın evinde kalıyoruz. Ancak çok zor durumdayız. Kolluk güçlerinden şikayetçiyiz. 

Mağduriyetimizin giderilmesi amacıyla, sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Ak, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde güvenlik güçleri tarafından ‘evinizi terk edin’ anonsu 
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yapılarak, evden ayrılmamız için saat 11.00’e kadar süre verildi. Biz de hiçbir eşya almadan 

evimizden çıktık. Şu an 2 odalı bir ev tuttuk. Ama hiçbir eşyamız yok. Annem, babam ev evli 

olan iki abimle beraber toplam 4 aile, 2 odalı evde kalıyoruz. Aldığımız bilgilere göre, kolluk 

kuvvetleri tarafından evimize baskın düzenlenmiş, evimizin kapısı kırılmış ve eşyalarımıza 

zarar verilmiş. Bunu yapan kolluk güçlerinden şikayetçiyiz. Mağduriyetimizin giderilmesi 

için, sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ayşe Menteş, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde 4 çocuğumla birlikte kaldığım ve bize ait olan evden, kolluk 

kuvvetlerinin ‘sokağa çıkma yasağı var, evinizi terk edin’ demesi üzerine eşyalarımız dahi 

almadan çıktık. Bağlar ilçesinde yaşayan akrabalarımızın kirada kaldıkları eve sığındık. Evde 

16 kişi kalıyoruz. Evimizden ayrıldıktan sonra, kızım okuluna devam edemedi. Bulunduğumuz 

ev iki odalı olup, zor koşullarda yaşamaktayız. Herhangi bir devlet kurumundan destek 

alamadık. Evimizdeki eşyalarımızı ve varsa bir zarar bunu öğrenmek amacıyla, evimizin 

bulunduğu mahalleye gitmek istedim. Ancak, yasak devam ettiği gerekçesiyle, polis tarafından 

geçişime izin verilmedi. Yaklaşık 30 yıl önce, Mardin’in Nusaybin ilçesinden çatışmalar 

nedeniyle, Sur ilçesine zorunlu göç etmiştik. Şimdi de aynı durumu Sur ilçesinde yaşadık. 

Mağduriyetimizin giderilmesi için, sizden yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR 

ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Erkan Menteş, şu beyanlarda 

bulundu: ““27.01.2016 tarihinde 5 çocuğum ve eşim ile beraber kaldığım ve bize ait olan 

evden, kolluk kuvvetlerinin ‘sokağa çıkma yasağı var, evinizi terk edin’ demesi üzerine 

eşyalarımız dahi almadan çıktık. Bağlar ilçesinde yaşayan akrabalarımızın kirada kaldıkları 

eve sığındık. Evde 16 kişi kalıyoruz. Evimizden ayrıldıktan sonra, kızım okuluna devam 

edemedi. Bulunduğumuz ev iki odalı olup, zor koşullarda yaşamaktayız. Herhangi bir devlet 

kurumundan destek alamadık. Evimizdeki eşyalarımızı ve varsa bir zarar bunu öğrenmek 

amacıyla, evimizin bulunduğu mahalleye gitmek istedim. Ancak, yasak devam ettiği 

gerekçesiyle, polis tarafından geçişime izin verilmedi. Yaklaşık 30 yıl önce, Mardin’in 

Nusaybin ilçesinden çatışmalar nedeniyle, Sur ilçesine zorunlu göç etmiştik. Şimdi de aynı 

durumu Sur ilçesinde yaşadık. Sur’dan ayrılınca çocuklarım eğitimlerine devam edemediler. 

Mağduriyetimizin giderilmesi için, sizden yardım talep ediyoruz.”” İHD DİYARBAKIR 

ŞUBESİ  

 

02 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mevlüt Dağtaş, şu beyanlarda 

bulundu: “Yaklaşık 41 yıldır Sur ilçesinde oturmaktayım. 27.01.2016 tarihinde, polis 

araçlarından ‘sokağa çıkma yasağı var evlerinizi terk edin’ anonsu ile birlikte, eşim ile 

birlikte evimizi terk ettik. Evden ayrılırken, evimizden herhangi bir hasar yoktu. Ancak daha 

sonra ablam, bulunduğum mahalleden ayrıldığı sırada, evimin zarar gördüğünü bana söyledi. 

Daha sonra ben gidip eşyalarımı almak istedim, ancak polis izin vermedi. Bu nedenle 

evimizin zarar görüp görmediğini tespit edemedim. Evden ayrıldıktan sonra, kızımın 

Kayapınar ilçesinde bulunan evine yerleştik. Bu ev kira olup, üç odalı ve biz 8 kişi kalıyoruz. 

Herhangi bir devlet kurumu bize yardım etmedi. Devlet görevlilerinin anonsu üzerine evimi 

terk ettim. Anons yapılmamış olsaydı, evimi terk etmezdim. Mağdurum. Sizden hukuki yardım 

talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

03 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Özlem Yıldız, şu beyanlarda 

bulundu: “Sur ilçesinden kaynanam, eşim ve iki çocuğumla kalıyordum. 64 gün önce 

başlayan sokağa çıkma yasağında, gidecek yerimiz olmadığı için, evimizden önce çıkmadık. 
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Ancak, sürekli çatışma ve sonrasında elektrik ile suyun kesilmesi sebebiyle, katlanamadık. 

Elimize aldığımız beyaz bezlerle evimizi terk ettik. Sonra Bağlar ilçesinde ev kiraladık. 

Çıkarken yanımıza hiçbir eşya almadık. Kızım ilkokula gidiyordu. Şuan da okula devam 

edemiyor. Eşim inşaat işçisidir. Maddi durumumuz iyi değil. Eşyalarımızı almak istiyoruz ve 

zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Kaymakamlığa başvurduk. Sadece bir kez 500 TL 

verdiler. Başkaca bir yardım alamadım. Sizden hukuki yardım talep ediyorum.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

03 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Süheyla Yıldız, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben eşim ve 5 çocuğumda Sur ilçesinde ikamet ediyorduk. Yasak başladıktan 

sonra, gidecek yerimiz olmadığı için 15 gün evimizde kalmaya devam ettik. Ancak, evimize bir 

patlayıcı madde geldi. Elektrik ve su kesilmişti. Ve sürekli silah seslerinden dolayı 

çocuklarımın ağlaması ve korkmaları nedeniyle, evimizi terk etmek zorunda kaldık. Eşim 

şofördür ve iş oldukça çalışıyor. Bağlar ilçesinde bir ev kiraladık. 4 çocuğumda okul okuyor, 

ancak taşındığımız yerde devam etme imkanı bulamadılar. Evden çıkarken yanımıza hiçbir 

eşya alamadık. Daha sonra defalarca evimize gidip eşyalarımızı almak istedik. Ancak emniyet 

görevlileri buna izin vermedi. Kaymakamlığa başvurduk. Sadece bir kez, 1000 TL verdiler. 

Başka bir yardım almadım. Maddi açıdan mağduruz. Sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” 

İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

03 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hanimi Yıldız, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben eşim ve iki çocuğum, Sur ilçesinde yaşıyorduk. Yasak başladıktan sonra, 

yaklaşık bir ay evimizde kalmaya devam ettik. Ancak elektrik ve suyun kesilmesi, 

yiyeceklerimizin kesilmesi ve sürekli çatışmalar (evimize sürekli kurşun isabet ediyordu) 

nedeniyle evimizi terk etmek zorunda kaldık. Eşim yaşlı ve hasta, bir oğlumda askerde olduğu 

için, çalışan kimse yok ve maddi durumumuz iyi değil. Evimizden çıktıktan sonra, oğlumla 

birlikte tek odalı evde kalıyoruz. Evimizden çıkmamıza neden olanlar hakkında şikayetçiyim. 

Askerdeki oğlumun çeyizlerini ve tüm eşyalarımızı, evimizde bıraktık, alamadık. 

Kaymakamlıktan sadece bir kez, 300 TL yardım aldım. Bunun dışında iki aydır herhangi bir 

yardım alamadım. Sizden, hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

03 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sadık Çetin, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben ve eşim Sur ilçesinde oturuyorduk. 27.01.2016 tarihinde sabah saatlerinde, 

polis tarafından ‘evlerini terk edin, evlerinizi boşaltın’ anonsu üzerine, üstümüzü giyip 

yanımıza hiçbir eşya almadan evden ayrıldık. Kalacak yerimiz yoktu. Şu anda baldızımda 

kalıyoruz. Ancak onların evi de kalmamız için müsait değil. Kaymakamlığı yaptığımız başvuru 

kabul edilmedi. Defalarca eşyalarımızı almaya gittik, ancak polisler buna izin vermedi. 

Evimizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bizi evlerimizden çıkaranlardan ve oluşan maddi-

manevi zarardan ötürü şikayetçiyiz. Sizden hukuki yardım talebinde bulunuyoruz.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

04 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, yasağın olmadığı Gazi Caddesi üzerinde bulunan Vakıflar Hanı ateşe verildi. Çıkan 

yangında, handa bulunan tüm malzemeler yandı.  

 

04 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sadun Altundağ, şu beyanlarda 

bulundu: “Sur’da 7 kişi aynı evde oturuyorduk. Yaklaşık 20 yıl önce Mardin’in Ömerli 

ilçesine bağlı Kayaballı köyünden, Sur ilçesine zorunlu olarak göç etmek zorunda kalmıştık. 

27.01.2016 tarihinde Saat 08.30'da, güvenlik güçleri tarafından ‘buraları terk edin’ anonsu 
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üzerine ve mahallede evimizin olduğu yöne kurşunların gelmesi sebebiyle, hiçbir eşyamızı 

almadan, evimizden çıkmak zorunda kaldık. Biz 7 kişi, kızımın Şehitlikte bulunan evine 

sığındık. 03.02.2016 tarihinde sokağa çıkma yasağının kaldırılması üzerine eve döndük. 

Ancak evimizde eşyalar tahrip edilmişti. Kapılar kırılıp ev darmadağın edilmişti. Yusuf 

Altındağ isimli çocuğum Fatih Lisesi’nde okuyor, can güvenliği olmadığı halde, okula gidip 

geliyor. Biz evimize dönmemize rağmen hala güvenlik güçlerinin sıkı ablukası altındayız. 

Evimizin olduğu bina tarihi bir yapıdır. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ   

 

04 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hacer Yay, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben eşim ve 10 çocuğum, Sur ilçesinde yaşamaktayız. Yaklaşık iki aydır 

çatışmalar vardı. En son 27.01.2016 tarihinde yoğun çatışmalar nedeniyle ve can 

güvenliğimiz bulunmadığı için evde kalamaz hale geldik. Zaten o gün, polisler tarafından da 

evlerimizi terk etmemiz için anons yapıldı. Bir el arabası tutup, sadece kıyafetlerimizi alarak, 

evimizi terk ettik. Bir akrabamızın evine sığındık. Dün (03.02.2016) yasak kalktığı için, 

evimize gittik. Dış kapımız kırılmıştı. Eşyalarımız tahrip edilmişti. Heyecan ve panik 

nedeniyle, detaylı olarak kontrol edemedik. Ev bize aitti. Evden ayrıldığımız gün, kolluk 

kuvvetleri bize zorluk çıkardı. Mahalleli bize yardım etti. Eşim ve çocuklarım, Kars’ın bir 

köyünde bulunan yakınımızda kalıyorlar. Çocuklarım okula gidemediler. En küçük çocuğum 

ise hiç gidemedi. Sizden, hukuki yardım istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

04 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Kemal Temel, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde devlet güçleri evlerimizi terk etmemiz için anons yaptı. Çok 

yoğun çatışmalar vardı. Ancak biz evlerimizi terk etmek istemiyorduk. Sadece üstümüze 

elbiselerimizi alarak ve evden zorla çıkarıldık.  Biz evden çıkarken, evimizde herhangi bir 

hasar yoktu. Ancak dün (03.02.2016) evimize gittiğimizde kapılarımız kırılmış ve evimiz 

dağıtılmış olduğunu gördük. Zorunlu birkaç eşyamızı alıp, evden yeniden ayrıldık. 2 evim var. 

Birinde 5, diğerinde 8 olmak üzere 13 kişilik bir aile olarak kalıyorduk. Şuan Polatlarda 

(Kayapanır İlçesi) 550 TL’ye 4 odalı bir ev tuttuk. 12 kişi kalıyoruz. Çocuklarımız okula 

gidemediler. Evimin kırılan kapıları kendim onardım. Maddi-manevi zarara uğratıldım. 

Sizden hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

04 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Sultan Turgut, şu 

beyanlarda bulundu: “27.01.2016 tarihinde güvenlik güçlerinin anonsu ile evlerimizi terk 

etmek zorunda kaldık. Yanımıza her hangi bir eşya almadık. Evimizden ayrıldığımız gün, 

evimizde her hangi bir hasar yoktu. Dün (03.02.2016) yasak kalktığı için, evimize bakmaya 

gittik. Dış kapının balyozla ve iç kapının tekmeyle kırıldığını, evin içinde bulunan eşyaların da 

dağıtıldığını gördük. Evde 9.000 TL paramızda vardı. Ancak bu parayı bulamadık. Ev bana 

ait, ancak tapusu abimin üzerindedir. Şu an abimin evinde biz 7 onlar 6 olmak üzere toplam 

13 kişi kalıyoruz. Ben hamallık yaparak geçiniyorum. Eşim sosyal yardımlaşmaya başvurdu 

ama henüz bir yanıt alamadık. AKP bize küçük bir koli gıda yardımında bulundu. Başka 

herhangi bir yardım alamadık. Yasak ile birlikte (60 gündür) ortaöğretimde okuyan 2 

çocuğum sadece bir hafta okula gidebildiler. Ailem ve özellikle de çocuklarım, çatışmalardan 

dolayı travma yaşadılar, psikolojileri bozuldu. İHD’den, hukuki yardım talep ediyoruz.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

04 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Seyithan Gidici, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde polis tarafından yapılan anonsta, herkesin evini terk etmesi 

isteniliyordu. Ben ve 8 kişilik ailem evimizi terk etmek zorunda kaldık. İki katlı evim, bana 

aitti. 03.02.2016 tarihinde saat 11.00’de yasağın kalktığını duyunca, eve gitti. Evin kapıları 



 

 

 262 

kırıktı ve eşyalarımız dağılmıştı. Biz şuan evimizde kalmıyoruz. Urfa kapıda kimlik kontrolü 

yapılıyor. Bu yüzden bizim mahalledeki sokağa çıkma yasağı kalmış olsa bile, korktuğumuz 

için evimize gidemiyoruz. Şu an ablamın evinde (Kayapınar ilçesi, Huzurevleri semti) Sur’dan 

gelen başka bir aile de dahil toplam 15 kişi kalıyoruz. ‘Mala Gel’ isimli mahalle derneğine 

yardım başvurusunda bulunduk. Ancak henüz bir yardım alamadık. Çocuklarım okula 

gidemiyor, psikolojileri bozulmuş. Ben bir temizlik şirketinde çalışıyorum. Ancak evimi 

kontrol etmeye gidip geldiğim için, işi düzenli gidemiyorum. Yasak nedeniyle mahallede ki 

sağlık ocağımız (aile hekimliği) kapalı, bu yüzden sağlık hizmetlerinden de 

yararlanamıyorum. Ben ve çocuklarım, evimizde hırsızlık yapılmasın diye nöbetleşerek evde 

kalıyoruz. Ancak can güvenliğimiz yok. Sizden, haklarımın savunulması ve hukuki yardım 

talebinde bulunuyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Celal Dündar, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirttiğim adreste 6 çocuğum ve eşimle birlikte ikamet ediyoruz. 

Evimiz iki katlı müstakil evdir. 27 Ocak 2016 tarihinde sabah saatlerinde evimin yakınında 

silah sesleri geldi. Geldi. Evimizden çıkar çıkmaz 4 veya 5 dakika içinde evimiz tamamıyla 

yıkıldı. Şans eseri kurtulduk. Evimiz topyekun yıkıldı. Şuan Bağlar semtinde kiralık bir 

dairede kalıyoruz. Sur sosyal yardımlaşmaya başvurduk ancak şuana kadar herhangi bir 

dönüş olmadı. 3 çocuğum Sur ilçesinde okula gidiyordu. Ancak okullar kapalı ve can 

güvenlikleri olmadıkları için şuan Sur ilçesi dışında okullara gönderiyoruz. Diğer 2 

çocuğumda Sur ilçesindeki okullara gidiyorlar. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonra geri 

döndüğümüzde evimiz, eşyamız hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Şuan kaynakçılık işiyle 

uğraşıyorum. Evimizin olduğu 2 katlı bina tümüyle yıkılmış, eşyalarımız hiçbiri sağlam 

kalmamıştır. Şuan maddi ve manevi olarak çok zor durumdayız. Kira yardımı dâhil her türlü 

ihtiyaç sahibiyiz. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Vedat Kesen, şu beyanlarda 

bulundu: “Dedem olan Hasan Tekdemir, yukarıda vermiş olduğum adreste ikamet ediyordu. 

Sur’da çıkma yasağı olduğundan beri kendisine irtibat kuramadık. En son basında (İMC, 

Habertürk) ve sosyal medyadan yaşadığına dair görüntüler verildi. Daha sonra yani 3 gün 

sonra tekrar çıkan haberlerde dedemin ayağının kangren olduğunu ve yapılan top atışlarında 

evinin yıkıldığını ve dedemin öldüğü haberi verildi. Yaptığımız tüm araştırmalarımıza ölü 

dirilişine dahi ulaşamadık. Sizden bu konuda gerekli kurum ve kuruluşlara ve ilgili yerlere 

başvurmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Dünya Gökhan, şu beyanlarda 

bulundu: “Yaklaşık olarak 17 yıldır Sur’da ikamet ediyordum. Sur’dan taşındığımdan iki ay 

sonra, yaşadığımız yerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bana ait olan evimin akıbetinden 

haberdar değilim. Ama aldığım duyumlara göre, evimin bir çok yerinde zarar olduğunu 

söylediler. Çıkan bu olaylardan dolayı çok mağdur oldum. Bu mağduriyetimin ve sokağa 

çıkma yasağının kaldırılmasını istiyorum. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin başlatılması 

için, derneğinizden yardım talep ediyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Garip Gökdemir, şu beyanlarda 

bulundu: “Kaldığım ev babama aittir. 27.01.2016 tarihinde hendeklerin kazıldığını gördüm. 

Ayrılmak istedim ama izin vermediler. Sabah eşim ve çocuklarımla, evdeki eşyaları bırakarak 

evden ayrıldık. Zaten sokağa çıkma yasağı da başlamıştı. Ancak biz çıktıktan sonra, patlama 

sonucu 2 dükkan ve 2 evin ön cepleri tahrip olmuş ve kullanılamaz hale gelmiş. Bunu eve 

eşyalarımızı almaya giderken farkettik. Güvenlik güçleri evlerimizin kapılarını kırarak içeriye 
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girmişler. TV ve diğer elektronik eşyalarımız alınmış. Şu anda Peyas’ta (Kayapınar ilçesinde 

bir semt) kiraya çıkmak zorunda kaldık. Durumum iyi değil, Kayapınar sosyal yardımlaşmaya 

başvurdum, yardım alamadım. Sizden, mağduriyetimin giderilmesi için hukuki yardım 

istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Reyhan Kaya, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde yasak olduğu için, komşularımın yasak nedeniyle evlerinden 

kaçtığını gördüm. Çocuklarımla bizde evden, eşyalarımızı almadan ayrıldık. Kalabalık 

olduğumuz için, farklı evlerde kalıyorduk. Daha sonra gidip evimize baktığımızda, 

gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Kapımızı penceremizi kırmışlar, evimizi 

dağıtmışlar. Bir çocuğumu liseye, diğerleri ilkokula gidiyor. Yasak nedeniyle şu an tatil. İlk 

dönemde sağlıklı bir şekilde okula gönderemedik. Çocuklarım derslerden geri kaldı. 

Mahallemize kimlik kontrolünden sonra gidebiliyoruz. Üstümüz, eşyalarımız aranıyor. 

İnsanların verdiği yardımlarla idare ediyorum. Çocuklarım küçük olduğu için başka kimsenin 

evine gitmek istemiyorum. Psikolojileri bozuldu, silah seslerini duyduklarında evden gidelim 

diyorlar, ama ben gidecek bir yerimizin olmadığını söylüyorum. Ben barışın olmasını 

istiyorum.  ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Şirin Hasan, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde, işe giden eşim telefonla beni arayarak, yasak ilan edildiğini 

ve çocuklarla evden ayrılmamızı söyledi. Kiracı olarak kaldığımız evden çocuklarımı alarak 

ayrıldım. Eşim benden sonra eve gelince, polisler evde dövüyorlar. Çırılçıplak soyup işkence 

ediyorlar. O haliyle yalvarınca, bırakmışlar. Her şeyimiz evde kaldı. Biz zaten Suriye’de 

çıkan çatışmalardan dolayı Türkiye’ye gelmiştik. Burada da mağdur olduk. Yasağın sürdüğü 

süre boyunca babamda kaldım, bu gün (5 Şubat) evime geldim. Ancak kapı ve pencereler 

kırılmış, ev dağıtılmış. Kapkacaklar kırılmış, erzaklar dağıtılmış. Bunu yapanlardan 

şikayetçiyim ve maddi-manevi zararımın karşılanması için, İHD’den hukuki yardım 

istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Cahide Topuz, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01,2016 tarihinde komşular mahalleden koşuşturuyordu. Polis anons yaptı 

‘evinizi terk edin’ diye. Bende çocuklarımla yanımız hiçbir eşya almadım evden çıktım. 

Çıkarken Sur’un deliklerinden geçtik. Çünkü kapıların önünü polisler almıştı. Ev kiralıktı, 

eşim serbest çalışıyor. Yasak süresince eşyalarımızı almak için gitmek istedik. Polisler 

bırakmadılar. Kız kardeşimin evinde 4 gün kaldım. Şimdi tekrar evimize döndük. Kapılar ve 

camlar kırık, ev oturulacak durumda değil. Mağduruz, İHD’den yardım talep ediyoruz.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehtap Altun, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde sabah eşim aradı. ‘Çocukları toparla sizi ablamlara 

bırakacam’ dedi. Kalktığımızda kapının önünde hendekler vardı. Sadece kıyafetlerimizi aldık 

ve 4 çocuğumla birlikte evden ayrıldım. Şu anda hamileyim. Daha önce yılbaşına iki gün kala, 

sabah 05.00’te polis evimizi bastı. Şikayet var dediler. Eşimin boğazını yatakta sıktılar, 

ensesine vurdular. Yatak odamın, mutfağın kapısını ve eşyalarımı kırıp gittiler. Ev 

kayınbabama aittir. Çıktığımızda evimizde bir hasar yoktu. 3 gün önce eve dönmek zorunda 

kaldık. Kapılarımız kırılmış, perdelerimiz yanmış, eşyalarımız dağıtılmıştı. Eşim hamallık 

yapıyor. Zaten fakirdik, şu an evdeki eşyalarda kullanılamaz halde. Çocuklarım henüz okula 

gitmiyor. Daha önce başka bir yere başvurmadık. İHD’den yardım talep ediyoruz.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ 
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05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sabiha Munğan, şu beyanlarda 

bulundu: “Eşim ve 6 çocuğumla birlikte kalıyorum. İlk başlayan yasak bölgesindeydik. Zor 

koşullarda kalıyorduk. Sürekli silah ve top seslerinden dolayı (elektirik ve su kesikti) yaklaşık 

bir ay önce çıkmak zorunda kaldık. Şu anda amcalar da kalıyoruz. Evde 12 kişi yaşıyoruz. Zor 

durumdayız.  Çocuklarımızın psikolojileri bozulmuş. Okula gidemiyorlar. Sosyal 

yardımlaşmaya başvurdum, bana 1.000 TL verdiler, başka bir yardım almadım. Oluşan 

maddi-manevi zararımızın karşılanması için İHD’den yardım talep ediyorum.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Salğın şu beyanlarda 

bulundu: “Ben Sur içinde 21 yıldır esnafım. ‘Salğın Tekstil’ isimli iş yerim bulunmaktadır. 5 

aydır yaşanan sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar nedeniyle iş yerimi açamıyorum. Özellikle 

son 2,5 aydır Sur’da ve bazı mahallelerde devam eden yasak nedeniyle, işyerimin önünde 

polis barikatı bulunuyor. Bu nedenle iş yerimi açamıyorum. Benim ve benimle aynı sokakta 

bulunan esnafların işyerleri 1,5 ay önce taranmıştı. Benim bir ambarım var, 7 kilitli. Bir hafta 

önce 7 kilidi de kırılmış, ambara girilmiş, alt üst edilmiş ve fakat hiçbir şey alınmamıştı. Son 

üç aydır çeklerimi ödeyemiyorum. Ticari hayatım bitme noktasına geldi. Kiramı 

ödeyemiyorum, giderlerimi karşılayamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için sizden hukuki 

destek istiyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ramazan Temel, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yaklaşık olarak 24 yıldır Sur’da ikamet ediyorum. Sokağa çıkma yasağı 

nedeniyle evimi terk etmek zorunda kaldım. İş yerimde yaklaşık 200 metre mesafede 

bulunmaktadır. İşim, tekstil üzerinedir. 3 aydır işyerimi açamıyorum. Orada konuşlanan 

devlet güçleri, işyerimi açmama müsaade etmiyor. 2 aydın beri evimize gidemiyoruz. 

Aldığımız duyumlara göre, evimize baskın yapılmış, kapılarımız kırılmış ve eşyalarımız zarar 

görmüş. 7 kişilik bir aileyiz. Şu anda akrabalarımızın yanında kalıyoruz. 93 yılında koruculuk 

baskısına maruz kaldık. Kabul etmediğimiz için, yerimizden ettiler. Bizim bu 

mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Evimize ve işyerimize zarar verenlerden 

şikayetçiyiz. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mahmut Altın, şu beyanlarda 

bulundu: “Sur ilçesinde, iki katlı avlulu evde 4 aile toplam 11 kişi kalıyorduk. 3’ü özürlü. 

27.01.2016 tarihinde sabah kalktığımızda hendek kazılmıştı. Komşular çıkıp gidiyordu. Bizde 

hemen toparlanıp çıkmaya başladık. Çok korkmuştuk. Ordakiler polislerin ‘evlerinizi 

boşaltın’ şeklinde anons yaptıklarını söylediler. Şehitlikteki kardeşimin evinde kalıyorum. Bir 

kısmımızda akrabalarda kalıyoruz. Sosyal yardımlaşmaya başvurduk, ancak kaydımızı 

almadılar. Ertesi gün eşyalarımızı almak için gittik. Ancak polisler izin vermedi. Yasak 

kalktığında evimize gittiğimizde kapımız kırılmış, içeri girilmiş, yemek yenmiş ve eşyalar 

dağıtılmıştı. Evdeki odunlarımızı götürmüşlerdi. Oluşan maddi-manevi zararımızın 

karşılanması için sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Songül Özdemir, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde güvenlik güçlerinin ‘evinizi terk edin’ anonsu üzerine, 

sadece üstümüzü giyinerek evden çıktık. Biz evde 5 kişiydik, ev kaynamama aitti ama kira 

ödemiyorduk. Silah sesleri yüzünden evden çok zor ayrılabildik. Evden ayrıldığımız gün evde 

her hangi bir hasar yoktu. Ama yasak kalktıktan sonra, eve gittik. Evde büyük hasar vardı. 

Kapılar, camlar, sobalar kırılmış, eşyalar da dağıtılmıştı. Birkaç gün akrabalarımıza 
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sığındık. Ev kiralayacak durumumuz olmadığı için evimize geri döndük. Ancak ev yaşanacak 

halde değil. Eşimin sabit bir mesleği yok. Maddi ve manevi olarak zarar gördük.” İHD 

DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

08 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ramazan Sütçü, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 günü evimin önünde hendek vardı. Sonra bir patlama oldu. O gün 

evimizi terk etmek zorunda kaldık. Ev bize aittir. Çıkarken üstümüzü, yataklarımızı, beyaz 

eşyalarımızı alabildik. Evden ayrıldığımızda herhangi bir hasar evimizde yoktu. 2 gün sonra 

eve gittiğimizde evimizde büyük hasarlar olduğunu gördüm. Hepsini görüntüledim ve 

fotoğraflarını çektim. Evde 8 kişi yaşıyorduk. Şimdi cezaevi civarında ev kiraladık. (500 TL). 

Maddi ve manevi olarak çok yıprandık. Üç çocuğum öğrenciydi. 1’, hariç, diğerleri okula 

gidemedi. 3 çocuğum çölyak hastası, 1’i de bedensel özürlüdür. Daha çok mağdur oldum. 

Evimizden eşya olarak TV ve Buzdolabı olmadığını tespit ettim. Sosyal yardımlaşma, 

kaymakamlık ve karakola gittim. Dilekçe başvurumu kabul etmediler. Sonra size geldik. Evi 

terk ettiğimiz gün Kervansaray otelinin orada güvenlik güçleri üzerimize doğru ateş ediyordu. 

Çabuk gidin diye uyardılar. Orada kalan tüm akrabalarımda mahalleyi terk ettiler. Sizden bu 

konuda destek talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

08 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sadrettin Arslan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben Aralık 1’den beri evden çıktım. Mahallemiz yasak olduğu için giremiyorum. 

Ben yalnız yaşıyorum. Hiçbir eşyamı almadan evden çıktım. Her gün bir yakınımda 

kalıyorum. Evim şuan ne haldedir bilmiyorum. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. 

Zararlarımın karşılanmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

08 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Suzan Demir, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben, eşim ve 5 çocuğumla yukarda belirttiğim adreste oturuyorduk. (Ali Paşa 

Mah. Çeşme Sok. No:6 Sur) 27.01.2016 tarihinde dışarı çıktığımız da hendekler vardı. Bizde 

çocuklarımızı alıp çıktık. Bu arada polisler tarafından da anons yapılıyordu. Evlerinizi terk 

edin diye. Üzerimize aldığımız elbiselerimizle çıktık. Çıkarken kimse bize zorluk çıkarmadı. 

Şuanda bağlarda kiraladığımız bir evde kalıyoruz. Ancak adresini bilmiyorum. Ertesi gün 

eşyalarımızı almaya gittiğimizde polisler bırakmadılar. Yasak kalktığında eve gittiğimizde 

kapılar kırılmıştı. Eve girilmiş ve her şey dağıtılmıştır. Eşyalarımızın yerleri değiştirilmişti. 

Eşim sebze kasalarını yapıp satıyordu. Hepsi kırılmış ve atılmıştı. Okula 5 çocuğum 

gidiyordu. Şuanda eğitimlerine devam edemiyorlar. 300 TL yardım aldım. Başkada yardım 

almadım. Maddi ve manevi olarak zarara uğradım. Bu zararlarımın karşılanması için sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

08 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hanifi İzgi, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde polisler tarafından yapılan anonsta evlerimizin boşaltılması 

istendi. Panik halinde ve mecburi olarak boşalttık. Evden çıktıktan sonra yakın 

akrabalarımıza sığındık. Hiçbir eşyamızı alamadık. Üstümüzdeki elbiselerle çıktık. Perişan 

olduk. Mağdur olduk. Kaymakamlığa yaptığımız başvurulara rağmen bir sonuç alamadım. 

Ben devletten şikâyetçiyim. Evlerimizdeki eşyalarımızı almak için gittiğimizde polisler 

bırakmadılar. Ben maddi ve manevi olarak bitmiş durumdayım. Psikolojim bozuldu. Travma 

yaşamaktayım. Kendi ülkemde ve şehrimde yoksullaştım. Kişi hürriyetti olmadığı gibi can 

güvenliğimizde kalmamıştır. Her an nereden geleceği belli olmayan bir kurşuna hedef 

olabiliriz. Davacıyım. Bütün dünyanın gözleri önünde bunlar yaşanırken kimsenin ses 

çıkarmaması insanlık ayıbıdır. İnsan hak ve hukukuna uygun yaşam talep etmekteyim. 
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Gereğinin yapılması hususunda gereğinin yapılmasını talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

08 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Münevver Atala, şu beyanlarda 

bulundu: “27.01.2016 tarihinde sabah uyandığımda etrafta olayların olacağını ve ortamın 

tehlikeli olduğu hissi ile evden çıktık. Ablamın evine gittik. Sonra akşamı güvenlik güçlerinin 

bombalaması sonucu evimin harap olduğunu duydum. Sokağa çıkma yasağı kalkınca evimi 

görmeye gittim. Bombanın etkisiyle evimin içi dışı her şey zarar görmüş. Çoğu kullanılamaz 

hale geldi. Evimin içi bilerek aranmış, darmadağın edilmiş. Sur belediyesine yardım için 

başvuru da bulundum. Kaymakamlık ve Vâkıfa da başvuruda bulundum. Emir gelmediği için 

başvurumu kabul etmediler. Ben şuan babamdan kalan 400 liralık emekli maaşından 

geçiniyorum. Kira vermediğim için ablamda kalıyorum. Onlarında durumu iyi değil. Ablamın 

3 çocuğu var. 2’si işsiz, eşi de vefat etmiş, durumları iyi değildir. Böyle nereye kadar idare 

edeceğiz bilmiyorum. Devlettin hakkı yoktu evimi yıkmaya, onlardan şikâyetçiyim. Evimi 

onarsınlar. Surdaki insanlar, bizde dâhil hepsi fakir insanlarız. Bu haksızlığı kabul 

etmiyorum. Ben evimi istiyorum. Sorumluların hemen harekete geçmesini istiyorum. Ben 

evimi kıt kanaat boğazımdan keserek onarmıştım. Ne hakları vardı yıkmaya, yok etmeye. 

Bütün bunlardan kaynaklı olarak sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

09 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ramazan Doğanay, şu 

beyanlarda bulundu: “1993 yılından bu yana ikamet ettiğim Sur ilçesi Hasırlı 

mahallesinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı birlikte, ilkin evimi terk etmedim. Yasak 

sırasında evimin damında beslediğim tavuklara yem verirken, askerlerin helikopterlerden 

bomba attılar. Çocuklarım psikolojisi bozuldu. Yasağa ara verilmesi üzerine, yanımıza hiçbir 

eşya almadan, evden ayrıldık. Şu anda evime ne oldu bilmiyorum. Davacıyım, sizden hukuki 

yardım istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

09 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Abdülmecit Kılıç, şu beyanlarda 

bulundu: “Sur’da sokağa çıkma yasağı ile beraber, evimde ailem ile birlikte bulunduğum 

sırada, helikopterlerden ve güvenlik güçleri tarafından evime ateş açıldı. Ailem zarar 

görmedi. Ancak evimiz, içerisinde bulunan eşyalarımız tahrip oldu. Sizden, hukuki yardım 

talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ  

 

10 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Cengiz Erişen, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben ve ailem 27.01.2016 sabahı güvenlik güçlerinin bize anonsla evlerinizi hemen 

boşaltın yoksa kötü olacak denildi. Bende 4 çocuğum ve eşimle birlikte apar-topar 

üstümüzdekilerle evi terk ettik. Şuan Bağlardaki yakınlarımın yanında kalıyoruz. Onlarda 8 

nüfus ve ekonomik durumları iyi değil. Bizde 6 nüfus onlarla beraber kalıyoruz. Ben ve eşim 

4-5 gündür eve döndük ama çocuklarım hala Bağlardaki yakınlarımın yanında kalıyor. Eve 

döndüğümüzde gördüğümüz manzaradan dolayı şok olduk. Güvenlik güçleri evimi karargah 

olarak kullanmışlar. Eve gittiğimizde çay yapmışlar, halen sıcak duruyordu. Soba kurup 

yakmışlar, kapımı kırmışlar, klimamı taramışlar, kanepemi, koltuğumu kırmışlar. Pencerem 

mermi izleri ie dolu her tarafı harap etmişler. Şuan çok mağduruz. Ve her an korkuyla evde 

kalıyoruz. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Sizden yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

10 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Nefaet Pehlivan, şu beyanlarda 

bulundu: “Sokakta hendeklerin açılması ve polis anonslarıyla birlikte mahalle sakinlerinin 
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kaçışmaları ve terk etmeleri ile birlikte 27.01.2016 tarihinde evimi terk etmek zorunda kaldım. 

Sonrada psikolojik olarak korktuğumuzdan evime geri dönemiyorum. Bir süredir kardeşimde 

kalıyorum. 4 nüfusla 6 nüfuslu kardeşimde kalıyorum. Kendileri de kirada kalıyorlar. Bu 

durumda da rahat yaşama hakkımı yitirdim. Kendileri de zor durumdadır. Bu konuda gerekli 

desteği sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

10 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Dümrete Doğan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben 5 yıldan beri yukarıda belirttiğim adreste tütün kıyma işlemini yapıyordum. 

(Lalebey mah. Dörtler 1. Sok. no: 11 Sur)27.01.2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı 

uygulandığında dükkanımdaki eşyalarımı almaya gittim. Yasaktan dolayı giremedim. Depom 

2 katlıdır. Eski Sur evlerindendir. İçinde yaklaşık olarak 1,5 ton tütün, tütün kıyma makinesini 

32 milyona almıştım. Bunlar ve içerdeki eşyalar kapıyı kırarak içeri girilmiş her şey ateşe 

verilmiştir. Kül olmuş evimde çökmüş durumdadır. Kaymakamlığa başvurdum oradaki polis 

“terör örgütü” yaptığını söyleyip imzalarsan zararını öderiz. Bende bunu kabul etmedim. 

Bundan dolayı ortaya çıkan maddi ve manevi zararım için sizden yardım talep ediyorum.”  

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

11 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mevlut Çakır, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. (Lalebey mah. 

Taşkıran sok. no:5 Sur) kaldığım ve babama aittir. 27.01.2016 günü biz hastanedeyken, kız 

kardeşim telefon açtı. “Ağabey anons etmişler, gelin evden çıkmamız lazım” dedi. Bizde apar 

topar eve gittik. Birkaç üst baş elbise alarak akrabamızın yanına sığındık. 6 çocuğum var. 8 

kişi evde yaşıyoruz. 3 çocuğum okula gidiyor. Evden ayrıldığımız gün hiçbir hasar yoktu. 

Yasağın kalktığı gün eve geldik. Evin kapıları kırıktı. Eşyalar dağıtılmıştı. Evden demir 

makaslarım alınmıştı. Ev oturulmaz haldeydi. Sadece dış kapıyı onarabildim. Kira ödeyecek 

gücüm olmadığından eve geri gelmek zorunda kaldık. Sadece rojava derneğine yardım için 

gittim. Eşim de sosyal yardımlaşmaya dilekçe verdi ama daha bir cevap gelmedi. Çok zor 

durumdayız. Çalışamıyorum. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacım var. Mağduriyetimin 

giderilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”    (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Züleyha Bakan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. Evim kiraydı. Ben, 2 

kızım ve oğlumla birlikte kalıyordum. Gece seslerden uyandığımda evimizin önüne hendek 

kazıldığını gördüm. Uyuyamadık. 27.01.2016 tarihinde sabah saat 08.30 civarında üzerimize 

aldığımız elbiselerimizle çıktık. Yanı başımız da silahlar sıkılıyordu. Huzurevlerinde oturan 

teyzem kızına sığındım. Aynı gün eşyalarımızı almaya geldik. Ancak polisler bırakmadılar. 

Eşyalarımızı alamadık. Mağduruz. Yasaklar kalktıktan sonra geri döndüğümüzde kapılarımız 

kırılmış, camlar açılmış ve kırık, eşyalarımız dağıtılmış ve hasar görmüştüler. Kızım okula 

gidemiyor. Oğlum cezaevindedir durumum iyi değil. Şuanda annemin yanında kalıyorum. 

Olaylardan dolayı oluşan maddi ve manevi zararımın karşılanmasını istiyorum. Bu konuda 

sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ülkü Bakan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirttiğim adreste ikamet ediyordum. (Melikahmet mah. Dolapçı 

sok. Yeşil apt. kat: 2 no: 3 Sur) annem ve babam da kalıyordu. Ancak olaydan önce 

yasakların olduğu dönemde çıkardım. 27.01.2016 tarihinde ablamdaydım. Gece 01.00’da 

hendekler kazılmaya başladı. Bizim binanın önüne patlayıcı konuldu. Eve dönemdim. 

Eşyalarımız içerdeydi alamadık. Anonsla çıkmamız istendi. Bizde hemen yanımıza 
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aldıklarımızla çıktık. Ancak ertesi gün eşyalarımızı almaya gittiğimizde polisler bırakmadılar. 

Bu durumda oluşan maddi ve manevi zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Ayrıca evimize 

geri döndüğümüzde evimiz yıkık dökük, ciddi hasar oluşmuştu. Ayrıca altta dükkânımız vardı 

oda yıkılmıştı. Sur kaymakamlığına yaptığımız başvuruda şuanda yapılacak bir şey 

olmadığını belirttiler. Bu olaylardan kaynaklı olarak maddi ve manevi zararımın 

karşılanmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

13 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ahmet Pervane, şu beyanlarda 

bulundu: “Ağabeyim olan Mehmetşah Pervane, Hasırlı mahallesinde ikamet ediyordu. 

Sokağa çıkma yasağı olduğunda dışarı çıkamamıştı. Yalnız yaşıyordu. Yaşadığı ev kendisine 

aittir. O günden beridir kendisinden haber alamıyoruz. Valiliğe başvuruda bulundum. 

Onlarda emniyet müdürlüğüne yönlendirdiler. Emniyet müdürlüğü de Çarşı Karakoluna 

yönlendirdiler. Bana yardımcı olmadılar. Ağabeyimin hayatından endişe ediyorum. 73 

gündür kendisinden haber alamıyoruz. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

15 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ali Demir, şu beyanlarda 

bulundu: “Yaklaşık 1 hafta öncesinde akşam saat 6 ve ya 7 civarında oğlumun maliki olduğu 

ancak kiralık olarak verdiği Huzurevleri Semtindeki dükkânıma çatışmalardan kaynaklı 

kurşunlar isabet etmiştir. Söz konusu tarihte dükkânın içinde müşteriler de bulunmaktaydı. 

Ancak şans eseri yaralanan olmadı. Çatışma sonucu dükkâna isabet eden kurşun izleri halen 

de bulunmaktadır. Tüm bu yaşananlar dolayısıyla maddi ve manevi anlamda zarar görmüş 

bulunmaktayım.  Dükkânıma kurşun isabet etmesi sebebiyle sorumlular hakkında soruşturma 

başlatılması gerekmektedir. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

16 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Cuma Kaya, şu beyanlarda 

bulundu: “Sur içinde sokağa çıkma yasağı ilan edilince bir süre evimizde kaldık. Ancak can 

güvenliğimiz olmadığı için yaklaşık 2 aydır zorunlu olarak evimizden çıktık. Evde toplam 12 

kişi yaşıyorduk. Bayramoğlunda ev kiraladık. Orada kalıyoruz. Ancak geçim sıkıntı çekiyoruz. 

Suriçindeki ev bize aittir. Şuan evimiz ne durumda bilmiyoruz. Zorunlu göç ettiğimiz için 

maddi ve manevi olarak mağdur olduk. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Mart 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesine bağlı Yeşilova 

köyünde, kendisine ait tapulu arazide ev yapmak isteyen Mikat Kaynak isimli yurttaş, 

Yeşilova Hudut Taburu'na yaklaşık 100 metre uzaklıktaki arazisine gidip kazı başlattı. Ancak, 

tabura bağlı askerler söz konusu tapulu arazinin karakola yakın olduğu gerekçesiyle, "Buraya 

ev yapamazsınız, buna müsaade etmeyiz" diyerek iş makinesini durdurdu. Kaynak olaya 

ilişkin şunları anlattı: "Benim tapulu arazim ve ev yapmak istedim, ancak aldırış etmeyerek 

bizi buradan çıkardılar. Ev yapacak başka yerim yok ve yıllardır kendime ev yapma hayaliyle 

yaşıyorum. Şimdi de devletin askerleri engel oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek, 

duruma tepki gösterdi.  

 

01 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Bekir Orak, şu beyanlarda 

bulundu: “Annem Şemse, kardeşim Ahmet Orak Hasırlı mahallesinde ikamet ediyorlardı. 2 

Ekim tarihinden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağında zorla çıkarıldılar. O günden 

beri oraya gidemedik. Evdeki hiçbir eşyalarını alamadık. Kardeşimin psikiyatr hastasıdır ve 
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sürekli tedavi görüyordu. Şuanda hastanede yatıyor. Aldığımız bilgiye göre bilgiye göre 

evimiz yıkılmış durumdadır. Annem şuanda bizde kalıyor. Bizi zorla yerimizden edenlerden 

şikâyetçiyim. Aynı zamanda oluşan maddi ve manevi zararımın karşılanması için sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

05 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Aktar, şu beyanlarda 

bulundu: “Belirtmiş olduğum adreste internet cafem bulunmaktaydı. İş yerim 100 metre 

karedir. İşyerimin mülkü de benimdir. İşyerim de 41 adet bilgisayar, 7 adet play station, play 

stationa bağlı 102 ekran Samsung televizyonlarım vardı. 2 adet güvenlik kamerası, 1 adet 

jeneratör, 2 adet yükseltici 2 tane ayaklı klima bulunmaktaydı. 41 adet bilgisayar masası ve 

sandalyesi, 2 adet kola dolabı, 5.000 TL’lik içecek ürünü bulunmaktaydı. Ancak sokağa çıkma 

yasağı ilan edildikten sonra Sur içine giremediğim için iş yerim işletemedim. Zaten zaman 

zaman Sur içinden çıkan komşularımdan iş yerim tahrip edildiğini öğrendim. Tahminimce 

yüksek bir mebla zararım bulunmaktadır. Ben defalarca girişimde bulundum. İş yerimin 

bulunduğu yerde herhangi bir çatışma durumum söz konusu olmamasına iş yerimin akıbetini 

öğrenmeme izin verilmedi. Yaşadığım mağduriyetinin giderilmesi için sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

05 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Nesih Çağlar, şu 

beyanlarda bulundu: “Belirtmiş olduğum adreste kahvehane işletmekteyim. İkametim de 

kıraathanemin üstüdür. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte ikametimi terk etmek zorunda kaldım. 

Kıraathanemi de işletememekteyim. Şuan da Yenişehir ilçesinde bir evde kirada oturuyorum. 

5 çocuğum bulunmaktadır. Sokağa çıkma yasağından kaynaklı kızım Songül 1,5 ay okula 

gidemedi. (Kendisi Melik Ahmet Lisesi 3. Sınıf öğrencisidir) sokağa çıkma yasağından 

kaynaklı iş yerimi işletememekteyim. Benim oradaki kiram 1.500,00 TL’dir. Ben hem kira 

bedelini ödüyorum, hem de işletemiyorum. Kiracı olarak bulunduğum evde doğalgazlı, aidat 

dâhil 1.250,00 TL ödemek zorunda kaldım. Yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

20 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Erhan Erkan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben Yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Sokağa çıkma 

yasağından 10 gün sonra hamile eşim ve çocuklarımla birlikte apar topar evimden çıktık. 

Evimizi, eşyamızı geride bıraktık. Ben ve ailem her gün bir akrabamın evinde kalmaya 

çalışıyoruz. İşim yok ve geçimimi sağlayamıyorum. Durduk yere evimin önünde beni ve 

çocuklarımı darp ettiler. Çok mağdurum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu konuda 

sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

22 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Şehmus Aygün, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben yukarıda belirtmiş olduğum adreste oturuyorum. 07.03.2016 tarihinde Bağlar 

Kaynartepe mahallesinde sokağa çıkma yasağı başladığında eşim ve 7 çocuğumla yanımıza 

hiçbir şey almadan çıktık. Çıkarken herkesin çıkması üzerine bizde çıktık. Damadımın evine 

gittik. Ben 08.03.2016 tarihinde eve bakmaya geldim. İçeri girmeye çalıştım girdim. İçeri 

girdiğimde evin altında bulunan araba yanmış durumdaydı. Beraberinde benimde evim 

yanmış durumdaydı. Yanmayan bir mutfak kalmıştı. Oda yanan şeylerin üzerine düşerek zarar 

görmüştü. Zararımın karşılamasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

22 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Fatma Gönden, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyordum. Evimin karşısında da kuaför 
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dükkânım vardı. Sur’da ilk sokağa çıkma yasağı olduğundan çatışmalar başladı. Çatışmalar 

devam ederken yanımızı hiçbir şey almadan evimizden çıkmak zorunda kaldık. Bir günlük 

aradan sonra evimize gittik. 2 saatliğine sokağa çıkma yasağı kaldırıldı bende evime gidip 

baktım. Evim darmadağın halde ve sağlam bir eşya dahi bırakılmamıştı. 4 aydan beridir de 

yasaklardan dolayı giremedik. Yalnız şuanda basında gördüğümüz fotoğraflardan taşınan 

molozlardan kendi eşyalarımı bana ait manken, gelinlik ve malzemelerimi gördüm. 

Mağdurum. Şuanda babamın evinde kalıyorum. 4 nüfusuz ve ailemde maddi olarak durumu 

iyi değildir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

22 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hatice Gündüz, şu beyanlarda 

bulundu: “Kasım ayından başlayan sokağa çıkma yasağıyla beraber evden çıkmak zorunda 

kaldık. Ben ve iki çocuğumla beraber evden çıktık. O anda güvenlik güçleri evimize girdi. 3 

katlı binanın üst katına mevzi kurdular. Baktım çatışma çıkacak, çıkmak zorunda kaldım. 

Çocuklarımla Çamlıca’daki annemlere gittik. Şimdi de kiraladığım evde oturuyorum. 

Etrafımda bulunan kişilerin yardımıyla geçiniyoruz. Hiçbir eşyamızı alamadık. Üzerimizdeki 

elbiselerle çıktık. Sosyal yardımlaşmadan iki defa yalnız 2 bin lira aldık. Onun dışında hiçbir 

yardım alamadık. Evim ne durumda bilmiyorum. Çok mağduruz. Sizden bu konuda destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

25 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Muharrem Şen, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben Yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Ben, eşim ve 6 

çocuğumla kalıyordum. Sur’da 4 ay önce başlayan sokağa çıkma yasağından dolayı güvenlik 

güçleri tarafından evimizi boşaltmamız istenmesi üzerine hiçbir eşyamızı alamadan çıkmak 

zorunda kaldık. Eşyalarımızı almaya gittik ancak bırakmadılar. O günden bu yana Bağlarda 

kardeşim de kalıyorum. Evim var mı yok mu, eşyalarım ne durumda bilmiyorum. Sosyal 

yardımlaşmadan bir kısım yardım aldım. Gıda yardımını da belediyeden temin etmeye 

çalıştım. Çocuklarımın eğitimi aksadı. Okula gidemediler. Beni evimden çıkaranlardan 

şikâyetçiyim. Maddi ve manevi zararlarımın karşılanması için sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

28 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Bedriye Erkan, şu beyanlarda 

bulundu: “  Ben belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. Ben, eşim ve 6 çocuğumla 

kalıyordum. Tahir Elçi’nin öldürüldüğü günden sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de 

10 gün zar zor evimizde kalabildik. Sonra elimize aldığımız beyaz bayrakla evden çıktık. 

Sadece üstümüzdeki elbiselerle çıktık. Şimdi her gün ayrı yerde kalıyoruz. Perişanız ve 

mağdur durumdayız. Yanlarında kaldığımız yakınlarımızın da durumu iyi değildir. Evimiz, 

eşyamız ne durumda bilmiyoruz. Şimdi de evimizi bizden alacaklarını söylüyorlar. Biz evimizi 

vermek istemiyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

29 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Aydın Kayar, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben belirtmiş olduğum adreste eşim ve çocuklarımla birlikte ikamet ediyordum. 

Yaklaşık 4 ay önce sokağa çıkma yasağında emniyet yetkililerinin evinizi terk edin anonsu 

üzerine çıkmak zorunda kaldık. Çıkarken hiçbir eşyamızı alamadık. Çocuklarım okula 

gidemediler. Psikolojileri bozuldu. Birçok kez eşyalarımı almak için gittik ancak emniyet 

yetkilileri izin vermedi. Evimize ne olmuş, eşyalarımız ne durumda olduğunu bilmiyoruz. En 

son Sur’un kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak duyduğumuza göre evimizi yakmışlar. Bu 
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konuda bizi evimizden çıkaranlardan şikâyetçiyim. Oluşan maddi ve manevi zararlarımın 

karşılanmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

30 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sultan Sal, şu beyanlarda 

bulundu: “04.11.2016 tarihinden itibaren Sur içinde yaşanan çatışmalardan dolayı 

polislerin bizzat bizleri evimizden almasıyla terk etmek zorunda kaldık. Bizler ailece büyük bir 

mağduriyet yaşadık. Tüm eşyalarımız içerde resimlerimiz dahi kaldı. Kaymakamlığa 

başvurup mağduriyetimizi belirttik. Sur kaymakamı bizlere kira parası verdi ve yine büyük bir 

mağduriyet yaşıyoruz. Kendim fakülte açık öğretim öğrencisiyim. Harçlarımı 

ödeyemediğimden dolayı eğitimimi yarıda bıraktım. Kültürümüz, çocukluğumuz ve tarihimiz 

olan Sur ve Sur’daki evimizi bırakmak istemediğimizden kamulaştırma kararına karşıyız. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

30 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Gülten Önlü, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben Yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Ailemle beraber 15 

yıldır burada yaşıyorduk. Sur’daki çatışmalar ve sokağa çıkma yasaklarında emniyet güçleri 

anons yaparak evimizi terk etmemizi istedi. O günden bu yana evimize gidemedik. Büyük bir 

mağduriyet yaşadım. Sur kaymakamlığına başvuruda bulundum. Kira yardımı yapılıyor. Şuan 

da ablamın evinde kalıyorum. Evimi merak ediyorum. Valilikten evimi görmek için kâğıt 

aldım ve ziynet eşyalarımın olduğunu söyledim. 2 saat sonra gittiğimde evimin yıkılmış 

olduğunu gördüm. Bunları yapanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

31 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Nesime Sayılır, şu beyanlarda 

bulundu: “Sur’daki yasağın 4. Gününde evimi terk etmek zorunda kaldım. Çatışmadan 

dolayı evimizin çatısı da etkilenmiştir. Evin mülkü babamın adınadır. Annem hala hayattadır. 

1 hafta önce yüksek bir binadan mahallemize baktık evimizin yerle bir olduğunu gördük. Evim 

de bütün beyaz eşyalar, televizyon ve her ihtiyacımızı karşılayan eşyalarımız vardı. Şimdi 

oğlumun evine sığındık. Onlarda kiracıdır. Biz 4 ve oğlumlar da 4 kişi toplam 8 kişi aynı evde 

kalıyoruz. Maddi olarak zor durumdayız. Sadece kocam emekli maaşı alıyor, ayrıca sakattır. 

Başka gelirimiz yoktur. Daha önce valiliğe başvurduk. Bize 3 defa 1000 TL yanı toplamda 

3000 TL aldık. 40 yıldır kaldığım evimizin, toprağımın kamulaştırılmasını istemiyorum. Buna 

karşıyız. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 

 

01.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayhan Bozkır, şu 

beyanlarda bulundu: “30.12.2016 tarihinde polisler yıllarca ikamet ettiğim evime gelerek 

zorla evimden çıkardılar. Evimden çıkarken sadece çocuklarımı alarak çıktım. Evimden 

çıkarken yanıma hiçbir eşya alamadım hatta ziynet eşyalarımı dahi çıkartamadım. Oğlum 

nişanlıydı. Ona ait eşyalarımı bile alamadım. Kışın ortasından evimizden çıktığımız için çok 

büyük mağduriyet yaşadık. Sur kaymakamlığına başvuruda bulundum bana kira yardımında 

bulundular. Tek isteğim evime tekrar dönmektir. Bana bu haksızlığı ve hukuksuzluğu 

yapanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”   

 

04.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Naci Aşan, 

şu beyanlarda bulundu: “Sur’da başlayan sokağa çıkma yasağıyla beraber ben, eşim ve 8 

çocuğumla beraber yasak süresinde 9 gün evde kaldık. 2 çocuğum üniversite öğrencisidir. 

Eve geldiler ve yasak dolayısıyla çıkamadılar. Şuan üniversite yönetimi sorun çıkarıyor. 

Çatışma olduğunda evdeydik ve üzerimizden kurşunlar geçiyordu. Soba bacasından roket 
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mermisi değdi. Artık kalamayacağımızı anladık. Oradan apar topar eşyamızı, her şeyimizi 

bırakarak çıktık. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şuan Yenişehir’de kiralık bir evde 

oturuyoruz. Yakınlarımızın desteğiyle biraz eşya toplandı. Ancak onlarla idareten yaşamaya 

çalışıyoruz. Şu anda evlerimizin kamulaştırılacağı belirtiliyor. Bizimle herhangi bir görüşme 

yapılmadı. Evimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Evim ne oldu, eşyam ne durumda 

bilmiyorum. Ben evimi vermek istemiyorum. Hem haksızlığa ve zulme uğradık, hem de evimizi 

bizden almak istiyorlar. Bu konuda çok mağduruz. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”    

 

04.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Necmettin Akar, şu 

beyanlarda bulundu: “Ekim 2015 tarihinde bütün aile evden ayrıldık. O günlerde evimizin 

olduğu civarda silah sesleri geliyordu, çatışmalar oluyordu. Huzursuz olduğumuz için evi terk 

ettik. Diclekentte kızımın evine yerleştik. Sur’daki evde ben ve iki eşimin adınadır. Toplamda 

5kişiyiz. 03.04.2016 günü evimizi görmek istedik ama evimiz tamamen yıkılmıştı. Bütün 

ihtiyacımız olan eşyalarımız içindeydi. Hepsi yok oldu. Bütün geçmişimiz, yaşantımız maddi 

ve manevi olarak yok oldu. Biz evimizin kamulaştırılmasını istemiyoruz. Bu konuda sizden 

destek talep ediyoruz.”  

 

04.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Bozkır, 

şu beyanlarda bulundu: “Ben, 4 çocuğum ve eşimle birlikte Sur’da ilan edilen sokağa çıkma 

yasağıyla birlikte mahalleden ayrılmadık. Tüm baskılara ve çatışmalara rağmen mahalleden 

çıkmadık. Güvenlik güçleri evimizin önünden zırhlı araçtan rastgele ateş açıyorlardı. Buna 

rağmen oradan çıkmadık. Evimiz zarar görmedi. Ama yasak süresinde dışarı çıkmadığımız 

için çok mağdur olduk. Çocuklarıma yiyecek temin etmek için çok zorluk çektim. Şimdi 

kamulaştırma yapılacak deniyor. Ben evimi vermek istemiyorum. Evim hasarlı değil. 

Yıkacaklarını söylüyorlar. Bize bir bilgi verilmedi. Nasıl olacak bilmiyorum. Evim yıkılacaksa 

bana sormaları gerekmiyor mu? Bunun bedeli ne olacak? Birileri bize bir şey söylemesi 

gerekmiyor mu? Bu konuda çaresiz bekliyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu konuda 

sizden destek talep ediyorum.” 

 

04.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Çakan, şu 

beyanlarda bulundu: “Yukarıda adresi yazılı olan evimde hala ikamet etmekteyim. 

Toplamda 4 kişilik bir aileyiz. Kendi emeğimle aldığım bu evde 1996’dan beri yaşamaktayız. 

Hiçbir şekilde kamulaşmasını istemiyorum. Bunun için gerekli yardımın ve işlemlerin 

yapılmasını talep ediyorum.”  

 

06.04.2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Remziye Kama, şu beyanlarda 

bulundu: “3 ay önce sokağa çıkma yasağının geçici olarak kalktığı gün, sürekli çatışmalar 

olduğu için can güvenliğimiz olmadığından evi terk ettik. Ev kaynanamın ve eltimin adınaydı. 

Kira vermiyorduk. Evden hiçbir eşyamızı alamadık. Şimdi kiracı olduk. 3 çocuğum var. 

Eşimin belli bir işi yoktur. Maddi ve manevi olarak çok zor durumda kaldık. Bize ait olan 

evimizin kamulaşmasını istemiyoruz. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”  

 

07.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Veysi Karakuş, şu 

beyanlarda bulundu: “Yukarıda belirtmiş olduğum adreste oturmaktayım. Ben yalnız 

yaşamaktayım. Ancak zaman zaman kızım evine gidip kalıyorum. Yaklaşık 10 gün önce 

emniyetten beni aradılar. Bunun üzerine Çarşı Karakoluna gittim. Oradan evime geçtim. 

Evimde asker giyimli iki kişi vardı. Bana evin kapısını aç, dediler. Evin her tarafını aradıktan 

sonra anahtar bizde kalsın sen git, dediler. Bana amirimiz de bakacak sonra anahtarı 

komşuya bırakırız dediler. Oradan ayrıldım. Diğer gün evime gittiğimde evimin kapısı açıktı. 
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İçeri girdiğimde her tarafta kum torbaları vardı. Mevzi haline getirilmiş, eşyalarım 

kullanılmıştı. İznim ve bilgim olmadan evim karakola dönüştürülmüştü. Evimde hukuksuz bir 

şekilde arama eylemini gerçekleştiren ve evime zarar veren, evimde mevzi kurup eşyalarımı 

kullanan, kapımı açık bırakan kolluk memurlarının tespiti ile gerekli soruşturma işlemlerinin 

yürütülmesini talep etmekteyim. Kolluk memurlarının yapmış olduğu işlem açık bir şekilde 

haksız arama olup; konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve görevi kötüye 

kullanma suçunu oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerden, gerekli soruşturmanın yürütülerek  

 

11.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bediha Ergin, şu 

beyanlarda bulundu: “Sur içinde yasak uygulandığından bu yana çıkmak zorunda kaldık. 

Bizim 2 katlı evimiz vardı. Çatışma yoğunlaşınca ve yasak olunca çıkmak zorunda kaldık. 4 ay 

kadar hep sağda, solda yakınlarımızın yanında kaldık. Yaklaşık 2 haftadır eve döndük. Ama 

halen yasak devam ediyor. Evimizde oluşan çatlak dışında bir zarar gelmedi. Şuan ben ve 

kızım kalıyoruz. Eşim yok. Maddi durumum çok iyi değil. Şimdi evimizi almak istiyorlar. Biz 

evimizi vermek istemiyoruz. Bugüne kadar olan zararımızı bile devlet karşılamadı. Evimizi 

alırsa ne yaparız bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   

 

14.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Saliha Eşme, şu 

beyanlarda bulundu: “Aralık ayının ilk hafta sonunda çatışmalardan dolayı ve sokağa 

çıkma yasaklarından dolayı can güvenliğimiz olmadığı için istemediğimiz halde evden 

ayrılmak zorunda kaldık. Hiçbir eşyamızı alamadık. Hala evimizi göremedik. Ne halde 

olduğunu bilmiyoruz. Ev benim adımadır. 5 kişi yaşıyorduk. Şimdi kirada kalıyoruz. Şu ana 

kadar devletten toplam da 2.900 TL aldık. Ama maddi ve manevi olarak çok zor durumda 

kaldık. Biz yaşadığımız yere dönmek istiyoruz. Kamulaştırmaya karşıyız. Zaten daha öncede 

Lice’den göç etmiştik. Göç mağduruyduk. Şimdi aynı zorlukları yaşıyoruz. Bu konuda sizden 

destek talep ediyorum.”  

 

25.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cengiz Güngörmüş, 

şu beyanlarda bulundu: “Çatışmaların başlamasıyla ve sokağa çıkma yasağının ilan 

edilmesiyle birlikte Sur’da bulunan evimizdeki kiracımız evden çıkmışlar. Biz evimizden bir 

yıl kadar önce başka bir semte taşınmıştık. Şuan evimizin yerle bir olduğunu söylüyorlar. Biz 

henüz evimizi görmedik. Devlet evimizin kamulaştırma adı altında bizden alacağını söylüyor. 

Biz bu kamulaştırmaya karşıyız. Bizimle konuşmuş değil. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyoruz.” 

 

KONUT HAKKI İHLALİ 

 

05 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Kevser Kelekçier, şu beyanlarda 

bulundu: “  Yaklaşık 2 hafta önce saat 10.00’da misafirlikten eve döndüm. Ortalıkta hiç 

kimse yoktu. İçeri girmemle silah sesleri geldi. Balkona çıktım üst yolda akrepler silah 

sıkıyordu. Sokakta bile kimseler yoktu. Gece bakamadım. Sabah baktığımda balkon kapısında 

kurşun içeri girerek oradaki ranzaya değmişti. Mermi çekirdeği halen yerdeydi. Bunu kasti 

olarak yapıyorlardı. Bunu yapanlardan davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

01 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Şefika Ari, şu beyanlarda 

bulundu: Oğlum Fesih Ari, şuanda Erzurum Açık Cezaevinde kalmaktadır. Ancak yukarıda 

belirttiğim adreste evi var ve eşyaları içinde dayalı döşeliydi. Sokağa çıkma yasağı 

olduğundan beri eve gidip bakma şansımız olmadı. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz. 
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Evimizden oluşan ve oluşacak zararlardan dolayı bu konuda şikâyetimi bildirmek istiyorum. 

Maddi ve manevi zararımın tazmini için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” 

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

14 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Muazzez Çetin, şu beyanlarda 

bulundu: “Belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyordum. Ta ki Sur’da sokağa çıkma yasağı 

başlatılana kadar. Çatışmalar ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde, 1 günlük 

yasağın kaldırıldığı günden 4 gün sonra, polis güçlerince evden çıkarıldık. Evden 

ayrıldığımızda herhangi bir eşya ya da elbise yanımıza alamadık. İzin vermediler. O günlerde 

evimizde hiçbir hasar yoktu. Ev kocamın ailesine ait yani bizimdi. Biz 5 kişilik bir aileyiz. 3 

çocuğum var. 3 çocuğumdan 2’si okula gidiyordu. Ancak yasak olduğundan sonra hiç okula 

gidemediler. Evimizin ne halde olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Şuan da Bağlarda kaynanamın 

yanına sığındık. Kaynanam da kira da oturuyor. Kirası 430 TL’dir. Kira verme konusunda 

yardımcı olmamız gerekiyor. Ancak son 3 aydır kira veremiyoruz. Kocamın sabit bir işi yok. 

Yeşil kartlıyız. Valiliğe başvurduk. Sosyal yardımlaşma sadece 1 defa 500 TL verdiler. 

Belediye’ye de başvurduk ama para ya da gıda yardım alamadım. Evim de beyaz eşyalarımız 

vardı ve hepsi yeniydi. Geçen yıl zor koşullarda aldık. Evimi ve eşyalarımı merak ediyorum. 

Biran evvel hasarımın tespitinin yapılmasını, zararlarımızın devlet tarafından karşılanmasını 

istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”   (İHD Diyarbakır 

Şubesi)  

 

28 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ruken Güzelaslan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ben Yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Yaklaşık 5 aydır 

Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile birlikte kiralık olarak kullandığım evden çıkmak 

zorunda kaldık. Yeni evliyim ve 1 yaşında bir çocuğum var. Eşimle birlikte annemin evinde 

kaldık. Şimdi Bağlarda kiraladığımız bir evde kalıyoruz. Eşimin az geliriyle geçinmeye 

çalışıyoruz. Sosyal yardımlaşmadan 3 defa kira yardımı aldım. Şuanda evin ne halde 

bilmiyorum. Tüm çeyiz eşyalarım da evde kaldı. Hepsi yeniydi. Maddi ve manevi 

mağduriyetimin giderilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

DİĞER BAŞVURULAR 

 

04 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hatice Çalışkan, şu beyanlarda 

bulundu: “05.06.2015 tarihinde Diyarbakır’da HDP Mitinginde meydana gelen patlama 

sırasında elimden yaralandım. Uzun bir süre tedavi gördüm. Bir ay önce emniyette ifadem 

alındı ve şikâyetçi oldum. Sorumluların yargılanması için ve diğer haklarım için sizden bu 

konuda hukuki sunmanızı talep ederim.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

04 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Reşat Budak, şu beyanlarda 

bulundu: “Ağabeyim olan Fadıl Yararlık eşi Münevver Yararlık ile birlikte Sur ilçesi Hasırlı 

Mahallesinde yaşamaktadırlar. İkisi de 55-56 yaşlarındadırlar ve rahatsızlıklarından 

kaynaklı sürekli tedavi görmeleri gerekmektedir. Sur ilçesinde bir ayı aşkın bir süredir devam 

eden sokağa çıkma yasağından dolayı hiç dışarı çıkamamakta ve tedavilerini 

yaptıramamaktadırlar.  Daha önce telefon ile görüşebiliyorduk, ancak uzun süredir telefon ile 

de bilgi alamıyoruz. Ağabeyim ve yengemin hayatından endişe etmekteyiz. Onlardan haber 

alabilmemiz, bulundukları yerden alabilmemiz ve tedavilerini sağlayıp güvenliklerinin 

sağlanmasını talep etmekteyiz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 
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04 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Nihal Işık, şu beyanlarda 

bulundu: “ Dayım olan Cevad Ortaeri, Sur ilçesi Hasırlı Mahallesinde yalnız yaşamaktadır. 

Dayım 78 yaşlarındadır ve rahatsızlıklarından kaynaklı sürekli tedavi görmeleri 

gerekmektedir. Sur ilçesinde bir ayı aşkın bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağından 

dolayı hiç dışarı çıkamamakta ve tedavilerini yaptıramamaktadır.  Daha önce telefon ile 

görüşebiliyorduk, ancak 15 gündür telefon ile de bilgi alamıyoruz. Dayımın hayatından 

endişe etmekteyiz. Dayımdan haber alabilmemiz, bulunduğu yerden alabilmemiz ve 

tedavilerini sağlayıp güvenliğinin sağlanmasını talep etmekteyiz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)  

 

04 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Orhan Kaya, şu beyanlarda 

bulundu: “09.12.2015 gece saat 23.30 civarında ağabeyim olan Mehmet Kaya, kendi evinin 

kapısına çıkarak sigara içmek istemiş. O esnada etrafına bakınıyormuş. Etrafta ne olup 

bittiğini anlamaya çalışmış. O tarihten beri kendisinden haber alamıyoruz. Emniyette ve 

Savcılığa kayıp başvurusunda bulunduk. Bize herhangi bir bilgi henüz verilmedi. Ağabeyimin 

hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

04 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Nihal Işık, şu beyanlarda 

bulundu: “ Dayım olan Cevad Ortaeri, Sur ilçesi Hasırlı Mahallesinde yalnız yaşamaktadır. 

Dayım 78 yaşlarındadır ve rahatsızlıklarından kaynaklı sürekli tedavi görmeleri 

gerekmektedir. Sur ilçesinde bir ayı aşkın bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağından 

dolayı hiç dışarı çıkamamakta ve tedavilerini yaptıramamaktadır.  Daha önce telefon ile 

görüşebiliyorduk, ancak 15 gündür telefon ile de bilgi alamıyoruz. Dayımın hayatından 

endişe etmekteyiz. Dayımdan haber alabilmemiz, bulunduğu yerden alabilmemiz ve 

tedavilerini sağlayıp güvenliğinin sağlanmasını talep etmekteyiz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)  

 

14 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Huriye Demir, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Mahsun Demir, 4 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Oğluma müebbet hapis 

cezası verildi. Daha önce Tokat ve Siirt’ten sonra şimdi Samsun/Bafra Cezaevinde 

bulunmaktadır. Eşim vefat etti. Maddi durumum da oğlumu Bafra’da ziyaret etmeye elverişli 

değildir. Ayrıca kanser, şeker ve yüksek tansiyon hastasıyım. Bu nedenle oğlumun Siverek, 

Bingöl veya Diyarbakır ilindeki cezaevlerinden birine sevkinin yapılmasını talep ediyorum.”  

(İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

15 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Berfin Çelik, şu beyanlarda 

bulundu: “Babam Mehmet Çelik, 5 Haziran 2015 Diyarbakır’da tarihinde HDP tarafından 

yapılan seçim mitinginde meydana gelen patlamada sağ ayak diz altından, bileğe kadar olan 

bölgeden yaralandı. Oradan Araştırma hastanesine götürüldü. Ameliyata alındı. 7 ameliyat 

geçirdi ve halen iyileşmemiş, tedavisi devam etmektedir. Birkaç ameliyat daha yapılması 

gerekiyor. Babam şuanda yatalak ve iş yapamaz durumdadır. Sizden dosyanın takibi ve 

maddi-manevi davanın açılmasını talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

18 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hatice Tekdağ, şu beyanlarda 

bulundu: “Eşim Ali TEKDAĞ, 21 yıl önce devlet tarafından gözaltına alındıktan sonra 

kendisinden bir daha haber alamadık. 13.01.2016 günü saat 14.10 civarında oğlum 

Ramazan’ ı “0507 457 98 21” cep telefonu numarasıyla, kendini emniyet mensubu olarak 

tanıtan kişi, eşimin İsviçre’de olduğunu söylemiştir. Açıkçası bu şahsın bizi rahatsız edip 

acımızla alay ettiğini, acımızı yineleyerek manevi değerlerimize hakaret ettiğini düşünüyoruz. 

Söz konusu bu iddianın gerçek olup olmadığının araştırılması ve gerçek olmaması 

durumunda acımızla alay ettiğini düşündüğümüz kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan bu 
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şahsın tespiti ile hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep ederiz. Yukarıda arz ve 

izah olunan nedenlerden ötürü kendini emniyet mensubu olarak tanıtan şahsın iddiasının 

gerçek olup olmadığı, bu şahsın tespiti ile hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını 

talep derim.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

18 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Ali Barut, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Ergül Barut, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde kalmaktadır. 1,5 yıldır 

Kahramanmaraş cezaevinde bulunmaktadır. Ona ırkçılık uygulaması yapılıyor ve işkence 

ediliyor. Hastalanıyor tedavisi yapılmıyor. Yaşanan çatışmalı ortamdan dolayı oğluma 

baskılar arttı. Dilekçeleri herhangi bir isteği veya şikâyeti göz önüne alınmıyor. Benim engelli 

raporum var. Onu ziyarete gidemiyorum. Bir defa kızım ile beraber özel araba sayesinde 

gidebildim. Oğlumun durumunu elime verdiği selpak içindeki mektupla öğrendim. Acil olarak 

sizden oğlum için yardım istiyorum. Oğlumun naklinin Diyarbakır, Siverek ve Mardin 

cezaevlerinden birine yapılmasını istiyorum. Nakil ücretini tarafımdan karşılanacaktır. 

Oğlumun mektubu, benim raporum ve oğluma gönderdiğim paranın makbuzu ilişiktedir. 

Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

18 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Murat İpek, şu beyanlarda 

bulundu: “Yaklaşık 15 gündür KYK’ya bağlı Malid Bin Velid yurdunda, polislerin 

öğrencilerle aynı alanda bir bloka yerleştirilmelerinden kaynaklı öğrencilerden ciddi tepkiler 

oluşmaktadır. Eli silahlı kimselerle aynı alanda olmanın psikolojik ve vicdani rahatsızlığı 

bulunmaktadır. Öğrenci konseyi eşbaşkanı olarak öğrencilerden tarafımıza şikâyetler 

gelmektedir. Bizde gözlemlemekteyiz. Toplumun aydın geleceğinin eli silahlı, hayata siyah 

beyaz bakan kim oldukları bilinmeyenlerle kalmasını kabul etmiyoruz. Bildiğiniz gibi Sur 

ilçemizde yaklaşık elli gündür aralıksız savaş devam etmektedir. Biz öğrenciler her sabah 

silah sesleri ile derslere gitmekteyiz. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar yaşamını yitirmektedirler. 

Bunun acısını çekmekteyiz. Akşam dinlenme alanlarımıza çekildiğimizde belki o çocukları 

öldüren insanlarla aynı alanı paylaşmak vicdanımızın tahammül edemeyeceği bir noktadır. 

Son olarak öğrencilerle eli silahlı kimselerin bir arada kalmasını istemiyor. Kentte silah 

sesleri, çocuk ölümleriyle derslere girmek istemiyoruz. Yaklaşık 500 kişilik güvenlik güçleri ve 

ne zaman gideceği belli değil denilmektedir. Bütün bunlardan kaynaklı olarak sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

25 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Salih Taşar, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Yılmaz Taşar, 4 aydan beridir Elbistan Cezaevinde bulunmaktadır. 

Benim maddi durumum elvermediğinden ve uzak olduğundan yanına gidip onu ziyaret 

edemiyorum. Ayrıca oğlum ayağından ve elinden rahatsızdır. Ayağındaki nasırdan dolayı 

yürüyemiyor. Bir elindeki 3 parmak tutmuyor. Kendisinin askerliğe elverişsiz olduğuna dair 

raporu da mevcuttur. Benim bir oğlum daha Ankara/Sincan cezaevindedir. İkisine birden 

yetişemiyorum. En azından bu oğlumu bana yakın bir yere verseler ben de manevi açıdan 

yaşadığım bu acıdan kurtulmuş olurum. Oğlumun Diyarbakır, Batman ve Mardin 

cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ederim.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

27 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Harun Avunan, şu beyanlarda 

bulundu: “Kardeşim Emrah Avunan, 19 Haziran 2015 tarihinde normal asker olarak Sivas 

Temeltepe’ye gitti. Bir ay kadar kaldıktan sonra hiç izin kullanmadan Elazığ Toplama 

Merkezi’ne geldi. Yaklaşık olarak 10 gün orada kaldı. 28-29 Temmuz 2015 tarihleri arasında 

oradan Cizre Kabul Toplama Merkezine sevk edildi. Kendisiyle irtibat halindeydik. Ondan 
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sonra bir anda irtibatımızı kaybettik. Yaklaşık 20 gün geçtikten sonra tedirgin olmaya 

başladık. Ardından Cizre KTM’yi aradık. Bize görev yeri olan Bağlıca Gürvil Üs 

Bölgesindeki karakola gönderdik dediler. Biz de bu sefer gideceği karakolu aradık. Bizlere 

kardeşimin oraya gitmediğini ve Cizre’de olması gerektiğini söylediler. Ardından da babam 

Cizre’ye gitti. Oradaki askeri yetkililerle görüştü. Hatta Elazığ’dan gelen askerleri hava 

alanından ben aldım diyen yetkili sizin oğlunuz onların arasında değildi. Ama biz 7-8 gün 

içerisinde görüştük. Cizre’de olduğunu söylemişti. Ona para gönderdik ve Cizre KTM’nin 

içindeki ATM’lerden para çektiğine dair elimizde dekont var haber alamadığımız için Cizre 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunduk. Ancak geçen süre zarfında 

herhangi bir gelişme yaşanmadı. Biz kardeşimin yaşamından endişe ediyoruz. Bu konuda 

sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hürriye Demir, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Mahsum Demir, yaklaşık 1yıl önce Bafra Kapalı Cezaevine sürgün edildi. 

Ben kan kanseri ve yaşlı olmam sebebiyle Diyarbakır’dan Samsuna oğlumu görmeye 

gidemiyorum. Bu sebeple hastalığım daha da ağırlaşmaktadır. Eşim 10 yıl önce vefat 

etmesinden dolayı biri özürlü 4 çocuğuma maddi anlamda destek olacak kimse 

bulunmamaktadır. Yaşlı ve ağır hasta olmam ile maddi olanağım bulunmamasından dolayı 

oğlumun naklinin Diyarbakır, Siverek ya da Batman illerinden birine yapılmasını istiyorum. 

Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

12 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Abdurrahman İçten, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Harun İçten, yaklaşık olarak 6 aydan beri kayıptı. Bu güne 

kadar kendisinden hiçbir haber alamadık. Çok aramamıza rağmen onun izine rastlamadık. 

Oğlum yabancı madde kullanan biriydi. Zaman zaman eve gelmiyordu. Kardeşinin 

ölümünden sonra balli içmeye başladı. Başarılı bir öğrenciydi. Son zamanlarda Surun içinde 

olduğunu duyduk. Ancak biz bu güne kadar kendisini görmüş değiliz. Ben ve eşim şeker 

hastasıyız. Üzüntüden dolayı hastalığımız daha da ilerliyor. Bu konuda gerekli girişimlerde 

bulunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

16 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sırrı Yeni, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Cüneyt Yeni, 24.12.2015 tarihinde Diyarbakır Şehitlik Semtinde 2 kişi 

ile beraber öldürüldü. Olayı gören görgü tanıkları ile görüştük. Ayrıca basına da yansıdığı 

kadarıyla oğlumun infaz edildiğini düşünüyoruz. Oğlum öldürüldüğünde silahsızdı. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

18 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Sidar Çelik, şu beyanlarda 

bulundu: “Babam Sıddık Çelik, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Maddi 

olanaksızlar ve annemin rahatsızlığından dolayı ziyaretine gidemiyoruz. 10 yıl 4 ay ceza 

almıştı. Siyasi hükümlüdür. 1 yıl 2 ayı kaldı. Nakil ücretini karşılayamıyorum. Annemin 

rahatsızlığıyla ilgili geçirdiği operasyon ve tedavisi sonucu belgeleri ilişiktedir. Şuan kısmi 

felçlidir ve yürüyemiyor. Sadece babamın emekli maaşı ile geçiniyoruz. Babamın Diyarbakır, 

Batman veya  Bingöl ilinde bulunan cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep 

ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

19 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Fikriye Tanrıkulu, şu beyanlarda 

bulundu: “(Fahri- Fatma, Sinem, Fatma Ateş ve dayısının torunu olan Mazlum Dolan) 

Belirtmiş olduğum kişiler Hasırlı mahallesinde bulunan eski karakolun karşısında ikamet 

eden amcamın oğlu Fahri Ateş ve ailesidir. Tüm aile yakın akrabamızdır. En son 18.02.2016 
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akşam saat 08.00 civarında fahri ve Fatma ile kısıtlı telefon imkanlarıyla konuştuk. Bize 

kendilerinin birkaç gün önce evlerine top mermisi isabet ettiğini ve Fahri Ateş bu saldırıdan 

sonra yaralandığını belirtti. Evlerinin bu saldırıdan dolayı kullanılamaz hale geldiğini ve 

şuan evlerini terk ettiklerini söylediler. 5 aile ile birlikte bodrumda kaldıklarını söylediler. 

Yaklaşık 30 kişi yaralılarla birlikte mahsur kaldıklarını dün akşam söylediler. Birde 

söyledikleri en son olayda da beyaz bayrakla çıkmaya çalışan bir kişi güvenlik güçleri 

tarafından vurulmuş. Yaralı olan tüm akrabalarımın can güvenliği ve hayati tehlikesi 

bulunmaktadır. Acilen ulaşılması gerekmektedir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

22 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Adem Tarim, şu beyanlarda 

bulundu: “Kızım Remziye ve 2 torun olan Şevdin ile Beritan yaklaşık olarak 80 günden beri 

Sur içinde kalıyor. 2 erkek çocuğu da benim yanımda kalıyor. Kocası cezaevinde olduğundan 

dolayı kendisine bakacak kimsesi yok. Sur’da mecbur olduğu için kalıyordu. En son 

21.02.2016 tarihinde kendisiyle telefondan yaptığım görüşmede bir bodrumdayız bir 

arkadaşım Amine bir çocuğu da burada ve 6 aile kalıyoruz. Yan tarafımızda bodrumlarda 

kalanların da olduğunu” söyledi. Etrafımız sürekli bombalanıyor, yanan evler var her taraf 

yanıyor, durumumuz iyi değil her an hepimiz ölebiliriz. Bizi kurtarın çıkamıyoruz, dedi. Bu 

konuda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

08 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Halim Tanrıkulu, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Ahmet Tanrıkulu, Bağlar Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışıyordu. 

07.03.2016 tarihinde saat 17.00 civarında bankadan maaşını alıp geleceğini söyledi. Ve 

ondan sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Telefonuna da ulaşamadık. Telefonu bir 

ara açıktı ama cevap vermedi. Ancak bir süre sonra telefonu kapandı. Kendisine 

ulaşamıyoruz. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep 

ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

09 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hamide Öklav, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Murat Öklav, 9 yıldan beridir cezaevinde bulunmaktadır. Yaklaşık 

olarak 5 yıldan beri de E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Tahliyesine 1 yıl kalmasına 

rağmen açık cezaevine alınmıyor. Ben ve eşimin sağlık durumu iyi değildir. Hem yaşıyız hem 

de hastayız. Maddi durumumuz iyi olmadığından dolayı 9 yıldan beridir oğlumun görüşüne 

gidememekteyim defalarca hem oğlum hem ben nakil için dilekçe vermemize rağmen ret 

edildi. Oğlumun Diyarbakır ve ilçelerinde bulunan cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını 

talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

10 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Emra Çınar, şu beyanlarda 

bulundu: “Kardeşim Ramazan Uslu, annem ve diğer akrabalarımla birlikte Surun Fatih 

mahallesinde oturuyorlardı. Sur’da 2 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilince Ramazan 

ortadan kayboldu. Yasak birkaç saatliğine kaldırıldığında, annem gidip Ramazan’ı Sur’da 

aradı. Ramazan’ı Sur’da görüyor. Gel gidelim diyor. Ramazan çıkmak istemiyor. Elimizde net 

bir bilgi olmamakla birlikte, kimisi içeride olduğunu, kimisi de dışarıda gördüğünü, kimisi 

öldüğünü söylüyor. Kardeşimin kaybolmasından sonra amcamın oğlu karakola gidip kayıp 

ilanı verdi. Kardeşimin akıbetini öğrenmek için sizden destek talep ediyorum.”  (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

10 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan A.K, şu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum A., 2 Aralık 2015 tarihinde Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasağından 20 gün önce 
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ortadan kayboldu. Biz fiskaya’da oturuyorduk. Bu çatışmalı süreç nedeniyle 3 Mart’ta evi 

Antalya’ya taşımak zorunda kaldık. Ben şuan oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Fakat 

Sur’da Aralık ayında birkaç saat yasağa ara verilince, oğlumun bir arkadaşı, Ali’yi Sur’da 

bisiklet sürerken görmüş, erzak taşıyormuş. Bunun dışında bir haber alamadım. Bu bilgiden 

sonra oğlumun Sur’da olabileceğini düşünmeye başladım. Ben yine hatırladığım kadarıyla 

yaklaşık 2 ay önce biri bana oğlumun omzundan yaralandığını, bir bodrumda olduğunu 

söyledi. Fakat bu bilgi doğru mu bilemiyorum. Aslında oğlumun şuan Sur’da olup olmadığını 

da net bilmiyorum. Oğlumun akıbetine ilişkin sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

17 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Murat Köken, şu beyanlarda 

bulundu: “Akrabam olan Ramazan Uslu, Sur’da ailesi ile birlikte kalıyordu. Olaylar 

başladıktan sonra ailesi (annesi, 2 kız kardeşi ve ablası) evlerini terk ederek yanımıza 

sığındılar. Hala birlikte kalıyoruz. Ama Ramazan’dan o günden beridir hiçbir haber 

alamadık. Zaten yasaklardan dolayı eve de gidemedik. Herhangi bir yere başvurmadık. Ben 

ve ailesi oldukça merak ediyoruz. Can güvenliği ya da sağlığı ve yaşamıyla ilgili biran evvel 

bilgi almak istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD 

Diyarbakır Şubesi) 

 

19 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Polat, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Aziz Polat, belirttiğim adreste ikamet ediyordu. Oğlum amcasının 2. 

Sanayi de demir doğrama işinde çalışıyordu. Ancak 14.03.2016 tarihinde akşam eve gelmedi. 

O günden beri tüm yaptığımız aramalara rağmen bulamadık. Başvurduğumuz Bağlar polis 

karakolu, hastanelerde de bulamadık. Ayrıca TEM Şubeden de sorguladık. Bu konuda sizden 

destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

22 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Bozan Bozkurt, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Faysal BOZKURT, KCK-Dicle dosyasındaki kesinleşen cezası 

nedeniyle 20 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Oğlumun 

18 aylık bir cezası var. 6 Mart’taki firar olayı nedeniyle 15 Mart’ta oğlum Faysal Osmaniye 

Cezaevine oradan da Şakran T 1 Kapalı Cezaevine gönderildi. Oğlum evli ve 6 aylık bir 

çocuk sahibidir. Hem annesi olarak hem de eşi onun görüşüne gidemediğimizden dolayı 

endişe ediyoruz. Oğlumun bulunduğu Şakran T 1 Kapalı Cezaevi ikamet ettiğimiz Diyarbakır 

iline uzak olduğundan dolayı hem sağlık olarak hem de maddi olarak imkânımız 

olmadığından görüşüne gidemiyoruz. Benim Yüksel Bozkurt adında diğer bir oğlum da 

Siverek T Tipi Kapalı Cezaevinde olduğundan dolayı Oğlum Faysal Bozkurt’un da Siverek T 

Tipi Kapalı Cezaevine naklinin yapılmasını talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

23 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mukaddes Bayram, şu beyanlarda 

bulundu: “Eşim Mahir Bayram, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. Benim bel fıtığım var ve bu nedenle raporumda mevcuttur. Ayrıca maddi 

imkânım yok. Bu nedenle ben sadece 6 ayda bir defa eşimi ziyaret edebildim. İlkokul 3. Sınıfa 

giden bir oğlumuz var. Oğlum ise babasını hiç ziyaret edemedi. Bu nedenle psikolojisi 

bozuldu. Gayet başarılı bir öğrenciyken şimdi okula sürekli devamsızlık yapmaktadır. Eşimi 

uzun süredir görememiş olduğumuz için ben ve oğlum büyük üzüntü yaşamaktayız. Bu nedenle 

eşimin Diyarbakır, Mardin veya Siverek Cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep 

ediyorum. Eşimin cezaevine naklinin yapılması halinde cezaevi nakil masrafını kendim 

karşılayacağım. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır 

Şubesi) 
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26 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Enver Kaçma, şu beyanlarda 

bulundu: “Kardeşim Faruk Kaçma, 14.03.2012’den beri kayıptır. Tüm aramalarımıza 

rağmen bulamadık. Babamla sorun yaşamamıştı ve kayıplara karıştı. Bir daha haber 

alamadık. 21.02.2016 tarihinde Diyarbakır TEM’den aradılar. Sur’da çıkan çatışmada ölü 

ele geçmiş, sizin kardeşiniz olduğu kanısındayız. Bunun üzerine Mersin’den çıkıp geldik. 

Cenaze araştırma hastanesindeydi. Teşhis ettik. Ancak bize vermediler. DNA Testi istediler. 

Bir haftadır ailece burada perişanız. Teşhis etmemize rağmen bize vermediler. DNA için 

bekletiliyoruz. Ne zaman çıkacağı belli değil. Mağduruz ve cenazemizin bize verilmesi için 

sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

31 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Gıyasettin Yüce, şu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Yakup Yüce, 13 Mart 2016 Pazar günü sabah saat 07.00 civarında evden 

ayrıldı. O günden beri kendisinden bir daha haber alamadık. O günden beridir de telefonu 

kapalı ve ulaşamadık. Oğlum Yakup henüz 16 yaşında olup 3.sınıf öğrencisidir. 13 Mart 

Pazar günü Tekirdağ ve İstanbul’ dara aramalar başlattık, ama hiç bir sonuç alamadık. 

Aradan gecen 2.günün sonunda emniyette başvurduk ilgilenmediklerini beyan ettiler bizde 

ailesi olarak Çerkez köy Jandarma Karakoluna müracaat ettik. Oradan da bir sonuç 

alamadık. Ancak oğlumun okul arkadaşlarından edindiğimiz bilgilere göre Hüseyin adında 

34 yaşında inşaat işçisi olduğunu söyleyen kişi ile görülmüş. Ama aynı kişi oğlumun kayıp 

olduğu günden beri o da yok. Oğlumun nerede olduğunu ve kimlerin götürdüğünü bilmiyoruz. 

O adam oğlumu İŞİD’e götürmesinden korkuyorum. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. 

Çetelerin eline geçmesinden endişe ediyorum. Oğlumun bulunması için sizden detek talep 

ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

07.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Meliha Ergin, şu 

beyanlarda bulundu: “25 yıldır Dabanoğlu mah. Ortakarataş sok. no:25 Sur adresinde 

oturmaktayım. Sokağa çıkma yasakları nedeni ile evlerimizin camları kırıldı ve şarapnel 

parçaları evimizin her yanına dağıldı. Bu esnada yiyecek, içecek ve sağlıkla ilgili 

ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorduk. Şuan çatışmalar sırasında evimizin damına düşen ve 

patlamamış bir mühimmat var. Biz defalarca kez polise söyledik. Polis bize biz buna 

karışmayız, patlamaz ancak keşif için geldiklerinde hallederler dedi. Evde eşim ve çocuğumla 

birlikte 4 kişi kalıyoruz. Damımızda bulunan patlayıcı maddeyle ilgili olarak çocuklarım, eşim 

ve ben risk altındayız. Bu nedenle yukarıda belirttiğim adresin damında bulunan patlamamış 

mühimmattın herhangi bir kişiye zarar vermeden olduğu yerden alınması veya imha edilmesi 

ile ilgili işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.” 
 

04.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salim Çiftkuran, şu 

beyanlarda bulundu: “Yeğenim olan Şahin Çiftkuran, Sur’da dedesinin yanına gitmişti. 

Sokağa çıkma yasağı başladığından beridir kendisinden bir haber alamadık. Her tarafa haber 

verdik, tüm akrabalara sorduk tespit edemedik. Bu güne kadar ölüsü veya dirisini görmedik. 

DNA testi için kan verdik eşleşen ve bize ulaşan bir haber yok. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.” 
 

10.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İhsan Noyan, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben şuanda Tokat Açık Cezaevinde kalmaktayım. Cezam 1 yıl 3 ay 

kaldı. Daha sonra tekrar dava görüldü ve beraat ettim. Ancak yazdığım hiçbir dilekçem 

işleme alınmamıştır. Bunun nedenini sorgulattım. Her gittiğim cezaevinde bana sorun 
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çıkartılıyor. Bunu yaptıran da Şanlıurfa Cezaevi 1. Müdürü Ergin Dinç’tir. Şuanda burada 

keyfi olarak tutulmaktayım. Kimse bana sahip çıkmıyor ve davamı da takip eden kimse yok. 

Bu yüzden sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 
 

12.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Leyla Işıktaş, şu 

beyanlarda bulundu: “Eşim Nihat Işıktaş, 2013 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. 

Şuanda 3 ayı kalmış. Denetimli serbestlikten yararlanmak için dilekçe Savcılığa göndermiş 

ancak ret edilmiş. Siverek İnfaz Hâkimliğine itiraz edilmiş ancak buna rağmen denetimli 

serbestlikten yararlandırılmamaktadır. Bu konuyu infaz hâkimliği ile görüşmek için bir 

avukatın yönlendirilmesini talep ediyorum.”  
 

23.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sema Nergiz, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben eşim olan Nurettin Altun ile evlendiğimde yaşım küçük olduğu 

için resmi nikah yapamadım. Dini nikahla evlendik. Bir oğlum oldu ve yaklaşık 23 yıl önce 

eşimi kaybettim. Resmi nikahım olmadığı için eşimin maaşından yararlanamıyorum. Eşimin 

sigortası vardı. Ancak üzerine herhangi bir malı yoktur. Eşim ölünce oğluma hamileydim. 

Oğlum mahkeme kararıyla eşimin üzerine kaydettim ve oğlum şuan 18 yaşına kadar 

babasının maaşını aldı. Ancak şuan yaşı dolduğu için maaş alamıyor. Ben kiracıyım, 

çalışmıyorum, maddi olarak zor durumdayım. Eşimin maaşının bana verilmesi için resmi 

nikahım olması gerekiyor. Eşimin tüm ailesi ile de ilişkilerim devam ediyor.  Bende eşimin 

maaşını almak istiyorum bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  
 

23.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Selim Esen, 

şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Özkan Esen, Ekim 2014 tarihinde çalışmak üzere 

gittiği Şanlıurfa / Akçakale’de Diyarbakır’dan tanıdığı Abdurrahman Sarıdağ, tarafından 

İŞİD’e satıldı. Oğlumdan o tarihten itibaren haber alamıyoruz. Oğlumun telefon numarasını 

aradığımda telefonu Mehmet Selim açıyordu ve kendisinin Suriye’de olduğunu söylüyordu. Bu 

şahsa oğlumu sorduğumda ise oğlumu aramamamı söyleyip beni ölümle tehdit ediyordu. 

Bana oğlumun Kuzey Irak’ta öldüğünü söyleyip elbiselerinin de kendisinde olduğunu söyledi. 

Abdurrahman ve Mehmet Selim’i Şehitlik semtinde fırında çalışıyor diye biliyorum. Onlar 

bildiğim kadarıyla İŞİD adına faaliyet yürütüyorlarmış. Yukarıda belirtmiş olduğum sebepler 

ışığında oğlumu kaçırıp İŞİD’e götüren, hukuk dışı işlemleri uygulayan ismini belirttiğim 

kişilerden şikâyetçi olduğumu belirtir, bu konuda yapılacak soruşturma sonucunda sorumlu 

olan kişiler hakkında kamu davası açılmasını talep ediyorum.” 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Özlem Akın, bulunduğu 

beyanlarda özetle; Kobani protestoları sırasında tutuklandığını belirterek, derneğimizden 

hukuki yardım talebinde bulunmuştur. Akın, daha sonra çıkarıldığı mahkemece serbest 

bırakıldı.  

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Velat Cengiz’in ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Velat Cengiz’in (1990 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 

getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu.  

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Serdar Doğan’ın ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Serdar Doğan’ın (1989 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 
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getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Tayyip Elbir’in ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Tayyip Elbir’in (1996 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 

getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Abdulselam Değer’in 

ailesi, bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Abdulselam Değer’in (1992 doğumlu) 

Nusaybin’deki çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren 

ve Urfa’ya getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda 

olmadığını, bu nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden 

hukuki destek talebinde bulundu. 

          

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Yunus Dilmaç’ın ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Yunus Dilmaç (1992 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 

getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Necmettin Doğan’ın 

ailesi, bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Necmettin Doğan’ın (1998 doğumlu) 

Nusaybin’deki çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren 

ve Urfa’ya getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda 

olmadığını, bu nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden 

hukuki destek talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan İlyas Türkan’ın ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları İlyas Türkan’ın (1994 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 

getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Samet Dursun’un ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Samet Dursun’un Nusaybin’deki çatışmalarda 

hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya getirilen cenazeler 

arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu nedenle DNA 

eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek talebinde 

bulundu.  

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Kader Uzinca’nın ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Kader Uzinca’nın Nusaybin’deki çatışmalarda 

hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya getirilen cenazeler 
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arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu nedenle DNA 

eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek talebinde 

bulundu.  

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Abdullah Ak’ın ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Abdullah Ak’ın Nusaybin’deki çatışmalarda 

hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya getirilen cenazeler 

arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu nedenle DNA 

eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek talebinde 

bulundu.  

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Zeyit Adyaka’nın ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Zeyit Adyaka’nın Nusaybin’deki çatışmalarda 

hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya getirilen cenazeler 

arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu nedenle DNA 

eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek talebinde 

bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Nurullah Bozan’ın 

ailesi, bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Nurullah Bozan’ın (1989 doğumlu) 

Nusaybin’deki çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren 

ve Urfa’ya getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda 

olmadığını, bu nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden 

hukuki destek talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Mehmet Reşit Alp’in 

ailesi, bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Mehmet Reşit Alp’in (1989 doğumlu) 

Nusaybin’deki çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren 

ve Urfa’ya getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda 

olmadığını, bu nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden 

hukuki destek talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Yılmaz Kalan’ın ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Yılmaz Kalan (1989 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 

getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Nesim Atabey’in ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Nesim Atabey’in (1996 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 

getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Çınar Özdemir’in ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Çınar Özdemir’in Nusaybin’deki çatışmalarda 

hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya getirilen cenazeler 
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arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu nedenle DNA 

eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek talebinde 

bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Mazlum Eren’in ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Mazlum Eren’in (1991 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 

getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Aydın Ertürk’ün ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Aydın Ertürk’ün (1990 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 

getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Abdullah Oral’ın ailesi, 

bulundukları beyanlarda özetle;  Çocukları Abdullah Oral’ın (1988 doğumlu) Nusaybin’deki 

çatışmalarda hayatını kaybetmiş olabileceğini, çatışmalarda yaşamını yitiren ve Urfa’ya 

getirilen cenazeler arasında olabileceğini, cenazelerin teşhis edilir durumda olmadığını, bu 

nedenle DNA eşleşmesi için kan vermek istediklerini belirterek, derneğimizden hukuki destek 

talebinde bulundu. 

 

2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Baran Eman, bulunduğu 

beyanlarda özetle; Nusaybin’de gözaltına alındığını, ardından tutuklanıp Mardin Cezaevine 

götürüldüğünü, daha sonra ise buradan alınarak Midyat Cezaevine götürüldüğünü, siyasi 

tutuklu olmasına rağmen adli suçluların bulunduğu koğuşa konulmak istendiğini, buna itiraz 

ettiğinde ise tek kişilik hücreye konulduğunu belirterek, derneğimizden hukuki yardım 

talebinde bulundu. 

 


