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10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı‟nda binlerce barışsevere yönelik alçakça ve 

insanlık dışı gerçekleştirilen bombalı saldırıyı binlerce kez lanetliyoruz. Bu saldırıyı 

gerçekleştirenler, hiç şüphesiz kandan beslenen, insan yaşamının kutsallığını hiçe sayan 

zalimler ve zorbalardır. Bu saldırının failleri ve organizatörleri bilmelidirler ki, barış davası 

uğruna bedel ödemeyi göze almış biz barışseverler, baskılar karşısında asla boyun 

eğmeyeceğiz! Barış iradesini her koşul altında ve kararlılıkla layığıyla taşıyacağımıza ve 

mücadelemizi her zamankinde daha fazla yükselteceğimize söz veriyoruz. Saldırıda katledilen 

yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, yaralı yoldaşlarımıza da sağlıklarına kavuşmaları 

temennisinde bulunuyoruz.  

 

İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 9 Ay Ġnsan 

Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız.  

 

2 buçuk yılı aşkın bir süre devam eden çatışmasızlık ve çözüm arayışları, 24 Temmuz‟dan bu 

yana yerini yeniden çatışmalı bir ortama bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin (TSK) 24 

Temmuz 2015 tarihinde Kandil bölgesine yönelik gerçekleştirdiği hava bombardımanı 

ardından, askeri operasyonlar, PKK eylemleri ve sivil yerleşim alanlarında gerçekleştirilen 

kapsamlı polis operasyonları ile dur durak bilmeyen çatışmalı bir süreci girildi. Ve sadece 

birkaç ay içersinde sayıları yüzleri bulan masum siviller, örgüt militanları, askerler, polisler 

yaşamını yitirdi.  

 

Bu yılın Şubat ayında hükümet yetkilileri ve İmralı heyeti tarafından ortak basın toplantısı ile 

açıklanan 10 maddelik ve çözüm sürecinin ilkesel çerçevesini belirleyen deklerasyon, 

istendiğinde toplumsal barışın nasıl tesis edilebileceğini ve bunun mümkünlüğünü bütün 

ülkenin şahitliğinde ortaya koymuştur. Ne var ki, bu süreci buzdolabına kaldırıp anahtarını da 

cebinde saklayan, tanımamazlık ve inkar tutumu ile pekiştirilen geleneksel ve tekçi devlet 

mantığı, çatışmalı ortama kapı aralamakla kalmamış, toplumsal barış ve huzuru 

yakalayabilme fırsatını da bu ülkede yaşayan halklardan adeta çalmıştır. 

 

Çözüme dair sürecin işlevli ve sürdürülebilir olmasının yolu hiç şüphesiz ki, tutarlı, ilkeli ve 

samimi politikalarla mümkündür. Ancak altını çizmek gerekir ki, AKP hükümeti bu sınavı 

başarı ile verememiştir. PKK militanlarının geri çekilmesini izleyen günlerden bu güne, 

maalesef çözüm mantığını olgunlaştıracak somut bir adım atmamış ve çözüm sürecinin 

rotasını seçim süreçlerinden elde ettiği kazanım ve kayıplara göre belirlemiştir. Nitekim 07 

Haziran seçimlerinde karşılaştığı güç kaybı ile dış politikada içine düştüğü belirsizliğin 

faturasını, çözüm sürecine çıkarmıştır.  

 

Çözüm süreci ile halklarda oluşan pozitif enerji ve güçlü barış umudu, her ne kadar yerini 

karamsarlığa bıraksa da, çatışmalı sürecin yarattığı tüm acıların içinden hep bir barış çığlığı 

olarak yükselmiş ve korunmuştur. Savaşa, kıyıma ve insanlık suçlarına karşı, halkların 

toplumsal barış arzusu ve iradesi net bir şekilde beyan edilmiştir. 

 

Bölgemizde insan hakları ihlalleri, maalesef 2015 yılının ilk 9 ayında hızından hiçbir şey 

kaybetmeden devam etmiş, son iki ayda yaşanan çatışmalı ortam ile birlikte ihlaller adeta 

tavan yapmıştır. 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, 
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ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar gibi pek çok değişik ve kategorik konularda açığa 

çıkmıştır. 

 

Çatışmasızlığın sona erdiği son 3 ay içersinde yaygınlaşan şiddetli çatışmalarda, onlarca örgüt 

militanı, güvenlik güçleri mensubu ve siviller yaşamını yitirmiştir. 2015 yılının ilk 9 ayında 

bölgemizde 105 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiş, 254 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. 

104 örgüt militanı yaşamının yitirirken, 4 örgüt militanı ise yaralanmıştır. Operasyon sırasında 

yaşanan çatışmaların ortasında kalan 9 sivil yurttaş yaşamını yitirirken, 40 yurttaş da 

yaralanmıştır.  80 kişi ise PKK militanları tarafından alıkonulmuştur. 9 aylık olarak 

açıkladığımız bu verilerin neredeyse tamamının, son 3 ayda meydana gelen çatışmalı ortama 

ait olan veriler olduğuna da, ayrıca dikkat çekmek istiyoruz. 

 

Askeri operasyonlar devam ederken, silahlı çatışma hukukunu uluslararası şekilde düzenleyen 

tüm insancıl hukuk kaideleri sistematik biçimde ihlal edilirken, ciddi insanlık suçlarının 

işlendiğine tanıklık ettik. Muş‟un Varto ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 

Ekin Wan kod isimli HPG militanı Kevsel Altürk‟ün cansız ve çıplak bedeninin teşhir 

edilmesi, Şırnak kent merkezinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu infaz edilen Hacı 

Lokman Birlik isimli yurttaşın zırhlı polis aracının arkasına iple bağlanıp yerlerde 

sürüklenmesi, sokağa çıkma yasağının konulduğu yerlerde başta çocuklar olmak üzere yaşamı 

yitiren sivillerin yaşam hakkının ihlal edilmesi, annelerin evlatlarının cansız bedenlerini 

günlerce derin dondurucularda saklamak zorunda bırakılması gibi korkunç  insanlık suçları 

işlendi. Bu yöntemler 1990‟lı yıllarda da denenmiş ve Türkiye‟nin AİHM‟de ve insanlık 

vicdanında mahkum edilmesi ile sonuçlanmış yöntemlerdir. Öte yandan askeri operasyonlarda 

kullanılan savaş jetlerinin yine örgüt militanlara ait mezarlıkları bombardımanına tabi tutması, 

dünyada neredeyse hiçbir çatışmalı ortam ve savaş deneyiminde karşılaşılmış bir durum 

olmadığını ifade etmek isteriz. Yine operasyonlar sırasında ormanlık yakıldı, doğa tahrip 

edildi. 

 

Son üç ay içersinde meydana gelen ihlallerin başında ifade etmemiz gereken bir diğer önemli 

konu ise, sivil yerleşim alanlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonel 

faaliyetlerde sırasında, sivil yurttaşların yaşam haklarının ihlal edilmesidir. İlan edilen sokağa 

çıkma yasaklarını takiben gerçekleşen operasyonlarda, çok sayıda sivil yurttaş, güvenlik 

güçleri tarafından kasti, keyfi ve hedef gözetecek şekilde ateşli silah kullanımı sonucunda 

yaşamını yitirmiştir. Öyle ki, bu operasyonlar sırasında mahallelere tanklarla top atışları 

yapabilecek kadar pervasızlaşan inanılması güç bir uygulamaya şahit olduk. „Kamu Düzeni‟ 

ve „Güvenlik‟ gerekçesinin ardına sığınılan bu hukuk dışı ve keyfi uygulamaların 

sürdürüldüğü 9 ayda bölgemizde, 63 sivil yurttaş yaşamını yitirmiş, 93 sivil yurttaş ise 

yaralanmıştır. Yüzlerce konut ve işyeri tahrip edilmiş, tedaviye erişim, enerji ve iletişim 

hakları ihlal edilmiştir.   

 

2015 yılının ilk 9 ayında bölgemizde, 74 toplumsal gösteriye müdahale edilmiştir. Güvenlik 

güçleri tarafından gerçekleşen orantısız müdahalelerde, 88 yurttaş çeşitli şekillerde 

yaralanmıştır. Sabahın köründe çoğunluğu kapıları kırılmak suretiyle bölgemizde 9 ayda, 

1975 ev baskını gerçekleştirilmiştir. Baskına maruz kalan evlerde yaşayan yurttaşların 

kafalarına silah dayatılmış, darp edilmiş, işkence ve kötü muamelede bulunulmuştur. 

Çoğunluğu bu ev baskınlarında ve toplumsal gösterilerde olmak üzere 293‟ü çocuk 3 bin 564 

kişi gözaltına alınmıştır. 41‟i çocuk 788 kişi ise tutuklanmıştır. Gözaltında ve gözaltı yerleri 

dışında cinsel saldırıya varan insanlık dışı muameleler gerçekleştirilmiş, bırakın yurttaşlık 

haklarını insanlık onuru hiçe sayılmıştır. Gözaltında 86 yurttaş işkenceye maruz kalırken, 87 
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yurttaş da ev baskınları ve sokak ortasında güvenlik güçlerinin şiddeti ile karşı karşıya 

kalmıştır. 

 

Hiçbir demokratik hukuk devletinde, denetlenemeyen ve kontrol altında tutulamayan, keyfi ve 

hukuk dışı davranmayı kendinde yasal ve meşru bir hak gibi gören „güvenlik birimleri‟ 

yoktur. Demokratik hukuk devletinde, hiç bir güvenlik görevlisini görevini ifa ettiği sırada 

tekbir getirirken, küfrederken, şiddet uygularken, etrafa rast gele gerçek mermilerle ateş 

açarken, mahalle duvarlarına ırkçı sloganlar yazarken göremezsiniz! O halde tüm bunların 

yaşandığı bir ülkede, polis yasalarının devletleştiğini iddia etmek abartılı olmayacaktır. Bu 

nedenle biz insan hakları savunucuları, dün olduğu gibi bu günde, gerek güvenlik 

görevlilerine ve gerekse de yerel mülki yetkililere geniş yetkiler tanınmasına olanak veren ve 

yürürlüğe giren güvenlik paketi yasalarının derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.    

 

Raporda, hapishanelerde ihlallerin belirgin olarak yaşandığı görülecektir. Özellikle sağlık 

hakkı ihlallerinin hala devam ettiğini,  282‟si ağır 721 hasta mahpusun cezaevlerinde adeta 

kaderine terk edilmiş durumda olduğunu ifade etmek istiyoruz. Cezaevlerindeki doluluk oranı 

nedeniyle gerçekleşen sürgünler, tecrit-izolasyon, haberleşme-ileteşim hakları, işkence ve 

kötü muamele yine hızından hiçbir şey kaybetmeden devam eden ihlaller arasındadır. PKK 

Lideri Sayın Abdullah Öcalan‟a 16 yıldır uygulanan tecridin ise, hukukla bağdaşır hiçbir yanı 

yoktur. Toplumsal barışın önemli bir aktörü olması bakımından, Sayın Öcalan‟ın hala tecrit 

koşullarında tutulması hem bireysel ve insani haklarının ihlali, hem de olası toplumsal bir 

barışın sağlanmasında sunabileceği barışçıl katkıları göz ardı eden siyasi bir tutum olarak 

görülmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz.  

 

Kadına ve çocuklara yönelik şiddet artış göstererek, 2015 yılının ilk 9 ayında bölgemizde yine 

korkunç verilerle devam ediyor. Aile içi ve toplumsal alanda gerçekleşen erkek şiddeti sonucu 

kadınlar yine katledildi. 45 kadın yaşamını yitirirken, 15‟i yaralandı ve 13‟ü cinsel istismara 

maruz kaldı. 23 çocuğun yaşamını yitirdiği 2015 yılının ilk 9 ayında bölgemizde, 7 çocuk 

şiddet sonucu yaralandı, 8 çocuk ise cinsel istismara maruz kaldı. Kadın ve çocuklara yönelik 

katliamlarını münferit olaylar olarak değil, yapıcı sosyal politikaların yoksunluğunun bir 

sonucu olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz.  

 

Basın özgürlüğünün, „12 Eylül Askeri Darbesi‟ uygulamalarını aratmayan ve hatta kimi 

zaman aşan baskılarla karşı karşıya bulunduğunu söylemek isteriz. Özellikle de siyasal 

iktidarın düşünce dünyası ile uyuşmayan muhalif basına yönelik gözaltı ve tutuklama, 

soruşturma ve dava açma, işten çıkarma, haber sitelerine erişimi engelleme, işkence ve kötü 

muamele, haber takibini zorlaştırma gibi uygulamalarıyla basın özgürlüğü üzerinde korkunç 

bir sansürün ve baskının oluştuğunu ifade etmek istiyoruz. Basına yönelik sansürün, 

yurttaşların haber alma hakkının da ihlali niteliğinde olduğunu da hesaba katarsak, basın ve 

toplumsal kesimlerin adeta sesinin kısılmaya çalışıldığını anlamak güç olmayacaktır. 

 

Aynı şekilde düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlallerde hızından hiçbir şey 

kaybetmedi. 2015 yılının ilk 9 ayında bölgemizde, aralarında üniversite öğrencileri ve 

politikacılarından bulunduğu 766 kişiye politik nedenlerle soruşturmalar açılmış, yine açılan 

soruşturma ve davalarda 357 kişiye çeşitli ve haksız cezalar verilmiştir. Ekonomik ve sosyal 

haklara yönelik ihlallerde ise,  534 kişi işten çıkarılmış, 15 kişiye ise idari soruşturmalar 

açılmış, 26 kişi sürgün edilmiş ve 13 kişi görevinden uzaklaştırılmıştır.  
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Son olarak, 2 ayda DBP‟li 17 Belediye EşBaşkanı ile onlarca Belediye Meclis Üyesinin 

tutuklanması ve atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından görevden alınması, hukuk ve demokrasi 

ayıbıdır. Bir ülkede atanmışlar, halkın seçilmişlerini görevden alabiliyorsa, demokratik 

siyasetin ve özgürlüklerin kırıntısından dahi söz edilemez. “Canlı bombaların tutuklanma 

gerekçesinin oluşmadığı” ama “Canlı Kalkan eylemlerine katılan belediye başkanlarının 

anayasal suç işlediği” ileri sürülen ülkeler, hukukun işletilmediği otokratik rejimlerdir. Bu 

yanlıştan derhal geri dönülerek, halk tarafından seçilmiş insanların derhal serbest 

bırakılmasını talep ediyoruz.     

 

Ülkemizde yaşam hakkı ihlalleri ile dolu bu tablonun artık değişmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Çünkü raporumuzda yer alan ihlaller, önlenebilir ihlallerdir. Toplumsal barış sağlandığında, 

bu ihlallerin hiç biri yaşanmayacak. Yeter ki biz, barışı daha güçlü bir duygu, yürek ve sesle 

haykırmaktan vazgeçmeyelim. Çünkü zalimlerin ve zorbaların zulmüne karşı durabilecek tek 

güç, barış iradesidir.  

 

Bu temelde, KCK tarafından ilan edilen geçici eylemsizlik kararına karşılık devletin de askeri 

operasyonları derhal durdurması çağrısında bulunuyor, kalıcı bir çatışmasızlık halinin ve 

çözüm sürecinin yeniden taraflarca müzakere edilmesi umuyoruz. İnsan hakları ihlallerinin 

son bulduğu, toplumsal barış, adalet ve özgürlüklerle dolu onurlu bir yaşam temenni ediyoruz. 

 

 

 

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 

     DĠYARBAKIR ġUBESĠ 
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YAŞAM HAKKI İHLALLERİ 

 

 
  ÖLÜ YARALI 

 

 

YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı 

Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) 

 

 
Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 63 93 

 

 
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar   2 

 

 
CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 3   

 

 
FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRI SONUCU ÖLEN VE YARALANANLAR 43 522 

 

 
RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 10 1 

 

 
POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġÜPHELĠ ÖLÜMLERĠ 

 

 
Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 7 1 

 

 
Şüpheli Polis ve Asker Ölümleri 12 2 

 

 
SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

 

 
Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi 1 9 

 

 
Gazeteci   8 

 

 
Öğretmen / Öğretim Üyesi   1 

 

 
Öğrenci   13 

 

 
Yerel Yönetici 2 4 

 

 
İşçi   3 

 

 
Din Görevlisi   1 

 

 
Avukat    1 

 

 
Doktor                            9 

 

 
Sağlık Çalışanı   5 

 

 
Özel Güvenlik Görevlisi 

 

1 

 

 
SĠLAHLI ÇATIġMALAR 

 

 
Güvenlik Görevlisi 105 254 

 

 
Silahlı Militan 104 4 

 

 
Siviller 9 40 

 

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

 

 

YASADIġI ÖRGÜT EYLEMLERĠ SONUCU ÖLEN – YARALANAN 

SĠVĠLLER 1 4 
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SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR 24 38 

 

 
MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR 

 

 
Erkek 1 3 

 

 
Çocuk 3 18 

 

 
KUġKULU ÖLÜMLER 

 

 
Erkek 15   

 

 
Kadın 16   

 

 
Çocuk 8   

 

 
ĠNTĠHAR (Erkek) 12 1 

 

 
ÇATIŞMALI ORTAM NEDENİYLE YAŞANAN İHLALLER 

 

 
Orman ve Arazi Yakma 9 

 

 
Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı 17 

 

 
Askeri Operasyonlar Sonucu YaĢanan Ġhlaller 1 

 

 
Sokağa Çıkma Yasağı 14 

 

 
Verilmeyen Militan Cenazeleri 21 

 

 
Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar 5 

 

 
Ölünün Hatıratına Saygısızlık 4 

 

 
Militanların Ailelerinden Tazminat Talebi 8 

 

 
Toplu Mezar Ġddiaları 

 

 
Mezar Sayısı 6 

 

 
Kişi Sayısı 67 

 

 
Ortaya Çıkan Toplu Mezarlar 

 

 
Mezar Sayısı 1 

 

 
Kişi Sayısı 13 

 

 
KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

 

 
Kadın Ġntiharları 

 

 
İntihar 20 

 

 
Teşebbüs 5 

 

 
Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar 

 

 
Ölü 16 

 

 
Yaralı/Şiddet 9 
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Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar 

 

 
Ölü 9 

 

 
Yaralı/Şiddet 1 

 

 
Tecavuz 1 

 

 
Taciz 12 

 

 
ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

 

 
Çocuk Ġntiharları 

 

 
İntihar 16 

 

 
Teşebbüs 2 

 

 
Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar 

 

 
Ölü 5 

 

 
Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar 

 

 
Ölü 2 

 

 
Yaralı/Şiddet 5 

 

 
Tecavuz 4 

 

 
Taciz 4 

 

 
İŞKENCE YASAĞI 

 

 

ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ ve 

CEZALANDIRMA 

 

 
Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 86 

 

 
Köy korucuları tarafından yapılan iĢkence ve kötü muamele 4 

 

 
Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 87 

 

 
Cezaevlerinde ĠĢkence 10 

 

 
Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 4 

 

 
Tehdit Edilenler 32 

 

 

Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 

Yaralananlar 88 

 

 
Özel Güvenlik Görevlilerinin Uyguladığı ĠĢkence ve Kötü Muamele 1 

 

 
Okulda ġiddet 2 

 

 
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLALLER 

 

 
Gözaltına Alınanlar 

 

 
Yetişkin 3271 
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Çocuk 293 

 

 
TOPLAM 3564 

 

 
Tutuklananlar 

 

 
Yetişkin 747 

 

 
Çocuk 41 

 

 
TOPLAM 788 

 

 
Ev Baskınları 1975 

 

 
Örgüt Militanları Tarafından Alıkonulanlar 80 

 

 
DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 

 
Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 25 

 

 
Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 3 

 

 
Engellenen Ġnternet Siteleri 100 

 

 
Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller 6 

 

 
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR 

 

 
Soruşturma Sayısı  25 

 

 
Kişi Sayısı 216 

 

 
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR 

 

 
Dava Sayısı  5 

 

 
Kişi Sayısı 10 

 

 
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR 

 

 
Dosya Sayısı  24 

 

 
Kişi Sayısı 212 

 

 
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 

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

 

 
Siyasi Parti 20 

 

 
Dernek 17 

 

 
Eğitim ve Kültür Kurumu 1 

 

 
Diğer 6 

 

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

 

 
Dernek 3 

 

 
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
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Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 74 

 

 
Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 2 

 

 
Açılan SoruĢturmalar 2 

 

 
CEZAEVLERİNDE YAŞANAN İHLALLER 

 

 
Sevk Uygulamaları 112 

 

 
Sağlık Hakkı Ġhlali 80 

 

 
Aile GörüĢü Engellenenler 1 

 

 
Tecrit ve Ġzolasyon 69 

 

 
Disiplin Cezası Verilenler 3 

 

 
HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler 21 

 

 
Cezaevlerinde Diğer Ġhaller 10 

 

 
EKONOMİK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELİK İHLALLER 

 

 
ĠĢ Kazaları 

 

 
İş Kazalarında Ölenler 10 

 

 
İş Kazalarında Yaralananlar 46 

 

 
ĠĢten Çıkarılanlar 534 

 

 
Ġdari SoruĢturmalar 15 

 

 
Verilen Cezalar 13 

 

 
Sürgün Edilenler 26 

 

 
Ücreti Verilmeyenler 201 

 

 
EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 

 

 
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar 450 

 

 
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 113 

 

 
Hakkında SoruĢturma Açılan Öğrenciler (Yüksek Öğrenim Öncesi) 16 

 

 
UzaklaĢtırma Cezası Alan Öğrenciler (Yüksek Öğrenim Öncesi) 6 

 

 
Okuldan Atılan Öğrenciler 10 

 

 
DİĞER HAK İHLALLERİ 
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Sağlık Hakkı Ġhlali 67 

 

 
FiĢlenme Ġddiaları 873 

 

 
Konut Hakkı Ġhlali 4 

 

 
Seyahat Hakkı Ġhlali 1 

 

 
2015 Milletvekili Genel Seçim Ġhlalleri 700 

 

 
DĠĞER BAġVURULAR 118 

 

 
TOPLAM ĠHLAL SAYISI 12725 
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*Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 kişinin yaşamanı yitirmesine neden olayları protesto etmek 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

Radikal.com.tr) 
 

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

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

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

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

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

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

T24.com.tr / Ġmctv.com.tr)   

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

Hastenesi'ne kaldırıldı. (15.02.2015 / DĠHA) 

 

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

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

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

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

Milliyet.com.tr) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Ağrı'da Tendürek Dağı eteklerin de operasyon başlatan askerlerle PKK'liler arasında yaşanan 

çatışma sırasında, çatışmayı önlemek amacıyla canlı kalkan olarak bölgeye giden sivil 

yurttaşlara askerler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu HDP Diyadin İlçe eski Eş 

Başkanı Cezmi Budak, vurularak yaşamını yitirdi, MEYA-DER temsilcisi Cenap İlboğa 

isimli yurttaş ise yaralandı. İlboğa, Ağrı Devlet Hastanesi‟ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

(12.04.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan eski cezaevi 

kavşağında, polis ve bir grup genç arasından çatışma çıktı. Plastik mermi ve gaz bombası 
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müdahaleye maruz kalan gençlerde, polise taş ile karşılık verdi. Olay yerine gelen takviye 

polis ekiplerinin uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş açtığı olaylar sırasında, 12 

yaşlarındaki bir çocuğun polisin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandığı belirtildi. Yaralı 

çocuk, polis tarafından zırhlı araca konarak bölgeden uzaklaştırıldı. (29.04.2015 / DĠHA) 

  

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde, çevre yolu yakınında boş bir alanda misket 

oynayan bir grup çocuk “taş attıkları” gerekçesiyle polis müdahalesine maruz kaldı. 

Çocuklara zırhlı araçtan gaz bombası atıp, plastik mermi sıkan polisler, M.A. isimli bir 

çocuğu gözünden yaralandı. Görgü tanıkları, küçük çocuğun sıkılan plastik mermilerden 

birinin isabet etmesiyle yaralandığını belirtti. Yaralan M.A. çevrede bulunan yurttaşlar 

tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (12.05.2015 /  

Taraf.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 
 

*13.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Baran Ġpek, Ģu beyanlarda bulundu: 

“28.11.2014 tarihinde Diyarbakır ili sur ilçesi Melikahmet caddesinde iki arkadaĢımla 

gezerken polisin göstericilere müdahale etmesiyle göstericiler arasında kaldık. Göstericilerin 

arasında kaldığımız esnasında polis beni hedef alarak ateĢ etti. Polis beni hedef alarak 3 el 

ateĢ etti. Bunun sonucunda sol bacağımdan, cinsel organımdan ve sağ böbreğimin 

boĢluğundan ağır bir Ģekilde yaralandım. Beni tanımadığım kiĢiler hastaneye kaldırdı. 

Hastanede ağır halde yaralı olmama rağmen sadece yaralarıma dikiĢ yapılıp taburcu 

edildim. Hastanede taburcu olduğum gibi hastaneye gelen polisler tarafından Tem e 

götürüldüm. Tem de sorguya alınıp tehdit edildim ve bilmediğim evraklar imzalatıldı. 

Hastalığım yüzünden ne imzaladığımı bilmiyorum. En son bir hafta önce HDP seçim konvoyu 

aracının önünde ismini bilmediğim ama görürsem tanıyabileceğim 170-175 cm boy 

uzunluğunda, 75 -80 kg civarı ağırlıkta olan bir Yunus polisi yanıma gelerek „Senin burnun 

yanmamıĢ mı, 3 kurĢun yedin 4.sünü de yersin‟ diyerek ölümle tehdit etti. O sırada yanımda 

arkadaĢlarım da vardı. Beni yaralayan ve tehdit eden ismini bilmediğim polislerden 

Ģikâyetçiyim. Can güvenliğim olmadığından ivedilikle iĢlem yapılarak beni tehdit eden 

Ģahısların tespit edilerek haklarında gerekli soruĢturmanın baĢlatılmasını ve cezalandırılması 

için kamu davası açılmasını talep ederim. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde tespit 

edilecek sorumlular hakkında gerekli soruĢturma iĢlemlerinin yürütülmesini talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, TSK‟nın Kandile yönelik hava bombardımanını protesto etmek 

amacıyla bir araya gelen ve mahalle girişine hendek kazarak eylem yapan gençlere polisin 

açtığı ateş sonucu, Abdullah Özdal (21) isimli genç göğsüne isabet eden kurşun ile ağır 

yaralandı. Özdal, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ki ilk müdahalenin ardından 

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilen Özdal, yolda yaşamını yitirdi.  

(26.07.2015 / DHA / Hurriyet.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde protesto gösterilerine müdahale eden polisin açtığı iddia edilen ateş 

sonucu, olayları evlerinin balkonundan izleyen 17 yaşındaki M.E.O. vücuduna isabet eden 

kurşunlar nedeniyle yaralandı. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle elmacık kemiğinin 

parçalandığı öğrenilen M.E.O., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 

tedavi altına alındı. (27.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, protesto gösterisi düzenleyen gençlere müdahale eden polisin 

açtığı ateş sonucu, Seyithan Dede isimli genç yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri yapılan 

Dede'nin raporunda, "2 adet ateşli silah mermi isabet ettiği ve bunların öldürücü nitelikte 
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olduğu, Dede'nin vücudunda mermi çekirdeğine rastlanmadığı, kıyafetlerinin de ayrıca 

incelenmesi gerektiği" ifade edildi.  (27.07.2015 / Radikal.com.tr / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halinde bulunan sivil bir araç, polis tarafından durdurulmak 

istendi. Önü kesilerek duran araçtan inen 4 kişi, Cudi Mahallesi'ne doğru kaçmaya çalışırken 

zırhlı araçlarda bulunan polislerce yaylım ateşine tutuldu. Açılan ateşte kaçmaya çalışanlardan 

ikisi yaralandı. Yaralananlardan biri olduğu yere yığılırken, yaralanan diğer kişi ise iki 

arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, yaralı 

halde yerde uzanan gencin yanına gelen polisler, gencin el ve ayaklarını tersten bağladı ve 

yaklaşık yarım saat boyunca başında bekledi. Yarım saat sonra gelen ambulansla hastaneye 

kaldırılan ve Hasan Nerse olduğu öğrenilen 17 yaşındaki genç, hastanede kurtarılamayarak 

yaşamını yitirdi. (30.07.2015 / Ġmctv.com.tr / Taraf.com.tr) 
  

 *Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi mahallesinde, polis ve göstericiler arasından yaşanan çatışma 

sırasında evine gitmeye çalışan Beşir Eğitmiş (54) isimli yurttaşın, zırhlı polis aracından 

açılan ateş sonucu, 3 kurşunla yaralandığı belirtildi. (04.08.2015 / DĠHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde, devriye gezen polis aracından çevreye ateş rast 

gele ateş açıldığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu işyeri sahibi Sülayman Alyanak ve arabasını 

tamire gelen müşteri Salih Ataman isimli yurttaşlar yaralandı. Yaralanan iki kişi, çevrede 

bulunan yurttaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya tanık olan yurttaşlar, 

zırhlı araçtan yaklaşık 10 el ateş edildikten sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Öte 

yandan olay yerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına ait görüntülerde, iş yerinin 

taranması, yurttaşların yaralıları hastaneye götürme girişimleri yer aldığı belirtilirken, 

Alyanak'ın kolundan, Ataman'ın ise başından yaralandığı öğrenildi. (06.08.2015 / 

Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com) 
 

*Diyarbakır‟ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Güral Caddesi'nde slogan 

atarak ve lastikler yakarak protesto gösterisi düzenleyen gençlere polis gaz bombaları ve 

tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polisin etrafa yönelik rastgele 

kullandığı gaz bombalarından biri, mahallede bulunan Yusuf Apartmanı'nın ikinci katında 

balkonda uyuyan 6 yaşındaki Büşra Aktoprak isimli çocuğu isabet etti. Karnına isabet eden 

gaz bombası fişeği nedeniyle yaralanan Aktoprak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (08.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan İpekyolu üzerinde seyir halinde bulunan TOMA aracı 

Özel Silopi Tıp Merkezi karşısında durarak, tıp merkezinin önünden geçen Mehmet Bulu 

isimli yurttaşa ateş açtı. İlçede herhangi bir olay olmamasına rağmen yolun kenarında 

durdurdukları TOMA'dan inen polislerin durduk yere taradığı Bulu'nun karnına kurşun isabet 

etti. Olduğu yere yığılan Bulu'yu çevrede bulunan yurttaşlar, hastaneye götürdü. Bulu'nun 

hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.  (08.08.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*10.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Musa Aydın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Beytullah Aydın, yukarda belirttiğim adreste beraber oturuyoruz. Ben ve babam 

Diyarbakır dıĢındaydık. Ben olayı internette öğrendim. 31.07.2015 tarihinde eve geldim. 

KardeĢim 26.07.2015 tarihinde saat 15.30 civarında öğretmenler caddesinde meydana gelen 

olaylarda kardeĢimi kovalarken korkudan Değirmen apartmanına giriyor ve üst katta kadar 

çıkıyor. Oradan havalandırmaya düĢüyor. Böylece yaĢamını yitirmiĢtir. Daha önce de 210 

günlük iken evin içine polisler tarafından biber gazı atılmıĢ ve ölümden kurtulmuĢtu. 
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KardeĢimin olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. KardeĢimin ölümüne sebep olan polislerden 

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

ġubesi) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesi Başak mahallesinde 7 Ağustos‟ta, polisin tarafından düzenlenen ev 

baskınlarına karşı sokaklarda hendek kazılmasına polisin müdahale etmesi üzerine çıkan 

gerginlik çatışmaya dönüştü. Çatışma sonrası çıkan olaylarda Mehmet Hıdır Tanboğa (17), 

Hamdin Ulaş (58) ve Kamuran Bilin (27) isimli yurttaşlar, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını 

yitirdi, 5 yurttaş ise yaralandı. (12.08.2015 / ĠHD-TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hükümet Konağı'na 11 Ağustos'ta roketatarlı ve uzun namlulu 

silahlarla saldırı düzenlemişti. 1'i ağır 3 polisin yaralandığı saldırıdan sonra özel harekat 

timleri hastane önünde silahlarla gazetecilere saldırmıştı ve gazetecileri darp etmişti. Mardin 

Valiliği bir gün sonra saldırıyla ilgili olarak, "Hükümet Konağı'na roketatar ve uzun namlulu 

silahlarla saldırı düzenlenmiĢtir. Saldırıya anında karĢılık verilmiĢtir. Çıkan çatıĢmada bir 

(1) Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirilmiĢtir" açıklamasında 

bulunmuştu. Ancak otopsi işlemleri için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'ne götürülen cenazenin, aile tarafından teşhis edildikten sonra inşaat işçisi ve 3 

çocuk babası 29 yaşındaki Havzullah Doğan'a ait olduğu ortaya çıktı. Doğan'ın babası 

Mehmet Doğan, "Oğlum kesinlikle PKK'li değildir. Benim oğlum çok açık bir Ģekilde infaz 

edilerek, katledilmiĢtir" açıklamasında bulunurken, Doğan'ın iş arkadaşı ve akrabası Halit 

Doğan ise "Biz beraber çalıştık ve yanımızda fayans ustası oldu. Eğer Vali 'PKK'lidir' diyorsa 

neden bu savaĢ sürecinden önce yakalamıyordu. Nasıl oluyor da iki gün içinde PKK'li oluyor. 

Vali'nin açıklaması tamamıyla yalandır" şeklinde konuştu. (14.08.2015 / DĠHA / Bbc.com / 

Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde Özel harekat timleri 

tarafından abluka altına alındı. Özel Harekat Timlerinin mahallede etrafa rast gele açtıkları 

ateş sonucu evinin kapısında oturan 40 yaşındaki Fahrettin Budak isimli yurttaşın göğsünden 

ve sırtından aldığı 3 kurşunla yaşamını yitirdiği belirtildi. Açılan ateş sonucu aynı mahallede 

bulunan 4 çocuk babası Şaban Çelik (29) isimli yurttaşın ağır yaralandığı belirtildi.  

(14.08.2015 / Ġmctv.com.tr / Taraf.com.tr / Bianet.org) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İpekyolu üzerinde polise ait zırhlı araçtan açılan ateş 

sonucu 20 yaşındaki Ş.D. başından ağır yaralandı. Yaralı genç, ambulansla Yüksekova Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin durumu ciddiyetini koruyor. (14.08.2015 / DĠHA /  

Ġmctv.com.tr) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, çıkan çatışmada yaşamını yitiren Özer Gever kod isimli 

HPG militanı Sinan Özer için düzenlenen cenaze töreninin ardından polisin gençlere 

müdahalesi ile başlayan olaylarda ismi öğrenilemeyen bir genç, göğüs ile omuz arasındaki 

bölgeye isabet eden kurşunla yaralandı. (14.08.2015 / DĠHA / Ġmctv.com.tr) 

 

*Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Adetli köyünde askerler tarafından bir kamyonet tarandı. 

Kamyonetin şoförü Cemal Aras (30) ayağına isabet eden kurşunla yaralanarak Iğdır Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Getirildiği hastanede sedye üzerinde konuşan Aras, "Jandarma köyün 

ortasında adam vuruyor. Ben vurulmamak için yolun sağına doğru kaçtım. Bunlar beni 

taradı.100 mermi kullandılar. Çoluk çocuğum var. Yazık günah değil mi benim bu 

bacaklarımın hesabını kim verecek" dedi. (14.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Şırnak'ın Silopi ilçesi Şehit Harun Mahallesi'nde, gençlerin hendek kazdığı sırada polis 

müdahalesi gerçekleşti. Gerçek silahların kullanıldığı müdahale sırasında, silah seslerinin 

duyulması üzerine caddeye çıkan Hüseyin Yiğit (41) adlı yurttaş polislerin açtığı ateş sonucu 

kolundan yaralandı. (17.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Bitlis‟in Tatvan ilçesinde, Tatvan Ahlat Karayolu‟nun 7‟nci kilometresinde bulunan 10. 

Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası önünden geçen sivil bir araca nöbet tutan 

askerler tarafından ateş açıldı. Patlayıcı atıldığı endişesiyle açılan ateş sonucu, sivil araçta 

bulunan 23 yaşındaki Ö.C., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yanında bulunan 

yakını tarafından Tatvan Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan Ö.C. tedavi altına alınırken, olayla 

ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (18.08.2015 / Radikal.com.tr / Habervantv.com) 

 

*Diyarbakır Silvan ilçesinde, hendek protestosuna yönelik gerçekleşen polis operasyonunda, 

25 yaşındaki Serhat Bilen isimli bir yurttaş, Özel Harekat Timleri tarafından açılan ateş 

sonucu yaşamını yitirdi. Olaylar sırasında Mescit Mahallesinde bulanan evinin önünde oturan 

20 yaşındaki Handan Altunterin isimli genç kadın açılan ateş sonucu bacağından,  Ayşe 

Topdemir isimli kadın ise boynundan yaralandı. (18.08.2015 / Taraf.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Ağrı İli Diyadin İlçesinde 13 Ağustos 2015 tarihinde, Özel Harekat Timleri ile HPG 

militanları arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Destan Serhat kod isimli HPG militanı 

yaşamını yitirdi. Çatışmanın ardından ilçe merkezine operasyon düzenleyen Özel Harekat 

Timleri, ilçede merkezinde bulunan bir fırında çalışan Orhan Arslan (16) ve Muhammet 

Aydemir (15) isimli çocukları yargısız bir şekilde infaz etti. Savcılık olay yerinde incelemede 

bulunmadan, katledilen çocuklar olay yerinden götürüldü. (19.08.2015 / ĠHD Ağrı Diyadin 

Ġnceleme Raporu) 
 

*Muş‟un Varto ilçesinde HPG militanları ile Özel Harekat Timleri arasında çatışma çıktı. 

Çatışmalarda Muş Valiliği tarafından 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, 2‟sinin HPG 

militanı olduğu, diğer ikisinin ise Özel harekât timleri tarafından sağ yakalanıp yargısızca 

infaz edilen 1979 Alagöz Mahallesi doğumlu Rahmi Kızıltaş ile 1989 Alagöz Mahallesi 

doğumlu Abdullah Toprak isimli yurttaşlar olduğu öğrenildi. Sivillerin nerede ve ne şekilde 

infaz edildikleri öğrenilemedi. (20.08.2015 / ĠHD MuĢ Varto Ġnceleme Raporu) 
 

*Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan olaylar sırasında, bir yakının evine gitmek isteyen Cebbar Acar 

(20) isimli genç, polis tarafından akrep tipi zırhlı araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. 

(20.08.2015 / Ġmctv.com.tr / Haberturk.com / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*Mardin'in Artuklu ilçesinin Yalım Mahallesi'nde askeri operasyonları protesto etmek için 

eylem yapan gençlere, polisler gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi 

üzerine eylemlerini sonlandırmak zorunda kalan gençlerden 19 yaşındaki Ali Akpınar, polis 

tarafından açılan ateş sonucu, ensesine isabet eden kurşun ile yaşamını yitirdi. (20.08.2015 / 

Ġmctv.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Mardin Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi'nde, protesto gösterileri düzenleyen gençlere yönelik 

gerçekleşen polis müdahalesinde olaylara meydana geldi. Müdahale sırasında evinin 

balkonunda duran 3 yaşındaki İsa Dağ isimli çocuk,  iddiaya göre polisin açtığı ateş sonucu, 

kafasının sağ üst kısmına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. (21.08.2015 / Ġmctv.com.tr 

/ Haberturk.com) 
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*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Küçükakören köyünde, nişanlısı ile gezintiye çıkan Sidar 

Berksoy (23) isimli gencin, asker ve korucuların silahlı saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Berksoy‟un, ameliyat 

edildikten sonra yoğun bakım ünitesine tutulduğu. sağ böbreğinin alındığı, akciğerinin hasar 

gördüğü ve karaciğerinin ise tamamen parçalandığı belirtildi. Konuya ilişkin bilgi veren 

Berksoy'un annesi Cahide Berksoy, “Oğlum niĢanlısıyla birlikte köyün çıkıĢına doğru gidiyor. 

Yanlarına doblo beyaz bir araba gelerek 'kimsiniz, ne iĢiniz var burada?' demiĢler. Onlarda 

arabalarının bozulduğunu söylemiĢler. Yanlarından ayrılan araç yaklaĢık 15-20 dakika sonra 

tekrar gelerek 'dıĢarı çıkın' demiĢler. Bunlarda korktuklarından dolayı arabadan inmiyorlar 

ve asker ile korucular arabayı tarıyor." diye konuştu. (23.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde protesto gösterisi düzenleyen gençlere müdahale eden 

polisin açtığı ateş sonucu Veysel Acar isimli genç, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. 

Ağır yaralanan Acar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (23.08.2015 / 

ANF / Ozgur-gundem.com) 
 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta mahallede bulunan Garnizon 

Komutanlığı'na silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıya karşılık verilmesi üzerine bir süre devam 

eden çatışma sona erdi. Çatışma ardından özel harekat polisleri ve keskin nişancılar tarafından 

açılan ateş sonucu, Baran Çağlı (7), Mehmet Emin Yanaş (10), Eyüp Ergen (30) Mesut 

Sanrı'nın (39) vurularak yaşamını yitirdi. (ĠHD –THĠV / 03 Eylül 2015 Cizre Olayları 

Ġnceleme Raporu) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde, M.D. isimli 17 yaşındaki çocuğun, babasının 

talebi üzerine kasaptan et aldıktan sonra eve döndüğü sırada polisin silahlı saldırısı sonucu 

ayağından yaralandığı ve darp edildiği yaralandığı iddia edildi. Çevrede bulunan yurttaşlar 

tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D. burada tedavi altına alındı. M.D. 

olay anına ilişkin şunları anlattı: "Eve gidiyordum ve yolda bulunan polisler üstüme ateĢ açtı. 

Daha sonra yere düĢtüm ve bilinç kaybı geçirdim. Gözlerimi hastanede açtım." (27.08.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır‟ın Merkez Bağlar ilçesi Girne Caddesi üzerinde bulunan evlerinin önünde oturan 

Ramazan (16) ve Serdar Yılmaz (17) isimli iki kardeşi, protesto gösterileri sırasında polisin 

açtığı ateş sonucu,  isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. İki kardeş, Diyarbakır Gazi 

Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (27.08.2015 / 

DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde gösteri düzenleyen gençlere polis müdahalesi sonucu 

çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında mahallede bulan Adem İrtegün (16) isimli çocuk, 

tarafından gerçekleşen müdahale ve açtığı ateş sonucu, boğazına isabet eden kurşun nedeniyle 

yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İrtegün, tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadı. (27.08.2015 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Hakkari Valiliği tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde 

saat 23.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, 

Orman Mahallesi ve Eski Kışla Mahallesine yönelik polis operasyonu düzenlendi. Operasyon 

sırasında çıkan çatışmalarda, 2 HPG militanı ile yaşamını yitirirken, güvenlik güçleri 

tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucunda ise, Yakup Babat ve Fettah Es isimli sivil 
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yurttaşlar yaşamını yitirdi. (27.08.2015 / ĠHD Hakkarı ġubesi Ġzleme Raporu / 

Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com) 
 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, gece saat 23.30 sıralarında Ehmedê Xanî Mahallesi'ndeki 

Uluyol Polis Karakolu'nun yanında bulunan evine giden Erhan Tanrıkulu isimli yurttaşın, 

karakolda bulanan özel harekat timleri tarafından taranarak vurulduğu iddia edildi. Tanrıkulu, 

Tanrıkulu olay yerinde yaşamını yitirdi. Tanrıkulu'nun yakını Mecit Tanrıkulu, olaya ilişkin 

"Erhan saat 23.30 sıralarında karakolun bulunduğu caddeden eve gelmek istiyor. Gittiği 

yolda arama varmıĢ. Erhan'ın da aracı durduruluyor. Erhan da 'Neden durduruyorsunuz' 

demiĢ. Çocuğa hakarette bulunmuĢlar. Erhan, arabasına binip eve giderken, arkadan 

taranmıĢ ve kafasına arkadan aldığı kurĢunla ölmüĢ" diye konuştu. (28.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟ın Sur ilçesinde, Cizre ve Yüksekova'da yaşanan sivil ölüm olaylarını protesto 

etmek amacıyla Melik Ahmet Caddesi üzerine protesto gösterisi düzenleyen gençlere polis, 

silahlı müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, olay yerinde geçen Murat Tekin ve Murat 

Taruk isimli kişiler baş ve göğüs bölgelerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. 

Yaralanan Tekin ve Taruk Selehattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (28.08.2015 / 

DĠHA) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek Yolu üzerinde polis aracının geçişi sırasında meydana gelen 

patlama sonrası olay yerine yakın bir yerde, polis tarafından bir araca „dur ihtarına uymadığı‟ 

gerekçesiyle ateş açıldı. Keskin nişancılar tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu, ensesine 

isabet eden tek mermi ile Mazlum Turan (16) isimli çocuk yaşamını yitirdi. (29.08.2015 / 

ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yenişehir Mahallesi'nde, gece saat 02.00 sularında bir yurttaşın 

evine sığınan üç genç, polisler tarafından ablukaya alındı. Evin etrafını saran polis, daha sonra 

uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Ödük (20), Halil Can (22) ve Faruk 

Aydın isimli gençler yaşamını yitirdi. (30.08.2015 / DĠHA / T24.com.tr/ / Birgun.net) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nin 52. Caddesi'nde bulunan evlerinin damında 

uyuyan 55 yaşındaki Fatma Ay ve 14 yaşındaki kızı Berfin Ökten, İlçe Emniyet Müdürlüğü 

Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği'nde konuşlandırılan keskin nişancıların açtığı iddia 

edilen ateş sonucu vuruldu. Açılan ateşle vurulan 14 yaşındaki çocuğun çığlıkları ile uyanan 

anne Ay, kızının yardımına koştuğu sırada ikinci bir atışla vuruldu. Anne Ay ve çocuğu ağır 

yaralı olarak Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, anne tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadı. Omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Ökten ise, yapılan ilk tedavisinin 

ardından Batman'a sevk edildi. (31.08.2015 / Radikal.com.tr / Ozgur-gundem.com) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Esentepe ve Esenyurt mahallelerinde, protesto gösterilerine 

müdahale eden Özel harekat timleri, etrafı rastgele taradı. Panzerden açılan ateş sonucu, 

bacağından 2 ve kafasından 1 kurşunla vurulan Ali Kaval isimli genç ağır yaralandı. 

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaval, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

(01.09.2015 / Ġmctv.com.tr / Bianet.org) 

 

*Şırnak merkez Vakıfkent Mahallesi'nde protesto gösterisi düzenleyen gençlere, polis 

müdahalede bulundu. Protesto eylemine kobra tipi zırhlı araçlardan açılan ateş açarak 

müdahaleyi sürdüren polis, Cevdet Şenlik (18) ve Metin Tekinalp (19) isimli gençleri, 
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vücutlarına isabet eden kurşunlar sonucu yaraladı. Yaralanan gençler Şırnak Devlet 

Hastanesi'ne götürüldü. (01.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, herhangi bir olay olmaksızın etrafa rast gele gaz bombaları 

atan polisler, o sırada akrabasının taziyesinden evine dönen Neslihet Kazan (51) isimli kadını 

başından yaralı. İsabet eden gaz bombası fişeği ile yaralanan Kazan, ailesi ve yakınları 

tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  (02.09.2015 / JINHA / DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta kazılan hendekleri 

kapatmak amacıyla zırhlı kepçe ve akrep tipi zırhlı araçlarla sokağa giren polislerin, etrafa 

rast gele açtıkları ateş sonucu, Lokman Süne isimli bir genç karnından ağır şekilde yaralandı. 

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Süne, tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Süne'nin babası Halep Süne çocuğunun herhangi bir 

eylemde bulunmadığını ve ekmek almaya gittiğini belirterek, sokak ortasında polisler 

tarafından infaz edildiğini söyledi. (04.09.2015 / DHA / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*04.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran KeleĢ ġeflek, Ģu beyanlarda bulundu: “ Benim 

oğlum Temer ġeflek, 10.08.2015 tarihinde saat 11.30‟da taziye evine gideceği esnada 

polislerin rastgele etrafa ateĢ açması sonucunda karnında vurularak yaralandı. Bizde silah 

seslerinin geldiği yere doğru gittik. Oğlum yaralanmıĢtı. ġırnak Milletvekili Fayysal 

SARIYILDIZ, ben ve eĢim ambulansla oğlumu hastaneye kaldırdık. Cizre devlet hastanesine 

getirdik ve doktorlar hemen ameliyata aldılar. Ameliyattan çıktıktan sonra Diyarbakır Eğitim 

ve AraĢtırma Hastanesine sevk ettiler. Orada bulunan polis memurları hastanenin kapısında 

nöbet tutmaya baĢladılar. AraĢtırma hastanesinde 2. Ameliyat oldu durumu hala kritiktir. 

Durumu kritik olmasına rağmen polisler ifadesini aldı. Daha sonra Silopi Savcısı ile 

konferans yapıldı ve oğlum için tutuklama kararı çıkartıldı. Benim oğlum 16 yaĢındadır. 

ÇatıĢma esnasında nereden geldiği belli olmayan bir kurĢunla yaralandı. Oğlumun hiçbir 

suçu olmamasına rağmen tutuklama kararı verildi. Gerekçesini sorduk bize “facebook 

üzerinde geçmiĢ olsun yoldaĢ” cümlesi ve yaralı haldeyken sedye üzerinde “zafer” iĢareti 

yapılmasıdır. Biz bu yargılamayı adil görmüyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    
 

*Şırnak Silopi ilçesinde Cizre'deki direnişe destek vermek amacıyla Cudi Mahallesi 4'ncü 

Cadde üzerinde toplanan halk ses ve gürültü eylemi yaptı. Eyleme, İpekyolu üzerinden 

konumlanan zırhlı araçlardan ateş açıldı. Bu sırada evinin önünde bulunan Yasin Uysal (30) 

ve Muttalip Pusat (28) adlı yurttaşlar açılan ateş sonucu yaralandı. Karnından ve kolundan 

ağır yaralanan Pusat ve kolundan yaralanan Uysal olay yerine hastaneye kaldırıldı. 28 yaşında 

ve 1 çocuk babası olan Pusat, Şırnak Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra, 

tedavisinin sürdüğü Yoğum Bakım Servisi'nde yaşamını yitirdi. (05.09.2015 / 

 Cumhuriyet.com.tr / Evrensel.net) 
 

*Şırnak Cizre ilçesi Nur mahallesinde, çevrede konuşlanan keskin nişancıların açtığı ateş 

sonucu 15 yaşındaki H.B. isimli bir çocuk, vurularak yaralandı. Polislerin, ambulansların 

mahalleye girişine izin vermemesi ve güvenlik nedeniyle hastaneye götürülemeyen H.B., 

yurttaşlar tarafından tedavi edildi. (05.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Hasırlı Mahallesi'nde, özel harekat timlerinin çevreye 

rastgele açtığı ateş sonucu Saliha Opçin (39) isimli bir kadın yaralandı. Olay yerine çağırılan 

ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Opçin, ilk müdahalenin ardından 
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Opçîn'in zihinsel engelli olduğu 

belirtildi. (05.09.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesi Esenkoç Mahallesi'ne aracıyla giderken Akbulak Jandarma Karakolu 

askerlerince çapraz ateşe tutulan Deniz Gökay isimli yurttaş, vücudunun çeşitli yerlerine 

isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralandı. Gökay, Van Bölge Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (05.09.2015 / Ġmctv.com.tr / Habervantv.com) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Hasırlı Mahallesinde, özel harekat polislerinin rast gele açtığı ateş 

sonucu, mahallede haber takibi yapan JINHA muhabiri Şehriban Aslan hafif şekilde 

yaralandı. Kurşunların sekmesi sonucu Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir genç kolundan 

yaralandı. (06.09.2015 / JINHA / Ġmctv.com.tr / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, polisin açtığı ateş sonucu Hasırlı Mahallesi'nde Abdullah Erdem 

(25) isimli genç her iki ayağından ağır şekilde yaralandı. Erdem, Selahaddin Eyyubi Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı.  Vurulma olayı ile ilgili konuşan Erdem, "Bahçeye çıkıp, kapıyı 

açtığım sırada, polis beni taradı. Yaralı halde yerde yatarken de tekmelerle dövmeyi 

sürdürdüler. O sırada polisler bana 'Senin ölmen lazım' dedi. Uzun bir süre ambulansın 

mahalleye girmesine de engel olundu" dedi. E.G. isimli 7 yaşındaki bir çocuk ise, karnına 

isabet eden kurşun ile ağır yaralandı. E.G., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 

tedavi altına alındı. (06.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde, Mevlüt Milas isimli yurttaşın 

kullandığı araç, Dağlıca askeri taburunda açılan ateş ile tarandı. Aracın taranması sonucu 

Milas omzunda yaralandı. (07.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Alibey Mahallesi'nde, bir akrabasının taziyesine giden Mesut Demir 

isimli yurttaş çevre binalarda konuşlanan keskin nişancı polislerin açtığı ateş sonucu 

omzundan yaralandı. Demir, yurttaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. (07.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak‟ın Cizre İlçesi‟nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ardından, Orhan Doğan Caddesi 

üzerinde açık olan bir fırına ekmek almaya gittiği belirtilen 5 yaşındaki çocuklar Botan İmrağ, 

Emir İmrağ ve Murat Babayiğit, zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu, bacaklarına isabet eden 

kurşunlarla yaralandı. Çocuklar Cizre Devlet Hastanesi‟ne kaldırılarak tedavi altına 

alındı. (08.09.2015 / DĠHA / Hurriyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde, İlçe Jandarma Komtanlığı'ndan açılan ateş sonucu 13 yaşındaki 

Mustafa Yalıç adlı çocuk, kafasına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralanan çocuk ilk olarak 

Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet 

Hastanesi'ne sevk edildi. (11.09.2015 / DĠHA) 

 

*14.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran N.G.C., Ģu beyanlarda bulundu: “13.09.2015 

tarihinde 20.00-21.00 sıralarında, Seyrantepe Toki 3. Etap mevkiinde bulunan evlerinin 

önünde silah sesleri duyduğunu, pencereden baktıklarında, “biz polisiz kimse yaklaĢmasın” 

diyen sivil giyiniĢli 6 kiĢinin, 3 çocuğu silahla yaralandığını ve akabinde çocukları 

tekmelediklerini gördüğünü söyledi.  Polis olduklarını düĢündüğü Ģahısların 2 araçlarının 

bulunduğunu, birinin HONDA marka diğerinin ise TOYOTA marka olduğunu, basında bu 

konu ile ilgili görüntülerin olduğunu, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulmasını talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)                   
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*15.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Emine Denli, Ģu beyanlarda bulundu: 

“03.09.2015 tarihinde Bağlar Körhat Semtinde çıkan olaylarda oğlum Ahmet Denli, polisler 

tarafından açılan ateĢ sonucu sağ vücudunu yan tarafından giren kurĢun sol eline değerek 

parmaklarını kopardığını ve Ģuanda Dicle Üniversitesinde ameliyat edilmiĢ olduğunu 

öğrendik. Hastaneye gittik oğlumuzu bize göstermediler ve bize vermediler. Mahkeme kararı 

ile çocuk yurduna göndereceklerini söylediler. Bizden habersiz hastaneye götürüp ameliyat 

etmiĢlerdir. ġuanda Dicle Üniversitesinde yatmaktadır. Hastanede yanında kalıyoruz.  

Yurdun personelleri de gidip-geliyorlar. Oğlumun hastaneden çıktığı gibi yurda götüreceğiz 

diyorlar. Çünkü mahkeme kararı var, diyorlar. Çocuğumun bana verilmesini ve çocuğumu bu 

hale getirenlerden Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)                   
 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesi 6 Eylülde, İdil Caddesi'ne konuşlandırılan kobra tipi zırhlı araçlardan 

açılan ateş sonucu, Sait Çağdavul (19) isimli bir genç boğazına isabet eden kurşunla yaşamını 

yitirdi, 3 yurttaş ise yaralandı. (15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları 

Ġnceleme Raporu) 

 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesinde Cudi Mahallesi'nde 6 Eylülde, tepelere yerleştirilen zırhlı polis 

araçlarından açılan ateş sonucu, 13 yaşındaki Cemile Çağırga isimli çocuk yaşamını yitirdi. 

Yine açılan ateş sonucu Xusriya Camisi imamı olduğu öğrenilen bir yurttaş ile Salih Çağlı 

isimli yurttaş ise yaralandı. (15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme 

Raporu) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde 7 Eylülde, keskin nişancı polisler tarafından açılan 

ateş sonucu Osman Çağlı (18) isimli yurttaş, karnına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. 

Sokağa çıkma yasağı gerekçe gösterilerek hastaneye götürülmesine izin verilmeyen Çağlı, kan 

kaybından yaşamını yitirdi.  (15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme 

Raporu) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nur Mahallesi'nde 7 Eylülde, keskin nişancı polisler tarafından 

açılan ateş sonucu, ayağına mermi isabet eden Abdullah Özcan (30) isimli yurttaş yaralandı. 

(15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ablukası altına alınan Yafes Mahallesi'nde 9 Eylülde, zırhlı 

araçlardan açılan ateş sonucu, evinin önünde oturan 7 çocuk annesi Meryem Süne (53) adlı 

yurttaş karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Polis ablukası nedeniyle ambulansın mahalleye 

girmesine izin verilmemesi sonucu, saatlerce yaralı halde bekleyen Süne iç kanama nedeniyle 

yaşamını yitirdi. Süne'nin cenazesi evinin bahçesinde beklemeye alındı. (15.09.2015 / ĠHD-

TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ablukası altına alınan Yafes Mahallesi'nde 9 Eylülde, özel 

hareket timleri tarafından açılan ateş sonucu, Özgür Taşkın (20) isimli yurttaş vurularak 

yaralandı. HDP milletvekillerinin defalarca çağırmasına rağmen ambulansın mahalleye 

girişine izin verilmedi. Yaralı bir şekilde bekleyen Taşkın, kan kaybından yaşamını 

yitirdi. (15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ablukası altına alınan Cudi Mahallesinde 9 Eylülde, Tank 

Taburu'nda keskin nişancının açtığı ateş sonucu Yaprak Sokak'taki evinin önünde bekleyen 
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Mülkiye Taşkın (45) isimli kadın, karnına isabet eden kurşunla yaralandı. (15.09.2015 / ĠHD-

TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ablukası altına alınan Cudi Mahallesinde 10 Eylülde, keski 

nişancı polisler tarafından açılan ateş sonucu, Sait Nayici (16), Zeynep Taşkın (17) ve 

kayınvalidesi Maşallah Edin (35) isimli yurttaşlar ile Nur Mahallesi'nde Eşref Edin (55) isimli 

yurttaş yaşamını yitirdi. Açılan ateş sırasında 11 aylık olan Berxwedan Taşkın isimli bebek ile 

Ayşe Edin ve Ekrem Dayan isimli yurttaşlar da yaralandı. (15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- 

PAD Cizre Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesinde 11 Eylülde, Selman Ağar (10) isimli çocuk, keskin nişancı polisler 

tarafından başından vurularak yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağar, tüm 

müdahalelere rağmen yaşamın yitirdi. (15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları 

Ġnceleme Raporu) 

 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesi 11 Eylülde, Nur Mahallesi'nden Cudi Mahallesi'ne geçmek isteyen 

Bünyamin İrci (15) isimli çocuk, polis tarafından hedef gözetilerek göğsünden vuruldu. 

Yurttaşların verdiği bilgilere göre, İrci önce sokakta yaralandı. Daha sonra yurttaşlar 

tarafından ambulansla hastaneye götürmek için Botan Hastanesi arkasına götürüldü. Bu 

esnada Akrep tipi zırhlı araçta bulunan polis ateş açtı. İrci, bu kez kafasından vuruldu. Saldırı 

yerinde yaşamını yitiren İrci'nin cenazesi Nur Mahallesi'nde bulunan Şeyh Sait Camii'ne 

götürüldü. (15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesinde 12 Eylülde, gece saatlerinde ekmek bulmak için sokağa çıkan 75 

yaşındaki Mehmet Erdoğan, polislerin açtığı ateşle kafasından vurularak yaşamını yitirdi.  

(15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, Cizre‟de yaşanan sivil ölüm 

olaylarını protesto eden yurttaşlara polis gerçek mermiler ve gaz bombaları ile müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında evinin önünde oturan 18 yaşındaki Ruken Demir, zırhlı polis 

aracından açılan ateş sonucu, kafasına isabet eden mermi ile olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Görgü tanıkları Demir'in kapısının önünde otururken zırhlı araçtan nişan alınarak vurulduğu 

ve kanlar içinde yere yığıldığını aktardı. (12.09.2015 / Ozgur-gundem.com  / Birgun.net) 

 

*Diyarbakır'ın Lice-Kocaköy-Hani üçgeninde bulunan alanda sürdürülen askeri operasyonlara 

yönelik canlı kalkan eylemini yapan grup ve yine alanda incelemelerde bulunan sivil toplum 

örgütü heyetine yönelik, askerler tarafından ateş açıldı. Saldırıda canlı kalkan eylemine 

katılan Mehmet Mustafa Taş, Reşat Taşkıran, M. Tahir Saçıldır, Hasan Göneş, Hebun 

Laneleş, Hilal Taruk ile alanda incelemelerde bulunan STÖ heyeti üyesi İHD Diyarbakır Şube 

Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Muhterem Süren yaralandı. Yaralı yurttaşlar, Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (12.09.2015 / Ġmctv.com.tr / Radikal.com.tr) 

  

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından,  

Fatihpaşa Mahallesi'nin Kurşunlu Camii yakınlarında oğlunu aramaya çıkan 80 yaşındaki 

Makbule Ermiş isimli kadın, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu ayağından 

yaralanandı. Hasırlı Mahallesinde ise 2 yurttaşın yine açılan ateş sonucu yaralandığı öğrenildi. 

(13.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 
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*Van'ın merkez Edremit ilçesine bağlı Şehit Fırat Mahallesinde gençler ile polis arasında 

çıkan çatışmalar sırasında, 18 yaşındaki Vedat Balık isimli genç polisin açtığı ateş sonucu 

yaşamını yitirdi. (15.09.2015 / Taraf.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde Fırat ve Devrim mahallelerini birbirine bağlayan Ahmet Kaya 

Köprüsü'nde, sivil ölüm olaylarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen genç bir gruba 

polis, polis gaz bombaları müdahalede bulundu. Polisin gerçek silahlar kullandığı müdahale 

sırasında, sol bacağına ve ayağına kurşun isabet eden 14 yaşındaki S.B. yaraladı. Yaralanan 

çocuğun, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (16.09.2015 / JĠNHA / Evrensel.net) 

 

*Şırnak'ın Bahçelievler, Yenimahalle ve Dicle Mahallesi'ne zırhlı araçlarla giren polis ile 

yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı. Polis, yurttaşların tepkisine gaz bombaları ve gerçek 

silahlarla müdahalede bulundu. Müdahale esnasında Dicle Mahallesi'nde kendi evininin 

önünde oturan Zehra Bartan isimli kadın, açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Bartan, 

Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (16.09.2015 / JĠNHA / Evrensel.net) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesi Barbaros Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde konuşlanan Kobra tipi 

zırhlı araçtan açılan ateş sonucu, 19 yaşındaki Abdulkadir Karakaplan isimli bir genç ağır 

yaralandı. Yaralı genç, çevrede bulunan yurttaşlar tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (18.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Batman kent merkezinde bulunan Dolum Caddesi'nde, Ahmet Solak isimli zihinsel engelli 

genç, araması olduğu iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Polisin gözaltına 

almak istediği gencin direnmesi üzerine, polisin gencin ayağına tabancayla ateş ettiği 

belirtildi. Yaralan genç çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak 

tedavi altına alındı. (25.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

  

*Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde HPG militanları ile askerler arasında çıkan çatışmanın 

ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ilçeye yakın köylere havan toplarıyla atışlar 

yapıldı. Saldırı sonucunda Setkar köyünde havan topunun isabet ettiği bir evde bulanan 

Ahmet Temel, oğlu Behçet Temel ve akrabaları olan Alya Temel yaşamını yitirdi. Evde evde 

bulanan Fevzi Temel ve Ahmet Temel'in oğlu Hasan Temel ise ağır yaralandı. (25.09.2015 / 

Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 
 

* Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde HPG militanları tarafından düzenlenen saldırının ardından 

yaralanan polislerin alınması için aranan ambulans, ilçe merkezi girişinde bulunan polis 

noktasında önünde tarandı ve şoför Şehmuz Dursun‟un açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. 

Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, ambulansa polis noktasından ateş edildiği belirtildi. 

Araçta bulunan iki sağlık görevlisi ise bir eve sığınarak kurtuldu. (25.09.2015 / Ozgur-

gundem.com / Ġmctv.com.tr) 
 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "sokağa çıkma yasağı" sırasında başlatılan polis operasyonu 

ile birlikte çatışmalar meydana geldi. Dumlupınar Mahallesi'nde polis tarafından atıldığı iddia 

edilen bir roketatar mermisi bir eve isabet etmesi sonucu 8 yaşındaki Elif Şimşek isimli çocuk 

yaşamını yitirdi. Aynı evde bulunan diğer aile üyeleri anne Bedia Şimşek (45), kızları Avaşin 

(10), Pelda (13) ve oğlu Ahmet Şimşek ağır yaralandı. (27.09.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Taraf.com.tr / Milliyet.com.tr) 
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* Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "sokağa çıkma yasağı" sırasında başlatılan polis operasyonu 

ile birlikte çatışmalar meydana geldi. Çatışmalar sırasında evinin önünde bulunan Agit 

Yıldız'ı (22) isimli gencin, iddiaya göre polisin açtığı ateş sonucu karnına ve bacağına isabet 

eden kurşunlarlarla yaraladığı öne sürüldü. Yaralı Yıldız, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Yıldız, tüm müdahalelere 

rağmen bir gün sonra yaşamını yitirdi. (28.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 9 Eylül 2015 tarihinde çıkan olaylarda iddiaya göre, polisin 

açtığı ateş sonucu, 16 yaşındaki Bilal Mengil isimli çocuk, karnına isabet eden mermi 

nedeniyle yaralandı. Batman Özel Dünya Hastanesi'nde üç haftadır tedavi gören Mengil, 

yaşamını yitirdi. (28.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

  

*Şırnak‟ın Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi‟ndeki evinden komşusuna gitmek üzere dışarı 

çıkan Latife Tutuk (23) adlı kadın, askeri lojmanlarda konuşlu askerler tarafından açıldığı 

iddia edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Silopi İlçe Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan Tutuk, tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (28.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesine bağlı Esentepe ve Şentepe mahalleleri arasında, iddiaya göre 

polis tarafından açılan ateş sonucu, Halil Kurtiş isimli 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. 

(28.09.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
  

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yurttaşlara gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahalede 

bulunan polisin açtığı iddia edilen ateşin Berat Güzel (12) isimli çocuğa isabet etmesi sonucu, 

Güzel vurularak yaşamını yitirdi. (29.09.2015 / Ġmctv.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Göral Caddesi'nde 

bulunan Barav Kıraathanesine, iddiaya göre zırhlı polis araçlarından ateş açıldı. Açılan ateş 

sonucu kıraathanede işletmeci Halis Sever yaralandı. Sever, saldırı sonrası Gazi Yaşargil 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anını anlatan Sever, özel harekat 

polislerinin onlarca yurttaşın bulunduğu anda akrep tipi zırhlı araçla gelerek kıraathaneyi 

taradığını söyleyerek, "Birden kıraathaneye kurĢunlar geldi. O esnada bütün herkes içeriye 

geçerek yere uzandı. Bir kurĢun ise sağ omuz altıma isabet etti. Devlet kendi dükkânımızda 

dahi artık bizleri tarıyor" dedi. Olayın görgü tanıklarından Garip Yılmaz ise, "Kahvede 

oturuyorduk. Akrep tipi zırhlı bir araçtan ateĢ açılmaya baĢladı ve ilk önce ne olduğunu 

anlamadık ama bir baktık araç, hem kahveye doğru geliyor hem de tarıyor. Can havliyle 

kendimizi kahvenin içine attık. Bazı arkadaĢlarda bodruma girerek can güvenliğini 

sağlamaya çalıĢtı" diye konuştu. (29.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*30.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Tahsin sever, Ģu beyanlarda bulundu: 

“28.09.2015 tarihinde saat 17.00-17.30 civarında meydana gelen olayda ve Huzurevleri 12. 

sokakta ikamet eden yeğenim Halis Sever olayda yaralandı. Ayrıca Barav Kıraathanesi 

çalıĢanıdır. 7 yıldan beridir orada çalıĢmaktadır. Onu herkes tanıyor ve olaylarla bir iliĢkisi 

olmadığını biliyorlar. Olay esnasında omzundan silahla yaralandı ve omzunda bulunan lifler 

kopmuĢtur. ġuanda Diyarbakır AraĢtırma Hastanesinde yatmaktadır. Ameliyatı yapıldı. 

Ancak hastanede odasının kapısında sivil polisler beklemektedirler. Buda bizi kuĢkulandırıyor 

ve rahatsız etmektedir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)     
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*Şırnak‟ın Beytüşşebap ilçesinde başlatılan askeri operasyonlar kapsamında ilçe Jandarma 

Alay Komutanlığı'ndan atılan havan topları köyün meydanına düştü. Büyük bir gürültüyle 

patlayan toptan saçılan şarapnel parçaları evlerinin önünde oturan ve amcaoğulları olduğu 

öğrenilen Hakkı Aşan (43) ve Necmettin Aşan'a (28) isabet etti. Şarapnel parçalarının hedefi 

oldukları için ağır yaralanan Hakkı ve Necmettin Aşan, Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (29.09.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

  

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

oldukları belirtilen kişilerin, koyunlarını otlatan çobanlara silahlı saldırıda bulunduğu iddia 

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

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

Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (01.02.2015 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

     

*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hasta mahpus Haşem Arduçlu, geçirdiği kalp krizi 

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

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

DĠHA) 

 

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

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

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

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

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

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, 2008 yılında yaşanan bir kavga kavgaya karıştığı gerekçesiyle 

tutuklandığı öğrenilen Hasan Vural (75) adlı hasta mahpus yaşamını yitirdi. Hastalığı 

nedeniyle kısa bir süre önce Doğubayazıt Cezaevi'nden Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

sevk edilen Vural'ın, bir süredir de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi 

gördüğü öğrenildi. (16.05.2015 /  DĠHA / Hapistesaglik.com)  

 

 

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

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

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

doktor ve hemşireler hakkında, çocuklarının ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 

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

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

 

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

mahalle dışında hayvanlarını otlattığı sırada, yakınlarda bulunan Dicle Elektrik Dağıtım 

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

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

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

önlemlerini almadığını, trafonun kapılarının açık ve kablolarının dışarıda olduğunu 
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söyleyerek, "Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için defalarca başvurmamıza rağmen bir 

sonuç alamadık" dedi. (12.02.2015 / DĠHA) 

 

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

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

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

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

aldıklarını dile getirdi. Hastaneye zamanında kaldırılamadığı için bebeğini düşürdüğünü dile 

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

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

JĠNHA) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

edilmiş. Burada yanlış iğne yapıldığı teşhisi konulunca 24 Kasım günü direk ameliyata 

alıyorlar. 6 gün boyunca ameliyat sürecinde hastanede kalıyor" diye konuştu. (20.02.2015 / 

Ozgur-gundem.com / Habervantv.com) 

 

*Van‟da intihar eden 8,5 aylık hamile kadının eşi Çetin Talay isimli yurttaş, 112 Acil Servisi 

hakkında suç duyurusunda bulundu. Çetin Talay, eşinin intihar ettiği zaman 112 Acil Servis 

tarafından bebeğin kurtarılması için yol üstünde yakın bir hastane olmasına rağmen Bölge 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi‟ne götürülmesinin ihmal olarak kabul ettiğini söyledi. Talay, 

“EĢim, yaklaĢık üç ay önce 8,5 aylık hamileyken intihar giriĢiminde bulunmuĢtu. Olay 

esnasında 112 Acil Servis‟i aradık. Sağlık ekipleri geldi ve eĢime 20 dakikalık bir müdahalede 

bulundu. Ondan sonra eĢimin öldüğünü, yalnız çocuğumun kalp ritimlerinin attığını ve 

yaĢadığını bize söyledi. Götürmek için savcıyı aramaları gerektiğini ve „savcı talimatıyla 

hastaneye götüreceğiz‟ dediler. Savcıyla konuĢtuktan sonra çocuğumu kurtarmak için Bölge 

Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi‟ne götüreceklerini belirttiler. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun OdabaĢ Tıp Merkezi‟ne 3 dakikalık bir mesafede olmasına 

rağmen ve bir de yol üzerinde özel bir hastane bulunmasına rağmen neden bu iki yakın yere 

götürmüyorsunuz da uzak mesafedeki hastaneye götürüyorsunuz diye sorduk. Talimat neyse 

onu yaptıklarını ifade ettiler. Ben kendimde geçmiĢtim, beni de hastaneye kaldırdılar ve 2-3 

saat sonra gözümü açtığımda ikisinin de vefat ettiğini söylediler.” diye konuştu. (16.04.2015 / 

Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*Kars'ın Digor ilçesi Kocaköy köyünde ikamet eden 7 aylık hamile Nurgül Çağdavul (21), 30 

Nisan sabahı kontrol için gittiği Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde, fiş sırasındayken 

yaşamını yitirdi. Bir hafta önce başlayan ağrıları nedeniyle Digor Devlet Hastanesi'nde her 

defasında iğne vurularak tekrar eve gönderilen Çağdavul, ağrılarının sürmesinden dolayı 30 

Nisan sabahı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde gitti. Çağdavul, muayene fişi 

kuyruğundayken bir anda yere yığılarak yaşamını yitirirken, karnındaki 7 aylık bebeği 

kurtarmak için yapılan ameliyata rağmen bebek de yaşamını yitirdi. (03.05.2015 /  

Cnnturk.com / Zaman.com.tr) 
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*Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren diyaliz hastası 

Muhammed Muhammed (57) adlı yurttaşın yakınları, Muhammed'in hastanenin ihmali 

sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Muhammed'in, 28 Nisan'dan Mardin Valiliği'nin izni ile 

Şenyurt Sınır Kapısı'ndan ilk olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini veren 

yakınları, daha sonra Muhammed'in Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi'ne sevk edildiğini aktardı. 

Burada da gereken ilginin gösterilmediğini iddia eden yakınları, daha sonra tekrar Mardin 

Devlet Hastanesine getirilen Muhammed'in, gerekli müdahale yapılmaması nedeniyle 

yaşamını yitirdiği ileri sürdü. (11.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Ağrı‟nın Hamur ilçesine bağlı Butka köyünde, devrilen traktörün altında kalarak ağır 

yaralanan Feyat Çağala (50) isimli yurttaş yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Çağala, hastanede yaşanan teknik yetersizlikler ve doktor bulunmadığı gerekçesiyle 

Erzurum'a nakledilmek istendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Bölge 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ardından aranan Van'daki hastaneler tarafından nakli kabul 

edilmeyen Çağala, 4 saat boyunca hastanede bekletilmesi sonucunda yaşamını yitirdi.  

Ağabeyinin 4 saat boyunca can çekiştiğini söyleyen Çağala'nın kardeşi İlhan Çağala, hiçbir 

hastanenin abisini kabul etmediğini belirterek, "Hastamızı sabah buraya getirdik. Erzurum'a 

sevk istediler. Erzurum'daki yetkililer 'Biz Ağrı hastasını kabul etmiyoruz' dediler. Hiçbir il 

hastalarımız kabul etmiyor. Hastamız 4 saat bekledi ve öldü" ifadesinde bulundu. (19.07.2015 

/ Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.org/) 

 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı ardından başlatılan polis 

operasyonu sırasında, 35 günlük Muhammed Tahir Yaramış isimli bebek hastalandı. Bebeği 

hastaneye götürmek isteyen aileye güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi. Muhammed 

Tahir bebeğin rahatsızlığının artması üzerine yaşamını yitirdi. (15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-

DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesinde Yafes Mahallesi'nde oturan ve uzun zamandır kalp rahatsızlığı 

bulunan Mehmet Dikmen (70) isimli yurttaş durumu ağırlaştı. Ancak ilçedeki sokağa çıkma 

yasağı nedeniyle çağrılan ambulansın mahalleye girişine izin verilmeyince, Dikmen yaşamını 

yitirdi. (15.09.2015 / ĠHD-TĠHV-DTO- PAD Cizre Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

*Hakkari'nin Yüksekova İlçe Jandarma Karakolu'nda görev yapan Uzman Çavuş Yasin 

Tosun'un (23), tabancayla intihar ettiği iddia edildi. Yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi 
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otopsi için morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (21.04.2015 / 

Haberturk.com / Taraf.com.tr) 
 

*Iğdır merkez Atatürk Caddesi'nde bulunan bir apartmanda Muhammet Kuzu (27) adlı polis, 

ev arkadaşı matematik öğretmeni Can Yücel Ataman'ı (27) tabancayla ensesinden vurarak, 

öldürdü. Kuzu, daha sonra aynı silahı başına dayayarak, intihar etti. (21.04.2015 / 

Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 
 

*Siirt Cezaevi'nden Siirt Adliyesi'ne tutuklu getirdiği belirtilen ring aracının şoförü Jandarma 

Adnan Gündüz'ün kendi silahıyla intihar ettiği kaydedildi. Gündüz'ün Nevşehirli olduğu ve 

teskeresini almasına 4 ay kaldığı belirtildi. Gündüz'ün intihar nedeni öğrenilemezken, cenaze 

Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazenin otopsi için Diyarbakır'a gönderileceği 

öğrenildi. (21.05.2015 /  DHA / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Muş'ta beylik tabancasıyla intihar eden Emrah Sazağan isimli polis, kaldırıldığı Muş Devlet 

Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Sazağan'nın, silahı 

kafasına dayayarak intihar ettiği öğrenildi. (07.08.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Van‟ın Özalp ilçesindeki Dorutay Jandarma Karakolu‟nda görevli uzman çavuş Hüseyin 

Salman‟ın intihar ettiği iddia edildi. Kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 

askeri helikopterle Van‟a sevk edilen Salman, yaşamını yitirdi. (18.08.2015 / DĠHA) 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

kimler tarafından öldürüldüğü bilinmezken, cenazesinin otopsi için Hakkari Devlet 

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

Radikal.com.tr) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

öğrenildi. (14.02.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
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*Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, Ş. Fehmi Altınordu Hudut Bölük Komutanlığı'nda askerlik 

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

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

(27.02.2015 / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*Siirt'te, 3'ncü Tugay Komutanlığı'nda bulunan H.T. isimli uzman askerin, nöbet sırasında 

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

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

 

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

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

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

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

Haberturk.com / Zaman.com.tr) 
 

*Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda zorunlu askerlik yapan Emrah Ö., bugün kafasına 

aldığı kurşunla ağır yaralandı. Adana'nın Seyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 

askerin intihar mı ettiği yoksa başka bir asker tarafından mı vurulduğu konusunda bilgi 

edinilemedi. Yaralı asker ambulans ile önce Hakkari Devlet Hastanesi'ne ardından askeri 

helikopterle Van'a sevk edildi. (03.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bayırdüzü köyünde bulunan askeri üs bölgesinde, nöbet tuttuğu 

sırada kalp krizi geçirdiği iddia edilen Jandarma Uzman Çavuş Erdem Demir (26), kaldırıldığı 

Siirt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. (01.07.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesi 4. Piyade Hudut Alayına bağlı Akdoğan Piyade Hudut Sınır 

Karakolu'nda görevli 20 yaşında ve Erzurum nüfusuna kayıtlı Ersin Aydın isimli askerin, 

silahla sağ bacağına ateş ederek kendisini vurduğu iddia edildi. Olayın nasıl yaşandığına dair 

herhangi bir bilgi edinilemezken, yaralanan Aydın, Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına 

alındı. (04.09.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt Devlet Hastanesi'ne, intihara teşebbüs ettiği iddiasıyla kaldırılan Uzman Çavuş 

Abdullah Tokgöz yaşamını yitirdi. Ağır yaralı bir şekilde görevli olduğu Eruh'tan İl Devlet 

Hastanesi'ne getirilen Tokgöz'ün silah ile arkadan vurulduğu ve kurşunun göğüs tarafından 

çıktığı iddia edildi. (16.09.2015 / CHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Ökkeş Kurt isimli uzman çavuşun intihar ettiği iddia edildi. 

Ağır yaralı olarak Van Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne getirilen Kurt, tüm müdahalelere 

rağmen yaşamını yitirdi. (19.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

 

*Diyarbakır‟da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen seçim mitingine 

yönelik bombalı saldırı gerçekleşti. Miting alanının belirli noktalarına kimliği belirsiz kişi 

veya kişilerce yerleştirilmiş iki bomba düzeneğinin birkaç dakika arayla patlatılması sonucu, 

Ramazan Yıldız, Necati Kurul, Şehmuz Kaçan isimli yurttaşlar olay yerinde, Civan Aslan (8 

Haziran‟da) ile Ali Türkmen (13 Haziran‟da) isimli yurttaş ise hastanede tedavi gördüğü 

sırada yaşamını yitirdi. Bombalı saldırıda 16‟sı ağır olmak üzere 402 yurttaş yaralandı.  

(05.06.2015 / Haberturk.com / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
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*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Fayansçılar Fırat Okey 

Salonu'na, plakası alınamayan sarı renkli doblo marka bir araçtan silahlı saldırı 

gerçekleştirildi. Açılan ateşte, kahvenin önünde bulunan İslam Aslan (65), oğlu Mustafa 

Aslan (25) ve beraber oturdukları Mustafa Turhan isimli üç yurttaş bacaklarından yaralandı. 

İslam Aslan ve oğlu Mustafa Aslan çevrede bulunan yurttaşlar tarafından araçlarla Selehattin 

Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mustafa Turhan isimli yurttaş ise Sultan 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (06.06.2015 / Radikal.com.tr / T24.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Semtinde, 09 Haziran 2015 tarihinde Saat 15.00 

sularında, İlim Hizmet Yardımlaşma ve Araştırma Derneği (Yeni İHYA-DER) Başkanı ve 

HÜDA-PAR Üyesi Aytaç Baran,  geldiği dermek binası önünde, kimliği belirsiz silahlı bir 

grubun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Baran yaşamını yitirmesinin ardından aynı gün ve 

ilerleyen saatlerde, saldırının gerçekleştiği bölgeye gelen bir başka silahlı grup ise, aynı 

semtte bulunan Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Sisê Kıraathanesi ve çevrede bulunan bazı iş 

yerlerine uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Dernek binası, kıraathane ve çevreyi 

rastgele kurşunlayan silahlı grup, yanlarında bulundurdukları satır ve sopalarla da, olay 

yerinde bulunan yurttaşları ve olay yerinde haber takibi yapan gazeteci ve muhabirleri darp 

etmiştir. 1‟i sivil ve olayları görüntülemeye çalışan 3 muhabir olmak üzere 4 kişi, 

yaralanmıştır. İkinci saldırı sırasında, olay yerinde yaşanan gerginliği önlemek üzere Eşit 

Özgür Yurttaş Derneği binası önüne gelen dernek üyeleri olan Emin Ensen ve Bayram Özelçi 

isimli yurttaşlar, saldırgan grup tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Saldırı sırasında dernek 

binasında toplantı halinde olan ve saldırının gerçekleşmesi üzerine dernek binasını terk ederek 

evine giden Özgür Yurttaş Derneği üyesi Bayram Dağtan ise, silahlı grup içersindeki yer alan 

ve kendisini takip eden bir saldırganın silahlı saldırısı sonucu göğsünden kurşunlanarak 

öldürüldü. Gün boyu kentin değişik yerlerinde gerçekleşen silahlı saldırılar sorucu 7 yurttaş 

daha yaralandı. (09.06.2015 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 

çoğunluğu genç olmak üzere 33 yurttaş yaşamını yitirdi, 104 yurttaş ise yaralandı. Saldırıda 

yaşamını yitiren yurttaşlar; Uğur Özkan, Kasım Deprem, Hatice Ezgi Saadet, Cemil Yıldız, 

Çağdaş Aydın, Nazlı Akyürek, Ferdane Ece Dinç, Mücahit Erol, Murat Yurtgül, Emrullah 

Akhamur, İsmet Şeker, Okan Pirinç, Nartan Kılıç, Ferdane Kılıç, Serhat Devrim, Met Ali 

Barutçu, Erdal Bozkurt, Süleyman Aksu, Koray Çapoğlu, Cebrail Günebakan, Veysel 

Özdemir, Nazegül Boyraz, Alper Sapan, Alican Vural, Osman Çiçek, Dilek Bozkurt, Büşra 

Mete, Yunus Emre Şen, Ayda Ezgi Şalcı, Polen Ünlü, Duygu Tuna, Nurcan Kaçmaz, Vatan 

Budak (4 Ağustos‟ta yaşamını yitirdi). (20.07.2015 / Cnnturk.com / Ntv.com.tr / 

 Milliyet.com.tr)  

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesin Konak Mahallesi'nde, H.K. (17) ve M.V.U. (17) isimli çocuklar 

kendilerine isabet eden kurşunlara nedeniyle yaralandı. Omuz ve omzun alt kısmından 

yaralanan H.K. isimli ile sağ kolundan aldığı kurşunla yaralanan M.V.U. isimli çocuk, 

çevredeki yurttaşların yardımıyla Silvan Devlet Hastanesi kaldırıldı. Çocuk kim tarafından ve 

nasıl vuruldukları hakkında bilgi edinilemedi. (16.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesi girişinde bulunan Şapatan Karakolu'na bağlı askerlerin yoldan 

geçen sivil bir minibüsü açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Afganistan vatandaşı 10 yaşındaki 

Minlal Kerimi isimli çocuk, kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılmadı. (07.09.2015 / Radikal.com.tr/ Milliyet.com.tr) 
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*Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, DBP İlçe Eş Başkanı Necati Yazıcı bir iş yerinde oturduğu 

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

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

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

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

*Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde seçim çalışması yürüten ve 

aralarında HDP Erzurum İl Eşbaşkanı Yasemin İba'nın da olduğu HDP'li kadınlar, ismi 

öğrenilemeyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırganın, aynı mahallede çalışma 

yürüten diğer HDP'li kadınların olay yerine gelmesi ile kaçtığı belirtildi. Yaşananlara ilişkin 

bilgi veren HDP Erzurum İl Eşbaşkanı Yasemin İba, mahallede seçim çalışması yürüttükleri 

esnada bir kişinin önce hakaretlerde bulunarak sözlü tacizde bulunduğunu, ardından yanında 

bulunan Melike Göksu adındaki kadın çalışana saldırarak darp ettiğini belirtti. Saldırıya 

uğrayan Melike Göksu'yu Palan Döken Hastanesi'ne götüren kadınlar, hastane yetkililerinin 

Göksu'ya darp raporu vermediğini belirtti. HDP'li kadınlar, Yakutiye İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne giderek saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. (22.05.2015 /  JINHA / 

Evrensel.net) 
 

*Erzurum Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Semti'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren HDP 

Milletvekili Adayı Şiyar Arslan, bir grubun saldırısına uğradı. Olay ile ilgili konuşan Arslan 

şunları belirtti: "ÇalıĢmamızı bitirdikten sonra gitmeye yakın bir kiĢi bana omuz attı sert bir 

Ģekilde. Ġlk önce kasıtlı yapmamıĢtır diye düĢündüm. Ġkinci defasında baĢka bir kiĢi yaptı aynı 

Ģekilde ve giderek çoğalan gruptan küfürler edilince durumun ciddiyetini anladım. Bizlere 

saldırı hazırlığı içerisinde olduklarını anladım. Hemen sahada çalıĢan diğer arkadaĢlarımız 

arayarak olası bir provokasyona karĢı uyardım. Ġl binasındaki arkadaĢlarımız aradım. Orda 

bulunan arkadaĢlarımız araçları gönderdiler, hemen olay yerinde uzaklaĢmasaydık büyük bir 

provakasyon yaĢanabilirdi"(26.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum Merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde çalışma yürüten HDP Milletvekili 

adayı Zahir Uzun, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Olay ile ilgili konuşan Uzun şunları 

belirtti: “Irkçı bir grup çalıĢma esnasında bana iki defa üst üste omuz attıktan sonra giderek 

kalabalıklaĢtı. Ardından bize saldırmaya çalıĢtılar. Bıçak çekerek saldırmaya kalkıĢtılar. Olay 

yerinde sağduyulu davranıp uzaklaĢtık. Aksi taktirde büyük bir provokasyon yaĢanabilirdi.” 

(29.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum‟un Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde, seçim çalışmaları kapsamında 

esnafları ziyaret eden AKP Erzurum Milletvekilli ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ‟ın 

korumaları aynı semtte esnaf olan Erzurum BDP İl Eşbaşkanı Bilal Yaprak‟ı darp ederek 

tehditte bulunduğu iddia edildi. İşyerine girmek isteyen Akdağ ve beraberindeki AKP‟lilere 

tepki göstererek içeri almak istemeyen Yaprak‟ın, Akdağ‟ın korumalarının saldırısına 

uğradığı öğrenildi. Darp ve tehdit edilmesine ilişkin konuşan Yaprak, “Recep Akdağ ve 

beraberindeki heyet iĢyerime girmek istedi. Bende iĢyerinin kapalı olduğunu ve tokalaĢmak 

istemediğimi söyledim. Bunun üzerine Akdağ, „iĢyerin cehennemin dibine kadar kapalı olsun, 

ama bu yanında kalmaz seninle görüĢeceğiz‟ diyerek tehdit etti. Korumalarına „bunu alın 
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içeri tıkın‟ dedi. Halkın araya girmesiyle Akdağ ve beraberindekiler iĢyerimden ve semtten 

ayrıldılar” dedi. (01.06.2015 / DĠHA) 

 

*Bingöl‟ün Karlıova ilçesinde Serpmekaya köyünde, seçim çalışmalarında bulunan HDP'nin 

aracı uzun namlulu silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu açılan ateşin sesini duyan köylüler, 

HDP'lilere ve askere haber verdi. Olay yerine ulaşan askerler, aracı güvenlik çemberine alarak 

inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda araç şoförü Hamdullah Öğe‟nin 

cansız bedeni, 50 metre uzaklıktaki kayaların arasında bulundu. (03.06.2015 / Milliyet.com.tr 

/ Taraf.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesinde Seyitler Mahallesi'nde, HDP Mardin Milletvekili Adayı Mehmet 

Ali Aslan'a ait evinin önünde park ettiği aracı, kimliği belirsiz bir grup tarafından yakılmak 

istendi. Aslan'ın komşularının olayı fark etmesiyle birlikte, grup olay yerinden kaçarak 

uzaklaştı. Grubun, aracı yakmak için benzin ve kağıt gibi yakıcı malzemeleri yanında 

getirdiği belirtildi. (04.06.2015 / Evrensel.net) 
 

*Van'ın Erciş ilçesinde, HDP Erciş ilçe yönetim üyesi olan ve bilgi işlem biriminde seçim 

çalışmaları yürüten Mehmet Kaya'nın, Alkanat Mahallesindeki bulunan evi sabaha karşı 

kimliği belirsiz kişi yada kişilerce molotof kokteyli atılarak ateşe verildi. Evde kimsenin 

olmaması üzerine şans eseri can kaybının yaşanmadığı evde ciddi maddi hasar meydana geldi. 

(04.06.2015 / Ġmctv.com.tr / Evrensel.net) 

  

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seçim çalışmalarından dönen HDP'nin seçim aracına, 

ilçeye 25 kilometre mesafedeki çöplük mevkisinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 

silahlı saldırı gerçekleştirildi. Araçta bulunanların isabet almadan kurtulduğu saldırıya ilişkin 

bilgi veren araç şoförü Ercan Sevmez, ilçeye gelirken bir patlama sesi duyduğunu, patlamanın 

nedenini öğrenmek için araçtan indiği esnada araca doğru ateş açıldığını belirtti. Ateş açılması 

üzerine araca binerek hızla uzaklaştığını belirtti. (04.06.2015 / DĠHA) 

*Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesi İstasyon Meydanı'nda HDP tarafından düzenlenen 

miting sonrası, HDP anons aracı şöförü Aydın Taşkesen‟in kullandığı araç, Sanayi 

Mahallesinde seyir halindeyken önü ırkçı bir gruplar tarafından kesildi. Aracı taşlayan 

saldırganlar Taşkesen‟i aracından indirerek taş, sopa ve levye ile feci şekilde darp etti. 

Minibüsü ateşe veren saldırganlar, Taşkesen'i yanan aracın içine attı. Çevredekilerin yetişmesi 

ile yanan araçtan çıkarılan yurttaş, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisine alınan Taşkesen'in kafasının 8 yerinde ve sol 

kolunda kırık, kafa ile el kısmında 2'nci dereceden yanık olduğu tespit edildi. (04.06.2015 / 

Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / / Bbc.com) 
 

 

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

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

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

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

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

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

 

http://www.milliyet.com.tr/
http://www.milliyet.com.tr/ataturk/
http://www.milliyet.com.tr/hastane/
http://www.milliyet.com.tr/egitim/
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*Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Semtinde, 09 Haziran 2015 tarihinde Saat 15.00 

sularında, İlim Hizmet Yardımlaşma ve Araştırma Derneği (Yeni İHYA-DER) Başkanı ve 

HÜDA-PAR Üyesi Aytaç Baran,  geldiği dermek binası önünde, kimliği belirsiz silahlı bir 

grubun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinde haber takibi yapan DHA muhabirleri 

Canan Altuntaş ve Serdar Sunar ile İHA muhabiri Burak Emek isimli gazetecilere kimliği 

belirsiz bir grup saldırıda bulundu. Saldırıda yaralana gazeteciler, hastanelere götürülerek 

tedavi altında alındı. (09.06.2015 / DHA / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hükümet Konağı'na yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. 

Hükümet Konağı'nda görevli özel harekat polislerinin saldırıya karşılık vermesi üzerine 

çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ise 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı 

polislerin Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirilmesi sırasında, hastane önünde olayla ilgili 

görüntü almaya çalışan gazetecilere özel harekat polisleri silahların dipçikleriyle saldırdı. 

Olayda 2 gazeteci yaralanırken, polisler bir gazetecinin çektiği görüntü ve fotoğraflara el 

koyup, fotoğraf makinesini kırdı. (11.08.2015 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com / 

 Radikal.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen olayları görüntülemek isteyen Dicle Haber Ajansı 

(DİHA) muhabiri Nuri Akman ve Cihan Ölmez isimli gazeteciler, özel harekat timlerinin 

silahlı saldırısına maruz kaldı. Akrep tipi zırhlı araçtan muhabirlerin bulunduğu yeri yaylım 

ateşi açıldığı belirtilerken, 2 muhabir ara sokağa atlayarak kurşunların hedefi olmaktan 

kurtulduğu öğrenildi. (05.09.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

 

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

öğrenilemeyen bir öğretmen öğrenci velileri tarafından saldırıya maruz kaldı. Okul 

pansiyonunda gerçekleştiği belirtilen saldırıda, öğretmenin darp edildiği belirtildi. 

(07.01.2015 / DĠHA) 
 

 

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

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

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

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

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

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

yumruklu saldırıda bulunduğu ve toplantıda bulunan diğer öğrencilerin duruma tepki 

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

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

 

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

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

kampüsünde yürüyüşle protesto eden öğrenciler, ırkçı bir grubun saldırısına maruz kaldı. 

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

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

öğrenciler, yemek yemek için geldiği çarşı merkezinde ırkçı bir grubun bıçaklı ve satırlı 
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saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Durak 

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

(19.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

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

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

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

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

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

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

 

*Elazığ Fırat Üniversitesi'nde halay çeken öğrencilere, ırkçı bir grubun bıçaklı ve sopalı 

saldırı sonucu 2 öğrenci hafif şekilde yaralanırken, Serkan B. isimli öğrenci ise sırtından ve 

bacağından bıçak darbeleri yaralandı. Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 

öğrenci, tedavi altına alındı. (03.04.2015 / DĠHA) 

 

*Malatya İnönü Üniversitesi'nde okuyan Ömer Erdem isimli öğrencinin, şehir içi 

minibüsünde bulunduğu sırada yaklaşık 40 kişilik ülkücü bir grubun saldırısına maruz kaldı. 

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve Malatya Devlet Hastanesi'ne 

kaldırılarak tedavi altına alınan Erdem‟in, daha önce de ülkücüler tarafından kampusta bıçaklı 

saldırıya uğradığı belirtildi. (08.04.2015 / DĠHA) 

 

*Malatya İnönü Üniversitesi'nde, Rıdvan Açan, İlyas Kaya ve Recep Alpaslan isimli 

öğrenciler sınava girmek üzere üniversiteye geldikleri sırada, merkez üniversite duraklarında 

kendilerini bekleyen ve ellerinde sopa ve pala bulunan ırkçı bir grubun linç girişimine maruz 

kaldı. Linç edilmekten kurtulmak için yakınlarında bulunan bir iş yerine sığınmak istediği 

sırada saldırgan gruptan üzerlerine 2 el ateş açıldı. Saldırgan grup Kürt öğrencilerin sığındığı 

iş yerine de taşlarla saldırarak camları kırdı. Olayın gerçekleştiği yer Malatya Emniyet 

Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunmasına rağmen polis 

dakikalarca süren saldırıya müdahale etmedi. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan grubun 

kaçarak uzaklaşmasının ardından olay yerine gelen polis, saldırganlara dönük hiçbir girişimde 

bulunmazken, saldırıya maruz kalan öğrencilerden Rıdvan Açan ve Recep Alpaslan'ı 

gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(09.04.2015 / DĠHA) 
 

 

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

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

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

 

*Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü muhtarı Mustaf Turhan (36), Bağgözü köyünden 

Siirt kent merkezine geldiği sırada Seyfiye Köyü köprüsü civarında silahlı saldırıya uğradı.  

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan saldırıda Turhan, vücuduna isabet eden kurşunlarla 

olay yerinde yaşamını yitirdi. (29.04.2015 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Van'ın Saray ilçesinde Belediye Eşbaşkanı A. Kadir Çalışkan'ın kullandığı ve seyir halinde 

bulunan aracı, Van-Özalp yolunun Mamedalan mevkisinde iki farklı araç tarafından 

sıkıştırıldı. Çalışkan'ın durmaması üzerine öne geçen saldırganlar, aracı taşlayarak 



 

 

 36 

durdurmaya çalıştı. Çalışkan'ın direksiyon hakimiyetini sağlamasıyla araçlar farklı yollara 

saparak izlerini kaybettirdi. (11.06.2015 / DĠHA / Ġmctv.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi Atatürk Mahalle Muhtarı Lezgin Yağız ve 

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Osman İnal, 1'nci cadde üzerinde bulunan dolmuş durağında 

bekledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Yağız ve İnal, Silopi Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İnal'ın yaşamını yitirdiği, 

Yağız'ın ise tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (21.09.2015 / 

milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

*Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek ilçesindeki temaslarının ardından 

Urfa'ya döndüğü sırada, bir grubun uzun namlulu silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırıda 

kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. (28.09.2015 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr) 
 

 

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

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

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

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

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

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

polislerce gözaltına alındı. (09.01.2015 / DĠHA) 
 

*Batman'da Belediyesinde toplu taşıma aracı şoförü Ahmet Budak isimli işçi, şehir içi 

minibüs hattı şoförlerinin saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu Budak, ağır şekilde 

yaralandı. (08.04.2015 / Batman.bel.tr) 

 

*Hakkari Belediyesi'nde çalışan Said Acar isimli yurttaşa ait 23 AT 665 plakalı minibüs, gece 

saatlerinde Yukarı Merzan Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz 

kişi yada kişiler tarafından kundaklandı. Alevler içinde kalan minibüsü, olay yerine çağrılan 

itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Kundaklanan araç kullanılamaz hale gelirken, olay 

yerine gelen polis araçta incelemelerde bulundu. (06.05.2015 /  DĠHA) 
 

*Hakkari‟nin Şemdinli ilçesi Karşıyaka Mahallesi‟nde, camiden evine gitmek üzere aracına 

binen Bedrettin Fırat isimli imam, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarandı. Açılan ateş 

sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki imam, Hakkari Devlet Hastanesi'ne ardından Van'a sevk 

edilerek tedavi altına alındı. (14.08.2015 / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr)

*Van Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Doğan İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın Van mitingi nedeniyle herhangi bir uyarı levhası konulmadan trafiğe kapatılan 

Beşyol Kavşağı'ndan aracıyla geçtiği esnada sivil ve resmi polisler tarafından darp edildi.  

(14.05.2015 /  Haberturk.com / Radikal.com.tr) 
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*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bulunan Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde 

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

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

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

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

 

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

hastanın yakınları, hastanın yaşamını yitirmesinde ihmali olduğu gerekçesiyle görevli uzman 

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

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

Radikal.com.tr)  

 

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

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

10 günlük rapor verildi. (06.03.2015 / Haberturk.com  / Milliyet.com.tr)  

*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi‟nde görevli Kulak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (18.03.2015 / 

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

 

*Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Doktor Önder Yaşar'ın, hasta 

yakınlarının şiddetine maruz kaldığı belirtildi. Hastane önünde bir basın açıklamasıyla 

yaşanan olayı protesto eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır 

Şubesi üyeleri, meslektaşları Önder Yaşar'ın 4 Mayıs günü, Kalp Hastanesi Acil Bölümü 

önünde hasta yakınları tarafından arabayla ezilmek istendiğini, ardından da 3 kişi tarafından 

sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını kaydetti. (05.05.2015 /  DĠHA / Evrensel.net) 
 

*Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde acil servisinde görevli Dr. Alişan Göçer, 

sabaha karşı saat 05.00 sıralarında bir yakınını hastaneye getiren Yılmaz Ç. (30) isimli şahıs 

tarafından darp edildi. Göçer'den hastasını muayene etmesini isteyen şahıs, doktorun „Şu anda 

bir hasta muayene ediyorum‟ yanıtı üzerine sinirlenerek, Dr. Göçer‟i yüzünden ve sırtından 

darp ederek yaraladı. Yaralanan doktor arkadaşları tarafından tedavi altına alındı. (01.06.2015 

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

http://www.milliyet.com.tr/elazig/
http://www.milliyet.com.tr/egitim/
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*Diyarbakır‟da bulunan Özel Memorial hastanesinde Acil servisinde görevli Doktor Fırat 

Uykur,  7 haziran günü hasta yakınları tarafından darp edildi. (10.06.2015 / Ttb.org.tr) 
 

 

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

hastanın yakınları, hastanın yaşamını yitirmesinde ihmali olduğu gerekçesiyle görevli uzman 

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

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

Radikal.com.tr)  

 

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

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

yaralandı. (27.02.2015 / Evrensel.net) 

 

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

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

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

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

*Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde çalışan Özel Güvenlik Görevlisi Sanayi 

Yavuz'un bir hasta yakınının bıçaklı saldırısına uğradığı ve 4 gün boyunca yoğum bakım 

servisinde kaldığı belirtildi. (07.07.2015 / DĠHA) 

 

 

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

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

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

kaldırıldı. (07.01.2015 / Taraf.com.tr) 

 

*Ağrı'da Tendürek Dağı eteklerinde operasyon başlatan askerlerle HPG militanları arasında 

çıkan çatışmada, 4 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 

çatışma 5 HPG militanının yaşamını yitirdiği kaydedildi. HPG internet sitesinde yapılan 

açıklamada ise, çatışmada Canfeda Serhat Kod isimli Serhat Kızılay isimli 1 HPG militanının 

yaşamını yitirdiği kaydedildi. (12.04.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr Tsk.tr / 

Hezenparastin.com) NOT: Aynı çatışmada Delil Dozwan kod isimli HPG militanı Yıldırım 

Mat'ın da ağır yaralandığı ve bir süre sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.  

 

*Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bilginli köyü kırsalında başlatılan askeri operasyonda, asker ile 

HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Sarya Onur kod isimli HPG militanı Maxzume 

Muhammedzade yaşamını yitirdi. (15.06.2015 / Ozgur-gundem.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca  köyünde, 

askerler ve HPG militanları arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışma atılan havan topu 
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mermisinin bir evin bahçesine düşmesi sonucunda, evin bahçesinde bulunan 15 yaşındaki 

Mizgin Tire isimli kız çocuğu yaralandı. Kolundan, bacağından ve kulağından yaralandığı 

öğrenilen Tire, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (18.06.2015 

Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi'nin Boğazözü ve Derinsu köyleri kırsalında 

operasyona çıkan askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, jandarma uzman 

onbaşı Müsellim Ünal (23) yaşamının yitirirken, Uzman Onbaşı Tanju Gülen ve Başçavuş 

Yunus Vatandaş ise yaralandı. (07.07.2015 / Hurriyet.com.tr / Ntv.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde aynı evde ikamet eden Feyyaz 

Yumuşak (24) ile Okan Acar (25), ikamet ettikleri evde başlarına birer kez ateş edilmiş halde 

ölü olarak bulundu. Gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin HPG bir açıklamada bulundu. Yapılan 

açıklamada “22 Temmuz günü bir Apocu fedai timi, Suruç katliamına misilleme olarak bugün 

sabah 06.00 sularında Ceylanpınar'da DAİŞ çeteleriyle işbirliği içinde olan 2 polise karşı bir 

cezalandırma eylemi gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen eylem sonucunda Feyyaz Özsahra ve 

Okan Acar isimli polisler öldürülürken, öldürülen polislerin silah ve kimliklerine el 

konulmuştur” denildi. (22.07.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
  

*Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Tansu Aydın ve Ali 

Karahan'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis memurlarından Tansu Aydın, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (23.07.2015 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü önünde park halinde bekleyen zırhlı 

polis araçlarına bombalı saldırıda bulunuldu. Patlama sonucu 1'i ağır 2 polis yaralandı. 1 

müdürlük çalışanı da yaralandı. (24.07.2015 / DHA / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır Bismil İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bitişiğinde bulunan ve çevik 

kuvvet polislerinin kaldığı binaya bombalı saldırı düzenlendi. El yapımı bombanın atılmasının 

ardından nöbet tutan polisler de silahla karşılık verdi. Patlamada 7 polis yaralandı. Tedavi 

altına alınan polislerin durumunun iyi olduğu belirtildi. (24.07.2015 / Milliyet.com.tr / 

 Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır-Bingöl karayolunun Fis Ovası Arıklı köyü yol ayrımında askeri konvoyun geçişi 

sırasında, park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu gerçekleşen bombalı 

saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Diyarbakır'daki 

hastanelere kaldırıldı. (26.07.2015 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan Nusaybin Bölge Trafik Denetleme 

İstasyonu'na yönelik gerçekleştirilen bombalı ve silahlı saldırıda Mustafa Ceylan, Güven 

Candan, Mustafa Kemal Öztürk, İbrahim Ersoy ve Abdullah Akbulut isimli polisler yaralandı.  

(26.07.2015 / DHA / Hurriyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombaladığı kandil bölgesinde 

Şervan Varto kod isimli HPG Komuta Konseyi Üyesi Önder Aslan yaşamı yitirdi. Bir başka 

bombardımanda ise 3 HPG militanı yaralandı. Yaralılardan Baz Bahtiyar kod isimli HPG 

militanı Cuma Tunç yaşamını yitirdi. (27.07.2015 / DĠHA) 
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*Van'ın Çaldıran ilçesinde Kobra tipi zırhlı araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir asker 

yaralandı. (27.07.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Van'ın Erciş ilçesinde, Hükümet Konağı arkasında bulunan polis nöbet kulübesine uzun 

namlulu silahlarla gerçekleşen saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis, Erciş 

Devlet Hastanesine kaldırıldı. (27.07.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Muş Malazgirt İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, mesai 

bitiminde evine gittiği sıra otomobili arıza yaptı. Otomobilden inen Kulaksız, aracını kontrol 

ettiği sırada kendisini takip ettiği iddia edilen bir araç tarafından çapraz ateşe tutuldu. Olayda 

binbaşı Kulaksız ağır yaralanırken, yanında olduğu belirtilen eşi ise hafif bir şekilde 

yaralandı. Binbaşı Kulaksız ve eşi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malazgirt Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılırken, olay sonrası bölge de geniş çaplı operasyon başlatıldı.  Binbaşı 

Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (27.07.2015 / Radikal.com.tr/  

Haberturk.com) 
 

*Hakkari‟nin Şemdinli ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka 

önünde bekleyen Ziya Sarpkaya isimli astsubay, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.  

(29.07.2015 / Milliyet.com.tr/ Haberturk.com) 
 

*Erzurum'un Horsan ilçesinde Nazım Altun isimli astsubay, aracı ile birlikte görev yaptığı 9. 

Kolordu Komutanlığı 34. Mühimmat Bölüğü'ne giderken silahlı saldırıya uğradı. İlçenin 

Üçyol Mevkii TEDAŞ Kavşağı'nda yaşanan olayda Altun ağır yaralandı. (29.07.2015 / 

Milliyet.com.tr/ Haberturk.com) 

 

*Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinin 2. Köprü mevkiinde bir askeri konvoyunun geçişi sırasında 

HPG militanları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 asker yaralandı. (28.07.2015 / 

Hurriyet.com.tr) 
 

*Ağrı‟nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında operasyona çıkan askerler ile HPG militanları 

arasında çatışma çıktı. Biri ağır olmak üzere 3 askerin yaralandı. Çatışmada ağır yaralanan bir 

Jandarma uzman çavuş, kaldırıldığı Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi'nde 

yaşamını yitirdi. (29.07.2015 / Milliyet.com.tr/ Haberturk.com) 

 

*24 Temmuz tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne (TSK) ait savaş uçakları tarafından Kandil 

Bölgesine gerçekleştirilen hava bombardımanında, 29 Temmuz 2015 tarihli BBC Türkçe‟de 

yayılanan bir röportajda yer alan bilgilere göre,  9 HPG militanı yaşamını yitirdi.  (29.07.2015 

/ Bbc.com) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce devriye gezen polis aracına 

yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonucu polis memuru Mehmet Uyar ile o esnada yoldan 

geçmekte olan Osman Çaran isimli yurttaş yaşamını yitirdi. İbrahim Turan isimli yurttaş ise 

yaralandı. Turan, 14 gün devam eden tedavisinin ardından (11 Ağustos 2015) yaşamını yitirdi. 

(30.07.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Şırnak Akçay'da, Kara 

Kuvvetleri 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ait bir konvoyun yönelik gerçekleşen 

saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi. Saldırı ardından çıkan çatışmada ise, Kayseri doğumlu 
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Harun Çektar kod isimli HPG Militanı Ümit Turan yaşamını yitirdi. (30.07.2015 / 

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

 

*Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğü Siyasi Şubesine yönelik bombalı saldırı gerçekleştir. Şube önünde patlayan 

bombadan kaynaklı yoldan geçen 2 yurttaş yaralandı. (31.07.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Hani İlçesine Bağlı Seren köyü yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında 

patlatılan bomba sonucu, 3 asker yaralandı. (31.07.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Van‟ın Çatak ilçesi Cumhuriyet Mahallesi‟nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ile 

yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan Adnan Menderes Mahallesi‟nde bulunan İlçe Emniyet 

Müdürlüğü‟ne HPG militanları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası askerler ile HPG 

militanları arasında çıkan çatışmada, 2 HPG militanının yaşamanı yitirdiği, bir köy 

korucusunun da yaralandığı belirtildi. (01.08.2015 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı‟na, HPG militanları tarafından gerçekleştirilen 

silahlı saldırıda, 1 uzman erbaş yaralandı. (01.08.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Erzurum- Kars karayolunda, yol kenarında mayın kontrolü yapan bir üsteğmen, mayın 

patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Mayın patlaması sırasında çevrede bulunan 2 sivil 

yaralandı. (01.08.2015 / CHA / Radikal.com.tr) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesi Gelinkaya Mahallesi mevkisinden geçen Kerkük-Yumurtalık Petrol 

Boru Hattı'nın güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, yola döşenen mayın patladı. 

Olayda Jandarma Komando er Barış Akkabak isimli asker yaşamını yitirirken, 8 asker de 

yaralandı. (02.08.2015 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu'na, HPG militanları 

tarafından bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Ağrı Valiliği yaptığı tarafından olay ile 

ilgili yapılan açıklamada, saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 24 askerin de yaralandığı 

belirtildi. (02.08.2015 / Cnnturk.com / Ntv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bayrambaşı köyü yolu üzerinde, kobra tipi askeri zırhlı aracın 

mayına basması sonucu patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada nedeniyle takla atan zırhlı 

aracın içersindeki 2 asker yaralandı. (03.08.2015 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*Şırnak‟ın Silopi ilçesindeki 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Zeki Durnalık 

Kışlası‟ndaki nöbet kulübelerine roketatarlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda, biri ağır olmak üzere 

2 asker yaralandı. Yaralanan askerler askeri helikopterle alınarak Şırnak Askeri Hastanesi‟ne 

kaldırıldı. Durumu ağır yaralı askerlerden biri yaşamını yitirdi. (04.08.2015 / Ntv.com.tr / 

Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nur Mahallesi Botaş Caddesi ile Varol Sokak'ın kesiştiği noktada 

Sahip Akıl (31) yönetimindeki 73 DD 836 plakalı minibüsün geçişi sırasında gece saatlerinde 

şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle aracın parçaları geniş bir alana 

savrulurken, olay yerinden 50 metre ötede Akıl'ın cenazesi bulundu. Patlamanın ardından olay 

yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Akıl'ın cenazesi, ambulansla 

http://www.milliyet.com.tr/van/
http://www.milliyet.com.tr/van/
http://www.milliyet.com.tr/jandarma/
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Cizre Devlet Hastanesine götürüldü. Cenaze buradan da otopsi işlemi için Diyarbakır Adli Tıp 

Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemenin ardından patlayıcının TNT ve C4 karışımından 

oluşan A4 tipi plastik patlayıcı olduğu belirtildi. (06.08.2015 / Milliyet.com.tr /  

Hurriyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
 

*Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde HPG 

militanları ile askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir asker yaşamını yitirirken, çatışma 

ortasında kalan İran'dan gelen bir otobüsün şoförü de ağır yaralandı. Ambulans ile Van'a sevk 

edilen ismi öğrenilemeyen şoför de yolda yaşamını yitirdi. (07.08.2015 / Radikal.com.tr / 

Haberturk.com) 
 

*Van‟ın Başkale ilçesine bulunan Bebleşin Jandarma Karakolu‟na yönelik HPG militanları 

tarafından patlayıcı yüklü bir araçla eylem gerçekleştirildi. Eylemde Van doğumlu Tolhıldan 

Fırat kod isimli HPG militanı Nedim Gülce, yaşamını yitirdi. Çıkan çatışmada ise bölgede 

yolculuk yaptıkları sırada Sadrettin Demir, Zübeyde Demir, Kemal Yılmaz ve Mehmet Salih 

Sarı isimli yurttaşlar yaralandı. (07.08.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Şırnak‟ın Beytüşşebap ilçesinde havalanmakta olan Sikorsky helikoptere,  roketatar ve 

Doçka uçaksavarla ateş açıldı.  Helikopterin isabet aldığı belirtilen saldırıda 8 asker 

yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Asker Hastanesi‟ne getirilerek tedaviye alındı. 

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen durumu ağır olan Doğan Acar isimli asker 

yaşamını yitirdi. (10.08.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Şırnak‟ın Silopi İlçesi Başak Mahallesi‟nde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola 

döşenen mayın patladı. Patlamada araçta bulunan Resul Kayaoğlu, (29), M.Yahya Mertcan 

(24), Savaş Akyol (22) ve Şahin Polat Aydın (22) isimli polis memurları yaşamını yitirdi. 

İsmi öğrenilemeyen 1 polis ise yaralandı. (10.08.2015 / Radikal.com.tr / Cnnturk.com / 

Haberturk.com) 

 

*Muş‟un Varto ilçe merkezi girişinde bulunan Aşağı Alagöz köyü yol ayrımında yolu kapatıp, 

kimlik kontrolü yapan HPG militanları ile Özel Harekat Timleri arasında çatışma çıktı. Çıkan 

çatışmada Ekin Van kod isimli HPG militanı Kevsel Altürk yaşamını yitirdi. 16 Ağustos 

tarihinde, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan ve Altürk‟e ait olduğu tespit edilen 

fotoğraflarda, Altürk‟ün çırılçıplak kalacak şekilde elbiselerinin üzerinden çıkartıldığı ve 

bedenine işkence edilerek teşhir edildiği ortaya çıktı. (11.08.2015 / Ġmctv.com.tr / 

 T24.com.tr / Taraf.com.tr) 

 

*Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şırnak Merkeze yaklaşık 50 km 

uzaklıkta bulunan Akdizgin Üs Bölgesine HPG militanları tarafından saldırı düzenlendiği 

belirtildi. Açılan ateş sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. (11.08.2015 / 

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

 

*Bingöl merkeze 25 kilometre mesafede bulunan Elmayı Köyü‟nde geçici köy korucuları ile 

HPG militanları arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 HPG militanı yaşamını yitirdi. 1‟i yaralı 

2 HPG militanı ise yakalandığı belirtildi. (11.08.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hükümet Konağı'na yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. 

Hükümet Konağı'nda görevli özel harekat polislerinin saldırıya karşılık vermesi üzerine 

çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ise 1'i ağır olmak üzere 2 özel harekat polisi yaralandı. Kısa 
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süren çatışmanın ardından yaralı polisler, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

(11.08.2015 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com / Radikal.com.tr) 
 

*Dersim'in Ovacık İlçesi karayolunda özel harekat polislerine ait zırhlı aracın geçişi sırasında 

bomba yüklü bir araç patladı. Gerçekleşen patlamada bir özel harekat polisi yaralandı 

(12.08.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan 57'nci Piyade 

Komando Tabur Komutanlığı yolunun 2'nci kilometresinde, askeri personeli taşıyan zırhlı 

araçların geçişi sırasında, meydana gelen uzaktan kumandalı bombalı saldırıda 3 asker 

yaralandı. (12.08.2015 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Diyarbakır merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünde bulunan Özekli Jandarma Karakolu'na 

HPG militanları tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 

uzman çavuş Fatih Gökşen yaşamını yitirdi. 4 asker ve 1 korucu da yaralandı. (12.08.2015 / 

Cnnturk.com / Radikal.com.tr / Bbc.com) 

 

*Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Pamukdağı geçidinde askerler ile HPG militanları arasında 

çıkan çatışmada, 1 HPG militanı yaşamını yitirdi. Kimlik bilgileri öğrenilemeyen HPG 

militanının Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü belirtildi. (12.08.2015 / DĠHA) 

  

*Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40'ncı kilometresinde bulunan Şıne Köprüsü mevkiinde 

askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Andok Colemerg kod isimli HPG 

Hakkari Bölge Sorumlusu Barış Tekçe yaşamını yitirdi. (12.08.2015 / Milliyet.com.tr / 

Haberturk.com) 
 

 *Şırnak'ın Silopi ilçesi Başak mahallesinde 7 Ağustos‟ta, polisin tarafından düzenlenen ev 

baskınlarına karşı sokaklarda hendek kazılmasına polisin müdahale etmesi üzerine çıkan 

gerginlik çatışmaya dönüştü. Olaylarda, Muhammed Onur Demir (24) isimli polis memuru 

yaşamını yitirdi. (12.08.2015 / ĠHD-TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Bingöl'ün Genç İlçesi Suveren mevkiinde asker ve HPG militanları arasında çıkan çatışmada 

sırasında mayına patlaması sonucu Uzman Çavuş Veli Ateş yaralandı. Bingöl Devlet 

Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ateş, yaşamını yitirdi. (13.08.2015 / Cnnturk.com / 

Hurriyet.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu'na yönelik uzun namlulu silah 

ve roketlerle saldırı düzenlendi. Saldırının ardından karakoldan yapılan havan atışları sonucu 

Korgan köyündeki evinin bahçesinde oturan Şadi Töre (79) adlı yurttaş ağır yaralandı. 

Yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Töre, buradaki ilk 

müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. (13.08.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'nde bulunan Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne 

yönelik ses bombalı saldırıda bulunuldu. Ses bombalarından birinin emniyetin duvarlarında 

bulunan tellere isabet etti. O esnada sokakta geçen Saniye Kaplan (65) ve Amine Yerlikaya 

(29) isimli kadınlar, patlamanın şiddetiyle yaralandı. Silvan Devlet Hastanesi Acil 

Polikliniği'nde ilk müdahalesi yapılan Kaplan Diyarbakır'a gönderilirken, Yerlikaya ise 

ameliyata alındı. (13.08.2015 / Ntv.com.tr / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
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*Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nur Mahallesi'ne bulunan askeri Garnizon Komutanlığı nöbetçi 

kulübesine uzun namlulu silahlı saldırı yapıldı. Yapılan saldırıda kulübede nöbet tutan bir 

asker yaralandı. (13.08.2015 / / Ntv.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Dersim‟in Pülümür ilçesinde, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığına HPG militanları 

tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Uzaktan kumanda ile patlatılan bombanın 

patlaması sonucu, 1 uzman çavuş ile 1‟i kadın 2 sivil yurttaş yaralandı. (14.08.2015 / 

Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Ajazeera.com.tr) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerinin ara sokaklara girişini engellemek için 

açılan hendeklerin polis ekiplerince zırhlı kepçe ile doldurulmaya çalışıldığı sırada patlama 

meydana geldi. Patlama sonucu Şahin Parlakkaya ve Tahsin Güçtü isimli polis memurları 

yaralandı. (14.08.2015 / Milliyet.com.tr / Ajazeera.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Batman girişinde bulunan Batman Bölge Jandarma Komutanlığı yakınında bomba yüklü bir 

araç polis tarafından patlatıldı. Aracın polislerce patlatılması sonucu vücuduna şarapnel 

parçası isabet eden Tekin Yalçın isimli yurttaş ambulansla Batman Bölge Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (14.08.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesine 45 kilometre  uzaklıktaki Dağlıca bölgesinde askerler ile 

HPG militanları arasında çıkan çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi, 6 asker  yaralandı. 

(14.08.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

*Tatvan-Van karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Kaynarca Jandarma Karakolu‟na bomba 

yüklü minibüs ile saldırı düzenlendi. Saldırıda nöbet kulübesinde bulunan 2 asker yaralandı. 

(15.08.2015 / Hurriyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
 

*Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hacılar 

Mevkii'nde, askeri aracın geçişi sırasından patlama meydana geldi. Patlama sonucu Jandarma 

Astsubay Muhammet Gürlek, Jandarma Uzman Çavuş Haşim Dirik ve Jandarma Uzman 

Çavuş Musa Saydam yaşamını yitirdi, 6 asker ise yaralandı. Patlamanın ardından askerler ile 

HPG militanları arasında çatışma çıktı. (15.08.2015 / Cnnturk.com / Haberturk.com) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesi girişinde bulunan Sanayi Sitesi civarında asker ve özel harekat 

ile HPG militanları arasında çatışma çıktı. Meydana gelen şiddetli çatışmada, Özel Harekat 

Komiseri Ahmet Çamur yaşamını yitirdi. (15.08.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyünde bulunan askeri taburdan havan toplarıyla 

yapılan ateş sonucu, köyde bulunan Sevgi Dayan isimli kadın yaralandı. Şarapnel parçalarıyla 

yaralanan Dayan, köylüler tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (16.08.2015 / 

DĠHA / JINHA) 

 

*Kars'ın Kağızman ilçesinin Karakale mevkisinde operasyona çıkan askerler ile HPG 

militanları arasında çatışma çıktı. Jandarma özel harekat mensuplarının katıldığı çatışmada, 

Kırıkkale nüfusuna kayıtlı astsubay başçavuş Nurettin Öztürk isimli asker yaşamını yitirdi. 

Çatışmada, Erdal kod isimli Harun Yıldırım, Hêja kod isimli Mustafa Aydın ve Helo kod 

isimli 3 HPG militanı yaşamını yitirdi. (16.08.2015 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com) 

 

http://www.milliyet.com.tr/daglica/
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*Bingöl'ün Genç ilçesi Mavana yolu üzerinde 13 Ağustos‟ta, askerler ile HPG militanları 

arasında çıkan çatışmada Fuat Berxwedan kod isimli HPG militanı Uğur Yatar, yaşamını 

yitirdi. (17.08.2015 / DĠHA) 

*Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı eteklerinde 12 Ağustos‟ta, askeri helikopterlerin 

yaptığı bombalama sonucunda Zinar Herekol kod isimli HPG Militanı Mehmet Babat 

yaşamını yitirdi. (17.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde operasyon düzenleyen askerler ile HPG 

militanları arasında çıkan çatışmada, Muhammet Tufan (35) isimli asker yaşamını yitirdi, 3 

asker ise yaralandı. Tedavi altına alınan yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Ubeyd Turan da 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (18.08.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Hakkari‟nin Şemdinli ilçesi Altınsu bölgesinde operasyon düzenleyen askerlere açılan ateş 

sonucu 2 asker yaralandı.  (18.08.2015 / AA / Hurriyet.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Talê köyü kırsalında 13 Ağustos tarihinde, gerçekleşen hava bombardımanında 

Devrim Bişeng kod isimli HPG militanı Engin Gök yaşamını yitirdi. (19.08.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı İli Diyadin İlçesinde 13 Ağustos 2015 tarihinde, Özel Harekat Timleri ile HPG 

militanları arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Destan Serhat kod isimli HPG militanı 

yaşamını yitirdi. (19.08.2015 / ĠHD Ağrı Diyadin Ġnceleme Raporu) 

 

*Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasındaki karayolunda devriye görevini yürütün askeri 

aracın geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi. Yaşamını 

yitiren askerlerin isimleri şöyle: Jandarma uzman çavuş Hakan Aktürk, Jandarma uzman 

çavuş Ferdi Gerekli, Uzman çavuş Barış Akın, Jandarma er Mehmet Halil Barkın, Jandarma 

er Recep Beycur, Jandarma er Ömer Erüstün, Jandarma er Bahadır Aydın, Jandarma er Emre 

Kaan Arlı yaşamını yitirdi. (19.08.2015 / Milliyet.com.tr/ Hurriyet.com.tr / Ntv.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan askerler ile HPG militanları arasında çıkan 

çatışmalarda, Baz Feraşin kod isimli HPG militanı Azad Yiğit yaşamını yitirdi. (20.08.2015 / 

DĠHA) 

 

*Muş‟un Varto ilçesinde 16 Ağustos‟ta HPG militanları ile Özel Harekat Timleri arasında 

çıkan çatışmada, Xebatkar Amed kod isimli Ahmet Aydın ile Demhat Kerboran kod isimli 

Hasan Doğan isimli HPG militanları yaşamını yitirdi. (20.08.2015 / ĠHD MuĢ Varto 

Ġnceleme Raporu) 
 

*Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Tesisler mevkiinde bulunan AKP İl binası önünde nöbet 

tutan polis ekiplerine yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıya maruz kalan TOMA aracı 

tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, TOMA'nın içinde bulunan bir polis memuru ise 

yaralandı. (21.08.2015 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Van-Tatvan Karayolu'nun 80'inci kilometresinde bulunan Balaban Jandarma Karakolu‟na 

bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 2 asker yaralandı. (21.08.2015 / 

Haberturk.com / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
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*Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde bulanan Özekli Jandarma Karakoluna, HPG militanları 

tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleşen saldırıda 1 asker yaralandı.  (21.08.2015 / 

Haberturk.com / Milliyet.com.tr) 
 

*Adıyaman'da 20 Ağustos'ta askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada Harun 

Pasur kod isimli HPG militanı Fırat Baran yaşamını yitirdi. (22.08.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda 

4 polis memuru yaralandı. (27.08.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Iğdır'dan Dilucu Sınır Kapısı'na polisleri taşıyan servise, HPG militanları tarafından uzun 

namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memuru ağır yaralandı. (27.08.2015 / 

DHA / Hurriyet.com.tr) 

 

*Dersim'in Nazimiye İlçesi'nde,  ilçe emniyet müdürlüğüne HPG militanları tarafından 

roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada, 

Ali Rıza Güneş (27) isimli polis memuru yaşamını yitirirken, 3 polis memuru da yaralandı. 

Çatışmada Fırat kod isimli HPG militanı Tolga Özdenk ve Destan Rüstem kod isimli HPG 

militanı Sıdıka Yıldız yaşamını yitirdi. (28.08.2015 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Bitlis Hizan ilçesinde ağustos ayı ortalarında, askerler ile HPG militanları arasından çıkan 

çatışmada Dersim Norşên kod isimli HPG militanı Sedat Yavuz yaşamını yitirdi. (28.08.2015 

/ DĠHA) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Seyda Camisi yakınlarında, 

çevik kuvvet midibüsünün geçisi sırasından gerçekleşen bombalı saldırıda 10 polis ve 14 sivil 

yurttaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ve 

Özel İpekyolu Hastanesi'nde götürülerek, tedavi altına alındı. (29.08.2015 / Radikal.com.tr / 

Hurriyet.com.tr) 

 

*Urfa‟da Balıklıgöl Devlet Hastanesi çıkışında polis aracına yönelik gerçekleşen silahlı saldırı 

sonucu 2 polis yaralandı. Hastane'ye götürülerek tedavi altına alınan yaralı 2 polis yaşamını 

yitirdi. (29.08.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Şırnak kırsalında 27 Ağustos tarihinde, askerler ile HPG militanları arasından çıkan 

çatışmada Botan Cudi kod isimli HPG militanı Gabar Tutuk,  Kamuran Cudi kod isimli HPG 

militanı Musa Ongun, Evinar Geli kod isimli HPG militanı Aysel Bor ile ismi öğrenilemeyen 

bir HPG militanı yaşamını yitirdi. (29.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Kayapınar Diclekent semtinde bulunan Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda devriye 

gezen resmi trafik polisi aracına uzun namlulu silahlar ile saldırıda bulunuldu. Saldırı 

ardından çıkan kısa süreli çatışma sonucunda araçta bulunan 2 polis ağır yaralandı. Hastaneye 

kaldırılan yaralı polisler Ahmet Gılıç ve İlker Narin yaşamını yitirdi. (30.08.2015 / 

Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Erzincan ile Kemah ilçesi arasında HPG militanlarının yol kesme eylemi sırasında, askerler 

ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, HPG militanı Burak Büyükkaya yaralandı. 

Yaralı Büyükkaya, Ankara Numune Hastanesi‟nde tedavi altına alındı. (30.08.2015 / DĠHA) 
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*Şırnak'ın Besta bölgesinde askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada Amara 

Jiyan kod isimli HPG militanı Fatma Gazyak ve Kerim Şırnak kod isimli HPG militanı Kadir 

Acu yaşamını yitirdi. (30.08.2015 / DĠHA) 

 

Diyarbakır'ın Lice-Hani-Kocaköy üçgeninde askerler ve HPG militanları arasında çıkan 

çatışmada, Ronî Serhat kod isimli HPG militanı Mehmet Şefak Gündüz, Raman Soro kod 

isimli HPG militanı Gültekin Bal ile ismi öğrenilemeyen bir HPG militanı yaşamını yitirdi. 

(31.08.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın İdil ilçesinde Havaalanı Polis Servis aracının geçişi sırasında gerçekleşen bombalı 

saldırıda 5 polis memuru yaralandı. (31.08.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Iğdır'ın Karakoyunlu ilçe merkezinde HPG militanları ile polisler arasında çıkan çatışmada, 

Olgun Kurbanoğlu (45) isimli polis memuru ağır yaralandı. Yaralanan Kurbanoğlu, 

kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. (01.09.2015 / Hurriyet.com.tr / 

 Radikal.com.tr / Aljazeera.com.tr) 

 

*Batman'da, Hasankeyf Yolu üzerinde bulunan Dolum Caddesi üzerinde polis aracına 

otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda, biri komiser 2 polis yaralandı. Yaralı polisler, 

Batman Bölge Devlet Hastane'sine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan komiser 

Burhan Gatfar yaşamını yitirdi.  (01.09.2015 / Ntv.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Şırnak‟ın merkez‟de uzman çavuş ve astsubaylara ait seyir halindeki araçalara HPG 

militanları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırı sonucu iki askerin hayati tehlikesi olmayacak şekilde 

yaralandığını belirtti. (02.09.2015 / Tsk.tr) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli köyü yolu üzerinde, askeri konvoya HPG militanları 

tarafından gerçekleşen saldırıda, sözleşmeli piyade er Batıkan Avcı (24) yaşamın yitirdi, 2 

asker ise yaralandı. (02.09.2015 / Haberturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*Mardin'in Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde, zıhlı polis aracının geçisi sırasında patlama 

meydana geldi. Patlamada 2 özel hareket polisi yaralandı. (02.09.2015 / Milliyet.com.tr / 

Haberturk.com) 

 

*Elazığ‟ın Karakoçan ilçesinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü‟ne, 

otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu Mehmet Gümüş, Erhan Saygılı ve 

ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı. (02.09.2015 / Cnnturk.com / Ntv.com.tr) 

 

*Mardin‟in Dargeçit ilçesinde, zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen mayınlı patlama 

sonucu, aracın içinde bulunan emniyet amiri İbrahim Halil Aksoy (45) ile polis memurları 

Ahmet Akalın (22), Mehmet Hüseyin Balta (31) ve Akif Hatunoğlu (29) yaşamını yitirdi. 

(03.09.2015 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Muş-Bulanık karayolunun 50'nci kilometresinde bulanan Karakale beldesinde, askeri aracın 

geçişi sırasında patlama meydan geldi. Patlama sonucu 8 asker yaralandı. (03.09.2015 / 

Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
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*Şırnak'ta operasyona çıkan askerlerin Kobra tipi helikopterler ile Cudi Dağı eteğinde 

bulunan Yoğurtçular köyü kırsalını bombalaması sonucunda 5 HPG militanı yaşamını yitirdi. 

Cenazeler Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (05.09.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim merkezde bulunan Şehit Naif Karabulut Karakolu'na HPG militanları tarafından 

saldırı gerçekleştirildi. Saldırı ardından çıkan çatışma sonucunda Murat Savaş Kale (30) isimli 

polis memuru yaşamını yitirdi. Rezan Erzurum kod isimli HPG militanı Rıdvan İpek çatışma 

sırasında ve Brusk Dersim kod isimli HPG militanı Baran Çetinkaya ise yaralı olarak 

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çatışma sırasında 4 sivil yurttaş ise yaralandı. 

Yaralılardan Ayten Günhan (26) isimli genç kadın, kaldırıldığı Dersim Devlet Hastanesi'nde 

yaşamını yitirdi. (05.09.2015 / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Hasırlı mahallesinde Kurşunlu Camii civarında, Yurtsever 

Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) mensuplarınca polis ekiplerine yönelik roketli saldırı 

gerçekleştirildi. Saldırıda Özel Harekat Polisleri Mustafa Turanlı (30) ile Muzaffer Can 

Ersoy yaşamını yitirdi. 3 polis memuru ise yaralandı. (06.09.2015 / Haberturk.com / 

Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Besta Bölgesi'nde 1 Eylül tarihinde, askerler ile HPG militanları arasında çıkan 

çatışmada, Siirt doğumlu ve Çiya Gabar kod isimli HPG militanı Muhammet Akkuş yaşamını 

yitirdi. (06.09.2015 / DĠHA) 

 

*Iğdır'ın Aralık ilçesi kırsalında 3 Eylül'de, askerler ile HPG militanları arasında çıkan 

çatışmada Munzur Karayazı kod isimli HPG militanı Arikan Karaman yaşamını yitirdi.  

(06.09.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Mazıdağı ilçesi Hükümet Konağı'na el bombası atıldı. Yaşanan patlama 

sonrasında bir polis yaralandı. (07.09.2015 / Ġmctv.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı İncesu köyü kırsalında askerler ile HPG militanları 

arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (07.09.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Van'ın Başkale ilçesi çarşı merkezinde bulunan SODES binasının hemen yanında polis zırhlı 

aracının geçişi esnasında bomba patlatıldı. Patlamada bir polisin yaralandığı ve ilçe devlet 

hastanesinde tedavi altında alındığı öğrenildi. (08.09.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Haberturk.com) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dağlıca bölgesi Yeşiltaş Mevkii'nde, askeri iki 

zırhlı aracın geçişi esnasında, HPG militanları düzenlenen bombalı saldırı sonucu, 16 asker 

yaşamını yitirdi, 6 asker ise yaralandı. (08.09.2015 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / 

Bbc.com) 

 

*Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 

polislerin bulunduğu servis aracına yönelik, HPG militanları tarafından gerçekleştirilen 

bombalı saldırı sonucu, 14 polis yaşamını yitirdi, 1 polis ise ağır yaralandı. (08.09.2015 / 

Cnnturk.com / Ntv.com.tr / Haberturk.com) 
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*Şırnak‟ın Cizre ilçesinde Nuh mahallesinde, devriye gezen iki zırhlı polis aracına yönelik 

roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı 8 polis memuru yaralandı. (08.09.2015 / DHA / 

Hurriyet.com.tr) 

 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesinde, devriye gezen zırhlı polis aracına yönelik bombalı saldırı 

gerçekleşti. Saldırıda 5 polis memuru yaralandı. (08.09.2015 / Cnnturk.com / 

 Milliyet.com.tr) 

 

*Dersim-Pülümür karayolunda yol kontrolü yapan HPG militanları, yol kontrolü sırasında 

yoldan geçen ve içerisinde özel harekat polisinin bulunduğu aracın durmaması üzerine araca 

ateş açtı. Ağır yaralanan özel harekat polisi Kadir Özkara, kaldırıldığı Dersim Devlet 

Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. (08.09.2015 / Haberturk.com/ Radikal.com.tr) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, polis araçlarının geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. 

Yaşanan patlama sonucu devrilen bir zırhlı araçta bulunan polislerden 1'i ağır olmak üzere 4 

polis yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı polis memuru Ercan Hırçın 

(37) yaşamını yitirdi. (08.09.2015 / Hurriyet.com.tr/ Radikal.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı kırsal bölgede çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren HPG 

militanlarına ait 3'ü kadın 4'ü erkek 7 cenaze bulundu. Köylüler tarafından bulunan cenazeler, 

Şemdinli Belediyesi'ne ait cenaze arabası ile Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

(08.09.2015 / DĠHA / Milliyet.com.tr) 
 

*Dersim'in merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Polis Lojmanlarına ve Jandarma Bölge 

Komutanlığı'na HPG militanları tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. 

Askerlerin ve polislerinde karşılık vermesi üzerine mahallede çıkan çatışmada, polis memuru 

Aydin Nazillioğlu yaşamını yitirdi, Hakan Çalışkan ile Sefa Arı isimli polis memurları ise 

yaralandı. Çatışmada sırasında Sanem Gündüz isimli bir kadın ise yaralandı. (08.09.2015 / 

Ntv.com.tr  / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde AKP il binasının arka sokaklarında 

devriye gezen zırhlı polis aracına, silahlı saldırı düzenlendi. Polislerin saldırıya karşılık 

vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırı sonucunda iki polis hafif şekilde 

yaralandı. (10.09.2015 / Haberturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*Şırnak‟ın Cizre İlçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. 

Patlama sonucu 5 polis memuru yaralandı. (11.09.2015 / Haberturk.com / T24.com.tr) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi'nde bulunan Hükümet Konağı'nda nöbet tutan 

polis noktasına ses bombası atıldı. Nöbet tutan polislerden biri hafif şekilde yaralandı. 

(11.09.2015 / Milliyet.com.tr) 
 

*Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta bulunan Hindici Recepusta'da bulunan 

polislere yönelik, HPG militanları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 sivil ve 1 

polis ağır yaralanırken, 2 polis de hafif şekilde yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan ve 

işletmede garsonluk yapan Şehmuz Sanır adlı yurttaş, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. 

Saldırıda yaralanan 1'i sivil 3 polis, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi 

altına alındı. Ağır yaralı olan 66 yaşındaki Osman Saim Çetin isimli yurttaş da, tedavi 

gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. HPG tarafından 
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yapılan açıklamada, sivil yurttaşların saldırı sonrası polisin etrafa rastgele açtığı ateş sonucu 

vurulduklarını ileri sürdü.  (11.09.2015 / Haberturk.com / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Batman'ın Hasankef ilçesinde 5 Eylül‟de, askerler ile HPG militanları arasında çıkan 

çatışmada Canşer Adar kod isimli HPG militinı Serhıldan Yıldırım yaşamını yitirdi. 

(12.09.2015 / DĠHA) 
 

*Dersim'in Ovacık ilçesinde bulunan Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı'na HPG 

militanları tarafından uzun namlulu silahlar ve roketatarlar ile ateş açıldı. Saldırı sonrası çıkan 

çatışmada 1 asker yaralandı. Yaralı askerin helikopter ile Elazığ Askeri Hastanesi'ne 

kaldırıldığı öğrenildi. (12.09.2015 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Van'ın Çatak ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Narlı Jandarma Karakolu'na, HPG 

militanları tarafından roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı. Askerlerin anında karşılık 

vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker yaralandı. Yaralı asker, Van'da tedavi altına 

alındı. (12.09.2015 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Mescit Mahallesinde kurulan barikatları yıkmak için mahalleye 

girmeye çalışan polislere ait zırhlı kepçeye yönelik roketatarlı ve silahlı saldırı düzenlendi. 

Saldırı sonucu Ali Öztürk isimli polis memuru yaşamını yitirdi, 1 polis memuru ise yaralandı. 

Saldırı ardından çıkan çatışmada, evinin balkonunda bulunan Hüseyin Yıldız (35) isimli 

yurttaş ise yaralandı. (13.09.2015 / Haberturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*Şırnak Merkez Uludere yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasına HPG militanları 

tarafından bombalı araç ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Salih Altmış (45) ve Soner 

Yıldırım (24) isimli polis memurları yaşamını yitirdi, 5 polis ise yaralandı. (13.09.2015 / 

Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, 

polisin mahallerde girerek operasyon başlatması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 7 polis 

yaralandı. Yaralanan polisler tedavi edilmek üzere Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (13.09.2015 / Cnnturk.com / Haberturk.com) 

 

*Şırnak'ta operasyona çıkan askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Avareş 

Colemerg kod isimli Emrah Yılmaz, Dijwar Herekol kod isimli Ali Bozan, Serdem Pîran kod 

isimli Haci Altürk, İntikam Gabar kod isimli Nevzat Kanır ve Nalin Avaşin kod isimli Fatma 

Amara isimli HPG militanları yaşamın yitirdi. Yaşamını yitiren HPG militanlarının cenazeleri 

otopsi işlemleri için, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (14.09.2015 / DĠHA / 

Milliyet.com.tr / Haberturk.com)  
 

*Hakkari-Van Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde bulunan Gençlik Köprüsü yakınlarında 

zırhlı polis aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu Mehmet Tuhal ve 

Serkan Çölkesen isimli 2 polis yaşamını yitirdi. 1 ağır olmak üzere 2 polis ise yaralandı. Aynı 

araçta bulunan hükümlü Adil Kaya isimli vatandaş da yaşamını yitirdi. (15.09.2015 / AA / 

Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi'nde demiryoluna yakın alanda polis aracının geçiş 

sırasına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlamada, Murat İzgi 

(Komiser Yardımcısı), Çağdaş Aslan ve Sezgin Uludağ isimli polis memurları yaşamını 
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yitirdi. 1 polis ise yaralandı. Yaralı olan polisler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

(16.09.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 
 

*Ağrı Dağı'nda 11 Eylül'de, asker ve HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Canfeda 

Agirî kod isimli HPG militanı Jiyan İdacı yaşamını yitirdi. (16.09.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol ve Cintepe köyleri arasında bulunan askeri üsse HPG 

militanları tarafından uzun namlulu silahlar düzenlenen saldırı ardından çıkan çatışmada, 

Reşit Serdar kod isimli HPG militanı Talat Çelik yaşamını yitirdi. (18.09.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde, açılan hendekleri kapatmak için mahalleye 

giren polis ekiplerine açılan ateş sonucu, soy ismi öğrenilemeyen Ömer isimli polis memuru 

kolundan yaralandı. Yaralanan polisin Silvan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin 

ardından Diyarbakır'a sevk edildi. (20.09.2015 / Milliyet.com.tr / 

Ġmctv.com.tr) 

 

*Batman'ın Sason ilçesi kırsalında 18 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen askeri operasyonun 

ardından, askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada Kurtay Siirt kod isimli HPG 

militanı Ferhat Nas yaşamını yitirdi. (20.09.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim'in Ovacık ilçesi kırsal alanına yönelik 19 Eylül tarihinde düzenlenen hava 

bombardımanında, Baran Dersim kod isimli HPG Komuta Konseyi Üyesi İsmail Aydemir ile 

HPG militanları Erdal kod isimli Abdullahman Akçin, Cîlo kod isimli Resul Balıkçı ve Botan 

kod isimli Sedat Arslan yaşamını yitirdi. Cenazelerin Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.  

(21.09.2015 / DĠHA / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Dersim‟in Hozat ilçesi girişinde, polis aracına yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı 

düzenlendi. Saldırıda İlçe Emniyet Amiri Adem Albay ve polis memuru Hayati Çapar 

yaralandı. (21.09.2015 / Radikal.com.tr / Haberturk.com) 
 

*Van'ın Başkale ilçesi karayolu üzerinde bulunan Çamlık mevkiinde askeri araçların geçişi 

sırasında HPG militanları tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonucu 13 asker 

yaralandı. Van-Hakkari karayolunda gerçekleştirilen ikinci saldırıda ise 11 asker yaralandı. 

Her iki saldırıda yaralanan 24 asker, tedavi altına alındı. (22.09.2015 / Cnnturk.com / 

Hurriyet.com.tr) 
 

*Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karabaş köyü kırsalında 20 Eylül günü askerler ile HPG 

militanları arasından çıkan çatışmada 1 HPG militanı yaşamını yitirdi. (22.09.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Feridun Mahallesi'nde, Mehmet Ali Sarak (25) isimli uzman 

çavuş, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan evinden çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı. 

Sarak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Silvan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. (23.09.2015 

/ Haberturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Muş Varto ilçesinde kırsalında 17 Eylül tarihinde başlatılan askeri operasyonda yapılan 

bombardıman sonucu Roni Xelat kod isimli HPG militanı Safter Yağan yaşamın yitirdi. 

(26.09.2015 / DĠHA) 
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*Bingöl-Elazığ Karayolu'nun 5'inci kilometresinde bulunan Kurudere Mevkii'nde 23 Eylül'de, 

askerler ile HPG militanları arasından çıkan çatışmada,  Tekoşer Çewlik kod isimli Murat 

Barunduk, Berxwedan Jiyane kod isimli Ergin Tosun, Şoreş Gimgim kod isimli Ömer Gönül 

ve Çiyager Serhat kod isimli Mahsun İşlek isimli HPG militanları yaşamını yitirdi. 

(26.09.2015 / DĠHA) 
 

*Dersim merkeze bağlı Demirkapı köyü kırsalında askerler ile HPG militanları arasında 

çatışmada, Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat ağır yaralandı. Helikopterle Elazığ Fırat 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Sonat, müdahalelere rağmen yaşamı 

yitirdi. (26.09.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Kars'ın Kağızman ilçesi Kalebaşı köyü kırsalında 19 Eylül'de, askerler ile HPG militanları 

arasından çıkan çatışmada, Serhildan Karayazı kod isimli HPG militanı Ümit Alaca yaşamını 

yitirdi. (27.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak‟ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü Karakolu'na yönelik saldırının ardından 

4 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların cenazeleri Şırnak Devlet 

Hastanesi'ne götürüldü. (27.09.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Hakkari Valiliği tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde 

saat 23.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, 

Orman Mahallesi ve Eski Kışla Mahallesine yönelik polis operasyonu düzenlendi. Operasyon 

sırasında çıkan çatışmalarda, 2 HPG militanı ile yaşamını yitirdi. (27.08.2015 / ĠHD Hakkarı 

ġubesi Ġzleme Raporu / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com) 
 

*Hakkari Yeni Mahalle ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda, 

Bedri Karaca isimli HPG militanı yaşamını yitirdi. Karaca‟nın polis tarafından infaz edildiği 

iddia edildi. (28.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Dersim'in Ovacık ilçesinde 1 Eylül tarihinde çıkan çatışmada Ağrı nüfusuna kayıtlı HPG 

militanı Abdullah Daşdemir yaşamını yitirdi. (29.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 25 Eylül 2015 tarihinde, askerler ile HPG militanları 

arasında çıkan çatışmada 14 HPG militanı yaşamını yitirdi. (29.09.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zırhlı aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı 

saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş ile Jandarma Uzman Çavuş Yunus Arda 

yaşamını yitirdi, 3 asker ise yaralandı. Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

(29.09.2015 / Hurriyet.com.tr / Ntv.com.tr) 

 

*Batman'ın merkeze bağlı Samanyolu köyü yolunda zırhlı aracın geçişi sırasında gerçekleşen 

bombalı saldırıda, Nedim Erbay isimli özel harekat polisi yaşamını yitirdi, 3 polis ise ağır 

yaralandı. Yoldan geçen sivil bir araçta bulanan Hamdullah Aydın isimli yurttaş yaşamını 

yitirirken, Aydın'ın çocukları Kübra ve Ahmet Aydın ile yeğeni Mehmet Aydın ise yaralandı. 

(29.09.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 
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*Mardin'in Dargeçit ilçesinde yapımına bir süre ara verilen Ilısu Barajı'na malzeme taşıdıkları 

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

açıldı. Açılan ateş sonucu Necmettin Karadeniz (32), İsrafil Köymen (49) ile Hasan Yoğurt 

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

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

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi Büyükçeşme Caddesi üzerinde, HPG militanları 

tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, patlama bölgesinde bulunan Fırat 

Simpil (13) isimli çocuk yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen ve DİSKİ‟de şoför olarak 

çalışan bir kişi ise yaralandı. (30.08.2015 / Milliyet.com.tr / Ntv.com.tr) 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

kaldırıldı. (29.01.2015 / DĠHA) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

*Şırnak'ın Uludere ilçesi sınır hattında bulunan Yemişli Köyü'nde sınır ticareti yapan 

yurttaşlara yönelik askeri operasyonları engellemek için köy çıkışına giden halka, askerler 

tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Savaş Sak, Mehmet Arteş ile İdris Oslu isimli 

yurttaşlar gerçek mermilerle yaralandı. Ferhat Sak ile Yusuf Sak isimli yurttaşlar ise 

askerlerin saldırısı sonucu yüzlerine aldıkları dipçik darbesi ile yaralandı. Diz kapağına isabet 
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eden kurşun ile yaralanan Mehmet Arteş, iki ayağından vurulan İdris Oslu ile yine gerçek 

mermi ile yaralanan Savaş Sak isimli yurttaşlar, kaldırıldıkları Uludere Devlet Hastanesi'nin 

ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. (20.04.2015 / Ozgur-gundem.com / 

Evrensel.net) 

 

Rojava'nın Cizîre Kantonu sınırında 11 Nisan'da, temel yaşamsal ihtiyaçlarını temin etmek 

üzerine Efrîn kentinin sınırına yakın Raco ilçesine bağlı Şingiliyê köyünden Türkiye tarafına 

geçmeye çalıştığı belirtilen 7 çocuk babası 42 yaşındaki Mihemed Henîf Berazî, Türk 

askerlerince tarandı. İsabet eden kurşunlar sonucu göğsünden ağır yaralanan Rojavalı, tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.24 Nisan‟da ise Efrîn'in Şiyê ilçesine 

bağlı Tofê köyü yakınlarında hayvanlarını otlattığı belirtilen 3 köylü, Türk askerlerince 

kurşun yağmuruna tutuldu. Açılan ateşte 28 yaşındaki Seydo Reşad Dîko adlı Rojavalı 

yaşamını yitirirken, Seydo Bilal ve Îmad Menan adlı diğer iki kişi ise yaralandı. (25.04.2015 / 

ANHA / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Akçakale ilçesi Koçaklar Mahallesi'nde sınır ticareti yaptığı iddia edilen 35 

yaşındaki Maksut Doğancıoğlu, Rojava tarafından sınırı geçmeye çalıştığı sırada askerin 

açtığı ateş sonucu yaralandı. Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğancıoğlu, burada 

yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (08.06.2015 / Radikal.com.tr  / 

Sabah.com.tr) 

*Hakkari‟de, Şemdinli-Yüksekova yolunun 15. kilometresinde bulunan Akbal köyü yolu 

üzerinde kaçakçılara ait olduğu iddia edilen bir minibüse askerler, dur ihtarına uymadığı 

gerekçesiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 27 J 3968 plakalı araçta bulunan Deniz Akbaş ve 

Bahri Yılmaz isimli 2 vatandaş yaralandı. Olayın olduğu esnada olay yerine gelen 

vatandaşların tepkisi üzerine askerler havaya uyarı ateşi açtı. O sıra Şemdinli yönünden gelen 

Tahir Fırat yönetimindeki 27 FN 294 plakalı araca kurşun isabet etmesi sonucu Sıtkı Fırat 

isimli vatandaş da yaralandı. Yaralılar Yüksekova ve Şemdinli Devlet Hastanelerine 

kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. 

(18.06.2015 / Hurriyet.com.tr/ Milliyet.com.tr) 

 

*Urfa'nın Akçakale ilçesinden Grê Spî'nin 5 kilometre batısında yer alan Yapse köyüne 

sınırdan geçmeye çalışan Rojavalı bir aile, sınır tellerini aştıkları sırada askerler tarafından 

ateş açıldı. Açılan ateş sonucu, ailenin 6 yaşındaki ve ismi öğrenilemeyen çocukları yüzünden 

ve parmağından yaralandı. (28.07.2015 / DĠHA) 

 

*Federe Kürdistan sınırında bulunan Kandil Bölgesine yönelik 24 Temmuz tarihinden itibaren 

hava saldırısı düzenleyen Türkiye savaş uçakları, Kandil'in Zergelê köyünü bombaladı.  

8 roketin isabet ettiği köyde, 10 sivil yaşamını yitirirken, 14'ü ise ağır yaralandı. 

Bombardıman sonucu yaşamını yitiren yurttaşların isimleri şöyle: Necip Rojhilat, Salih 

Mihemed Emin, Karox Mihemed Emin, Heybet Mihemed Emin, Nedim, Piro, Êyşê Xıdır, 

Abdulkadir, Mihemed Emin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi. (01.08.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Türkiye sınırında bulunan Rojava'nın Girê Spî kentine bağlı Girê Sor köyü yakınlarında 40 

kişilik sivil bir grup, zırhlı araçlardan açılan ateşle tarandı. Askerlerin açtığı ateş sonucu 

isimleri öğrenilemeyen 2 kadın yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi ise 

yaralandı. Yaralıların büyük bir bölümü Kobanê'deki Emel Hastanesine kaldırılırken, durumu 

ağır olan 4 kişi ise Murşitpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Suruç Devlet Hastanesi'ne ve 
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Urfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Vücuduna en az 10 mermi isabet eden 

Mihemed Hesen Bunyamîn isimli 15 yaşındaki çocuk ise kaldırıldığı Suruç Devlet 

Hastanesi'nde aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. (15.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde 9 Ağustos‟ta, Sınır Karakolu askerleri Türkiye sınırına geçmeye 

çalışan 10 kişilik sivil bir grubu taradı. Askerlerin açtığı ateş sonucu Muhannet Abid Xelef 

(19) isimli genç ağır yaralandı. isimleri öğrenilemeyen 9 yurttaş ise gözaltına alındıktan sonra 

sınır dışı edildi. Ağır şekilde yaralanan Xelef Dicle Üniversitesi Kalp Hastahanesi'ne 

kaldırıldı. Aşırı doku kaybından kaynaklı sağ bacağı kalçadan kesilen Xelef'in, aşırı kan 

kaybetmesinden dolayı her iki böbreğinin çalışamayacak duruma geldiği öğrenildi. 

(15.08.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Türkiye ile Rojava'nın Efrîn Kantonu arasında bulunan sınır hattında, sınıra yakın bir ağacın 

gölgesinde uyuya kalan Hemze İbo (30) isimli yurttaş, sınırı 500 metre geçen askerler 

tarafından dövülerek Türkiye sınırına getirildiği iddia edildi. Askerler tarafından sopalarla 

dövülen Îbo‟nun, sırtı, bacağı ve kafasının kırıklar oluştuğu öğrenildi. (18.08.2015 / DĠHA / 

Ġmctv.com.tr) 
 

*Rojava‟nın Efrîn Kantonu'nun Şera ilçesine bağlı sınır hattındaki Dersivan köyünden 

Türkiye tarafında geçmeye çalışan Rakka nüfusuna kayıtlı Mihemed Selim (70) ve Halep 

nüfusuna kayıtlı Mıhemed Halit Bilal'in (32) üzerine sınırda nöbet tutan Türk askerlerince 

ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Mihemed Selim sol bacağına ve karnına isabet eden kurşunlar 

sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Halit Bilal ise sol bacağından giren kurşunla yaralandı.  

(21.08.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde, karakollardan dağlık ve ormanlık 

alanlara doğru rastgele yapılan top, obüs ve havan atışları sonucu, sınır hattında bulunan 

Oremar köyünde bir ev isabet aldı. Bu sırada evde bulanan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, 

şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. (10.09.2015 / DĠHA) 

 

*Rojava‟nın Efrîn Kantonuna bağlı ve Kilis sınırında bulunan Bekê köyünden Kilis'in Şeyh 

Hamza köyüne geçmeye çalışan 21 yaşındaki Reşid Simito, Türk askerleri tarafından açılan 

ateş sonucu, başından yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. (17.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Ailesinin yarısı Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde diğer yarısı ise Cizîrê Kantonuna bağlı 

Serêkaniyê kentinde bulunan Ebdullah Qûreyş, bayram nedeniyle sınır hattından 

Serêkaniyê'ye geçmek isterken askerler tarafından yakalandı. Ceylanpınar kent merkezinde 

bulunan Sınır Kapısı Karakolu'na çok yakın bir noktada bulunan Faruk Çelik Parkı'nın hemen 

karşısındaki tel örgülerden Serêkaniyê'ye geçmeye çalışırken kapı karakolu askerlerince fark 

edilen ve gözaltına alınan Qûreyş'in, askerler tarafından işkence edilerek öldürüldüğü iddia 

edildi. Askerlerce yakalandığı ana tanıklık eden ve Serêkaniyê'deki yakınlarının haber 

vermesi üzerine abisinin öldürüldüğü haberini alan Amir Qûreyş, abisinin askerlerce 

yakalandığı anı şöyle anlattı: "Ağabeyim Serêkaniye'deki ailesini görmek için sınır hattını 

geçmeye çalıĢtığı zaman yanındaydım. Kapı karakoluna yakın bir noktadan telleri kaldırarak 

geçmeye çalıĢtığı an pusu kuran askerler onu yakaladı. Biri komutan iki askerdiler. O iki 

askeri bin kiĢinin içine koysalar gördüğüm an tanıyabilirim. Saat 02.00 civarıydı. Kapı 

Karakoluna götürdüler. Ġnsanlık dıĢı bir iĢkenceyle öldürülmüĢ. Bir bacağında 2, diğer 

bacağında 1 ve yakın mesafeden gözüne sıkılmıĢ toplam 4 mermi yarası var. Sağ el 

parmaklarındaki tırnakların hepsi sökülmüĢ ve yüzü gördüğü iĢkenceden tanınmayacak halde. 
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Bu hiç bir dine, imana sığmaz. Ġsrail bile böyle bir iĢkence yapmaz. DüĢman hukukunda bile 

yeri yoktur bunun. Bu nasıl bir insanlık? Bu nasıl bir düĢmanlık ?" diyerek konuştu. 

(23.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

 

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

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

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

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde karakol etrafındaki tel örgülerin 

yanına giden koyunlarını geri getirmeye çalışan 15 yaşındaki Mithat İliş isimli çocuk, yerde 

bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. İki elinin parmakları kopan, bacağında ve 

yüzünde yaralar oluşan İliş, askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

(12.04.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Qamışlo sınırına yakın bir 

bölgede, Muhammet Mustafa Boğa (6) isimli çocuk ve arkadaşı oyun oynarken mayınlı 

araziye geçti. Oyun oynarken yerde bulduğu ve mayın olduğu tahmin edilen metal bir cisimle 

oynarken, cismin patlaması sonucu yaralandı. Yaralanan Doğa, çevredekiler tarafından 

Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (13.05.2015 /  Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy köyünün Çilkanî bölgesinde koyunlarını 

otlatan Kemal Çetinkaya (35) isimli çoban, mayına basması sonucu ağır yaralandı. 

 (21.05.2015 /  DHA / Radikal.com.tr) 

 

*Elazığ Palu Bozçanak köyü Hanönü mezrasında, Çetin Yıldırım isimli yurttaş Saat 17.00 

sıralarında evde biriken çöplerini el arabasıyla dökmeye gittiği sırada bir anda patlama 

meydana geldi. Evlerinin 20 metre uzağında gerçekleşen patlamada Çetin Yıldırım (33) ve 

patlama esnasında yanında bulunan çocukları Ensar Yıldırım (9) ile Ecrin Yıldırım (3) 

yaşamını yitirdi. Patlama ihbarı üzerine olay yerine Palu, Arıcak ve Kovancılar ilçelerinden 

ambulanslar sevk edildi. Bölgeye askeri birlikler ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'ndan 

helikopterle olay yeri inceleme ekipleri de gönderildi. Patlamanın yaşandığı bölgede büyük 

bir çukur oluşurken, bölgede yapılan ilk incelemede patlamaya el yapımı bombanın neden 

olduğu belirlendi. (13.06.2015 / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şehit Fırat Mahallesi Bayırlı Sokak'ta, buldukları cismin 

ellerinde patlaması sonucu M.İ. (12) ile Ö.İ. (15) isimli çocuklar yaralandı. Yaralı 

çocuklardan Ö.İ. olay yerine gelen ambulansla Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne, M.İ. ise Van 

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama sonucu 

Ö.İ'nin parmakları koparken, M.İ'nin ise kolundan yaralandığı belirtildi. Hastane yetkilileri 

tarafından yapılan açıklamada ise çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.  

(10.08.2015 / Ġmctv.com.tr / Habervantv.com) 

 

*Hakkari kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin polis kontrol noktası 

yakınındaki hurdalık alanda hurda yüklü aracın yükünü boşaltılmasından sonra meydana 

gelen patlamada 42 yaşındaki baba Mevlüt, çocukları 10 yaşındaki Yiğit ve 11 yaşındaki 

Velican Özdamar ile yanlarında bulunan 56 yaşındaki Gıyadin Yılmaz yaralandı. Hurdalıklar 

http://www.milliyet.com.tr/siirt/
http://www.radikal.com.tr/index/kent
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arasında çalıştıkları sırada meydana gelen patlamada yaralanan 2‟si çocuk 4 kişi Hakkari 

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (25.08.2015 / DHA / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 gün boyunca süren sokağa çıkma yasağının ardından Nur 

Mahallesi'nde, yurttaşların yasak süresi içinde yaşadıklarını basın mensuplarına aktarmaya 

çalıştıkları sırada bir patlama meydana geldi. DİHA kamerasının kayıt halinde olduğu sırada 

hemen yan sokakta yaşanan patlama ile birlikte etrafı bir anda dumanlar kapladı. Patlamanın 

neden kaynaklandığını anlamaya çalışan yurttaşlar, saniyeler içerisinde dağılan dumanların 

arasında sol kolu kopan, ayakları parçalanan çocuğu fark etti. Patlamanın etkisi ile yere 

yığılan çocuğun yardımına koşan yurttaşlardan biri, isminin Yusuf Şık (12) olduğu öğrenilen 

çocuğu kucağına alarak bindirdikleri araçla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük 

çocuğun bulduğu bomba atar mermisine dokunması ile yaşandığı öğrenilen patlamada Nalin 

Dadak isimli bir kadın da etrafa saçılan şarapnel parçaları ile ayaklarından yaralandı. 

Yaralanan kadın da yurttaşlarca aynı hastaneye kaldırıldı. (12.09.2015 / DĠHA / 

Ġmctv.com.tr) 

  

*Mardin'in Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde ne olduğu belirlenemeyen bir cisim 

patladı. Patlamanın yaşandığı yerde bulunan Tahsin Uray (9) ve R.Ş. (9) isimli çocuklar 

yaralandı. Patlamada yaralanan T.U.'nun bir kolunun koptuğu ve vücudunun çeşitli 

yerlerinden yaralandığı, R.Ş.'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, 

ardından da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Uray, 

yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti. (12.09.2015 / DHA / 

Haberturk.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olayların meydana geldiği Tekel Mahallesi'nde öğrenilemeyen 

bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada D.G. (5) ile aynı soy ismini 

taşıyan A.K. (8), Z.K. (4) ve E.K. (10) isimli çocuklar hafif bir şekilde yaralandı. Çocuklar, 

Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. (22.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Fatihpaşa Mahallesi Altay Sokak'ta oynayan 

belirlenemeyen bir nedenle bir bombanın patlaması sonucu, bombanın patladığı yerde oyun 

oynayan M.A.T., Y.T., S.K., A.K., ve Ş.S., isimli çocuklar yaralandı. 2‟si ağır 5 yaralı çocuk, 

tedavi altına alındı. (28.09.2015 / Hurriyet.com.tr / Radikal) 

 

  

 

*Hakkari kent merkezine 50 kilometre uzakta bulunan Hakkari - Van il sınırındaki Karasu 

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

Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen şahsın öldürüldükten sonra brandaya sarıldığı 

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

 

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

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

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

rastlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (22.01.2015 / DĠHA) 
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*Urfa merkeze bağlı Kaplan ile Akçakale ilçesine bağlı Nurdağ köyleri arasında kalan 

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

bölgesinde bulunan çobanların haber vermesi üzerine Jandamanın olay yerinde yaptığı 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

*Ağrı'nın Hamur ilçesinde, İbrahim Çeçen Üniversitesinde Özel Güvenlik Görevlisi olarak 

çalışan Adem Yiğit (35) isimli yurttaş, elleri kelepçe ve ayakları çarşafla bağlı bir şekilde 

evinin balkonunda ölü bulundu. Savcı tarafından ön incelemenin yapıldığı olay ile ilgili 

soruşturma başlatıldı. (05.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

  

*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Oğuloba köyündeki evinde yalnız başına yaşayan 62 

yaşındaki İkram Karaboğa isimli yurttaş, evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. 

Karaboğa'nın intihar ettiği ileri sürülürken, tüfek sesini duyan yakınları eve girdiklerinde 

cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmaya haber verilmesi üzerine askerler eşliğinde köye gelen 

savcı, incelemelerde bulunduktan sonra köyden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı 

öğrenildi. (16.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Çayırdere köyünde, 3 çocuk annesi eşi Hacer Aladak'ı 

katlettikten sonra kaçan Musa Aladak, Ergani'ye bağlı Çayırdere köyü ile Ağaşı Şeyhler köyü 

arasında bulunan Kilise Mıntıkası denilen dağlık arazide, arama yapan aile bireyleri 

tarafından ağaca asılı olarak bulunduğu belirtildi. (23.05.2015 /  DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, karayolu üzerinde bulunan Ambar Pazarı civarında yurttaşlar 

tarafından kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Kimliği üzerinde bulunmayan kişinin baş 

bölgesinde kan olduğu belirtildi. Yapılan araştırmalar sonucunda cenazenin, Kulp nüfusuna 

kayıtlı Mehmet Emin Kaya (20) isimli yurttaşa ait olduğu tespit edildi. (11.06.2015 / 

Bismilhaber.com) 
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*Elazığ‟da Harput Mahallesi Pancarlık mevkisinde hayvanlarını otlatan bir çoban , 

jandarmaya, ağaçta asılı birerkek cesedi gördüğünü bildirdi. Olay yerine gelen jandarma 

ekipleri, boynunda iple ağaçta asılı vaziyette buldukları cesedin, 2 gün önce kayıp ihbarı 

verilen 50 yaşındaki taksici Musa Atilla'ya ait olduğunu belirledi. (01.07.2015 / Sabah.com.tr 

/ Radikal.com.tr) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaş köyü yolunda bir erkek cenazesi bulundu. 

Cenazeyi fark eden köylülerin askerlere haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, 

cenazenin 44 yaşlarında Afgan uyruklu bir kişiye ait olduğunu belirledi. Olay ile ilgili 

soruşturma başlatıldı. (03.07.2015 / Haberturk.com / Radikal.com.tr) 

  

*Bitlis-Van karayolunun 70. kilometresindeki Reşadiye mevkiinde 25-30 yaşlarında olduğu 

tahmin edilen ve yolun ortasına bırakılan bir erkeğe ait kafası kesik bir cenaze bulundu.  

(07.08.2015 / AA / Radikal.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyü yakınından geçen çevre yolu üzerinde kimliği 

tespit edilemeyen 2 gencin cesedi bulundu. (27.08.2015 / Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi'nde bulunan mezarlık yakınlarında bir erkek 

cenazesi bulundu. Yapılan incelemede cenazenin aynı mahallede ikamet eden Faris Elaldin'e 

(60) ait olduğu öğrenilirken, Elaldin'in vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla 

hayatını kaybettiği belirtildi. Elaldin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Özalp Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (21.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 
 

 

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

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

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

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

rağmen yaşamını yitirdi. (20.01.2015 / DĠHA) 

 

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

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

incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. 

Ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılarak vücudundan alınan örnekler incelenmek 

üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yılmaz‟ın şüpheli ölümü üzerine savcılık 

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

 

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

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

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

(18.02.2015 / Haberturk.com) 

 

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

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

bölgesinde bulunan çobanların haber vermesi üzerine Jandamanın olay yerinde yaptığı 

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

http://www.radikal.com.tr/index/coban
http://www.radikal.com.tr/index/erkek
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Üzerinden kimlik çıkmayan cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna 

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

 

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

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

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

 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Güzel Yıldırım 

Çakar, kaybolmasının ardından oğulları tarafından AKUT ekiplerine haber verilmesi üzerine 

arama çalışmaları başlatıldı. Çakar'ın cenazesi, evine 200 metre uzaklıkta bulunan dere 

yatağında bulundu. (12.04.2015 / JĠNHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟ın Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi‟nde yaşayan Hasret Mete (18) adlı kadın evinde av 

tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Eşinin ailesi tarafından yaralı halde hastaneye kaldırılan 

genç kadın yolda yaşamını yitirdi. 6 ay önce evlendiği öğrenilen Mete‟nin eşinin inşaat 

işlerinde çalışmak üzere şehir dışında bulunduğu belirtilirken, genç kadının amcası Ethem 

Ete, yeğeninin cenazesini gördüğünü ve kesinlikle intihar etmediğini vurguladı. Yeğeninin 

uzaktan atıldığı anlaşılan av fişeği ile karnından vurulduğunu belirten Ete, olayın 

araştırılmasını istedi. (04.05.2015 /  JINHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Kars'ın Arpaçay Yolu üzerinde bulunan Ötegen Petrol'de 27 Nisan‟da, Kafkas Üniversitesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi Tuba Toptaş (21)  intihar ederek yaşamını yitirdi. Ancak 

ölüm anına dair ortaya çıkan görüntülerde Toptaş‟ın, Erdinç Ötegen isimli şahıs tarafından 

intihara zorlandığının görüldüğü belirtildi. Kızı Tuba Toptaş‟ın, bir yılı aşkın bir süreyle 

Erdinç Ötegen tarafından evlenme vaadiyle kandırıldığını ve sürekli baskı ve şiddet 

gördüğünü anlatan anne Songül Toptaş ise, Erdinç Ötegen tarafından ölüme sürüklendiğini 

belirtti. (08.05.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl'ün Uydukent Mahallesi'nde, imam nikahlı eşi Nazmi Başak ile yaşadığı tartışma 

sonrası evi terk ettiği öne sürülen Zübeyde Akbana (45) isimli kadın, emniyete yapılan kayıp 

ihbarı üzerine mahallenin sebze halinde bulunan metruk bir binada asılı halde bulundu. Olay 

ile ilgili soruşturma başlatıldı. (19.05.2015 /  JINHA) 

 

*Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde Cemile Dayan isimli kadın 

evinde ölü bulundu. Evinin tavanına asılı halde bulunan Dayan'ın, 5 yıl önce de genç oğlunun 

aynı şekilde yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dayan'ın 4 

çocuk annesi olduğu belirtildi. (26.05.2015 /  Evrensel.net / Habervantv.com) 

 

*Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Işıkkaya Mahallesi'nde, 1 Mayıs'ta kurşunlanarak 

katledilmiş bulunan 22-25 yaşlarında bir kadın cenazesinin bulunduğu, Diyarbakır‟a getirilip 

bekletildiği belirtildi. 15 günlük resmi sürenin ardından Yeniköy Mezarlığı'na gönderilen 

cenaze, kadınlar tarafından defin edildi. (28.05.2015 /  JINHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde L.K. (19) isimli genç kadın, evin 

bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen silah sesi üzerine ev sakinleri tarafından 

bulunduğu iddia edilen L.K.'nin intihar ettiği öne sürüldü. Başından yaralanan L.K., 

kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. (18.06.2015 / JĠNHA / 

Habervantv.com) 
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*Van'ın Erciş ilçesine bağlı Mağara Mahallesi'ndeki yayla evinde eşinin ailesi ile birlikte 

yaşayan 2 çocuk annesi Ayten Çelik (22) ateşli silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. 

Olayla ilgili konuşan Çelik'in kayınbabası İsmet Çelik, kendisinin olay öncesinde koyun 

kırptığını, bu sırada silah sesini duyduğunu ileri sürerek, silah sesi ile birlikte yayla evine 

gittiğini ve başından vurulan Ayten'i kanlar içinde bulduğunu söyledi. Köylülerin yardımı ile 

Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, yolda yaşamını yitirdi. (26.06.2015 / JĠNHA) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Dilara Özdemir (24) isimli genç kadın 

yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu. İntihar ettiği öne sürülen genç kadının, eşinden 

sürekli şiddet gördüğü iddia edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (01.07.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin Alibardak köyü civarında, kafasına iki el ateş edilerek 

katledilmiş bir kadın cenazesi bulundu. Köy sakinlerinin kadın tanımadığı öğrenilirken, 

kimliği ise tespit edilmedi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (31.07.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Petekkaya köyü civarında bulunan eski mermer 

fabrikasında, 25-30 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu. Kimliği 

belirlenmeyen kadının cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, konu ile ilgili 

soruşturma başlatıldı. (10.08.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Kırkgeçit köyünün arka tarafında bulunan su kanalında bulundu. Köyde başlatılan 

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

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

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

önce aramalarda bulunmamasının imkânsız olduğuna dikkat çekerek, söz konusu noktaya 

defalarca bakıldığı belirtildi. Nehir kaybolduktan sonra ayakkabıları evin 500 metre 

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

 

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

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

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

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

bırakıldığının tespiti için inceleme başlatıldı. (19.03.2015 / AA / Hurriyet.com.tr) 
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*Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyünde Çimen Kara (16) isimli çocuk, av tüfeğiyle 

vurulmuş halde bulundu. Gelen silah sesi üzerine bulunduğu ve intihar ettiği iddia edilen 

Kara'nın cansız bedeni, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi 

için Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (16.06.2015 / Ozgur-gundem.com / 

Sirnakhaber.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Başdönmez köyünde, çobanlık yapan babasının yanına 

giden 13 yaşındaki Zeliha Canlı, yolda silahla vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre, köyden 

yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan alanda koyun otlatan Mahmut Canlı isimli yurttaş, evi 

arayarak evde bulunan av tüfeğinin yanına getirilmesini istedi. Babasının isteği üzerine evden 

av tüfeğini yanına alarak, babasının yanına doğru giden Zeliha Canlı'dan uzun süre boyunca 

haber alınamadı. Canlı'yı arayan köylüler, Canlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. (18.06.2015 / 

DĠHA) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde 17 Haziran akşamı evinin bahçesinde silahla 

başından vurulmuş halde ağır yaralı bulunan 19 yaşındaki Leyla Karakoç, tedavi gördüğü Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Karakoç‟un 

intihar ettiği ileri sürülmüştü. (24.06.2015 / Birgun.net) 

 

*Van'ın Erciş ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşında Mahsum Türköz isimli çocuk, 

evlerinde bulunan bir oda da göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili 

inceleme başlatıldı. (03.07.2015 / JINHA / Ozgur-gundem.com) 

 

 

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

belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesinin evde bulunduğu sırada odasına çekilerek 

tavana astığı elektrik kablosu ile intihar ettiği öğrenildi. Annesi, uzun süre odadan çıkmayan 

Tunç‟un odasına gittiğinde oğlunu tavana asılı halde buldu. Özel bir hastaneye kaldırılan 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

reddedilmesi üzerine intihar ettiği iddia edildi. (08.02.2015 / Milliyet.com.tr) 
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*Bingöl'de, Yakup Polat'ı av tüfeğiyle öldüren Mehmet Ali Seçkin isimli kişi çıktığı bir 

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

Zaman.com.tr) 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

bileğini keserek intihara girişiminde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Yüzüncü Yıl 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Mustafa Selim Şans (34) adlı yurttaş, henüz bilinmeyen bir 

nedenden dolayı ilçe merkezi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kaymakamlık ve Adliye Sarayı 

binalarının bulunduğu Hükümet Konağı önüne gelerek, yanında bulunan tabancanın 

namlusunu yüzünü tutup ateşleyerek intihar etti. Diyarbakır'a sevk edilen Şans‟ın durumun 

ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (10.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Malatya'da, dilekçe ile valiliğe yardım başvurusunda bulunmasına rağmen yardım eli 

uzatılmayan Ali Özbay isimli yurttaş, valilik binasının önünde yanında getirdiği pet şişe 

içerisindeki benzini üzerine döküp, çakmakla kendini ateşe verdi. Üzerindeki elbiseler kısa 

sürede alev alan Özbay'ı, çevredeki yurttaşlar söndürmeye çalıştı. Özbay daha sonra olay 

yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak 

tedavi altına alındı. (16.04.2015 / Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Mirze 

Yıldırımçakar'ın, evinde kendine ait tabanca ile başına açtığı ateş açarak intihar ettiği iddia 

edildi. Yıldırımçakar‟ın yaşamını yitirdiği olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (05.05.2015 /  

DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, ailesi ile birlikte Selahattin Mahallesi 520. Sokakta bulunan 

binada ikamet eden 23 yaşındaki Serkan Tabancı isimli bir genç, henüz bilinmeyen bir 

nedenle oturdukları altıncı kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Yere düşmesi sonrası 

ağır yaralanan Tabancı, çevrede bulunan yurttaşlar tarafından hemen Silvan Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (05.05.2015 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr) 

http://www.milliyet.com.tr/van/
http://www.milliyet.com.tr/saglik/
http://www.milliyet.com.tr/gaziantep/
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*Kars'ın Subatan Mahallesi'nde, annesi tarafından evlerinin ahırında tavana asılı halde 

bulunan Erbil Kaya (18) isimli gencin, intihar ettiği sürüldü. (10.05.2015 / DĠHA / 

Evrensel.net) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesinde mahkemeye çıkarılan Abdülhakim Günay (18) isimli yurttaş, 

intihar girişiminde bulundu. Edilen bilgilere göre ''gasp suçundan'' dolayı savcılığa sevk 

edilen Günay, çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından adliye 

binasının üçüncü katından atlayarak, intihar girişiminde bulundu. Yaralanan Günay'ın 

götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Midyat M Tipi Kapalı 

Cezaevine götürüldü. (26.05.2015 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Van'ın Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde Sinan Akyüz (24) isimli yurttaş, yaşadığı evin 

ikinci katında asılı bulundu. LGBTİ aktvisti olduğu belirtilen Akyüz'ün intihar ettiği iddia 

edildi. (02.06.2015 / Milliyet.com.tr / Birgun.net) 

 

*Hakkari merkezinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katına çıkan ve ismi öğrenilemeyen bir 

genç intihar girişiminde bulundu. Kısa sürede polisin geldiği olay yerine, Belediye Eşbaşkanı 

Dilek Hatipoğlu' da geldi. İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri olay yerinde, şahsın atlama 

ihtimaline karşı önlem alırken, Hatipoğlu ve Binevş Kadın Dayanışma Merkezi'ne bağlı 

sosyologların uzun süre çabaları sonucu genç ikna edilerek, çıktığı çatıdan indirilerek Hakkari 

Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (03.07.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟ın Lice ilçesi Çarşı Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Sedat Lalealp adlı 

yurttaşın, evde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. İntiharın nedeni konusunda 

bilgi alınmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (16.07.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kuruyazı köyünde Mahsun Çeçen (22) isimli genç, ailesi 

tarafından evin tavanında kablo ile asılı halde bulundu. Çeçen'in 4 yıldır Elazığ Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve 1 aydır ilaçlarını kullanmadığı ifade 

edildi. (28.07.2015 / Cinarinsesi.com) 

 

*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Bilal 

Belen (31) isimli yurttaş bir ağaçta asılı bulundu. (29.07.2015 / Batmangazetesi.com.tr) 

 

*Siirt Valiliği, Bakanlar Kurulu'nun 16 Mart 2015 tarihindeki kararı doğrultusunda Eruh ve 

Pervari'de bulunan iki bölgeyi, 1 Mart ile 31 Aralık'ı kapsayan süre içersinde geçici askeri 

güvenlik bölgesi ilan etti. (21.05.2015 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr) 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen ve 2 askerin 

yaşamını yitirdiği, 4 askerin ise yaralandığı patlama sonrası bölgede operasyon başlatıldı. 

Patlamanın yaşandığı Fis köyü kırsalı askerler tarafından ateşe verildi. Yangını söndürmek 

isteyen yurttaşlara, askerler tarafından izin verilmedi. (26.07.2015 / Bbc.com / Ġmctv.com.tr) 
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*29.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Adnan Macar, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Diyarbakır Lice Arıklı Köyünde ikamet etmekteyim. 26.08.2015 tarihinde Köydeyken Serin 

Köyü muhtarı aradı ve yangın çıktığını söyleyince onların yardımına gittik. Yangın çok hızlı 

ilerliyordu. Önünü kendi çabamızla engellemeye çalıĢıyorduk ancak baĢaramıyorduk. Yangın 

bizim köye kadar geldi ancak zor da olsa söndürdük. Ancak üstümüzde dolaĢan helikopter 

yanıcı madde atarak yangın çıkardılar. Askerler yangın söndürmeye gelenleri 

bırakmıyorlardı. Böylece köyümüzde 30‟dan fazla ev, bahçesi, meyve ağaçları ve hayvanlarla 

birlikte yandı. Yangını çıkaranlardan ve söndürmeyenlerden Ģikâyetçiyiz. Bu konuda sizden 

hukuki yardım talep etmekteyiz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*29.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Selim Piyale, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Diyarbakır Lice Serin Köyünde ikamet etmekteyim ve köy muhtarıyım. Köydeyken köylüler 

beni arayıp Fis ovasından inerken asfalt Lice yolunda yangın olduğunu söyledi. Bunun 

üzerine bende Duru Karakol Komutanını aradım ve “ yangın çıkmıĢ Ģimdi köylülerle birlikte 

yangın söndürmeye gidiyoruz” dedim. O da tamam dedi. Bu arada silah sesleri geldi ve biz 

de geri dönmek zorunda kaldık. Bu durum sabaha kadar devam etti ve yangın ilerliyordu. 

Sabah yine çevre köylerden gelenlerle birlikte yangın söndürmeye gittik ancak üstümüzde 

dolaĢan helikopterler söndürmeye çalıĢtığımız yangını yanıcı madde atarak yangın 

çıkarıyordu. Ayrıca silah da sıkılıyordu. Biz itfaiyeyi aradık ancak askerler giriĢine izin 

vermiyorlardı. Böylece köyümüzün arazisi, bahçeleri, bağları ve meyve ağaçları hepsi yandı.  

Yangını çıkaranlardan ve söndürmeyenlerden Ģikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım 

talep etmekteyiz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*29.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdurrahman Akdemir, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Ben Diyarbakır Lice Göçlü Köyünde ikamet etmekteyim ve köy muhtarıyım. 

26.07.2015 tarihinde köyümüze yakın yerde patlama oldu. Patlamadan sonra top ve havan 

atıldı. Atılan toplar sonucu yangın çıktı. Bizler köylüler ile birlikte yangını söndürmeye gittik 

ancak askerler bırakmadı. Yakın köylerden yardım istedik ancak yine askerler bırakmadı ve 

köylülere silah sıkıldı. Sabah 10:00 gibi ancak yangını söndürebildik ancak askerler yinede 

yangın çıkarıyorlardı. Biz yangını söndürmeye çalıĢtık ancak askerler helikopterlerle yanıcı 

madde atarak yangını yaydılar. Yapabileceğimiz bir Ģey kalmamıĢtı. 28.08.2015 tarihinde 

evimin önünde bulunan 160 ton saman askerler tarafından atılan yanıcı madde sebebiyle 

tamamıyla yandı. Köyümüzde evler, bahçeler, meyve ağaçları, samanlıklar ve bağlar 

tamamıyla yandı. Hayvanlar telef oldu. Yangını çıkaranlardan ve söndürmeyenlerden 

Ģikâyetçiyiz.  Bu konuda sizden hukuki yardım talep etmekteyiz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*28.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan Tabu, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Diyarbakır Lice Arıklı Köyünde ikamet etmekteyim. 26.07.2015 tarihinde Lice‟de helikopterin 

neden lduğu yangın sonucu köyde bulunan evimiz eĢyalarıyla birlikte yandı. Evimizde 

bulunan eĢyalar ve bu yılki buğday (yaklaĢık 10 ton) hasadımız ile birlikte tümüyle yandı. 

Gerekli söndürme iĢlemleri yapılmadığından köyde bulunan diğer evler de yandı.. Bu yangını 

çıkaranlardan Ģikâyetçiyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Jandarma Alay Komutanlığı'ndan yapılan top atışları 

nedeniyle Şemdinli ilçe merkezini çevreleyen dağlık arazide orman yangını çıktı. Yol 

olmadığı için araçların çıkamadığı arazide, ilçe sakinleri yangını kendi çabaları yangına 

müdahale etti. (02.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü ve Çalışkan beldeleri ile Aksu köyü arasında bulunan 

alanda asker ve HPG militanları arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmanın ardından 

Görümlü ve Çalışkan beldelerinde bulunan karakollardan ve savaş uçakları tarafından yapılan 

bombardıman sonucu, geniş bir alanda yangın çıktı. Bölgenin Valilik tarafından "Geçici 

Güvenlik bölgesi" ilan edilmesi nedeniyle yangına müdahale edilemedi. (03.08.2015 / Ozgur-

gundem.com / Ġmctv.com.tr) 
 

*04.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kamuran Haran, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben Diyarbakır Lice Arıklı Köyü Çelebi Mezrasında ikamet etmekteyim. 25.07.2015 

tarihinde saat 23:00 civarı evin içindeyken bir patlama sesi duyduk. DıĢarı çıktığımızda top 

sesleri gelmeye baĢladı. Sonrasında Lice-Diyarbakır üst kısmında yangın çıktı ve bu yangın 

sabaha kadar devam etti.  26.07.2015 tarihinde sat 12:30 civarında havada gezen 4 veya 5 

helikopterlerden atılan yanıcı maddeler sonucunda yolun alt kısmında yangın oluĢtu. Çevre 

köylerden telefonlarla birbirimize yardım ederek yangını söndürmeye gittik ancak yangın çok 

büyük olduğundan gücümüz yangını söndürmeye yetmiyordu. Askerler tarafından yol kapalı 

olduğundan hiçbir aracın yangını söndürmesine izin verilmiyordu. Benim bu yangın sebebiyle 

bağım, sebze bahçem, meyve ağaçlarım hepsi yandı. Bu yangını çıkaranlardan Ģikâyetçiyim.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı'nda, Cizre‟den kalkan askeri 

helikopterlerin tepeleri bombalaması nedeniyle farklı noktalarda yangın çıktı. Yanan alanların 

Cizre‟ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenilirken, yangın alanı valilikçe “Askeri 

Yasak Bölge” ilan edilmişti. Bu nedenle yangına müdahale edilemediği öğrenildi. 

(04.08.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 
  

*Bitlis merkeze bağlı Olek köyü yakınlarındaki Geliyê Şex Cuma bölgesinde bulunan geniş 

arazi ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının, Çeltikli Karakolu'ndaki askerlerin yangın 

bombası atması sonucu çıktığı ileri sürüldü. (08.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Cudi Dağı'nın Aynega, Beşerê ve Deriyê Cebrail 

alanlarına, Çalışkan, Botaş ve Hac Konaklama tesislerinde bulunan taburlardan yoğun top 

atışları yapıldı. Bombardımanın gerçekleştiği alanları gece saatlerinde helikopterler de 

bombalamaya başlarken, helikopterlerden atılan izli mermiler ilçe merkezinden de görüldü.  

Bombardıman sonucu Beşerê ve Aynega alanlarında yangın çıktı. (13.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟ın Lice ve Kulp ilçeleri arasında bulunan Üçdamlar Karakolu'ndan yapılan top 

atışları nedeniyle, karakolun etrafındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ve yangının dağlık 

alanda yayıldığı belirtildi. (16.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

*Şırnak Valiliği tarafından il sınırlarında bulunan Bestler-Dereler, İncebel Dağları, Faraşin 

Bölgesi, Altın Dağları ve Cudi Dağı 15 günlük süre ile askeri yasak bölge ilan 

edildi. (30.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Dersim valiliği tarafından il merkez ve ilçe sınırları içerisinde kalan 14 bölge, 04-19 Ağustos 

tarihleri arasında geçici askeri yasak bölge ilan edildi. Dersim Valiliği internet sitesinden 

yapılan açıklamaya göre, il merkezi sınırlarında kalan Kutu Deresi, Bali Deresi, Hozmerik, 

Kurutlu, Gözlek-Sepertek, Mezarlık Bölgesi, Laç Deresi bölgeleri ile Ovacık ilçesi 
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sınırlarında kalan Karadere ve Sal Deresi-Piskik Taşı Tepe, Hozat İlçesi sınırlarında bulunan 

Aliboğazı ve Kinzir Ormanları, Nazımiye İlçesi sınırlarında bulunan Dokuzkayalar ve Kayalı 

Tepe bölgeleri ile Mazgirt ilçesi sınırlarında bulunan Şişik Ormanlar bölgesi geçici askeri 

yasak bölge ilan edildi. (02.08.2015 / Milliyet.com.tr / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda yaşanan çatışmalar 

nedeniyle Ağrı ve Tendürek dağlarının 15 gün süreyle “geçici askeri güvenlik bölgesi” ilan 

edildiğini belirtti. Açıklamada, Ağrı Dağı ve Tendürek Dağı‟nda askeri operasyonlar icra 

edileceği kaydedildi. (02.08.2015 / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada merkez ve ilçelere bağlı bazı 

bölgelerin "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi. 5-19 Ağustos günleri arası 

sivillerin giriş ve çıkışlarına yasaklanan bölgeler şu şekilde sıralandı: "Bu tedbirler 

kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu‟nun 32/A 

maddesi gereğince, Yüksekova İlçesi sınırlarında bulunan, Dağlıca ve Çevresi (Dikenpınarı 

Mevkii – Alandüz Mahallesi -Dilekli Yaylası - İkiyaka Dağları- Belkıstepe arasında kalan 

bölge. İki Yaka Dağları-Sat Sivrisi (Evretküme Sırtı -Gevenakurkitepe - Ömerkuyusutepe - 

Karanişritepe - Sernohola Sırtı -Şervinetepe - Lebaydektepe - Havretepe - Kahta Yayla 

Mevkii - Bozkaya Mahallesi Batısı - Dağlıca Dağları - Eşektepe arasında kalan bölge) İlimiz 

Merkez sınırları içerisinde bulunan, Meydanpürümüz (Çanaklı Köyü - Oğul Köyü -Yoltepe 

Mevkii -Arsan Dağı -Katırgediği arasında kalan bölge) 05 Ağustos 2015 günü saat 00.01‟den 

19 Ağustos 2015 günü saat 23.59‟a kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi‟ ilan edilmiş olup 

vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır." (04.08.2015 / 

Hakkâri Valiliği / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Kars Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri operasyonlarda sivillerin zarar 

görebileceği gerekçesiyle Kağızman Çemçe-Madur bölgesi ve Sarıkamış Boyalı ormanları 

bölgesinin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi. (05.08.2015 / 

Milliyet.com.tr / Trthaber.com) 

 

*Diyarbakır'da valilik kararıyla Silvan, Lice, Kulp ve Dicle ilçelerinin sınırlarında kalan 20 

bölge, 20 Ağustos-05 Eylül 2015 tarihleri arasında geçici askeri bölge ilan edildi. (17.08.2015 

/ Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 

bulunan 66 bölgede, 6 Eylül-20 Eylül günleri arası "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.  

(04.09.2015 / Radikal.com.tr / T24.com.tr/) 

 

*Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Dağı ve Tendürek Dağı, 4 Eylül itibariyle 

15 gün "Özel Güvenlik Bölgesi" olarak ilan edildi. (04.09.2015 / AA  / Haberturk.com) 

 

*Batman Valiliği tarafından,  21/08/2015 tarihli ve 2015/8058 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararıyla, Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerine bağlı bölgelerde 1 Eylül 2015-1 Mart 2016 

tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu. (08.09.2015 / 

Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 

bulunan çok sayıda bölge, 9 Eylül-23 Eylül günleri arası "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan 

edilerek, sivillerin giriş ve çıkışlarını yasaklandı. (08.09.2015 / DHA / Milliyet.com.tr) 
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*Dersim‟de, Bakanlar Kurulu kararıyla İl merkezinde 7, Ovacık'ta 2, Hozat ve Nazımiye 

ilçesinde 1'er olmak üzere toplamda 11 yerde geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. 6 ay 

süreyle bu alanlara, sivil yurttaşların girmeleri yasaklandı. (08.09.2015 / DHA / Ntv.com.tr) 

 

*Bitlis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il merkezine bağlı kırsal alan ile Tatvan, 

Güroymak, Hizan ve Mutki'yi kapsayan geniş bir bölgede 1 Eylül'den 1 Mart 2016 tarihine 

kadar yerleşim yerleri ve anayollar dışındaki alanların askeri güvenlik bölgesi olduğu ilan 

edildi. (16.09.2015 / Hurriyet.com.tr / Ntv.com.tr) 

 

*Muş Valiliği tarafından, Varto ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar 15 Eylül 2015 ile 29 

Eylül 2015 tarihleri arasında „özel güvenlik bölgesi‟ ilan edildi. (17.09.2015 / Milliyet.com.tr 

/ Ġmctv.com.tr) 

*Mardin Valiliği, Nusaybin, Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde daha önce "Özel Güvenlik 

Bölgesi" olarak ilan ettiği alanlara Midyat, Savur ve Dargeçit ilçelerinden birçok alanda 

ekleyerek yasak süresini 6 ay uzattı. Yasak 1 Eylül 2015 ile 1 Mart 2016 tarihleri arasında 

devam edecek. (19.09.2015 / Trthaber.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi'nde Uzuntarla, Şapatan, Olgunlar, Yeşilöz, Sarıca, Seçkin 

mahallelerinin bir çok alanda 11 gün boyunca "geçici güvenlik bölgesi" ilan edildi. 

(25.09.2015 / Radikal.com.tr / Zaman.com.tr) 
 

*Van Valiliği, 29 Ağustos'ta "Özel Güvenlik Bölgesi" kapsamına aldığı Başkale'ye bağlı 

Aşkîtan (Tahıl) ile Çatak'a bağlı Kelah (Andiçen) ve Ting (Büyükağaç) bölgelerindeki yasağı 

ikinci kez uzattı. Valilikten yapılan açıklamada, bölgenin 28 Eylül – 12 Ekim tarihleri 

arasında 15 gün süreyle tekrar “özel güvenlik bölgesi” ilan edildiği belirtildi. (28.09.2015 / 

Radikal.com.tr / T24.com.tr) 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Üzüm Kırak (Döre) Beldesi'nde bulunan Üzüm Kıran 

İlköğretim Okulu'nun bahçesinde oyun oynayan 5 yaşındaki E.F. adlı çocuğa, Güzelkonak 

Karakolu'na ait olan 7 köpek saldırdı. Söz konusu köpeklerin, askerlere operasyonlarda eşlik 

eden eğitimli köpekler olduğu belirtilirken, E.F'nin saldırı nedeniyle ağır yaralandığı 

öğrenildi.  (18.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

*Muş‟un Varto ilçesinde, Muş Valiliği tarafından 16 Ağustos 2015 tarihinde ikinci bir emre 

kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 17 Ağustos 2015 tarihinde Saat 05.00‟te sona 

erdirildi. (17.08.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından 18 Ağustos 2015 tarihinde Saat 

01.00‟den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 19 Ağustos 

2015 tarihinde saat 07.00‟de sona erdirildi. (19.08.2015 / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından 18 Ağustos 2015 tarihinde Saat 

21.00‟den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 19 Ağustos 

2015 tarihinde saat 07.00‟de sona erdirildi. (19.08.2015 / Ntv.com.tr / Milliyet.com.tr) 
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*Diyarbakır Silvan ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından 24 Ağustos 2015 tarihinde Saat 

12.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

 (24.08.2015 / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Hakkari Valiliği tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde 

Saat 23.30‟dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 

28Ağustos 2015 tarihinde saat 07.00‟de sona erdirildi. (28.08.2015 / Cumhuriyet.com.tr/ 

Milliyet.com.tr) 

 

Şırnak Cizre ilçesinde, Şırnak Valiliği tarafından internet sitesinde yayınlanan duyuruyla 04 

Eylül 2015 tarihinde Saat 20.00 itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Cizre'de 8 gün boyunca süren yasak, Valilik tarafından yapılan yeni bir duyuruyla, 12 Eylül 

2015 Cumartesi günü saat 07.00 itibariyle sona erdirildi. (11.09.2015 / Radikal.com.tr /  

Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Hakkari Valiliği tarafından 10 Eylül 2015 tarihinde Saat 

23.30 sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak,  11 Eylül 2015 tarihinde saat 07.00'da sona 

erdirildi. (11.09.2015 / Cnnturk.com/  Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır Valiliği tarafından, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Saat 05.00 ten itibaren sokağa 

çıkma yasağı ilan edildi. (13.09.2015 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Mescit Mahallesi'nde zırhlı kepçeye saldırı ile başlayan 

çatışmaların ardından, Diyarbakır Valiliği tarafından Saat 10.00 itibariyle ilçeye bağlı Tekel, 

Mescit ve Konak mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı polis 

tarafından zırhlı araçlar ve camilerin hoparlörleriyle duyuruldu. (13.09.2015 / 

Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*Şırnak Valiliği tarafından 13 Eylül 2015 tarihinde, Cizre ilçesinde “ikinci bir emre" kadar 

sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 12 saat sonra sona erdi. (14.09.2015 / 

Haberturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde 13 Eylül 2015 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Yasak 14 Eylül 2015 tarihinde akşam saatlerinde sona erdi. (14.09.2015 / Haberturk.com / 

Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ulutürk, Tekel, Dumlupınar ve Fırat mahallelerinde 27 Eylül 

2015 tarihinde Saat 14.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma 

yasağı ilan edildi. Yasak 28 Eylül tarihinde sona erdirildi. (27.09.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır Bismil ilçesinde, Bismil Kaymakamlığı tarafından 29 Eylül 2015 Saat 11.00 den 

geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, aynı gün 

(29 Eylül 2015 tarihinde) Saat 21.30‟da sona erdirildi. (29.09.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulunan Uzunlar, Kırım, Şaklat, Gökçe, Uçarı, Serince, Arılık 

ve Duruköy mahalleleri ile Mezel Tepesi‟nde, Diyarbakır Valiliği tarafından sokağa çıkma 
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yasağı ilan edildi. 26 Eylül 2015 tarihinde Saat 22.30'da alınan sokağa çıkma kararı, 29 Eylül 

2015 tarihinde saat 17.00 itibariyle sona erdirildi. (29.09.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Radikal.com.tr) 

*Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 14 Haziran günü asker ile HPG militanları arasında çıkan 

çatışmada yaşamını yitiren Sarya Onur kod isimli HPG militanı Maxzume 

Muhammedzade‟nin cenazesini almak isteyen ailesine, savcılık tarafından, yapılan DNA 

testinin Ankara'ya gönderilerek sonucun bekleneceği gerekçesiyle verilmedi. (21.06.2015 / 

DĠHA) 

 

*YPG/YPJ‟lilerin cenazelerinin Rojava'dan Türkiye‟ye alınmamasına yönelik Bakanlar 

Kurulu tarafından alınan karar nedeniyle, Kobanê'ye açılan Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda 3 

Ağustos‟tan bu yana bekletilen ve TC vatandaşı 20 YPG/YPJ‟linin cenazesi, sınır kapısında 

bekleyen ailelerine verilmedi. (09.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

 

*Muş‟un Varto ilçe merkezi girişinde bulunan Aşağı Alagöz köyü yol ayrımında yolu kapatıp, 

kimlik kontrolü yapan HPG militanları ile Özel Harekat Timleri arasında çatışma çıktı. Çıkan 

çatışmada Ekin Van kod isimli HPG militanı Kevsel Altürk yaşamını yitirdi. 16 Ağustos 

tarihinde, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan ve Altürk‟e ait olduğu tespit edilen 

fotoğraflarda, Altürk‟ün çırılçıplak kalacak şekilde elbiselerinin üzerinden çıkartıldığı ve 

bedenine işkence edilerek teşhir edildiği ortaya çıktı. (11.08.2015 / Ġmctv.com.tr / 

T24.com.tr / Taraf.com.tr) 

 

*Kars'ın Kağızman ilçesi Karakale mevkisinde 16 Ağustos günü çıkan çatışmada, 3 HPG 

militanı yaşamını yitirdi. Çatışmadan sonra çekildiği öğrenilen bir fotoğraf sosyal medayada 

yayınlandı. Fotoğrafta yaşamını yitiren HPG militanlarının, askerler tarafından yan yana 

dizildiği, elbiselerinin çıkarıldığı ve askerlerin militanların üzerine ayakla bastığı görüldü. 

(19.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karabaş köyü kırsalında 20 Eylül günü askerler ile HPG 

militanları arasından çıkan çatışmada 1 HPG militanı yaşamını yitirdi. Çatışmada yaşamını 

yitiren HPG militanına ait olduğu belirtilen bir fotoğraf, çatışmada yer alan askerler tarafından 

sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Kimliği konusunda henüz bir bilgi edinilemeyen yaşamını 

yitiren HPG militanının kollarına ip geçiren iki asker, uçurumdan aşağı sarkıttıkları cenazeyle 

fotoğraf çekip, ardından da bunu sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta, HPG militanının 

cenazesine işkence yapan askerlerin güldükleri de görülüyor. (22.09.2015 / DĠHA) 

*08.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ayten Arjin Öztürk, Ģu beyanlarda bulundu: 

“1975 doğumlu kardeĢim Nurten ÇAM 1994 yılında örgüte katılmıĢtır. Yıllarca aradık ancak 

kendisinden haber alamadık. Sonradan 2014 yılında bize gelen çeĢitli haberlere göre 

kardeĢimin 8 Ocak 1996 yılında Sivas Kangal ilçesinde öldürüldüğü, ailelerin haberi 

olmaksızın belediye mezarlığına gömüldüğü bilgisine ulaĢtık.  2014 yılında kardeĢimin 

cenazesinin gömüldüğü yeri öğrendik ve Savcılıkça yapılan iĢlemlerin ardından cenazesini 
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aldık. KardeĢimin ve ölü olarak ele geçirilen diğer örgüt üyelerinin otopsi raporlarının klasik 

otopsilerinin yapılmadığı, gözleme dayalı bir otopsi tutanağı düzenlenmiĢtir. KardeĢimin ve 

diğer örgüt üyelerinin kulaklarının kesildiği ve kollarının koparıldığı belirlenmiĢtir. Aynı 

çatıĢmada ölü olarak ele geçirilen Ali EKBER KANLIBAġ‟ın kulakların kesildiği, kolun 

koparıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuĢ ve en son AĠHM Türkiye'nin, Avrupa 

Ġnsan Hakları SözleĢmesi'nin (AĠHS) 2. ve 3. maddesini ihlal ettiği” gerekçesiyle Türkiye‟yi 

mahkûm etmiĢtir.  Gerek yukarıda bahsetmiĢ olduğumuz AĠHM kararı ve bu dosyada mevcut 

evraklar, gerekse Savcılık dosyasında mevcut otopsi tutanağı, fotoğraflar ve diğer evraklar, 

kardeĢimin çatıĢmada sağ olarak yakalanıp iĢkenceye maruz bırakılması sonucu hayatını 

kaybettiğini ve yaĢamını yitirdikten sonra da cenazesinin tahrip edildiği ve bazı uzuvlarının 

kesildiğini göstermektedir.  Olay iddia edildiği gibi değil, yaĢanan çatıĢma sonucu 

yaĢamlarını yitirmiĢ olsalar da cenazelerinin bu Ģekilde tahrip edilmesi ve ailelerini tespit 

etmeden bu Ģekilde gömülmeleri suç teĢkil etmektedir. YaĢanan çatıĢma sonucu yaĢamını 

yitiren örgüt üyelerinin cenazeleri Güvenlik Güçleri tarafından bulundukları yerlerden 

alınarak hiçbir değiĢiklik ve müdahalede bulunulmadan, ilgili yer savcılığına teslim edilir ve 

teslim edilene kadar bu cenazenin sorumluluğu ilgili Güvenlik Güçlerine aittir. Cenazeler 

Savcılığa teslim edildikten sonra Savcılıkça otopsi iĢlemleri yapılıp cenazenin aileye teslimi 

veya gömülmek üzere gerekli yerlere teslimine kadar denetim ve sorumluluk yetkisi ilgili 

savcıya aittir. Cenazelerin bu Ģekilde dini vecibeleri yerine getirilmeden ve hiçbir iĢlem 

yapılmadan gömülmeleri, cenazelerinin tahrip edilmesi, Uluslar arası mevzuat bakımından 

bir insanlık suçu olup,  yetkililer açısından görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçunu 

oluĢturduğu gibi, Türk Ceza Yasası‟nın 130/2. maddesinde belirtilen kiĢinin hatırasına 

hakaret suçunu da oluĢturmaktadır.  Yine örgüt militanlarının sağ ele geçirildikten sonra 

öldürülmüĢ olması iddiası çok ciddi bir iddia olup, araĢtırılması gerekmektedir. Güvenlik 

Güçleri sağ yakaladıkları örgüt üyesi ile ilgili gerekli yasal iĢlemleri yaptıktan sonra 

Savcılığa sevk etmesi gerekirken öldürmüĢ olmaları adam öldürme suçunu oluĢturmaktadır. 

Bu konuda iddiaların araĢtırılarak, bu hususta sorumluların tespiti ile haklarında kamu 

davası açılması gerekmektedir. Yine yukarıda belirtmiĢ olduğumuz hususlar çerçevesinde 

soruĢturma iĢlemlerinin baĢlatılarak belirtilen iddialar konusunda gerekli soruĢturma 

iĢlemlerinin yürütülmesini ve sorumluların tespiti ile cezalandırılmalarını talep etmekteyiz.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Muş'un Varto ilçesi Kulan bölgesinde bulunan "Şehit İsmail ve Şehit Ronahi Şehitliği" isimli 

PKK ve HPG militanlarına ait mezarlık, Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne (TSK) bağlı askeri 

helikopterler tarafından bombalandı. (17.09.2015 / Ġmctv.com.tr / Birgun.net) 

 

*Şırnak'ın Cudi Dağı'nda bulunan "Şehit Cuma ve Şehit Binevş Şehitliği" isimli PKK ve HPG 

militanlarına ait mezarlık, Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne (TSK) tarafından yapılan top ve obüs 

atışları nedeniyle tahrip edildi. (23.09.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Bitlis'in Olek köyünde bulunan "Xerzan Şehitliği"nin isimli PKK ve HPG militanlarına ait 

mezarlık, Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne (TSK) ait savaş uçakları ve helikopterler tarafından önce 

bombardımana tutuldu, ardın da askerler tarafından iş makineleri tahrip edildi. (30.09.2015 / 

Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Dersim Pülümür'deki bir karakola, HPG'lilerce 4 Haziran 2007 tarihinde yapılan saldırıda 

çocukları Jandarma er Eraslan Güngör'ün yaşamını yitirmesi üzerine, ailesi Jandarma Genel 
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Komutanlığı aleyhine dava açtı. Yüksek Askeri Mahkeme'de görülen dava sonucunda ise 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DĠHA) 

 

 

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

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

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

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

ulaĢmanızı istiyorum. Bu bilgileri benimle paylaĢırsanız bende edindiğim bilgileri sizinle 

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

baĢlatmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*15.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Gülistan Ekinci, Ģu beyanlarda 

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

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

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

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

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

talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

kemikleri bulamadım. Bu bilgilerin sizde bulunmasını istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Örencik (Bênavok) köyü kırsalında 1988 yılında pusuya 

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

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

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

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

PKK'li Nezir Alagöz'ün kardeşi Ali Alagöz, toplu mezarın açılması için savcılığa başvurdu.  
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(20.02.2015 / DĠHA) 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 90'lı yıllarda dönemin Lice Yatılı Bölge İlköğretim Okulu‟nda 

(YİBO) konuşlandırılan Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerlerin düzenledikleri ev 

baskınlarında gözaltına aldığı ve kendilerinden bir daha haber alınmayan 25 yurttaşın, şu an 

askeri kışlaya çevrilmiş YİBO‟da toplu olarak gömülü olduğu iddia edildi. Liceli olan ve o 

dönemlere tanıklık eden Amine Akkalu isimli yurttaş, 8 yıl önce evlerinde kullandıkları 0412-

2288063 nolu sabit hat telefonundan arayan birinin kendisini o dönemde Lice YİBO'ya görev 

kapsamında gönderilen Bolu Komando Tugayı'na bağlı bir asker olarak tanıttığını ve işlenen 

cinayetler hakkında bilgi verdiğini iddia etti. Kişinin aradığı sabit hatta nasıl ulaştığı veya 

neden kendilerini aradığını bilmediğini söyleyen Akkalu, duyduklarını ise çekindiği için 

bugüne kadar anlatmadığını aktardı. Telefon eden kişinin yalnızca o dönemde Lice YİBO'da 

görev yaptığı bilgisini paylaştığını söyleyen Akkalu, şöyle konuştu: "Arayan kiĢi, vicdan 

azabı çektiğini ve bu yüzden geceleri bile uyuyamadığını söyledi. O dönemde kıĢlada, birçok 

kiĢinin askerler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yine öldürülen 25 kiĢinin, Hacı Zübeyir 

mezrası yakınında bulunan su değirmeninin yanındaki küçük bir tepecikte gömüldüğünü 

söyledi." Hacı Zübeyir mezrası, kışlanın önünde yer alırken, bölge 1990'lı yıllarda yasak 

bölge olarak ilan edilmişti. 27 Nisan ve 27 Mayıs 1994 tarihlerinde Lice'ye bağlı Dernek 

(Tılé) köyüne yaptıkları operasyonlarda Tahsin Çiçek, Ali İhsan Çiçek, Mahir Çayan Çiçek, 

Mehmet Demir, Mehmet Özinekçi, Memet Özinekçi, Feyzi Fidantek ve Ramazan Akgök'ü 

gözaltına alarak Lice YİBO Askeri Kışlası'na götürüldü. Operasyonun tanıklarından Ali 

Çiçek, babası Tahsin Çiçek ile amcası Ali İhsan Çiçek'in serbest bırakılmadığını ve bir daha 

kendilerinden haber almadıklarını belirterek, "Üç gün sonra köylülerimiz serbest bırakıldılar 

ve babamla birlikte amcam eve dönmediler. Serbest bırakılanlar kendilerinin üç gün boyunca 

Lice Yatılı Bölge Ġlköğretim Okulu'nda tutulduklarını söyledi" dedi. Çiçek, amcası, babası ve 

aynı dönemde gözaltına alınıp YİBO'ya götürülen üç PKK gerillası ile Abdurrahman isimli 

sivil yurttaşın, bu bölgede toplu olarak gömüldüğü söylentilerinin olduğunu belirtti. Bolu 

Komando Tugayı'na bağlı askerlerin uzun süre kaldığı Lice YİBO, halen askeri bölge olarak 

kullanılırken, bu alan bölge halkı tarafından da YİBO Kışlası olarak biliniyor. (17.04.2015 / 

DĠHA) 

 

*20.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Azize Çiçek, Ģu beyanlarda bulundu: “ Biz 

1994 yılında Dernek köyünde ikamet ediyorduk. O dönemde köyümüze askerler tarafında 

operasyon yapıldı. Kayınım olan Ali Ġhsan Çiçek, askerler tarafından gözaltına alındı. 

Kayınımdan o günden beri bir daha haber alamadık. Yaptığımız tüm baĢvurular sonuçsuz 

kaldı. Nereye baĢvurduksa bize herhangi bir bilgi verilmedi. En son basında çıkan haberlerde 

Lice‟de YĠBO‟nun bahçesinde insanlara ait olduğu söylenilen kemikler bulunduğu ve 

bunların içinde kayınımın da olabileceğini düĢünüyoruz. DNA testinin yapılmasını ve 

kemiklerin kayınıma ait olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Bu konuda hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*22.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Azamettin Ġpek, Ģu beyanlarda bulundu: “ Biz 

1994 yılında Lice‟ye bağlı Turalı köyünde ikamet ediyorduk. O dönemde köyümüze askerler 

tarafında operasyon yapıldı. Yakınlarımız olan Servet-Ġkram Ġpek ve Seyithan Yolur, askerler 

tarafından gözaltına alındı. O günden beri bir daha kendilerinden haber alamadık. 

Yaptığımız tüm baĢvurular sonuçsuz kaldı. Nereye baĢvurduksa bize herhangi bir bilgi 

verilmedi. En son basında çıkan haberlerde Lice‟de YĠBO‟nun bahçesinde insanlara ait 

olduğu söylenilen kemikler bulunduğu ve bunların içinde yakınlarımızın da olabileceğini 

düĢünüyoruz. DNA testinin yapılmasını ve kemiklerin yakınlarımıza ait olup olmadığını 
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öğrenmek istiyoruz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*28.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mıhan AyĢin, Ģu beyanlarda bulundu: “ Biz 

1994 yılında Lice‟ye bağlı Kılıçlı köyünde ikamet ediyorduk. O dönemde köyümüze askerler 

tarafında operasyon yapıldı. KardeĢim olan Mehmet Can AyĢin, askerler tarafından gözaltına 

alındı. O günden beri bir daha kendisinden haber alamadık. Yaptığımız tüm baĢvurular 

sonuçsuz kaldı. Nereye baĢvurduksa bize herhangi bir bilgi verilmedi. En son basında çıkan 

haberlerde Lice‟de YĠBO‟nun bahçesinde insanlara ait olduğu söylenilen kemikler bulunduğu 

ve bunların içinde kardeĢimin de olabileceğini düĢünüyoruz. DNA testinin yapılmasını ve 

kemiklerin kardeĢime ait olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Bu konuda hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*30.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Alaattin Demir, Ģu beyanlarda bulundu: “Biz 

Lice merkezde oturuyorduk. 9 Nisan 1994 tarihinde Kortuk mahallesindeki evimizin etrafını 

güvenlik güçleri tarafından sarıldı. Biri resmi polis 7 sivil ve silahlı kiĢiler eve girerek evi 

arayıp darmadağın ettiler. Evde bulunan oğullarım, Muharrem, Mehmet, Mahfus ve Ali, 

ayrıca dayımın oğlu Tarık Ergül‟de bulunuyordu. BeĢini de alıp götürdüler. 24 saat sonra 

oğlum Mahfus‟u bıraktılar. 3 geceden sonra Ali ve Tarık‟ı da bıraktılar. Mehmet ve 

Muharrem‟i bırakmadılar. Onları Lice ilçe jandarma karakoluna götürdüler. Ben karakola 

defalarca gittim ama bana orada olmadıklarını söylediler. Bende bıraktıklarınız sizde 

olduğunu söylüyorlar. Tüm ısrarlarıma rağmen bana herhangi bir bilgi vermediler. Bende bu 

olayı basına yansıttım. Ankara‟ya kadar gittim ve Ġnsan Hakları Derneğine baĢvuru da 

bulundum ancak bugüne kadar kayıplarımızdan herhangi bir haber alamadık. En son çıkan 

bir habere göre Lice YĠBO‟da 25 kiĢinin toplu mezarının olduğu söyleniyor. Bizim 

kayıplarımızın da orada olabileceğini düĢünüyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*06.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Baliboz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Murat Baliboz, 09.09.1990 yılında ikamet ettiğimiz Pazarcık Cımıkan köyünden 

evden ayrıldı ondan sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Yaptığımız tüm aramalara 

rağmen bulamadık. Ancak yaptığımız araĢtırmaya göre PKK Dağ kadrosuna katıldığını 

duyduk. Ġnternet üzerinden Ġslahiye (Gaziantep) ile ilgili haberleri okurken orada çıkan 

çatıĢmada oğlumun yaĢamını yitirdiğini öğrendim. Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde 

kalan ve Suriye uyruklu Kemal Süleyman 15 Ağustos 1994‟te Kilis Ġslahiye‟de çıkan 

çatıĢmada yaralı kurtulmuĢ onun anlatımına göre 10 arkadaĢının da yaĢamını yitirdiğini ve 

oraya toplu olarak gömüldüklerini söyledi. Oğlumun kod ismi (Ġlhami) olduğunu da söyledi. 

Yaptığımız araĢtırmada ortaya çıktı ve bu mezarın açılması ve kemiklerimizin bize verilmesi 

için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Dersim katliamı sırasında, Hozat ilçesinde yaşayan Canan ve Baran aile fertlerinden 24 

kişinin katledildikten sonra gömüldükleri belirtilen Karapınar Köyü Seke Sure Mezrası'nda 

mahkeme kararıyla başlatılan kazı çalışmalarında 13 insana ait kafatası, yüzlerce kemik, 2 

adet muhtar mührü ve şahsi eşyalara ulaşıldı. (15.04.2015 / AA / Milliyet.com.tr / 

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

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

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

Hastanesi'ne kaldırıldı öğrenildi. (14.01.2015 / DĠHA) 

 

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

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

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

olduğu öğrenildi. (05.02.2015 / DĠHA) 

 

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

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

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

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

  

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

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

Otelde uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen görevliler durumu polise 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

gözetiminde olay yeri incelemesinde bulunmasının ardından aile üyelerinin ifadeleri alındı.  

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

başlatıldı. (17.02.2015 / JĠNHA / Diyarbakirsoz.com) 

 

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

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

tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, ardından helikopter ile Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Karakış, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (20.02.2015 / DĠHA) 
 

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

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

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

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

yaşamını yitirdi. (02.03.2015 / JINHA / Ozgur-gundem.com) 
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*Van'ın Muradiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki 

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

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

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

 

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

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

başlatıldı. (06.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

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

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

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

yaşamını yitirdi. Olay hakkında ise Çınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma 

başlatıldı. (12.03.2015 / JINHA) 

 

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

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

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

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

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

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

(20.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

ilgili soruşturma başlatıldı. (29.03.2015 / JĠNNA) 

 

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

tavanına asılı halde bulunduğu belirtildi. Okuldan dönen çocukları tarafından bulunan 

Gümüş'ün, intihar ettiği ileri sürüldü. (31.03.2015 / Diyarbakirsoz.com) 

 

*Van'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki N.N. isimli kadının, evin bir 

odasında kafasına dayadığı tabancayla intihar ettiği iddia edildi. Genç kadın, Erciş Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (03.04.2015 / DĠHA) 
 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi Zeynep Almener (30) 

isimli kadının, tandır evinin tavanına bağlanan iple intihar ettiği öne sürüldü. Konu ile ilgili 

soruşturma başlatıldı. (04.04.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Van‟da ismi öğrenilemeyen Talay soyisimli 8,5 aylık hamile kadın, intihar girişiminde 

bulundu. Eşi Çetin Talay tarafından hastaneye yetiştirilen kadın ve karnındaki bebeği 

yaşamını yitirdi. Eşinin 112 Acil servisi tarafından, yakında bir hastane bulunmasına rağmen 
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Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi‟ne götürülmesini ihmal olduğunu belirten Çetin Talay, 

suç duyurusunda bulundu. (16.04.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Van Merkez Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde Nurcan Yılmaz isimli genç kadın, evin 

tavanına asılı halde bulundu. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından soruşturma 

başlatıldı. (12.05.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Sağmalı Mahallesi'nde Adalet Gülbiçen (35) isimli kadın 

öğlen saatlerinde tandır evinde asılı bulundu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Gülbiçen'in intihar 

ettiği iddia edildi. (29.05.2015 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağıkonak köyünde Sultan Öztemel (25) adlı kadın, odasında 

tavana asılı halde bulunan bulundu. Ailesi tarafından bulunan Öztemel'in, çocuklarının 

"psikolojik sorunları" olduğunu iddia etti. (06.07.2015 / JĠNHA / Diyarbakirsoz.com) 
 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Ş.D.(16) isimli kız çocuğunun, 

yaşadığı evin çatı katından atlayarak intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. 2'nci kattan düşme 

sonucu ağır yaralanan Ş.D. Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (31.07.2015 / DĠHA) 
 

*Van'ın Çaldıran ilçesi Direkli Mahallesi'nde ikamet eden Saime Kaçmaz (20) adlı kadın, 

evin tavanına iple asılı halde bulundu. Annesi tarafından fark edilen Kaçmaz'ın cansız bedeni 

asılı bulunduğu yerden indirildi. (16.08.2015 / JINHA / Habervantv.com) 
 

*Van'ın Erciş ilçesi Selmanağa Mahallesi'nde ailesinin şiddetine mazur kalması üzerine, 2 ay 

önce Van'da bulunan bir sığınma evine yerleştirilen ve bir hafta önce ailesinin yanına 

döndüğü belirtilen Zeynep Kaya (18) isimli kadın, evde tavana asılan ipte ölü bulundu.  

Kaya‟nın intihar ettiği savunuldu. (26.09.2015 / DĠHA / Evrensel.net) 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Gürültü üzerine Yılmaz çiftinin ev sahibi Hasan Yaman, eve giderek İbrahim Yılmaz'ı 
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engellemeye çalıştı. Yaşanan arbedede 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, vücuduna aldığı 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

kağıt gösterip "Ben kocasıyım" diyen ve olay yerinden kaçmak isteyen saldırgan Nazım Al, 

çevrede bulunan yurttaşlar tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. Saldırgan eş polis 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

http://www.milliyet.com.tr/gaziantep/
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(29) Sivas‟a geldi. Eşiyle görüşmek için cezaevine gelen Avcı, burada eşiyle birlikte 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

*24.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Susemgul Uzun, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Suar Uzun ile evliliğimizden oğlum dünyaya geldi. Daha sonra eĢimle aramızda 

Ģiddetli geçimsizlik baĢ göstermeye baĢladı. Ayrıca eĢimin hayatında baĢka bir kadının 

olduğunu öğrendim. EĢime boĢanma davası açtım. Ama eĢim benim güvenliğimi tehdit etmeye 

baĢladı. Ayrıca birkaç defa üzerime araç sürdü. Bir keresinde Ģikâyette bulundum.23 Martta 

Kaymakamlığa baĢvuruda bulundum. Koruma talebi istedim ama hala bir yanıt gelmedi. 

Hiçbir Ģekilde aramadılar. HDP‟ye de gittim, görüĢtüm, bana dönmediler. Ailem burada 

değil, annemi çağırdım, ben, oğlum ve annem birlikte kalıyoruz. EĢim tarafından tehdit 

edilmekteyim. ViranĢehir sınırları içerisinde bana bir Ģey olursa bundan eĢim ve ailesi 

sorumlu olacaktır. Çünkü burası küçük bir yer, herkes beni tanır ve hiç kimseyle bir sorunum 

olmamıĢtır. Ayrıca ben ve çocuğumda psikolojik destek almaya baĢladık. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Çayırdere  köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Hacer 

Aladak (30) isimli kadın, eşiyle sorunlar yaşadığı ve bu yüzden de bir süre sığınma evine 

yerleştiği öğrenildi. Eşiyle barışması sonrası kısa bir süre önce yeniden evine döndüğü 

belirtilen Aladağ'ın bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadıkları eşi Musa Aladağ tarafından 

öldürüldü. Eşini katleden Musa Aladağ, cinayetten sonra kaçtığı kardeşinin evinde yapılan 

ihbar üzerine yakalanarak gözaltına alındı. (21.05.2015 / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Elazığ'da Yeni Mahalle İbrahim Paşa Sokak'ta oturan 68 yaşındaki Hüseyin Y., 

belirlenemeyen bir neden dolayı 65 yaşındaki eşi Güler Y'yi mutfakta ekmek bıçağı ile 13 

yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası bıçağı çatı katına saklayan Hüseyin Y. polis 

Merkezi'ne giderek teslim oldu. (27.05.2015 / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

*Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesinde bir sitede oturan asansör firması sahibi olan Gökhan 

T., henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin ön caddesinde apartman sakinlerinden Kubilay 

Şenbakar, Ahmet Uygur ve yoldan geçen 15 yaşındaki İbrahim Baş‟ı vurdu. Sitede bulunan 

evine giden şüpheli Gökhan T., daha sonra eşini vurarak yaraladıktan sonra oğlunu da rehin 

aldı. Yaralılar hastaneye götürülürken, olaya yerine çağrılan polis ekipleri tarafından etkisiz 

hale getirilen Gökhan T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (29.05.2015 / 

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

 

*30.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Eda Balkaya, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

Emre Balkaya, 13.03.2015‟te evi terk etti. Terk etmeden önce çeĢitli sorunlar yaĢıyorduk. 

http://www.milliyet.com.tr/elazig/
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Evlendiğimiz de benim çabalarım sonucu bir aylık iĢe girmiĢti. Düğün masraflarını, kredi 

çekerek karĢıladık. Kredi benim üzerime ve Ģuan da icralık. 3,5 yıldır evliyiz, aile desteği hiç 

olmadı. A 101 de çalıĢırken oradaki bir bayanla iliĢkisi olduğu iĢ arkadaĢları tarafından 

iletildi. Bunun üzerine tartıĢmalarımızı da inkâr etti. Yalnız baĢka arkadaĢlarım da bu eĢimi 

bu bayanla tekrar görmüĢler. Hatta kredi kartımın bayanda olduğunu ve 150 TL harcama 

yaptığını tespit ettik. Evden ayrıldığı gün tartıĢtık ve beni darp etti. Kafama telefon fırlattı. 

Kafam kırıldı, Ģikâyetçi olmadım. Çocuğum için sustum. Evden ayrıldıktan sonra görüĢmek 

istiyorum, komĢular ailemi haberdar etmiĢ, gelip arayı bulmaya çalıĢıyorlar ama o bizimle 

görüĢmek istemiyor. Yerini de bilmiyoruz. Ailesi beni tehdit ediyor, can güvenliğim de yok, 

çaresiz bir Ģekilde ortada kaldım. Sizden bir çözüm istiyorum. Ailem ve ben mağduruz, bu 

sorunu ivedilikle sonuca gitmesini istiyorum. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Malatya'da, İnönü Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Selahattin Güneş adlı kişi, 

önce yatak odasında uyuyan eşi Ayşe Güneş'i, ardından da yataklarında uyuyan çocukları 9 

yaşındaki Miraç ve 5 yaşındaki Berrak Güneş'i de bıçaklayarak öldürdü. Güneş, daha sonra 

telefonla kardeşini arayarak, ailesini öldürdüğünü ve polisi aramasını istedi. İhbar üzerine kısa 

sürede olay yerine gelen ekipler, evin dışında bekleyen Güneş'i gözaltına aldı. (10.06.2015 / 

Haberturk.com / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Karaoğlan mahallesinde ikamet eden 66 yaşındaki Sohbet 

Arabacı adlı diyaliz hastası kadın eşi Sabri Arabacı tarafından keser ile darp edildi. Eşi 

tarafından dövülen kadının yardımına gelinleri ve komşuları yetişti. Arabacı tarafından keser 

ile yaralanan kadın, komşuları tarafından Muradiye Devlet hastanesine kaldırıldı. Sohbet 

Arabacı'nın keser darbesi alan eli dikilerek tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis 

karakoluna götürüldü. (18.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Gaziantep‟in Nizip İlçesi‟nde fabrika işçisi olan Osman Köse eşi Arzu ve 2 çocuğunu alarak 

babasının çiftlik evine gitti. İddiaya göre Köse çifti arasında uyuşturucu kullanımı nedeniyle 

tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkelenen Osman Köse, evde bulunan 

av tüfeğiyle 5 yıllık eşi Arzu Köse‟ye vurdu. Vücuduna isabet saçmalarla yaralana Arzu Köse, 

olay yerinde yaşamını yitirdi. Osman Köse ise, eve gelen Jandarma ekipleri tarafından 

gözaltına alındı. (18.06.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / T24.com.tr) 
 

*Siirt'in Eruh İlçesine bağlı Payamlı köyünde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet 

Azğan (20) isimli bir genç, yaşadığı kriz sırasında evde bulunan av tüfeğini alarak annesi 

Şükriye Azğan'ı kafasından vurdu. Ardından tüfeği elinden almak isteyen kardeşini karnından 

vurarak ağır yaraladı. Anne Şükriye Azğan olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 

kardeş M. Azğan (18) ise Hastanesi'ye kaldırıldı. (31.07.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üniversite sınavını kazanan Ş.G., okula gitmek istediğini 

söyledi. Baba S.G., okula göndermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadın gitmekte ısrar etti. 

Baba S.G., genç kadına şiddet uygulamaya başladı ve "Okula gideceğine git IŞİD'e katıl" 

dedi. Şiddete anne ve kız kardeş karşı çıkınca onlarda feci şekilde darp edildi. Evden kaçan 

Ş.G., Diyarbakır merkezde bulunan anneanne ve teyzesinin evine sığındı. Evi akşam 

saatlerinde basan baba S.G ve erkek kardeşleri, bu defa 3 kadını sokağa çıkarıp linç etmeye 

çalıştı. Evin önünde bulunan pazardan birilerinin olaya müdahale etmesiyle, çağırılan emniyet 

ekipleri tarafından saldırganlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ancak gözaltına alınmadılar ve serbest 

bırakıldılar. Yerlerde sürüklenen ve öldüresiye işkenceye maruz kalan kadınlar çevredekilerin 

http://www.milliyet.com.tr/gaziantep/
http://www.milliyet.com.tr/jandarma/
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yardımı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Ardından bir kadın 

kurumuna başvuru yapan kadınlar, Kayapınar Alişan Polis Karakolu'na giderek darp raporu 

ile birlikte şikayetçi oldu. (07.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, ismi öğrenilemeyen bir polis, eşini bıçakla birçok 

yerinden yaraladı. Komşuları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (10.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi'nde bulunan Öz Teknik Sitesi'nde 

bulunan evlerinde iddiaya göre, Havva Toprak (18) ile Kevser Toprak (23) isimli genç 

kadınlar, bayram harçlığı istedikleri için tartıştıkları anneleri Adalet Toprak tarafından evde 

bulunan pompalı tüfekle öldürüldü. Anne Toprak, kızlarını öldürmesi sonrası eşi Sadık 

Toprak tarafından bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Site sakinlerinin polise haber 

vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili polislerce gözaltına alınan baba Sadık Toprak, emniyette 

alınan ifadesinde eşinin kızlarını öldürdüğünü, kendisinin ise bunun üzerine eşini bıçakla 

öldürdüğünü ileri sürdü. (22.09.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iteleyerek çamaĢırlarımı soydu. Fotoğraflarımı çekti. Bana Ģantaj yaptı. Zorla benimle 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

uzak olan okul binasının ve çevresinin tenhalaşmasını bekleyen saldırganın planlı bir saldırı 
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gerçekleştirdiğini aktaran Kaymak, "Zanlı yakalanarak tutuklanmış ve kurumlar konu ile 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yerinden bıçaklanarak katledildikten sonra iş makinesinin altına atıldığı öğrenildi. Cinayetle 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

*Siirt'in Şirvan ilçesi İkizler köyünde Sonçiçek Kocaağa (30) isimli kadın, gece saatlerinde 

dışardan gelen silah sesleri üzerine evinin penceresinden dışarı baktığı sırada omzuna isabet 

eden kurşunla ağır yaralandığı iddia edildi. Kocaağa'nın yakınları tarafından Şirvan Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. 3 çocuk 

annesi ve 6 aylık hamile olan Kocaağa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (10.04.2015 / Milliyet.com.tr / 

Haberturk.com / Radikal.com.tr) 
 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 22 yaşındaki Ahi Mahmud 

isimli kadın, evinde boğazı kesilmiş bir halde bulundu. Komşuları tarafından fark edilen 

kadının, kim ya da kimler tarafından katledildiği konusunda bilgi alınmazken, olayın 

duyulması üzerine gelen polisler evde yaptıkları incelemenin ardından, olay ilgili geniş çaplı 

soruşturma başlattı. (15.04.2015 / JĠNHA / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr ) 

 

*Dicle Üniversitesi'nde ikinci öğretimde okuyan iki genç kadın, okuldan ayrılıp yurtlarına 

döndükleri sırada, Hayati Avşar Caddesi üzerinde park eden 75 AK 271 plakalı bir aracın 
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içerisinde bulunan bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize maruz kaldı. Caddeyi kullanarak 

yurda gitmek isteyen öğrenciler, uğradıkları fiziki ve sözlü tacizi polise bildirmelerine 

rağmen, bildirimden yaklaşık yarım saat sonra TEM şube ekipleri TOMA eşliğinde olay 

yerine geldi. Tacize maruz kalan öğrencilerden Konservatuar 2.sınıf öğrencisi Bahar Çiçek, 

"YaklaĢık yirmi dakika boyunca tacizci arabasını park etmiĢ halde oradan geçen kadın 

öğrencilere fiziki ve sözlü tacizde bulundu. Bu sırada üniversite güvenliğini ve polisi de 

bilgilendirdik. Ancak üniversite güvenliği olayın yurt dıĢında yaĢanmasından dolayı olaya 

müdahale edemeyeceklerini söyledi. Bu sırada tacizci Ģahıs, 10'a yakın öğrenciyi taciz etti. 

Öğrenciler Ģahsı taĢlamaya baĢlayınca Ģahıs arabasına binip kaçtı" ifadelerini 

kullandı. Üniversite protestoya yol açan yaşanan taciz olayının ardından yakalanarak 

gözaltına alınan Hüseyin Aslan, tacize uğrayan öğrenciler tarafından teşhis edilmesinin 

ardından Diyarbakır Adliyesi'ne çıkartıldı. Savcılık ifadesi alınan zanlı, "Cinsel taciz" 

suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan 

Aslan, tutuklanarak cezaevinde gönderildi. (12.05.2015 / JINHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis lojmanlarının yer aldığı Konak 

Mahallesi istikametinden Cizre Devlet Hastanesi'ne gitmekte olan şehir içi minibüsü Dörtyol 

mevkiinde aniden durdu. Duran aracın içerisinden ağlayarak çıkan iki kadını gören ilçe esnafı 

ve yurttaşlar, kadınların yanına giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Kadınlardan birinin polis 

eşi olduğunu ve içerde arka koltukta oturan sivil giyimli bir kişi tarafından taciz edildiğini 

anlatması üzerine yurttaşlar, minibüsün içerisinde oturan şahsın kimlik bilgilerini istedi.  

Tacizci polis Kayserili ve polis olduğunu belirtmesi üzerine yurttaşlar, tacizci polisi arabada 

rehin alarak, tacize maruz kalan kadından eşine haber vermesini istedi. Kadının eşini araması 

üzerine olay yerine çok sayıda akrep tipi zırhlı araç sevk edildi. Öfkeli kalabalık grup polise 

saldırırken, grup çevredeki diğer yurttaşlar tarafından sakinleştirildi. Olay yerine gelen 

polislere teslim edilen tacizci polis, zırhlı araç ile Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(12.05.2015 / Ozgur-gundem.com / Birgun.net) 

 

*Malatya‟da, Cezmi Kartay Caddesinde bulunan bir birahanede çalışan Canan Koçoğlu adlı 

kadın, birahanede boşandığı eşinin kardeşi Ramazan A. (34)‟nın saldırısına uğradı. Defalarca 

bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olay yerine gelen polis, Ramazan A.‟yı yakaladı. Olayla ilgili başlatıldı. (12.06.2015 / 

Milliyet.com.tr / T24.com.tr/) 

 

*Adıyaman'ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Narinler Caddesi'nde oturan Şahin B, evine 

gelen, yaklaşık 6 ay önce boşandığı Sevgi Pektaş (41) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya 

başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin B, üzerindeki tabancayla Sevgi Pektaş'a ateş etti. 

Pektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin B. ise polise teslim oldu. (28.06.2015 / 

Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

 

 

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

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

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

 

http://www.milliyet.com.tr/malatya/
http://ramazan.milliyet.com.tr/
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*Ağrı'nın Diyadin ilçesi İsaağa Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Polat (17) adlı çocuğun 

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

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

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

kapının zorlanarak açılması ile tavana asılı haldeki cenaze ile karşılaştıkları beyanında 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

(11.03.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

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

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

edildi. (21.03.2015 / JĠNNA / Diyarbakirsoz.com) 

 

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

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

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

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

*Van'ın Saray ilçesine bağlı Çartak köyünde 15 yaşındaki lise öğrencisi Selcan Dolan, 22 

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

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

JĠNNA / Habervantv.com) 
 

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

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

(23.03.2015 / JĠNNA / DĠHA) 

 

http://www.milliyet.com.tr/kahramanmaras/
http://www.milliyet.com.tr/anadolu/
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*Van'ın merkez İskele Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Rabia S. isimli 

kız çocuğunun, odasında babasına ait tabancayı şakağına dayayarak intihar ettiği iddia edildi. 

Olayın intihar mı yoksa aile cinayet mi olduğunun aydınlığa kavuşturulması için soruşturma 

başlatıldı. (13.04.2015 / JĠNHA / Habervan.com) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde Zeyna Tugay (16) isimli çocuğun, evin banyosunda 

tavana asılan ipte ölü bulunduğu iddia edildi. İntihar ettiği öne sürülen Tugay'ın, ailesi 

tarafından bulunduğu savunuldu. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (22.04.2015 

JINHA / Evrensel.net) 
 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Savatlı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Aslı Ebinç (15) 

adlı kız çocuk, kaldığı evin odasında tavana asılı halde bulundu. (28.04.2015 / JINHA / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari‟nin Gazi Mahallesi‟ndeki 150 metre yüksekliğindeki Sançaktepe‟ye çıkan 15 

yaşındaki Z.Ç. isimli kız çocuğu, aile içinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı intihar etmek istedi. 

Uzun sıra ikna edilemeyen kız çocuğu, olay yerine gelen ailesinin ve Binevş Kadın 

Danışmanlık Merkezi görevli psikologunun ikna çabalarının ardından çıktığı tepeden indi.  

(20.05.2015 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yumruklu Mahallesi'nde İlköğretim 5'inci sınıf öğrencisi 11 

yaşındaki Z.T. adlı kız çocuğunun intihar ettiği iddia edildi. Olay yerine çağrılan Dorutay 

Jandarma Karakolu askerleri ise olay ilgili soruşturma başlattı. (02.06.2015 / Ġmctv.com.tr) 
 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi'nde, evlerine ait samanlıkta kendini astığı 

iddia edilen 8'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki B.Ö., kendisini gören küçük kardeşinin 

babasına haber vermesi üzerine ipten alındı. Baba Yusuf Ö. tarafından asılı bulunduğu yerden 

alınarak ambulans ile Özalp Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuk, ilk müdahalenin ardından 

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan 

B.Ö'nün şuurunun kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (01.07.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 
 

*Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi 12 yaşındaki Rıdvan 

Abalı isimli çocuk, bulunduğu evde tavana asılı bir şekilde bulundu. Olayla ilgili inceleme 

başlatıldı. (11.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Müdürlüğü‟nde işçi olarak çalışan Mustafa Özcan, eşi Mehtap Özcan ile Çimenlik sokaktaki 
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evlerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Özcan, mutfaktan aldığı ekmek 

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

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

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

 

*Malatya'da, İnönü Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Selahattin Güneş adlı kişi, 

önce yatak odasında uyuyan eşi Ayşe Güneş'i, ardından da yataklarında uyuyan çocukları 9 

yaşındaki Miraç ve 5 yaşındaki Berrak Güneş'i de bıçaklayarak öldürdü. Güneş, daha sonra 

telefonla kardeşini arayarak, ailesini öldürdüğünü ve polisi aramasını istedi. İhbar üzerine kısa 

sürede olay yerine gelen ekipler, evin dışında bekleyen Güneş'i gözaltına aldı. (10.06.2015 / 

Haberturk.com / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

olmadığını belirten doktorlar, tedavisi kapsamında gerekli antibiyotikler verilen çocuğun 

yarın ameliyata alınarak, vücudundaki kurşunun çıkarılacağını kaydetti. Mardin Emniyet 

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

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

çalışmalarımız devam etmektedir” denildi. (26.01.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesi Şehit Harun Mahallesi'nde oturan 14-15 yaşlarında olduğu belirtilen 

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

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

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

DĠHA) 

 

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

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

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

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

için götürmüĢ. Bodrumda kapıyı kapatarak güvenlikçi pantolonunu dizine indirerek cinsel 

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

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

dirsek vurarak elinden kurtulmuĢtur. Oğlum güvenlikçiye “seni babama söyleyeceğim demesi 
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üzerine babasına söylememesi yönünde kendisine 100 TL vermeye çalıĢmıĢtır. Oğlum parayı 

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

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

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

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

Diyarbakır ġubesi) 

 

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

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

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

ablasıyla birlikte baĢhekimliğe Ģikâyette bulunmuĢtur. Tutanak tutulmuĢ fakat tacizi 

gerçekleĢtiren Ģahıs hala o bölümde çalıĢmaya devam etmektedir. Mağdurun ablasında 

tutanağın kopyası bulunmaktadır. AĢağıda mağdurun numarası yazılmıĢtır. Orada kendisine 

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

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

olmanızı istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

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

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

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

kameralara kaydedilen dövülme olay üzerine çocukların aileleri hastaneden darp raporu 

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

 

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

çocuğa 2 kişinin cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi. Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı 

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

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

(30.03.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesinde esnaflık yapan 40 yaşlarında Z.E adlı kişi, Suriye'de yaşanan 

savaştan kaçan 7-8 yaşlarındaki kız çocuğuna çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia 

edildi. Çaldıran Adliyesi'ne çıkarılan Z.E. "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı. 

(18.04.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa merkez Karaköprü ilçesindeki İsmail Nazif Bayraktar Kız Teknik Meslek Lisesi'nde 

okuyan G.A. (16) isimli kız çocuğunun 2'si öğretmen 3 kişinin cinsel istismarına uğradığı 

iddia edildi. Olay, G.A'nın yaşadıklarını okulun rehber öğretmeni ile paylaşmasıyla 

duyulurken, 24 Nisan'da 2'si öğretmen 3 kişi gözaltına alındı. Savcılık gözetiminde bulunan 

kız çocuğu ise ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. 25 Nisan günü "Çocuğa 

cinsel istismar" suçlaması ile Urfa Adliyesi'ne getirilen 3 zanlı savcılıktaki ifade işlemlerinin 

ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyaya da gizlilik kararı getirilirken, kız 

çocuğunu da "tedbir" amaçlı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Bakım ve Sosyal 

Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirdi. (27.04.2015 / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟ın Merkez Sur ilçesine bağlı Fatihpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, 9 yaşında 

İ.G isimli bir kız çocuğuna, 40 yaşlarındaki M.B.Y. isimli şahısın cinsel istismarda bulunduğu 

belirtildi. Cinsel istismara maruz kaldığı belirtilen İ.G'nin komşusu olan N.B, dün gece 

yaşanan şahit olduğunu belirttiği cinsel istismar olayını şu sözlerle anlattı: "Ġ.G'nin M.BY'nin 

evinin kapısından çıktığını gördüm. Yanına gidip, neden oradan çıktığını sorunca; 'çöp 
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atmaya çıkmıĢtım. O geldi, beni zorla içeri çekti. Sonra da taciz edip, tehdit etti. Kimseye 

söylersen seni öldürürüm dedi' dedi. Bunları dedikten sonra da çocuk bayıldı. O öyle deyince 

ben de M.B.Y'nin evine yönelip, bağırmaya baĢladım. Sesimle birlikte mahalledeki gençler de 

yanıma geldi. O sırada adam damdan kaçmıĢ. Ġçeride kimlik ve telefonu vardı sadece. 

EĢyalarını alıp, gelen polise teslim ettik." Evinin damından atlayarak kaçan M.B.Y, mahalleli 

tarafından kaçamadan yakalandı. Yakaladıkları şahsı, olaya dair duydukları öfke ile darp eden 

mahalle sakinlerine, olay yerine ulaşan polisler gaz bombalarıyla müdahale etti. Şahıs, polis 

tarafından gözaltına alındı. Cinsel istismara maruz kalan İ.G. ise, yaşadığı travma nedeniyle 

ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. (21.05.2015 /  JINHA / DĠHA) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 yaşındaki M.B. isimli şahsın, 14 yaşındaki E.Ç.‟ye cinsel 

istismarda bulunduğu belirtildi. E.Ç.‟ 12 Mayıs'ta Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 

M.B'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayete bulundu. Şikayet üzerine  

gözaltına alınan ve ardından adliyeye çıkarılan M.B., Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi 

tarafından, "Cinsel taciz" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklandı. E.Ç'nin avukatı Mehmet 

Beşir Abak, M.B'nin müvekkili 14 yaşındaki E.Ç. isimli çocuğu "arkadaşlık teklifinde 

bulunarak" sahibi olduğu B. Cafe'sine çağırdığını ve daha sonra cafenin bodrum katına 

götürerek cinsel istismarda bulunduğunu aktardı. Abak, müvekkili E.Ç'nin Çocuk Esirgeme 

Kurumu'na götürüldüğü bilgisini de verdi. (26.05.2015 /  JINHA / ANF) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesinde sokakta oynayan 8 yaşındaki Şeymanur Keskin, maganda 

kurşunun hedefi oldu. Yeni Mahalle'de bulunan evlerinin bahçesinde arkadaşları ile birlikte 

oynadığı esnada ensesine nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu 

yaralanan küçük Şeymanur, ailesi tarafından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 

tedavi altına alınan Şeymanur'a isabet eden kurşun çekirdeğinin ensesinde kaldığı ve 

çıkarılması haline hayati risk oluşturacağını belirten doktorlar, tedavisinde belirli bir aşamaya 

gelindikten sonra ameliyat olabileceğini açıkladı. (12.06.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Güllüce köyünde oyun oynamak için çıktığı evine bir daha dönmeyen 

Enes Tosun (6) isimli çocuk,  için başlatılan arama çalışmaları sonucunda, küçük çocuğun 

cansız bedeni köydeki bir evin ahırında çuvalın içersinde toprağa gömülü halde bulundu. Olay 

ile ilgili gözaltına alınan ve ailenin yakın akrabası olduğu öğrenilen Güneş Tosun tarafından 

gerçekleştiği belirtildi. Güneş‟in alınan ifadesinde, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. 

(04.07.2015 / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr / Haberturk.com) 
 

*Antep merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde 4 yaşında ki M.B.K. adlı çocuğa, 

isimleri öğrenilemeyen 4 kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi. İddialara göre, Ahmet K. 

ve eşi kayınpederinin taziyesine gitti. Bu esnada küçük kızları M.B.K. dışarıda oyun 

oynamaya başladı. Sokaktan küçük çocuğu alıp Temizyürek Camiisi'ne götüren 4 kişi, tacizde 

bulundu. Küçük torununu arayan babaanne, camide torununa taciz edildiğini fark edince, 

çığlıklar atarak yardım istedi. Bunun üzerine tacizciler kaçarken, çocuk hastanesine kaldırılan 

çocuğun tacize uğradığı saptandı.  (29.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*İHD ve TUYAD-DER tarafından Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yapılan hak ihlalleri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ozgur-gundem.com) 
 

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

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

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

psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı belirtildi. Yaşadığı psikolojik sorunlardan kaynaklı 

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

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

*Kars Kağızman'da, basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma 

başlatılan öğrencilerden Ş.Y'nin (17) gözaltında darp edildiği ileri sürüldü. Adliyedeki 

işlemlerin ardından serbest bırakılan Ş.Y., "Bugün gözaltına alındım ve adliyeye götürüldüm. 

Adliyede dıĢarı çıkmak için polisten izin istedim, vermediler. O sırada kelepçe takmak 

istediler ve bir süre tartıĢtık. Polisler bana hakaret ederek darp etti. Darptan dolayı 

vücudumda izler oluĢtu'' dedi. (05.06.2015 / DĠHA) 

 

*03.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Rojda Karaburun, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Serdar Yavuz, 30.07.2015 tarihinde saat 10.30 civarında aldığımız bilgiye göre 

karakola alındığını ve bir saat sonra karakola ambulans çağrılıp kardeĢimin hastaneye 

kaldırıldığını söylediler. KardeĢim Ģuan yoğun bakımda ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 

KardeĢim genellikle sabah sat 05.30‟da iĢe gidiyor. Aynı gün saat 09.30 da eve geldi. 

Arabasını aldı ve karakola gideceğini söyledi. Amcam oğlu ile birlikte karakola gittiler. 

Karakolun önüne gittikleri gibi kardeĢimi apar topar alıp içeri sürükledikleri ve kısa bir süre 

sonra ambulans çağrıldığını söyledi. KardeĢimi bu hale getiren emniyet mensuplarından 

davacıyım. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 29 Temmuz‟da, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Silvan İlçe 

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan 

ve ardından tutuklanan Ömer Ezer isimli gencin, gözaltına polis tarafından darp edildiği 

belirtildi. Ezer'in avukatı Fırat Bakıroğlu konu ile ilgili, "Yüzü morarmıĢtı. Bileklerinde yara 

vardı. Savcılık tarafından fotoğraflarının çekilmesini ve dosyaya konulmasını talep ettik. 

Darp edildiğine dair raporlar da alınmıĢ durumda. Ezer'i darp eden polisler hakkında yarın 

suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu. (02.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*07.08.2014 tarihinde ġırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Yakup 

Yakaomar, ĠHD-TĠHV heyetine Ģu beyanlarda bulundu:  “Yaralıyı arabaya bindirip, 

polislerin yanına gittik. Yaralı (Hasan AĢula) halamın oğludur. Polislerden izin aldık, onlar 

„yere koyun‟ dediler. Yere koyduk, baktılar, sonra „siz götürün‟ dediler. Bir araç çağırdık. 

Onu hastaneye götürdük. Hasan ve Nahide de yaralı idiler. Onları da arabaya bindirip 

götürdük. Hastanenin önüne vardık,  bir sürü polis de vardı. Aracın etrafını sardılar. Bizi 

indirdiler. Araba içersinde bulunan yaralılara tekme tokat vurdular. Bizi dıĢarı çıkarıp, yüz 

üstü yatırdılar. Bizi dövmeye baĢladılar. Hakaret ve küfür etmeye baĢladılar. BaĢımıza, 

sırtımıza basıp vuruyorlardı. Sonra 9 kiĢiyi bir koltuğa sıkıĢtırdılar. Bizleri üst üstte arabaya 

bindirdiler. 2 kiĢi sırtımın üzerinde, öylece karakola götürüldük. Emniyetin giriĢin de birisi 

„burada kamera var‟ onları burada dövmeyin dedi. Orayı geçtikten sonra, bir sürü kiĢi hazır 

vaziyette bizi bekliyordu. Hepsi tekme tokat, yangın söndürme tüpü, silahla bizi döve döve 

koridora götürdüler. Koridorda, ellerimiz arkadan kelepçeli bir vaziyette diz üstü oturttular. 

Her gelen bizi dövüp hakaret ediyordu. „Sizler Ermenisiniz‟ diyorlardı. Daha sonra bizi 

aĢağıdaki bodruma indirdiler. Merdivenin aĢağısında da her gelen giden polis, burada da bizi 

dövüyordu. Daha sonra doktora götürdüler. Doktoru emniyette getirmiĢlerdi. Doktor sadece 

„Nasılsınız‟ dedi. Biz de korkudan „Ġyiyiz‟ dedik. Daha sonra bizi hücreye aldılar. Bir süre 

sonra avukatlar geldi. Onlar gelince biraz rahatladık. O zamana kadar bizi öldürmekle tehdit 

ediyorlardı. „Sizi öldürüp olay yerine atarız‟ diyorlardı. Benim hiç suçum yoktu. Yaralı olan 

halamın oğlu idi. Bir insan olarak, yaralı olan birisini doktora götürdüm. Dün akĢam ifadeler 

alındı. Ancak ben emniyette ifade vermedim. Bazı arkadaĢlar verdi. 10 sayfa bir dosya 

koydular. „Ġmzalayın‟ dediler, bizde okumadan imzalamayacağımızı söyledik, onlarda „uzun 

sürer‟ dediler. Daha sonra imzadan imtina ederek imza attık. Bizi serbest bıraktılar. 

Hâkimliğe,15 günde bir imza atmaya gideceğiz. O kadar zor bir durumdaydık ki, kimsenin 

emniyetin önüne gelip beni karĢılamasını istemiyorduk, onları da alırlar, bir Ģey söylerler 

diye. Bırakılırsam, koĢarak ablamın evine gidip kalmayı bile planladım. Hastane önünde ve 

emniyette maruz kaldığım kötü muamele- iĢkence tehdit ve hakaretlerin hepsini savcılıkta 

anlattım, davacı olduğumu söyledim.” şeklinde beyanda bulunmuştur. (12.08.2015 / ĠHD-

TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*07.08.2014 tarihinde ġırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Ferman 

AtıĢ, ĠHD-TĠHV heyetine Ģu beyanlarda bulundu: “Amcaoğlum (Hasan AĢula) ayağından 

yaralıydı. KardeĢi (Nahide AĢula) da yaralı idi,  birde bir komĢumuz daha yaralıydı. Onları 

alıp hastaneye gittik. Hastanede etrafımızı sardılar, bizi indirip yüz üstü yatırdılar. Yaralı 

olanlara saldırmaya ve dövemeye baĢladılar. Daha sonra bizleri araca koydular. Hem 

yaralıyı, hem de annesini dövüyorlardı. „Bu Apo‟nun piçlerini ayrı ayrı tutmayın, hepsini 

istifleyin‟ dediler. Bizi arabaya koydular ve dövmeye baĢladılar. Emniyete götürdüler. 

Hastane önünde bana bakan ve tanıyan polis beni arıyordu. O polis yanıma gelip, beni 

dövemeye baĢladı. Ağzıma vurup diĢlerimi kırdı. Yangın tüpüyle de baĢıma vuruyordu. O 

arada yere döĢtüm, birisi „O it öldüyse onu götürüp olay yerine bırakın‟ diyordu. Emniyettin 

bahçesinde sıraya girip bizi bekliyorlardı, orada dövdüler. Yemin ederek „benim suçum yok 

ben bir Ģey yapmadım‟ diyordum. Onlarda bağırarak „Sus sen Müslüman değilsin, Kuran ve 

Allah adına yemin etme‟ dediler. „Yatsı namazı kaç rekât‟ diye sordular. Cevap verdiğim 

halde „Yok yanlıĢ‟ deyip vuruyorlardı. Hepimizi bahçede duvara dizdiler, bizi döve döve 

kıyafetlerimiz yırtıldı. Teprenmemize dahi izin vermiyorlardı. Birisi bir anda gelip bağırıp 

çağırmaya baĢladı. Bize „benim devriye arkadaĢım yaralı ona bir Ģey olursa hepinizi 

öldürürüm, mahallenizi f-16 ile vururuz‟ diyordu. Hem hakaret ediyorlardı, hem sinkaflı 

küfürler ediyorlardı. Ettikleri küfürler ağza alınmıyor. Ġçlerinden yaĢlı olan birisi, silahının 

namlusunu makatımıza sokarak „hepinizi si…, annelerinizi parayla si.., hepinizi sıra ile si..‟ 
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diyordu. Bizde önce alınan Emin‟i dövüyorlardı, oda bağırıp yalvarıyordu. Polisler ‟Sus bizi 

abi olarak çağırma‟ diyordu. EĢinin hamile olduğunu söyledi. Polisler de ona bir Ģey olursa 

„aha bu teröristler yaptı onlardan hesabı sorarsın‟ diyorlardı. Yani bize açıkça iĢkence 

ediyorlardı. 2009 yılından beri ismim onların yanında kayıtlıydı. Bilgisayarda isimlerimizin 

giriĢini yaptılar. Benim ismimi görünce beni çağırdılar. Birisi eline zımbayı alarak bana bazı 

isimler saydı. „Bunlar nerede kalıyor, nerede yatıp yemek yiyorlar bana anlatmasan diĢlerini 

tek tek çekerim‟ dedi. Diğeri de „kabloyu getirin‟ dediler. „Sana elektrik vereceğiz‟ dediler. O 

arada beni dövemeye baĢladılar. Beni o kadar dövdüler ki, bayıldım açıkça bana ne 

yaptıklarını bile tam hatırlamıyorum. Sonra beni tekrardan bodruma götürdüler. Sırt üstü 

yatırdılar. „Sizi öldüreceğiz‟ dediler. O arada bayılmıĢım ve kendimden geçmiĢim. En son bir 

hemĢirenin koluma iğne yaptığını ve ismimi söyleyerek bana seslendiğini duydum. Emniyetin 

bahçesinde hortumların ve suyun içindeydim. Birisi „bu iti getirmeyin‟ dedim size diyordu. Bir 

baĢkası “O numara yapıyor” diyordu. Sonra kollarımdan tutarak bir sedyeye yatıracaklar 

numarasıyla aniden beni bıraktılar. Yere düĢtüm bende. BaĢımı korumaya çalıĢtım. Onlardan 

birisi “Bu it uyanık numara yapıyor” diyordu. Öyle Ģeyler yapıldı ki yaĢadıklarımın yarısını 

size anlattım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O yaĢlı olan polis belki vicdanlıdır diye 

düĢünüyorduk, ama o daha kötüydü. Silah dipçiğini makatımıza sokuyordu. ġuanda da 

sırtımda dipçik izi var. Her tarafım çok ağrıyor ve açı çekiyorum. O kadar dövdüler ki 

pantolonumdan kan dıĢarı çıkmıĢtı.” şeklinde beyanda bulunmuştur. (12.08.2015 / ĠHD-

TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*07.08.2014 tarihinde ġırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Metin 

Mesut Aslan, ĠHD-TĠHV heyetine Ģu beyanlarda bulundu: “Sabah erken Zap (baĢak) 

mahallesinde olaylar çıktı. Bende sabah iĢe gitmek üzere evden çıktım. Önüme bir kalabalık 

geldi. Arabamı istediler. Bende korkudan vermedim. Sonra oraya baktım, orada yaralı 

olduğunu gördüm. Bende yaralıları alıp hastaneye götürdüm. Hastane önünde arabamız 

durduruldu. Bizleri arabadan dıĢarı çıkardılar. Bizleri yüz sütü yatırdılar. Anons edip „Sultan 

gelsin‟ dediler. Ne olduğunu bilmiyorduk. Bir anda zırhlı bir araç geldi. 9 kiĢiydik, hepimizi 

arkadaki koltuğa üst üstte attılar. Arabada dövmeye baĢladılar. Bizi emniyette götürdüler. 

GiriĢte birisi „arkadaĢlar burada kamera var kimse bir Ģey yapmasın‟ dedi. Kamerayı 

geçtikten sonra polisler sıraya dizilmiĢlerdi. Bizi bekliyorlardı. Sırayla tekme-tokat, yangın 

söndürme cihazı ve silah dipçikleriyle vurmaya baĢladılar. Bizleri döve döve yere yatırdılar. 

BaĢıma vurulan bir Ģeyle, ben kendimden geçtim. Bir sürü kan aktı, arkadaĢlarımın hepsi de 

aynı iĢkenceye maruz kaldı. Ayak bileğime silahın namlusuyla bastılar. Gördüğünüz gibi 

halen yarası mevcuttur. Emniyettin içinde bizi yüzükoyun yatırıp „sürünün‟ dediler. 

Merdivenlerden sürünerek, bizi bodrum katına indirdiler. Orada da bizleri yarım saat 

dövdüler. Daha sonra bizi nezarethaneye koydular. Bizi hastaneye götürmediler. Doktoru 

oraya getirdiler. Silah dipçiği, yangın söndürme tüpü, tekme-tokat yani ne buldularsa, onunla 

dövüyorlardı. AĢağıda burnum kırıldı. Kan akıyordu. Doktor istedim „Yok‟ dediler. Yarım 

saat sonra bir doktor getirdiler. Elinde sadece kalemi vardı. Hazır olan adli tıp raporu 

kâğıtları masanın üstündeydi, onları doldurup imzaladı o kadar. Sizi öldürmedik sağ bıraktık, 

dıĢarı çıkın, artık size ne oluyorsa umurumda değil muamelesi yapıyorlardı. Çıktıktan sonra 

polisten bir peçete istedim. Kan durmuyordu çünkü. Polis bir peçete verdi. Onu yaranın 

üstüne koydum. Peçeteyi yaranın içe soktum ve kanı öyle durdurdum. Daha sonra adliyeye 

gittik. Ġfademiz alındı. Maruz kaldığımız uygulamalar üzerine Ģikâyetçi olduk. 

YaĢadıklarımızın hepsini savcılıkta anlattık. Kıyafetlerimizin hepsini aldılar. Kıyafetlerimin 

hepsi kan içindeydi, kıyafetlerim de iĢ kıyafetleriydi. Serbest bırakıldıktan sonra hastaneye 

gidip pansuman yaptım, ayrıca raporda aldım.” şeklinde beyanda bulunmuştur. (12.08.2015 / 

ĠHD-TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 
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*07.08.2014 tarihinde ġırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Metin 

Sönmez, ĠHD-TĠHV heyetine Ģu beyanlarda bulundu: “Sabah erken silah ve kalabalık bir 

sesle uyandım. YaĢlı birisinin yerde yaralı olduğunu gördüm. Onu arabaya alıp hastaneye 

götürdük. Hastane giriĢinde polisler, araca saldırmaya baĢladı. Bir Ģey demeden aracı 

silahlarla taradılar. Bizi arabadan indirip dövmeye baĢladılar. Arabanın lastiğini patlattılar. 

Orada bizlere iĢkence yapıldı. Daha sonra bizi emniyette götürdüler. Orada da bize iĢkence 

yapıldı. Hakaret ve küfürlere maruz kaldık. „Sizler Ermenisiniz‟ dediler. Ben insanlık için 

yaralıyı hastaneye getirdim. O saatte kimi hastaneye götürseydim, aynı iĢkenceye ve saldırıya 

maruz kalacaktık. Emniyette bizi sabit tuttular, teprenmemize izin vermediler. Eller arkada 

bağlı bir Ģekilde tutular. Bir ara lavaboya gidince boynumu ovalamaya çalıĢtım ancak 

polisler, bu hareketim üzerine beni dövmeye baĢladılar” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

(12.08.2015 / ĠHD-TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*07.08.2014 tarihinde ġırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Emine 

Bayar, ĠHD-TĠHV heyetine Ģu beyanlarda bulundu: “Sabah 07:00 dan akĢama kadar bize 

iĢkence yapmaya devam ettiler. Her gelen bizi dövüyordu.  Ellerimiz kelepçeliydi. BaĢımızı 

duvarlara vurup durdular. Kaburgalarım kırıldı. Emniyetin 2. Katında, ifademizin alındığı 

yerde bizi dövdüler. Ben bayıldım birisi „onları bana getirin‟ dedi. „Onları öldürür sonra da 

olay yerine atarız‟ diyorlardı. Yaralı olanı insanlık için götürdük, ancak polislerin saldırısına 

maruz kaldık. Silahı üzerimize sıktılar. Yaralı olana araçta silah sıkıldı ve orada öldürüldü. 

Arabada olan Celalettin Kanat‟ı da yaraladılar. O da Ģimdi ġırnak devlet hastanesinde 

yatıyor. Onun da durumu ağır. Polisler yaralı olana silah sıkmasaydı, yaĢamını yitirmezdi. 

Polis onu bilerek öldürdü. Arabanın kapısını açıp arabanın içinde ona silah sıktılar. 

Avukatlar gözaltında bize ulaĢmamıĢ olsalardı, kesinlikle bizi de öldüreceklerdi. ĠĢkence 

yapanları görürsem tanırım, zaten bizi döveni çok iyi tanıyorum. Sultan lakaplıdır, uzun 

boylu, zayıf, yuvarlak yüzlü, beyaz sakalı, saçları dökülmüĢ. Hastaneden infaz edileni gördük, 

ama kimin vurduğunu görmedik, polisler silahla taradığı için bizde Ģoka girdik. Polis sayısı 

çok olduğu için kimin vurduğunu bilmiyoruz. Ancak kamera görüntülerine bakılırsa, kimin 

vurduğu ve bizlere yapılan iĢkenceyi görürüsünüz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

(12.08.2015 / ĠHD-TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*07.08.2014 tarihinde ġırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Behçet 

Armağan, ĠHD-TĠHV heyetine Ģu beyanlarda bulundu: “ Beni BaĢak mahallesinde darp 

ettiler. Nezarethaneye gelene kadar bu darp olayı sürdü.” (12.08.2015 / ĠHD-TĠHV Silopi 

Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*07.08.2014 tarihinde ġırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan ReĢit 

Reyhan, ĠHD-TĠHV heyetine Ģu beyanlarda bulundu: “Hastanede evdeydik. Çocukları 

aĢağıya götürmeye çalıĢtım. KardeĢim Bengin‟i evde vurdular. KardeĢimi hastaneye 

götürdük. Aracımız hastane kapısında polislerce tarandı. Araçtan indirip darp ettiler. Silah 

kabzalarıyla araba içerisinde ve emniyet nezaretine kadar darp etiller.” (12.08.2015 / ĠHD-

TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*07.08.2014 tarihinde ġırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Hamit 

Algur, ĠHD-TĠHV heyetine Ģu beyanlarda bulundu:“BaĢak mahallesinde oturuyorum. 

Silah sesleriyle uyandık. Patlama sesleri, kadın çığlıkları. DıĢarıda komĢu kadın yardım 

istiyordu. Bir genç vurulmuĢtu. Polisler „Yaralıyı bırakıp gidin‟ dedi. Daha sonra yaralıları 

aldık. Bir araç alıp hastaneye gittik. Hastane önünde durdurulup darp edildik, araçta darp 
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edildik, gözaltında darp edildik, otobüsten indirilirken darp edildik, nezarette darp yoktu. 

Omuzumda çıkık var.” (12.08.2015 / ĠHD-TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*07.08.2014 tarihinde ġırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 

Abdullah Armağan, ĠHD-TĠHV heyetine Ģu beyanlarda bulundu:“Coplarla baĢımı 4-5 

yerden kırdılar. Üzerimdeki kanların hepsi benim, hastaneye götürülmedik. Yaralıları 

hastaneye götürdüğümüzde, bizi zapt edip hastane önünde gözaltına aldılar. Yaralıyı 

hastaneye götürürken hastane giriĢinde gözaltına alındım. Emniyete götürülene kadar araba 

içerisinde darp edildim. Sol el ve kolda derisinde yaralanmalar var.” (12.08.2015 / ĠHD-

TĠHV Silopi Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde 5 Ağustos‟ta bir şantiyeye baskın düzenleyen özel harekat 

timinin 52 işçiyi gözaltına aldı. İşçilerin gözaltına alındığı sırada özel hareket timleri 

tarafından, yüz üstü elleri arkadan bağlanmış ve yan yana dizilmiş şekilde tutuldukları ve bu 

sırada işçilere bir özel harekat timinin hakaret ve tehditlerde bulunduğu görüntüler yayınlandı. 

“Ne yaptı lan size bu devlet? Hepinizi tanıyorum ben. Kim ki hainlik yapıyor karşılığını 

görecek! Türk‟ün gücünü göreceksiniz!” şeklinde tehdit edilen gözaltı işlemi ile ilgili 

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınıp daha 

sonra serbest bırakılan işçiler, gözaltında işkence ve kötü muamele gördüklerini söyledi. 

(08.08.2015 / Ġmctv.com.tr / Cnnturk.com / Taraf.com.tr) 
 

*Bingöl'de, DBP İl Örgütü Eşbaşkanı Mervan Temiz'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin 

tutuklanması ardından, HDP ve DBP il örgütleri tarafından yapılan yazılı açıklamada 

tutuklanan 5 kişinin gözaltında işkence gördüğü belirtildi. Açıklamada “Gözaltındakiler ters 

kelepçe, saç çekme ve vücudun hassas bölgelerine çeşitli yöntemlerle darp etme ve ayrıca ilk 

24 saatlik süre zarfında avukatları ile dâhil görüştürülmeme gibi durumlarla karşılaşmış, 

sonrasında avukat görüşmesine bile ters kelepçeli bir şekilde getirilmiştir" denildi. 

(12.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'da 1 Eylül‟de, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Hüseyin Er ve ismi 

öğrenilemeyen bir yurttaş, kent merkezindeki arama noktalarında ise Zeki Çiçek, Naci Teke 

ile Faysal Tarkan isimli yurttaş gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 kişinin 

işlemleri devam ederken, gözaltındaki oğlu Hüseyin Er ile görüşen Yaşar Er, gözaltındakilere 

işkence yapıldığını söyledi. Emniyette oğluyla görüşmelerine 5 dakikalığına izin verildiğini 

belirten Er, yüzü yara bere içinde olan çocuğunun işkence altında olduğunu savundu.  

(02.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 4 polisin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından Dargeçit 

Belediyesi'nde çalışan Hamza Dikmen (36) polis tarafından gözaltına alındı. Dikmen, 

gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakılırken, polisin şiddetine maruz 

kaldı. Belediyenin önünde gözaltına alındığı belirten Dikmen, polislerin yanlarında bulunan 

kaleşnikofa ısrarla dokundurmak istediğini söyledi. Dikmen, "Emniyette bana saldırı ile ilgili 

sorular sordular. Saldırı ile ilgimi olmadığını söylediğimde ise polisler bana saldırdı. Saldırı 

sonrasında burnumdan ve kulağımdan kan geldi. Hastanede kulağıma dikiĢ atıldı" diye 

konuştu. (04.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟da 12 Ağustos'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınında M.K. (17) isimli genç 

kadın gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.K., ardından çıkarıldığı 

mahkeme tarafından tutuklandı. Bulunduğu Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nden TUHAD-DER 
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Van Şubesi'ne mektup gönderen M.K., emniyette polis tacizine maruz kaldığını ve 28 kişi 

tarafından tecavüz edilmekle tehdit edildiğini iddia etti. Genç kadın mektubunda şunları 

belirtti: “12.08.2015 öğleden sonra gözaltına alınmam ile beraber 10'a yakın polis üzerime 

atlayıp beni kelepçelemeye çalıĢıyorlardı. Ben onlara karĢı direndikçe sayıları artırıp beni 

darp etmeye baĢladılar. Ġki kiĢi ayaklarımdan bir kiĢi kollarımdan tutarak, bir diğeri saçımı 

çekerek yüzüme tekme atarak yerdeki bütün tozu yüzüme atıyordu. Ġki polis kollarımı sıkıp 

darp ederken bir diğeriyse belimi ve kalçalarımı tekmeliyordu. Ağza alınmayacak her türlü 

hakaret ve küfürleri ediyorlardı. Kafamı her kaldırıĢımda boynuma tekme atıyorlardı. Beni 

panzere koymalarına izin vermeyince tekmeleyip saçımdan tutup panzere attılar. Gözaltında 

beni sorgulayan kiĢi sorgu odasını polislerle doldurup '28 kiĢinin sana tecavüz etmesini ister 

misin?' diyordu. Fotoğraflarımı çekmek istiyorlardı. Ġzin vermeyince iki polis sırtımdan tutup 

beni kaldırmak istediler. Ben yüzümü çevirip gözümü kapayınca, biri göz kapaklarımı açmaya 

çalıĢırken diğeri nefessiz bırakıp darp etmeye baĢladı. Daha sonra kemer getirip falakaya 

yatıracaklarını söylediler. Arkadan kelepçelenmiĢ, yara olmuĢ bileklerimi daha çok 

sıkıĢtırarak sağ bacağımı kaldırıp kelepçenin üzerine bıraktılar. O an nefessiz kalıp düĢtüm. 

Tekrardan kaldırdılar ve sol göğsüme tekme atıp beni tekrardan düĢürmek istediler. Çıplak 

arama yapıldıktan sonra gece saat bir buçukta nezarethaneye götürüldüm. Hiçbir yere 

dokunamıyordum, bileklerim kan toplamıĢtı. 17 yaĢında olmama rağmen TEM'de tutuldum.” 

(12.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Bitlis‟in Hizan ilçesinde 12 Eylülde, motosiklet ile seyir halinde olan Saha Erol ve Rubar 

İnal isimli yurttaşlar, özel hareket polisleri tarafından durdurularak gözaltına alındı. Erol ve 

İnal'ın gözaltında tutulduğu süre zarfından işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Vücutlarının her 

yerinde işkence izleri olduğu kaydedilen İnal ve Erol'un yürümekte güçlük çektiği aktarıldı.  

Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen 

Erol ve İnal, "Örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı. (14.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde 15 Eylül günü askerler tarafından 

bir araç içerisinde gözaltına alınan Özkan Çelik, Akif Demirağ ve Kadir Gümüş isimli HPG 

militanlarının, tutuldukları Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ağır işkence ve kötü 

muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Sosyal Medyada servis edilen fotoğraflarda, ağır 

işkenceden geçtikleri görülen militanların el ve ayaklarının bağlandığı, her taraflarının kan 

içerisinde olduğu görüldü. Elleri arkadan bağlı bir HPG militanının bilincinin kapalı olduğu 

fotoğraflara yansıdı. İlk gün Tekman Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde ise 

HPG militanlarına "Darp yok" şeklinde rapor verildiği öğrenildi. (17.09.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 14 Eylül‟de Cumhuriyet parkına baskın düzenleyen polis 

tarafından gözaltına alınan Selami Çiftçi ve Şeyhmus Çelik isimli yurttaşların, gözaltında 

işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.  Selami Çiftçi'nin annesi Perinaz Çiftçi 

"Hiç bir uyarı yapmadan arkadan kalçasının hemen üzerinden yaralamışlar. Bu hali ile de 

emniyete götürüp işkence etmişler. Gözleri morarmış, bitkin düşmüştü. Elektrik vermişler. Bu 

vahşettir, zulümdür” diye konuştu. Şeyhmus Çelik'in kızı Pınar Çelik de, babasının parka 

bomba koyduğu iddiası ile evlerinin basıldığını kaydederek, " 45 yaşında ki babam YDG-H 

üyesi olmaktan tutuklandı. Gözaltında iken işkence yapıp, elektrik vermişler. Babam böbrek 

hastasıdır ve 2 böbreği de iflas etmişti. Babamın bir suçu olsa eve gelmezdi. Çünkü evimiz 

basıldığında işyerini aradık ve babam eve geldi” diye belirtti. (19.09.2015 /  

Ozgur-gundem.com) 
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*Van'ın Edremit ilçesinde 12 Eylül2015 tarihinde gerçekleştirilen Cizre protestolarında 

polislerce gözaltına alınarak ardından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki 

O.K. isimli çocuğun, gözaltında işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. O.K.'nin avukatı Halil 

Kaya, “O.K. ile yapmak istediğimi görüşmeyi polisler engelledi. Aradan 20 dakika geçtikten 

sonra görüşmeme izin verdiler. Kanunen zorunlu durumlar hariç bir çocuğa kelepçe 

takılamaz. Polisler ise keyfi bir şekilde O.K.'ye kelepçe takmışlardı. 17 yaşında bir çocuğun 

her yeri darp edilmiş. Kafasında yara var. Kulağında kan izler var. Etrafında ise bir sürü 

silahlı polis bulunuyordu. O.K. o haldeyken hiç kimseye zarar vermeyeceği ortada iken, polis 

bu tür keyfi uygulama ile müvekkilim üzerinde psikolojik baskı uygulamıştır. Gözaltılar 

esnasında çocuklara yönelik ciddi bir hak ihlalleri yaşanıyor." (20.09.2015 / DĠHA) 

 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dibekli köyüne, Oğuloba köyünden amcasının oğlu 

korucubaşı Hikmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu 20 araçlık konvoyla giden AKP eski 

milletvekili ve 7 Haziran seçimlerinde Bağımsız Milletvekili Adayı olan Cemal Kaya‟nın, 

kendisi için oy istediği, ancak köylülerine tepki göstermesi üzerine saldırıda bulunduğu iddia 

edildi. Yaşanan saldırıyı anlatan köy sakinlerinden Mehmet Yıldız, oylarını HDP'ye 

vereceklerini söylemeleri üzerine Kaya'nın, "Eğer bana oy vermezseniz, sizi burada 

yaĢatmayacağım" diyerek kendilerini tehdit ettiğini, kadınların kendisine tepki göstermesi 

üzerine ise küfür ve hakaret ettiğini anlattı. Kadın ve çocukların Kaya'yı taşlamak istemesi 

üzerine ise, Kaya'nın talimatıyla beraberindekilerin tabancalarını çekerek üzerlerine ateş 

açtığını aktaran Yıldız "AteĢ açmaya baĢlayınca kaçmak zorunda kaldık. Köy savaĢ alanına 

döndü. Beni ve 25 yaĢındaki oğlum Hakan Yıldız'ı sopa, tekme ve tokatla linç edercesine 

dövdüler. Ayrıca torunum B. Yıldız, zafer iĢareti yaptığı için, Kaya‟nın bir koruması 

tarafından gözünden taĢla vuruldu" dedi. (22.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

*Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kayalısu Mahallesi'nde bulunan Koçeka Yaylası'nda 2 

Temmuz‟da, L.K. isimli kadın hayvanlarını otlattığı sırada elleri silahlı ve korucu olduğu 

belirtilen 6 kişi tarafından zorla kaçırıldığı iddia edildi. Kızlarının silah zoruyla kaçırıldığını 

söyleyen anne Fahriye K., korucuların kendisini ve çocuklarını darp ettiğini söyledi. 22 

yaşındaki kızları L.K.'nin ellerinde kalaşnikof marka silah bulunan 6 korucu tarafından 

kaçırıldığını savunan Fahriye K., "Çadırımızda oturuyorduk. Birden ellerinde silah olan 6 kiĢi 

geldi. Korucular, ben ve 2 çocuğumun ellerini, ayaklarını ve ağızlarını bantlarla bağlayarak 

kızımı alıp kaçırdılar" dedi. Aile, kızlarının bulunması için İHD Muş Şubesi'ne başvurarak 

yardım istedi. (23.07.2015 / DĠHA) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 96 

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

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

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

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

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

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

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

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

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

gundem.com) 

 

*12.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sinan Erdoğan, Ģu beyanlarda bulundu: “7 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Kimlik kontrolü yapan polislerin daha sonra gençlere tekme attıkları ve gençlerin 

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

 

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

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

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

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

ettikten sonra beni karakola götürdüler. Karakoldan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine 

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

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

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

bulunmaktayken ailem tarafından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine götürüldüm. 

Hastanede tedavi edilmek üzere Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine sevkedildim.  

Bu olaydan sorumlu olan güvenlik güçleri için gerekli soruĢturma iĢlemlerinin İVEDİLİKLE 

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

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

sonucunda Ģüpheliler hakkında kamu adına cezalandırılmaları istemiyle dava açılmasını 

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

ġubesi) 

  

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

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

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

gelen misafirlerimi Kapıköy Sınır Kapısı'nda ağırlamaya giderken pasaport onaylatma 

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

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

genç, saldırgan polis hakkında suç duyurusunda bulundu. (25.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Urfa'nın Suruç ilçesinde haber takibi yapan DİHA Muhabiri İbrahim Polat, Azadayi Welat 

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

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

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

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

 

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

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

talebinde bulunuyorum." (ĠHD Urfa ġubesi) 
 

*27.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Orhan Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: 

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

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

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

yaklaĢık 2 saat aradılar. Telefon kontrolü yaptılar. Evde misafir olarak bulunan genç bir kiĢi 

vardı, ismini bilmiyoruz. Genç misafiri uzun süre dövdüler. Ağzını ve de burnunu kanlar 

içinde bıraktılar. Kafamızı sürekli duvara vuruyorlardı. Evde bulunan kitap, Abdullah 

Öcalan‟ın fotoğraflarını ve bazı dergileri alıp götürdüler. ġuanda gözaltında 

bulunmaktadırlar. Durumlarından endiĢe ediyoruz. Bu konuda destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova Güngör Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 

Hüseyin Kına isimli genç gözaltına alındı. Gece 02.00 sıralarında yapılan baskınında, 

polislerin eve giriş şekli, küfür ve bağırmaları karşısında özel hareket timlerini uyaran 60 

yaşındaki baba Şemsettin Kına'nın duvara çarpılarak, dipçikle dövüldüğü ve ağzına silah 

sokulduğu belirtildi. Kalp hastası Kına, baskın sonrası ailesi tarafından Yüksekova Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (14.04.2015 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesi Kışla mahallelerinde polis tarafında düzenlenen ev 

baskınlarında, polis yurttaşlara şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Sonrasında "yanlış adres" 

denilerek evine baskın düzenlenen 40 yaşındaki Mesut Yakış adlı yurttaş, polis tarafından 

şiddet gördüğü ve 3 dişinin kırıldığı belirtildi. Yaşananlar üzerine savcılığa suç duyurusunda 

bulunan Yakış, "Gece saat 03.00'de evimizin etrafı sarıldı. DAĠġ mi veya baĢka birilerimi 

olduklarını anlayamadan kapıyı açmaya çıktık. Daha sonra polisler 'dıĢarı çıkın ve yere yatın' 

dediler. Evin camlarını kıran polisler, çocuk ve kadınları yere sererek silah dayadılar. 

Yapılan bu hakarete tepki gösterdiğim sırada bana bazı isimler sordular. Tanımadığımı 

söyleyince silah dipçiğiyle ağzıma vuran polisler 3 diĢimi kırdı. Daha sonra polisler, 'pardon 

yanlıĢlık oldu' diyerek beni hastaneye götürdü" dedi. (14.04.2015 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinden Rojava‟nın Cizîrê kantonuna geçmek isterken askerlerce 

yakalanan Rojavalı Azize Muhammed (21) ve Mahmut Yavuz (21) isimli yurttaşlara, 

askerlerin tarafından elbiseleri çıkarıldıktan işkence edildiği iddia edildi. Daha sonra askerler 

tarafından gözaltına alınan iki kişi, "YPG-YPJ üyeliği" iddialarıyla çıkarıldıkları nöbetçi 

mahkemece tutuklandı. (18.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde bulunan Kafeler Sokağı'nın girişinde kurulan  

yazdığı „Fermandar Egid‟ isimli kitabın satışını gerçekleştirmek için stand kuran yerel 

gazeteci Ferhat Parlak isimli yurttaş, stand yerine sivil polisler tarafından darp edildi. Darp 
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anının kaydedildiği görüntülerde, yaklaşık 20 sivil polisin stantta geldiği, satılan kitabın yasak 

olduğunu ve standın kaldırılması gerektiğini söylediği, buna karşılık Parlak'ın kitabın 

toplatma kararı bulunmadığını söylediği ve kitabın bandrolünü gösterdiği görülüyor. Buna 

rağmen polislerin standta bulan Parlak ve kardeşlerini darp ettiği görülüyor. Çevrede buluann 

yurttaşların tepki göstermesi üzerine ise, sivil polisler standın kurulduğu alandan uzaklaştığı 

görülüyor. (20.04.2015 / DĠHA) 

 

*Rojava‟nın Cizîre Kantonu'ndan Türkiye‟ye sınır hattında geçmeye çalışan ve 

Serêkaniyê'nin Til Xelef kasabasından oldukları belirtilen Elî İbrahîm Husên (17), Umer Xidir 

(30), Hemadî Ebdulrezaq (19), Îsa Ebduletîf (17) ile Ehmed Casim (16) adlı Arap gençler 

askerler tarafından yakalandı. Rojavalı gençlerin, yakalandıkları askerlerce kalas ve zincirlerle 

feci şekilde dövüldüğü iddia edildi. (26.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Toplu açılış törenine katılmak için Batman'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

kent merkezine doğru gittiği yol güzergahında zafer işareti yapan ve 18 yaşında olduğu 

belirtilen genç bir kadın, araçlarından inen Erdoğan'ın korumaları tarafından darp edildi. Darp 

edilen genç kadın daha sonra polisler tarafından gözaltına alınarak, Batman Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (02.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*Van'ın Erciş ilçesinde seçim bürosu açılışına katılan AKP'li milletvekili adaylarına tepki 

gösteren yurttaşlar polis saldırısına uğradı. Necat Demirtaş isimli yurttaş polislerin saldırısı 

sonucu yaralanarak baygınlık geçirdi. Polisin telsiz darbeleri sonucu kafası kırılan ve yüzü 

gözü kanlar içinde kalan Demirtaş, etraftaki yurttaşlar tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne 

kaldırılırken, olay esnasında yaralı Demirtaş'a yaklaşan bir AKP'linin, "Olayı fazla uzatmayın 

maddi olarak ne gerekiyorsa her türlü desteği sunacağız" sözleri dikkat çekti. (05.05.2015 /  

Ozgur-gundem.com) 
 

*Ağrı‟da, AKP tarafından düzenlenen mitingi katılan Aygül Nayci isimli kadın, yapılan 

aramayı protesto etmek için zafer işareti yaptı. Zafer işareti yapan Nayci‟ye önce alandaki 

polisler müdahale ederken, ardından da Davutoğlu‟nun korumaları müdahale etti. Darp 

edilmek suretiyle yerde sürüklenen Nayci, miting alanının dışına çıkarılarak gözaltına 

alındı. (07.05.2015 /  DĠHA / Radikal.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Fatih Paşa, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Savaş ve Saray Kapı 

mahalleri ile Yenişehir'e bağlı Şehitlik Mahallesi'nde yapılan düzenlenen ev baskınlarında, 

yurttaşların polis tarafından tehdit edildikleri belirtildi. Evleri basılan yurttaşlardan Rıdvan 

Turhan, polislerin baskın gerekçesine ilişkin sordukları soruya "Siz daha iyi bilirsiniz" 

şeklinde cevap verdiğini belirtti. Şehitlik Mahallesi'nde evi basılarak gözaltına alınan Eyüp 

Turhan'ın babası Rıdvan Tuhan, kapıyı açmalarını beklemeden polislerin kapıyı kırarak içeri 

girdiğini ve kendilerini yere yatırıp hakaret ettiklerini söyledi. Oğlu Eyüp Turhan'ı yere 

yatıran polislerin oğlunu darp ederek gözaltına aldığını dile getiren Turhan, "Annesi, 

oğlumuzu o halde görünce fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırdık. Erdoğan elinde Kürtçe 

Kuran'ı Kerim'le meydanlara çıkıyor. Bu yaptıkları Müslümanlıkla hiçbir alakası yok. 

Oğlumun daha dün mahkemesi vardı neden bugün evi basıp darp ederek götürdüler. Bunlar 

barıĢ istemiyor biz de bundan sonra barıĢ istemiyoruz" diyerek, yaşananlara tepki 

gösterdi. Savaş Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskında kardeşi Şiyar Sincar'ın gözaltına 

alındığını söyleyen Nusret Sincar, polislerin kapıyı kırıp içeri girdiklerinde arama iznini 

görmek istediğini, ancak polislerin kendisine kafa sallayarak "Biz sana şimdi izin kağıdını 

göstereceğiz" şeklinde tehdit ettiğini söyledi. Akrep aracında kardeşi Sincar'ın darp edildiğini 
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söyleyen ağabey Sincar, "Evlerimizi basıp kapılarımızı kırıyorlar sonra da evlerimizin 

kapılarına 'T.C burada' yazıyorlar. Biz savaĢ istemiyoruz ama savaĢ diyorlarsa savaĢmasını 

da biliriz" diyerek tepki gösterdi. (08.05.2015 /  ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Doğan İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın Van mitingi nedeniyle herhangi bir uyarı levhası konulmadan trafiğe kapatılan 

Beşyol Kavşağı'ndan aracıyla geçtiği esnada sivil ve resmi polisler tarafından darp edildi.  

(15.05.2015 /  Haberturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*Van'ın Vali Mithatbey Mahallesi'nde ikamet eden Fırat Demir (20) isimli genç, rahatsızlanan 

Devrim Yaşar isimli arkadaşını Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Demir, 

arkadaşına gerekli müdahaleyi gerçekleştirmediği gerekçesiyle acil servis doktoru ile tartıştı. 

Doktorun, "Çocukları çağırın" demesi üzerine hastanenin aciline gelen onlarca polis, iddiaya 

göre Demir'i tekme tokat dövmeye başladı. Kafası kırılan, yüzünde ve vücudunda darp izleri 

oluşan Demir, polisler tarafından bayılıncaya kadar dövüldü. Kan içinde kalan Demir, 

kendine geldiğinde babasını arayarak yaralı halde evine döndü. Sivil ve resmi polislerin 

saldırısına uğrayan Demir, arkadaşının durumu çok kötü olmasına rağmen doktorların 

müdahale etmemesi üzerine tartışmaya başladıklarını, doktor ve hemşirelerin sert 

tavırlarından dolayı tartışmanın büyüdüğünü söyledi. Polislerin sorgusuz sualsiz kendisini 

darp etmeye başladığını dile getiren Demir, "Polisler bir yandan beni döverken diğer yandan 

ise kendi aralarından 'Belden aĢağı vurun' diyorlardı. Bayılana kadar darp edildim" dedi.  

Kendisine saldıran polislerin görüntülerinin hastane kameralarında mevcut olduğunu söyleyen 

Demir, darpla ilgili polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. (21.05.2015 /  

Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pay Mahallesi'nde ikamet eden 21 yaşındaki Deniz Cengiz, 

Deliçay Jandarma Karakolu'ndaki rütbeli askerler tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden feci 

şekilde darp edildi. Nakliye aracıyla seyir halinde karakolun önünden geçen Cengiz, 

karakolun önünden geçtikten 200 metre sonra arkasından gelen askeri araçtaki iki rütbeli 

asker tarafından durduruldu. Askerlerin "neden durmadın?" diye sorduğu Cengiz, karakol 

önünde herhangi bir uyarı levhasının olmadığını ve kendisine "dur" ihtarında bulunulmadığını 

söyledi. Askerler tarafından araçtan indirilen Cengiz, öldüresiye dövüldü. Başından ve 

ayağından feci şekilde yaralanan Cengiz'i yoldan geçen yurttaşlar askerlerin elinden kurtardı. 

Akrabaları tarafından Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına 

alınan Cengiz'in baş ve kulak arkasında morluklar oluşurken, sol ayak diz kapağı ise kırıldı. 

Ayağı alçıya alınan Cengiz, tedavisinin ardından taburcu edildi. (26.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Van'ın Erciş ilçesinde bulunan çok sayıda mahallede, polis ve özel hareket timleri tarafından 

eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında Sinan Tunç, Halil Yıldız, Önder Polat, Mehmet Işık 

ve Engin Ulugana isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi, Erciş İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Baskınlar sırasında yurttaşlara polis 

tarafından hakaret ve kötü muamelede bulunulduğu belirtildi. Evlerinin polis ve askerler 

tarafından kuşatıldığını ifade eden Gülseren Yıldız, "İçeri girer girmez bizlere ağza 

alınmayacak kelimeler kullanarak hakaret ettiler. Onlara 'Neden evimizi arıyorsunuz söyleyin' 

dediğimde bana ve yengeme şiddet uyguladılar. 'Siz bize karışamazsınız çekilin bir köşeye 

kesin sesinizi' dediler. " dedi. (27.05.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi girişinde oluşturulan kontrol noktasında, ilçeye girip-çıkış 

yapan araçları durdurup, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polisler, ilçe merkezine doğru 
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gelen bir arabayı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptıktan sonra araçta bulunan iki 

gencin inmesini istedi. Bu esnada polislerle gençler arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü 

yaşanan tartışma sonucunda gençleri zorla bulundukları araçtan indiren polisler, silah dipçiği 

ile gençleri darp ederek, biber gazı sıktı. (29.05.2015 /  ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Ağrı‟da, Taşlıçay Anadolu Lisesi'ne ait pansiyonda puşi taktıkları gerekçesiyle iki 

öğrencinin darp edildiği belirtildi. Yasak olmasına rağmen okulun pansiyonunda yemek yiyen 

ve polis oldukları belirtilen iki kişi, o sırada yemekhanede bulunan iki öğrenciyi yanına 

çağırarak tehditlerde bulundu. Boyunlarında puşi olan M.T. (15) ile S.D. (16) isimli gençlere 

polisler tarafından "Kürt müsün yoksa Türk müsün?" soruları soruldu. "Kürdüz" cevabını alan 

polislerin, iki öğrencinin kafalarını birbirlerine vurarak darp ettiği iddia edildi. M.T. adlı 

öğrenci, boynunda puşi olduğu için böyle bir muameleye maruz kaldığını belirterek, polisler 

hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. (05.06.2015 / DĠHA) 

 

*29.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Ayaz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“27.06.2015 günü ben ve benim dıĢımda birçok kiĢi UlaĢtırma Bakanlığı SRC Belgesi 

sınavına girdim. Ben ve benim dıĢımda sınava giren birçok kiĢi baĢkasının adına sınava girdi. 

Sınav çıkıĢında beni gözaltına aldılar. Gözaltındayken polis memuru tarafından bana sözlü 

hakarette bulundular. Beni merdivenden çıkarırken ensemden tutup –iterek ve küfrederek 

götürdüler. Beni saatlerce ayakta beklettiler. Bana hakaret eden Fatih ÖLÇÜNER, adındaki 

polis memurundan ve beni dövmeye kalkan gözlüklü, kır saçlı polis memurundan Ģikâyetçiyim. 

Bu durumu o anda görevli olan KOM Amirliğine bildirdim ama dinlemedi ve dinlemeyi ret 

etti.  O kadar kiĢi arasından beni bilerek beklettiler. Savcıya dahi çıkarmadılar. Beni 

hastaneye götürdüler.  Hastaneden çıktıktan sonra carrefour‟dan bir ramazan paketi alıp 

Suriyeli bir aileye verdik. Sonra beni bıraktıklar. Bende bu çeliĢkili durumdan ve gördüğüm 

haksız muameleden dolayı sizden bana yardımcı olmanızı istiyorum. Ayrıca bulunan kamere 

görüntüleri de mevcuttur. Bu kamera görüntülerinin de incelenmesini istiyorum.  Bu konuda 

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

*Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde askeri sevkıyata tepki gösteren yurttaşlara 

müdahale eden askerlerin, gözaltına aldığı S.E., Y.E., S.E. ve U.E. isimli çocuklara gözaltına 

alındığı sırada işkence yaptığı iddia edildi.  Sırt ve omuz bölgesinde morluklar bulunan 

çocuklardan S.E., askerlerin hakaretler eşliğinde kendilerine coplarla vurduğunu söyledi. S.E., 

"Bizleri döverek gözaltına aldılar. Bize 'siz taĢ attınız' diye diye dövdüler. Coplarla kafamıza 

vuruyorlardı" dedi. (01.07.2015 / Bianet.org / T24.com.tr / Sirnakhaber.com.tr) 
 

*24.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Ali Çetinkaya, Ģu beyanlarda 

bulundu: “23.07.2015 tarihinde gece saat 24.00 civarında yaklaĢık 50 kiĢilik polis tarafından 

evimiz basılarak gözaltına alınan oğlum Azad ÇETĠNLAYA ile beraber evde arama yapıldı. 

Evde silah aradıklarını ifade ettiler. Ancak sürekli bir Ģekilde küfür ve hakaret ettiler. EĢimi, 

beni ve çocuklarımı darp ettiler. Evimizin her tarafını dağıttılar. Evde silah olmadığına 

kendilerini ikna edemedim. Ancak arama sonucunda da bir Ģey bulamadılar. Gözaltına alınan 

oğlumun %50 engelli raporu var ancak buna rağmen gözaltına aldılar. Benim kalp 

rahatsızlığım var. Bu durumu belirtmeme rağmen beni darp etmeleri neticesinde 

rahatsızlandığım için hastaneye kaldırıldım. Beni özel veni vidi hastanesine ambulansla 

götürdüler. Buna iliĢkin hastaneden kayıtlar temin edilebilir. Bu nedenlerle evimi dağıtıp 

eĢyalarımı kırıp döken, bana ve aileme hakaret ederek darp eden güvenlik görevlilerinin 

tespit edilerek bu Ģahıslar hakkında mala zarar verme ve iĢkence kötü muamele suçlarından 

dolayı kamu davası açılmasını talep ederim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*24.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.Ç., Ģu beyanlarda bulundu: “Yukarıda 

belirtmiĢ olduğum adreste oturmaktayım. 23.07.2015 tarihinde gece geç saatlerde kalabalık 

bir polis grubu tarafından evimize baskın yapıldı. Baskın sırasında 1 Kuru sıkı ve 2 tane 

tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine babam Hacı ÇETĠNKAYA gözaltına alındı. Bakın 

sırasında bizler kapıyı açmaya çalıĢmamıza rağmen kapımız kırılmaya çalıĢıldı, Bizler kapıyı 

açar açmaz bizleri yere yatırıp evimizi aramaya geçtiler. Evde arama yapıldığı sırada her 

Ģeyimizi dağıttılar, eĢyalarımızı kırdılar.  Kolluk memurlarının yapmıĢ olduğu iĢlem açık bir 

Ģekilde haksız arama olup; konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve görevi kötüye 

kullanma suçunu oluĢturmaktadır. Tüm bu nedenlerden, gerekli soruĢturmanın yürütülerek 

Ģüpheliler hakkında kamu adına dava açılmasını talep ederim. Ayrıca zararımın tespiti ile 

giderilmesi için de gerekli iĢlemlerin yapılmasını talep etmekteyim. Yukarıda belirttiğim 

hususlar çerçevesinde savcılığınızca resen toplanacak deliller neticesinde sorumluların tespiti 

ve cezalandırılması, zararımın tespiti ve giderilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla 

arz ederim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*25.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Selahattin Buğdaycı, Ģu beyanlarda bulundu:                         
“Yukarıda belirtmiĢ olduğum adreste oturmaktayım. 23.07.2015 tarihinde gece 20.00 

sıralarında polislerce evimize baskın yapıldı. YaklaĢık olarak iki saatlik bir arama 

gerçekleĢtirdiler. Evimizde torunlarım ve çocuklarıma darp uygulandı. Kafalarına silah 

dayayıp tekmelediler.  EĢimin kafasına silah dayadılar ve ondan silah getirmesini istiyorlardı. 

Oğlumun bir lakabının olup olmadığını sordular. Ben de oğlumun gerçek isminin Mehmet 

Celil olduğunu söyledim. Amir olduğunu düĢündüğüm kiĢi de Celil‟in kim olduğunu sordu. 

Oğlum da benim deyince oğlumu 4 – 5 polis yerden alarak tekme tokat dövmeye baĢladı.  

Arama esnasında da bizlere hakaret ve küfür ettiler. Oğlum Mehmet ÇELĠK‟i olaylarla hiçbir 

alakası olmamasına rağmen, darp ederek gözaltına aldılar. Evimde hukuksuz bir Ģekilde 

arama eylemini gerçekleĢtiren ve evime zarar veren, bizlere ve oğluma iĢkence uygulayan ve 

bizlere hakaret eden kolluk memurlarının tespiti ile gerekli soruĢturma iĢlemlerinin 

yürütülmesini talep etmekteyim. Kolluk memurlarının yapmıĢ olduğu iĢlem açık bir Ģekilde 

haksız arama olup; konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, iĢkence, hakaret ve 

görevi kötüye kullanma suçunu oluĢturmaktadır. Tüm bu nedenlerden, gerekli soruĢturmanın 

yürütülerek Ģüpheliler hakkında kamu adına dava açılmasını talep ederim. Yukarıda 

belirttiğim hususlar çerçevesinde savcılığınızca resen toplanacak deliller neticesinde 

sorumluların tespiti ve cezalandırılması için kamu adına dava açılmasını arz ve talep 

ederim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Hakkari'de Biçer Mahallesinde devriye gezen özel harekata ait araca ses bombası atıldı. 

Olayın ardından bölgeye giden DİHA muhabiri Gökan Altay ve Van TV muhabiri Serkan 

Kaya, özel harekat polislerince kafalarına silah dayatılıp tartaklandı. Çekim yapmaları 

engellenilen Altay ve Kaya, polislerce olay yerinden zorla uzaklaştırıldı. (30.07.2015 / DĠHA) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hükümet Konağı'na yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. 

Hükümet Konağı'nda görevli özel harekat polislerinin saldırıya karşılık vermesi üzerine 

çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ise 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı 

polislerin Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirilmesi sırasında, hastane önünde olayla ilgili 

görüntü almaya çalışan gazetecilere özel harekat polisleri silahların dipçikleriyle saldırdı. 

Olayda 2 gazeteci yaralanırken, polisler bir gazetecinin çektiği görüntü ve fotoğraflara el 

koyup, fotoğraf makinesini kırdı. (11.08.2015 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com /  

Radikal.com.tr) 
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*Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde gün boyu zırhlı araçlarla 

devriye gezen polisler, Hisar Sokak'ta Tekyaşar ailesinin bulunduğu eve girdi. Özel harekat 

timlerinin de katıldığı baskında polisler önce evin içine gaz bombası attı, ardından kalp 

hastası Abdullah Tekyaşar (65), Hamide Tekyaşar (48), Zilan Tekyaşar (16), Vedat Tekyaşar 

(20), Şehriban Tekyaşar (21) ve Fırat Tekyaşar'ı (22) feci biçimde darp etti. Polisler evin 

bahçesinde de havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerinin polise tepki göstermesi üzerine polisler 

evden ayrılırken, saldırıda yaralanan Abdullah, Zilan, Şehriban ve Vedat Tekyaşar mahalleye 

çağrılan ambulans ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  (14.08.2015 / 

Ġmctv.com.tr) 
 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, özel hareket polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Bekir Söğüt (20) ve Bayram Özkan (20) isimli gençler gözaltına alındı. Baskın sırasında polis 

tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirten Söğüt‟ün ağabeyi Delil 

Söğüt, baskında yaşananlara ilişkin şunları belirtti: "Sabah saat 05.30 sıralarında evi bastılar. 

Hepimiz uykudaydık, kapıları kırmaya baĢladılar. Annem 'Kapıyı kırmayın açıyorum' dedi 

ama annemin kapıyı açmasına izin vermeden kapıyı kırarak içeri daldılar. KardeĢim salonda 

yatıyordu zaten. KardeĢim bayılıncaya kadar kafasına ve karnına silah dipçikleriyle vurdular. 

Ben tepki gösterince kolumu ters çevirerek silah dipçikleriyle vurdular. Kafam ve kolum 

kırıldı. Anneme de tekme atarak kafasını kapının demirine vurdular." (21.08.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Vakıfkent Mahallesi'nde, özel harekat timlerinin ev baskını sonucu işkence yaparak 

gözaltına aldığı Mehmet Bilir (65) ve oğulları Lokman (32), Ali (25) ve Mustafa'nın (30) 

durumu kötüye gidince hastaneye kaldırılarak, müşahede altına alındı. Baskın sonrası İl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen baba ve 3 oğlu, özel harekat polisleri eşliğinde İl Devlet 

Hastanesi'ne getirildi. Hastanede müşahede altında tutulan 4 yurttaşın, işkenceye maruz 

kaldıkları ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırık ve ezilme izlerinin olduğu görüldü. 

(30.08.2015 / DĠHA) 

 

*14.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hayriye Çakan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“14.08.2015 tarihinde sabah saat 6.00‟da evimize polisler tarafından baskın düzenlendi. Kar 

maskeli, uzun namlulu silahlarla 20‟ye yakın polis kapıyı tekmeliyordu. Bunun üzerine kapıyı 

açtım. Kapıyı açmamızla birlikte evde buluna iki kızım ve iki oğlum ve benim baĢıma silah 

dayadılar. Çocuklarımı yere yatırmıĢlardı. Ardından evimizde bulunan bütün eĢyaları dağıtıp, 

geliĢi güzel arama yaptılar. Evimizde hiçbir Ģey bulamadılar. Aramadan sonra 15 yaĢındaki 

oğlum Nurullah‟ı gözaltına aldılar. Oğlum ne için götürdüklerini sorduğumdan ise bana 

“eylemlere katılmıĢtır” dediler. Evimizin arandığına ve çocuğumuzun gözaltına alınmasına 

yönelik tutulan tutanak bana imzalattırıldı ama kopyasını bana vermediler. Uygun olmayan 

bir saatte evimizin basılması, bana ve çocuklarıma yönelik kötü muamelede bulunmasına ve 

çocuğumun haksız bir Ģekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyorum. Bu nedenle evimizi 

basan, bize hakaret eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Bu konuda 

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

*Mardin'in Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta kazılan hendekleri 

kapatmak amacıyla zırhlı kepçe ve akrep tipi zırhlı araçlarla sokağa giren polislerin, etrafa 

rast gele açtıkları ateş sonucu, Lokman Süne isimli bir genç karnından ağır şekilde yaralandı. 

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Süne, tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesine getirilen Süne, 
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hastane girişinde ambulanstan indirildiği sırada bir polis tarafından tekmelendi. (04.09.2015 / 

DĠHA) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde, protesto amaçlı açılan hendekleri 

kapatmak için mahalleye giren polisler, 15 yaşındaki D.Ö. isimli çocuğu, feci şekilde döverek 

darp etti. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Ö. tedavi altına alındı. (04.09.2015 / 

DĠHA) 
 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sokağa çıkma yasağın ardından Bismil İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nün bulunduğu İstasyon Caddesi'nde geçen ve içinde 5 kişinin bulunduğu 72 DK 

666 plakalı beyaz renkli Mercedes marka araç polisler tarafından durduruldu. Polis, 5 kişiyi 

araçtan indirerek cadde ortasında yere yatırıp herkesin gözü önünde dakikalarca darp etti. 

İsimleri öğrenilemeyen 5 kişi, daha sonra gözaltına alındı. (08.09.2015 /  

Ozgur-gundem.com) 
 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesi Nur mahallesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında aynı 

aileye mensup baba Yusuf Ecer ve oğlu Ramazan Ecer ile akrabaları olan Fatih ve Hasan Ecer 

gözaltına alındı. Ev baskınında aile fertleri polislerce darp da edildi. (11.09.2015 / DĠHA) 
 

*14.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdullah Özbey, Ģu beyanlarda bulundu: “25 

Ağustos gece saat 00.30 sıralarında evime 12 kiĢilik polis ekibi geldi. Bunlardan 5‟i maskeli, 

1‟i kadın, diğerleri ise sivil polis evime baskın düzenledi. Kapıyı açtığım gibi direk silahlarla 

içeri daldılar. Biz 7 kiĢiydik, eĢim ve çocuklarım vardı. Bizi yere yatırdılar. Silah dayattılar ve 

evimizi aramaya baĢladılar. Maskeli olanlar bize terbiyesizce hakaretler savurdular. 1 saat 

kadar aramadan sonra çekip gittiler. Ailem korku içindeydi. Bunun hesabını kim verecektir. 

Ayrıca aynı gece bizim mahallede 8-9 eve daha baskın düzenlediler. Bize yapılan bu 

hakaretleri kabul etmiyorum, bu memurlardan davacıyım. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)                   
 

*Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerindeki çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanlarından 

Avareş Colemerg kod isimli Emrah Yılmaz cenazesinin getirileceği Hakkari Devlet Hastanesi 

önünde bekleyen kitleye özel harekat timleri tarafından müdahale edildi. Havaya ateş açan 

özel harekat timleri bu sırada, haber takibi yapan Dicle Haber Ajansı Muhabiri (DİHA) 

Muhabiri Gökhan Altay'ı darp etti. Vücudunun çeşitli bölgelerine darbe alan Altay, hastaneye 

kaldırılarak tedavi altına alındı. (15.09.2015 / DĠHA) 
 

*Ankara'da bir özel harekat polisine ait evi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde 

bulunan özel timlere ait lojmana getiren ve kardeş olan Ersin Erdem(25), Yasin Erdem 

(22), Rıfat Erdem ve Ömer Erdem isimli nakliyeceler, polisler tarafından darp edildi. 

Saldırı sonrası hastaneye giden nakliyeci kardeşler, "İş göremez" raporu aldı. Darp 

edilenler arasında bulunan Ersin Erdem, olayı şöyle anlattı: "EĢyaları eve yerleĢtirdikten 

sonra polisler 4 cıvatanın eksik olmasından dolayı bize saldırdı. Özel harekat polisinin 

'Her gün burada sizin gibilerini dağlarda öldürüyoruz ve kafalarına kurĢun sıkıyoruz' dedi. 

Böyle söyleme dedim. Ardından kontrat imzaladık ve biz paramızı aldık. Paramızı 

aldığımız sırada polisin bir arkadaĢı yanımıza yaklaĢtı ve dedi ki; 'Bunlar teröristtir, vurun 

bunları.' Ardından özel harekat timlerinin hepsi lojmandan çıkarak bize saldırdı. Bizi 

döverken, verdikleri parayı geri aldılar. Kendimiz zor kurtardık."  Nakliyeci kardeşler, 

kendilerini darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. (16.09.2015 / DĠHA) 
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*Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 14 Eylül günü parkta gözaltına alınan Şeyhmus Çelik‟in (44) 

evine baskın düzenleyen polisin, aile fertlerine kötü muamele bulunduğu ve tehdit ettiği idda 

edildi. Çelik'in eşi Suheyla Çelik, "Polislerin gözleri dönmüĢtü. Evimizi darmadağın ettiler. 

Benim ve engelli çocuğumun kafasına silah dayadılar. Çocuğuma küfür ve hakaret ettiler. 

Oğlumun engelli raporu var dedim. 'Bizimde raporumuz silahımızdır' cevabıyla karĢılık 

verdiler. Engelli oğluma 'Bugün babanı sonra seni... Size de sıra gelecek elbet' dediler. Bütün 

eĢyalarımızı dıĢarıya attılar. Ağızlarına gelen bütün küfürleri ettiler. Onların yapmıĢ olduğu 

insanlık dıĢıdır. Ġnsan insana yapmaz bunu. EĢimi suçsuz yere aldılar" diye konuştu. 

(17.09.2015 / DĠHA) 
 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Büyükmutlu Mahallesi'nde Yavuklu ailesinin evine baskın 

düzenleyen polis ve özel hareket timlerinin, baskın sırasında evde bulunan 12 ve 13 yaşındaki 

çocukların kafasına silah dayayarak, saatlerce yerde beklettiği ve tehtid ettiği iddia edildi. 

Anne Fatma Yavuklu (65), 12 ve 13 yaşındaki torunlarını yere yatırıp kafalarına silah 

dayadığını söyledi. Yaşananları anlatan 13 yaşındaki İ.Yavuklu ise "Polisler zırhlı araçlar ile 

evimizi bastı. Babamı sordular. 'Babam koyunları otlatıyor' dedim. Sonra beni ve 12 

yaĢındaki kuzenimi yüzüstü yatırarak, kafamıza silah koydular. Bize 'kafanızı kaldırırsanız 

size sıkarım' diyorlardı. Böylece saatlerce bekletildik. Çok korktuk, ne olduğunu anlayamadık. 

Özellikle kuzenim çok korktu" dedi. (18.09.2015 / DĠHA) 

 

*28.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fikri Yılmaz, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Yusuf Yılmaz yaklaĢık 50 gün önce ġehitlik semtinde Molotof attığı gerekçesiyle polisler 

tarafından göz alınmıĢtı. Oğlum gözaltına alınırken kafasına silah dayatılmak suretiyle 

iĢkence yapılmıĢ ve darp dilmiĢtir. Oğlumun kafasına silah dipçiğiyle vurulmuĢ ve hakaretler 

edilmiĢtir. Bizler her ne kadar olayın etkisi ile olay tarihinde Ģikâyetçi olmamıĢsak da 

güvenlik güçlerinin korunması ve güvencesi kapsamında olan bizleri bu denli mağdur eden 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde tespit edilecek güvenlik görevlilerinden Ģikayetçiyiz.  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cemil Arslanhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Vahit Arslanhan, 2008 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. ġu anda Kırıkkale 

Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmakta ve cezasının infazının 

tamamlanmasına 1 yıl gibi bir süre kalmıĢtır. Oğlum Ģu anda tek kiĢilik bir hücrede kalmakta 

ve 13 gündür açlık grevindedir. Oğlum siyasi hükümlüdür, yılbaĢı gecesi yanına tarafsız 

bölümde kalan hükümlülerden birini getirmiĢler. Oğlumun bu durumu kabul etmek istememesi 

üzerine gardiyanlar oğlumun el ve ayaklarını bağlayarak süngerli oda olarak adlandırılan 

yere götürmüĢler ve yaklaĢık 20 gardiyan üzerine çullanarak dövmüĢler ve ağır bir Ģekilde 

yaralanmıĢ. Oğlumun halen kan kusmaya devam ettiğini öğrendim. Oğlumun bu cezaevinde 

can güvenliği yoktur ve baĢına bir Ģey gelmesinden korkuyorum. Ayrıca, yaĢlı olmam, 

ekonomik durumumun uygun olmaması nedeni ile ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe 

olarak çok uzak olan cezaevine oğlumun görüĢüne gidememekteyim. Oğlumun Diyarbakır ili 

veya yakın bir yere naklinin sağlanması için Derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*20.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: “Ġki 

kardeĢim olan Burhan-Cevdet Taruk, yaklaĢık 3 aydır Kastamonu cezaevinde kalmaktadır. 

Dün kardeĢlerimin bulunduğu koğuĢta, her ikisi Kürt oldukları gerekçesiyle diğer mahkûmlar 
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tarafından dövülmüĢler. Kendileri daha önce cezaevi yönetimine koğuĢla anlaĢamadıklarını 

ve can güvenliklerinin olmadığını söyledikleri halde koğuĢları değiĢtirilmemiĢtir. Cezaevi 

yönetimi kardeĢlerim hakkında “bunlar terörist, PKK‟li diyerek, kaldıkları koğuĢtakileri 

kıĢkırtmıĢlardır. Bu nedenle dün her iki kardeĢim dövülmüĢ ve kendilerini koğuĢtan dıĢarı 

atmıĢlardır. Ancak dıĢarı çıktıkları için cezaevi müdürü, müdür yardımcısı ve beĢ memurun 

talimatıyla kardeĢlerim falakaya yatırılmıĢ ve iĢkence edilip, tek kiĢilik hücreye alınmıĢlardır. 

Bize dün gece cezaevinde kim olduğunu bilmediğimiz kiĢi kardeĢlerime acıdığı için bizimle bu 

bilgileri paylaĢtı. Hem yapılan bu iĢkence için hem de kardeĢlerimin Diyarbakır ya da yakın 

bir yere nakillerinin yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sadık ġenol, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Cihad ġenol, yaklaĢık 1 yıldır Adıyaman Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Orada bulunduğu 

süre içerisinde cezaevi koĢullarının baskıcı olduğundan söz etmektedir. Ġdare tarafından 

kendisine yönelik tehdit edici hakaretler de bulunulduğunu, kaba dayağa maruz kaldığını bu 

duruma dayanamadığını söyledi. Kendisi Adıyaman Savcılığına defalarca dilekçe yazdığını 

ama idare tarafından gönderilmediğini beyan ediyor. Ayrıca bize de mektup yazmıĢ, mektupta 

kötü muamele yapanların ismi olduğunu ama mektup hala elimize geçmedi. BeĢ gün önce 

benim telefonumu gizli numaradan biri aradı, oğluma sahip çıkman gerektiğini söyledi. Yoksa 

oğluna intihar süsü verebileceği konusunda uyardı. Ayrıca bana “0505 267 42 40” nolu bir 

telefon verdi. Adıyaman BaĢsavcılığına ait olduğunu ama aradım bu numara 

kullanılmamaktaydı. Oğlumun hayatından endiĢe ediyorum. Sizden bu konuda hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*18.02.2015 tarihinde MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan siyasi mahpusların 

ailelerinin “cezaevinde isyan var” Ģeklinde yapmıĢ oldukları baĢvuru üzerine; 

Derneğimiz tarafından akĢam saatlerinde cezaevine gidilmiĢ ve siyasi mahpuslarla 

görüĢülmüĢtür. Siyasi kadın mahpusların hastaneye sevkleri sırasında cezaevinde görevli bir 

baĢçavuĢun üst araması yapmak istemesi ile gerginleĢen durum sonrası, spordan sorumlu bir 

erkek gardiyanın da avluda kadın mahpusları aramak istemesi üzerine erkek siyasiler de 

olaya dahil olmuĢ ve gardiyanlar tarafından erkek mahpuslar darp edilmiĢtir. Darp olayı 

sonrası cezaevindeki siyasi mahpuslar tarafından 3 gün boyunca mazgallar kırılmıĢ, kapılara 

vurulmuĢ, sayım verilmemiĢ, telefon ve görüĢlere çıkılmamıĢtır. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*10.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Baz, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Serhat Baz, yaklaĢık 16 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Daha önce Erzurum 

cezaevinde kalmaktaydı. YaklaĢık 3 yıl önce Erzurum cezaevinde kötü muamele ve darp 

edilme nedeniyle Bingöl Cezaevine gönderildi. Bingöl Cezaevinde de bir gardiyan kendisini 

tehdit ettiğini söylediği için 1,5 yıl önce Erzurum/ Oltu cezaevine sürgün edildi. Erzurum/Oltu 

cezaevinde de cezaevi yönetimi tarafında kötü muamele ve iĢkenceye maruz kaldı. Cezaevi 

personeli ile yaĢadığı problemlerden kaynaklı Trabzon K Tipi Cezaevine gönderildi. 

PerĢembe günü telefon ile yaptığım görüĢmede 17.12.2014 günü saat 12.30 sıralarında 

kameranın olmadığı müĢahede giriĢine götürülüp her türlü iĢkence, dayak ve kötü muameleye 

maruz kaldığını ve omuz kemiğinin çatladığını söyledi. Telefon görüĢ yasağı olduğundan 

oğlum ile daha önce görüĢemiyorduk. Hastaneye götürülmediğini, sadece revire 

götürüldüğünü söyledi. Oğluma kötü muamelede bulunan ve hakkında Ģikâyetçi olan 

gardiyanlar Selçuk ve Eyüp Sır isimli Ģahıslar bu durumdan Ģikâyetçi olursa veya birine 

anlatırsa onu sağ bırakmayacaklarını söyleyerek tehdit etmiĢlerdir. Oğlum siyasi tutsak 

olması nedeni ile bu muamelelere maruz kaldığını belirtti. Oğlumun hayatından endiĢe 
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ediyorum ve bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*20.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Ekdemir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“ġuanda Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde cezamı infaz etmekteyim. 08.04.2015 tarihinde 

sabah erken koğuĢumuza yapılan ani baskın esnasında havalandırmada yağmurun altında 

kapıyı kilitleyerek dıĢarıda bırakıldık. Yaptığımız itirazlar sonucu müdür Rıfkı ve baĢ memuru 

Burhan tarafından darp edildim ve küfürlere maruz kaldım. Daha sonra arama bitti ve içeri 

girdim. Neden darp edildiğimi sordum ve müdüre seni Ģikâyet edeceğim dedim. Müdür Rıfkı 

beni hücre cezası ile tehdit etmeye baĢladı. Sen Ģikâyet et, bende sana tutanak tutarım, diyerek 

hakaretlerine devam etti. Burada arama bahanesiyle sabah erken baskınlarla bize psikolojik 

ve fiziki Ģiddet uygulamaktadırlar. EĢyalarımızı dağıtıp, çayımızı bile döküyorlar. Onur kırıcı 

muamelelere itiraz ettiğimiz zamanda Ģiddette baĢvuruyorlar. Biz burada doğulu olduğumuz 

için bize nefretle bakıyorlar. Bize yapılan bu hakaret ve Ģiddette karĢı sizlerin bu konuda 

duyarlı olup, bütün bu yapılan haksızlıkları kamuoyuna duyurmanız konusunda yardımcı 

olmanızı istiyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*07.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġaziye Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: “Abim 

Burhan TARUK Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 07.05.2015 tarihinde 

yaptığımız telefon görüĢmesinde „BaĢefendi denilen ve ismi Selim olan infaz koruma 

memurunun içerdeki mahkûmları kıĢkırtıp Kürt olmamdan kaynaklı üzerine saldırttı ve 

ayrımcılık yaptı. Mahkûm Murta AKSOY tarafından ayrıca darp edildim. Kafama vurdu ve 

kafam Ģuan sarılı durumda. Bu ayrımcılık ve ırkçılık yüzünden ölüm orucuna baĢladım. Bana 

herhangi bir Ģey olduğunda sorumlu cezaevi yönetimidir‟ Ģeklinde beyanlarda bulundu. Bu 

konuda gerekli duyarlılığı göstermenizi talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*08.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadri Oskan, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan ġeyhmus OSKAN 3 yıl önce çıkan bir olaydan dolayı tutuklanarak Diyarbakır D Tipi 

Kapalı Cezaevine gönderildi. 08.05.2015 tarihinde oğlumla cezaevinde görüĢmeye gittiğimde 

cezaevi gardiyanlarının sürekli olarak kendisini dövdüğünü, azarladığını, psikolojik baskı 

uygulayarak doktora göndermediğini, hücre cezası verdiğini aktardı. Bu nedenle cezaevinde 

oğlumun baĢına bir Ģey geleceği endiĢesi taĢımaktayım. Oğluma herhangi bir Ģey olması 

durumunda sorumlular cezaevi müdür ve gardiyanlarıdır. Bu konuda gerekli giriĢimlerde 

bulunulması için derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*25.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Can, Ģu beyanlarda bulundu: “BeĢ ay 

önce oğlum olan Mustafa Can, kaçak sigaradan dolayı tutuklandı. Diyarbakır Cezaevinde 

cezasını infaz ederken ani bir Ģekilde Giresun Cezaevine sevk edildi. Giresun cezaevinde 

bulunan D-8 koğuĢunda bulunan tutuklular tarafından dövülüp darp edildiği ve yaralandığı 

bize bildirildi. Olaydan sonra oğlumu D-9 koğuĢuna gönderildi. Meydana gelen olaylardan 

oğlumu suçlamıĢlardır ve ona ceza vereceklerini belirtmiĢlerdir. Oğlumun cezaevinde hayati 

tehlikesi mevcuttur ve can güvenliğinden tedirgin oluyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

 

*Van'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde 

okuyan İsmail Şeker'e polisler tarafından ajanlık teklif edildiği iddia edildi. İHD Van 

Şubesi'ne başvuruda bulunan Şeker, ekonomik durumu kötü olduğu için Dursun Odabaşı Tıp 
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Fakültesi önünde kaçak sigara sattığı esnada kendisi ile ilişkiye giren sivil polislerin, burs 

verme bahanesi ile ajanlaştırma teklifinde bulunduğunu iddia etti. (18.01.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Erciş ilçesinde 6 ve 7 Ekim Kobanê olaylarında gözaltına alınarak tutuklanan ve iki 

ay cezaevinde kaldıktan sonra 6 Kasım 2014'te tahliye olan Sezgin Cengiz (38), Milli 

İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 3 saat boyunca alıkonulduğunu ileri sürdü. Erciş'in Pay 

köyünde okulun servis şoförlüğünü yapan Cengiz, 13 Ocak günü Pay köyü Delice Karakolu 

komutanı tarafından, "Evrakların eksik" gerekçesiyle ilçe merkezine çağrıldı. İlçe 

merkezindeki petrol istasyonuna çağırılan Cengiz, bindirildiği siyah camlı cipteki 4 kişi 

tarafından ilçeden 10 kilometre uzağa zorla götürelerek, kendisine ajanlık teklifinde 

bulunulduğunu söyledi. Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtan 4 kişinin, silah gözlüklü 

olduğunu ve gizemli davrandıklarını söyleyen Cengiz, bu kişilerin, "Cezaevinde çıkan 

herkesle görüĢüyoruz. Bundan sonra siyasi parti ve dağdakilerle ilgili öğrendiğin her Ģeyi 

bize aktaracaksın. Tüm etkinliklere katılacak ve bize bilgi vereceksin. Nereye gidersen haber 

vereceksin. Kızın Newroz ve oğlun Bahoz nasıllar? Bayağı büyümüĢler gördüğümüz 

kadarıyla. Seni takip ediyoruz. Ona göre davran" diyerek tehdit ettiklerini anlattı. Cengiz, 

teklifi kabul etmemesi üzerine, "Dua et bu çözüm sürecine. Yoksa senle böyle konuĢmazdık" 

diyerek tehditlerine devam ettiklerini kaydetti. (22.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde 13 Şubat günü evlerine yapılan polis baskını sonucu evde 

bulunan misafirleriyle birlikte gözaltına alınan İ.Y. (16), götürüldüğü Van Emniyet 

Müdürlüğü Çocuk Şube'de bulunan polisler tarafından kendisine ajanlık teklifinde 

bulunulduğu söyledi. Ailesi ile tehdit edildiğini belirten İ.Y., tehditlerden korktuğu için 

ajanlık dayatmasını kabul ettiğini söyleyerek "Evimizde bulunan misafirimize 'YDG-H 

üyesidir' dedim. Gizli tanık olarak tanımadığım 32 kiĢinin üstüne yalan beyanlar verdim. 

Kimse Ģüphelenmesin diye gizli tanık olarak gösterildim. X.A.Q.A koduyla kadınmıĢım gibi 

gizli tanıklık yaptım. Hacıbekir Mahallesi'nde oturmama rağmen ev adresim KurubaĢ 

Mahallesi gösterildi. Misafirimiz üzerinde yalan beyanlarda bulunduğum için o tutuklanarak 

cezaevine gönderildi. Verdiğim ifadelerin hepsi yalandır. Polislerin gösterdiği ve 

tanımadığım kiĢilerin fotoğrafları üzerinden ifade verdim. Tanımadığım 32 kiĢinin üzerine 

yalan ifade vererek eylemlerde aktif yer aldıklarını, eylemleri organize ettiklerini, havai fiĢek, 

gaz bombası, molotofkokteyli ve ses bombası attıklarını söyledim" diye konuştu. Ajanlık 

dayatmasını kabul ettikten sonra gözaltına alınan ailesiyle birlikte serbest bırakıldığını anlatan 

İ.Y., "Serbest kaldıktan 2 gün sonra mahallede gezerken Audi marka bir araç yanımda durdu. 

Beni zorla araca bindirdiler. Sivil polistiler. Bana para verip 'Bunu harçlık yap' dediler. 

Daha sonra bana 'Gençliğin içinde yer al. Üst seviyelere gelmeye ve öz savunma güçlerine 

katılmaya çalıĢ' dediler. 'Gençlikte faaliyet yürütenlerin isimlerini, görevlerini ve adreslerini 

bize vereceksin' diyerek, beni araçtan indirip gittiler" diye konuştu. (24.03.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ikamet eden ve daha önce sürüklendiği uyuşturucu suçlarından 

dolayı hakkında dava dosyaları bulunan 26 yaşındaki C. A. isimli genç, çalıştığı işyerinden 

sivil polisler tarafından alıkonuldu. Bindirildiği araçla işyerinden uzaklaştırılan C.A., 

"ajanlığı" kabul etmesi için hakkında açılan davalarla tehdit edildi. Silvan'da çalıştığı işyerine 

iki sivil polisin geldiğini aktaran C.A., polislerin kendisi ile sohbet etmeye başladığını belirtti. 

Kaçmaya çalışmasına rağmen kendisine yaklaşan iki kişinin daha sonra polis olduklarını 

belirterek hakkında açılan davaları hatırlattığını söyleyen C.A., "Beni önce arabaya alıp, 

benimle uzun bir süre konuĢtular. Bulunduğumuz aracın Ģoförlüğünü yapan kiĢi beni niye 

aldıklarını ve ne yapacaklarını sordu. Ġstihbarattan olan polis, 'ne yapacağımı biliyorum, sen 
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bana bırak' dedi. Ġstihbarattan olan polis, benden ajan olmamı istedi, ben de reddettim ve 

böyle bir Ģey yapmayacağımı söyledim. Onlar zorladılar, 'olacaksın' diyerek ısrarlı 

davrandılar" ifadelerini kulandı. Zorlama ve tehditlerin ardından, polislerin ellerinden 

kurtulmak için "ajanlığı" kabul ettiğini söyleyen C.A., "Bana 'Örgüt sana hiç silah verdi mi? 

Silahlar nerede?' diye sorular sordular. Sordukları Ģeyleri bilmediğimi söyledim. Bana teklif 

ettikleri Ģey, parti içerisindeki iĢleyiĢ hakkında, YDG-H hakkında bilgi vermemi ve oraya üye 

olan kiĢileri, yerlerini deĢifre etmemdi. Orada bulunan bir polis onunla çalıĢmam ve iĢbirliği 

yapmam gerektiğini söyledi" dedi. Polislerin elinden kurtulduktan sonra verilen numarayı 

aramadığını dile getiren C.A., "Ellerinden kurtulmak için kabul ettim. Özellikle yurtsever 

ailelerin gençlerini, çocuklarını takip ediyorlar ve onları ajanlaştırmaya çalışıyorlar. Daha çok 

da lise okuyan kadınlara ulaşıyorlar" diye konuştu. (13.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Aralık 2014 tarihinde başlayan olayların ardından Hür Dava 

Partisi ve YDG-H üyeleri arasında silahlı saldırı ile başlayan olaylarda 4 kişi yaşamını 

yitirmişti. İlçede gerginlik devam ederken, Nur Mahallesinde yurttaşlara ait 10 eve ve 

araçlarına siyah boya ile çarpı işareti konulduğu belirtildi. (09.01.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sevil Özdemir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“28.1.2015 tarihinde saat 5.30-7.00 civarında yüzü kar maskeli yaklaĢık 5, diğerlerinin yüzü 

açık 10 polis kapıyı çaldı. Kapıyı açmamla beraber içeriye hücum ettiler.  10 polis yaklaĢık 

1.30 saat boyunca evimin altını üstüne getirip darmadağın ettiler. Polisler eĢimin “örgüte 

yardım ve yataklık” ve  “eylemlere katılmak” gerekçesiyle aramasının olduğunu belirtiler. Bu 

polisler evimi ararken eĢyalarımı kırıp bana ve eĢime hakaret ettiler. EĢimin düğün 

fotoğraflarını telefonla çektiler.  Bu nedenle evime sürekli bir Ģekilde baskın düzenleyen, beni 

tehdit eden polislerden Ģikâyetçiyim. Gerekli iĢlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Yukarıda 

belirtilen hususlar çerçevesinde tespit edilecek sorumlular hakkında gerekli soruĢturma 

iĢlemlerinin yürütülmesini talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Harran Aydın, Ģu beyanlarda 

bulundu: “03 ġubat gecesi kaldığım evden, saat 05.00 sularında özel hareket polislerinin 

saldırısı ile gözaltına alındım. Emniyet adeta düĢman ülkesine gider gibi, evi bastı. Ġnsanları 

tehdit ettiler. Hiçbir delile dayanmayan bir durumla ve hukuksuzca 2 gün gözaltına tutulduk. 

Derneğinize baĢvurmamızdaki amaç, bu baskı ve hukuksuzluğu kamuoyu paylaĢmak için 

yardımcı olmanızdır.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*Malatya Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan Antepli Sokak'ta 6-7 kişilik 

bir ülkücü grubun, tehdit içerikli yazılamaları güvenlik kameralarına takıldı. Gece geç 

saatlerde Antepli Sokak'ta duvarlara 3 hilal resimlerini yaparak, hakaret içeren yazılar yazdı. 

Güvenlik kameralarına takılan görüntülerde söz konusu grubun 25-35 yaş arasında olduğu ve 

içlerinden birisinde silah olduğu görülürken, gruptakilerin rahat tavırları ve yanlarından geçen 

insanlara ve araçlara aldırmamaları dikkat çekti. Yaşananlara ilişkin konuşan Antepli Sokak'ta 

bulunan Arkadaş Kafe sahibi Hüseyin Uğurlu, daha önce de buna benzer tehditlere maruz 

kaldıklarını belirterek, Alevi oldukları ve müşterilerinin de genelde sol sosyalist kesimden 

olduğu için hedef alındıklarını belirtti. (15.02.2015 / DĠHA) 
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*Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Hınıs Anadolu Çok Programlı Lisesi'nde okuyan kız 

öğrencilerin Okul Müdürü Yakup Abak ve kaldıkları Hınıs Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

Pansiyonu Müdiresi Elif Demirok'un tarafından ailelerini arayarak tehdit edildiği ileri sürüldü. 

İsmini vermek istemeyen bir kız öğrenci, okul müdürü ile ve pansiyon müdiresi Elif 

Demirok'un Ronahi Kültür ve Sanat Derneği'ni kast ederek, "Oraya bir daha giderseniz 

ailenizi arar -gelin kızınız dağa gidecek- deriz" diye tehdit edildiklerini öne sürerek, "Derneğe 

gidiyoruz, orda bir arada sohbet ve tartışma ortamı buluyoruz. Hiçbir sakıncası yok bunun. 

Hep izin sürelerimizde gideriz ve izin sürelerimiz dolmadan pansiyonumuza geliriz. Ama 

okul müdürü bizi tehdit ediyor" dedi. (18.02.2015 / DĠHA) 
 

*20.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulanan MuĢ Alparslan Üniversitesi Öğrenci 

Derneği (MED-DER) üyeleri, Polisin kendilerini ve ailelerini telefonla taciz ettiklerini, 

katıldıkları basın açıklamalarını bile ailelerine bildirerek kendilerinin örgütlenme haklarını 

engellediklerini ifade etmiĢlerdir. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) istifa ederek Demokratik 

Bölgeler Partisi'ne (DBP) geçen Belediye Meclis üyesi Naim Karadaş, DBP'ye geçtiğinden bu 

yana AKP'li Belediye Başkanı Osman Belli ve yardımcısı Nurettin Kaya tarafından tehdit 

edildiğini iddia etti. DBP'ye geçmeden önce baskı ve tehditlerin olmadığını ifade eden 

Karadaş, DBP'ye geçtikten sonra kendisine sürekli bir baskının uygulandığına dikkat çekerek, 

görüşmek için gittiği Başkan Yardımcısı Nurettin Kaya tarafından tehdit edilerek belediye 

binasından kovulduğunu söyledi. (05.04.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da devam eden seçim çalışması kapsamında kentte dolaşan HDP anons aracı, 

Merkez Sur ilçesinde bulunan Çarşı Karakolu önünde polislerce durdurularak, içinde bulunan 

yurttaşlar tehdit edildi. Polisin kendilerine dönük tehdit ve hakaretlerini anlatan anons 

aracının şoförü Tahsin Fidancı, "Sur Ġlçe Kaymakamlığı'nın önünden geçerken izin 

kağıtlarımız olmasına rağmen polislerce durdurularak, bize 'dolaĢmanız yasak' denildi. Ġzin 

kağıdımızı gösterdikten sonra yolu açtılar" dedi. Kaymakamlık binası önünden Sur Çarşı 

Karakolu'na kadar gittikten sonra polislerce tekrar durdurulduklarını anlatan Fidancı, 

"Polisler bizden yanımızda bulunan Abdullah Öcalan posterini istediler. Biz de vermeyince 

aracımıza el konulacağı Ģeklinde beyanlarda bulundular. Aramızda tartıĢma devam ederken 

araçta bulunan Baran Ġpek isimli arkadaĢımız polislerin tehditlerine maruz kaldı" şeklinde 

konuştu. Polislerin tehdidine maruz kalan ve yaklaşık 7 ay önce Diyarbakır'da meydana gelen 

toplumsal bir olayda polis kurşunuyla bacağından yaralanan Baran ipek isimli yurttaş ise 

yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Beni daha önceden tanıyan polis 'hangi ayağından 

yaralandın' diye sordu. Ben de sol bacağımdan yaralandım Ģeklinde cevap verince, bana 

'Merak etme sen bir kurĢun daha yiyeceksin' dedi." (02.05.2015 /  DĠHA) 
 

*Kars'ın Örnek Mahallesi'nde çocuğu ile birlikte yalnız başına yaşayan Meryem Çalış isimli 

kadının, HDP'ye oy verdiği gerekçesiyle tehdit edildiği ve gece saatlerinde evine taşlı saldırı 

düzenlendiği ileri sürüldü. Kapısına gelen AKP kadın kolları çalışanı kadınların kendisine 

"Kime oy veriyorsun" diye sorduğunu aktaran Çalış, "Kendime oy veriyorum. Kürt halkının 

partisine oy veriyorum, dedim" demesi üzerine AKP'lilerin hakaret ve tehditlerine maruz 

kaldığını söyledi. Tartışmanın dozunun yükselmesinden kaynaklı AKP'lileri kapıdan 

kovduğunu, AKP'lilerin giderken sürekli tehditler savurduğunu belirten Çalış, "Evin önünde 

çekip gittiler. AkĢam saatlerinde tekrar geri döndüler. Kapıyı çaldılar. Ġkisi kadın, birkaç 

erkek beni kapıdan çekerek darp etmeye baĢladı. 'Senin dilin çok uzamıĢ kısaltmak lazım' 

dediler. 'Sen PKK'ye oy veriyorsun. PKK senin çocuğunu dağa götürecek, seni öldürecek' 
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dediler" diye konuştu. Çocuğu kucağındayken Y.B. isimli kişi ile kadınların saldırarak 

kendisini darp ettiğini dile getiren Çalış, "Polis çağıracağımı söyleyince, 'Polis zaten bizden' 

dediler. Y.B isimli kiĢi 'AkĢam seni öldürmeye geleceğiz' deyip gitti. Gece saat 02.00'de büyük 

bir sesle uyandım. Cam kırıldı. DıĢarıdan sesler geldi. Korkudan bakamadım bile. Sabah 

polisleri aradım, tutanak tutup gittiler" diye belirtti. (03.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Erzurum‟da Eftelya Kültür ve Sanat Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen 

“Barış ve Özgürlük Gecesi”‟nin polis tehtidine maruz kaldığı belirtildi. Merkez Palandöken 

ilçesi Kayakyolu semtinde bulunan Osmanlı Royal Düğün Salonu‟na 2 hafta öncesinden 

kaparo verip sözleşme yapılmasına rağmen son saatlere doğru salon sahibinin organizatörlere, 

“Polis ve bir grup beni tehdit ediyor. Salonu size veremem” diyerek, sözleşmeyi iptal etti. 

Görüşmek için tekrar salona giden dernek yöneticileri ise salon sahibinin salonun kapısına, 

“Kederimizden dolayı kapalıyız” notu yazarak, salonu kapattığını ifade etti. (06.05.2015 /  

DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Fatih Paşa, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Savaş ve Saray Kapı 

mahalleri ile Yenişehir'e bağlı Şehitlik Mahallesi'nde yapılan düzenlenen ev baskınlarında, 

yurttaşların polis tarafından tehdit edildikleri belirtildi. Sur'a bağlı Savaş Mahallesi'nde polis 

tarafından, mahallelinin ortak kullandığı bir deponun duvar ve kapısına da sprey boya ile "T.C 

burada" yazılamaları yapıldığı belirtildi. Savaş Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskında 

kardeşi Şiyar Sincar'ın gözaltına alındığını söyleyen Nusret Sincar, polislerin kapıyı kırıp içeri 

girdiklerinde arama iznini görmek istediğini, ancak polislerin kendisine kafa sallayarak "Biz 

sana şimdi izin kağıdını göstereceğiz" şeklinde tehdit ettiğini söyledi. Akrep aracında kardeşi 

Sincar'ın darp edildiğini söyleyen ağabey Sincar, "Evlerimizi basıp kapılarımızı kırıyorlar 

sonra da evlerimizin kapılarına 'T.C burada' yazıyorlar. Biz savaĢ istemiyoruz ama savaĢ 

diyorlarsa savaĢmasını da biliriz" diyerek tepki gösterdi. (08.05.2015 /  Ozgur-

gundem.com) 

  

*13.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Baran Ġpek, Ģu beyanlarda bulundu: 

“28.11.2014 tarihinde Diyarbakır ili sur ilçesi Melikahmet caddesinde iki arkadaĢımla 

gezerken polisin göstericilere müdahale etmesiyle göstericiler arasında kaldık. Göstericilerin 

arasında kaldığımız esnasında polis beni hedef alarak ateĢ etti. Polis beni hedef alarak 3 el 

ateĢ etti. Bunun sonucunda sol bacağımdan, cinsel organımdan ve sağ böbreğimin 

boĢluğundan ağır bir Ģekilde yaralandım. Beni tanımadığım kiĢiler hastaneye kaldırdı. 

Hastanede ağır halde yaralı olmama rağmen sadece yaralarıma dikiĢ yapılıp taburcu 

edildim. Hastanede taburcu olduğum gibi hastaneye gelen polisler tarafından Tem e 

götürüldüm. Tem de sorguya alınıp tehdit edildim ve bilmediğim evraklar imzalatıldı. 

Hastalığım yüzünden ne imzaladığımı bilmiyorum. En son bir hafta önce HDP seçim konvoyu 

aracının önünde ismini bilmediğim ama görürsem tanıyabileceğim 170-175 cm boy 

uzunluğunda, 75 -80 kg civarı ağırlıkta olan bir Yunus polisi yanıma gelerek „Senin burnun 

yanmamıĢ mı, 3 kurĢun yedin 4.sünü de yersin‟ diyerek ölümle tehdit etti. O sırada yanımda 

arkadaĢlarım da vardı. Beni yaralayan ve tehdit eden ismini bilmediğim polislerden 

Ģikâyetçiyim. Can güvenliğim olmadığından ivedilikle iĢlem yapılarak beni tehdit eden 

Ģahısların tespit edilerek haklarında gerekli soruĢturmanın baĢlatılmasını ve cezalandırılması 

için kamu davası açılmasını talep ederim. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde tespit 

edilecek sorumlular hakkında gerekli soruĢturma iĢlemlerinin yürütülmesini talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*Diyarbakır‟da gerçekleşen silahlı saldırıların ardından, Merkez Bağlar ilçesi Şêx Şamil 

Mahallesinde çok sayıda evin kapısına sprey boyayla çarpı işareti atılarak, birer adet av tüfeği 

mermisi konuldu. (10.06.2015 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

  

*12.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fuat YaĢar, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Diyarbakır‟da yaĢanan silahlı saldırılarla ilgili Twitter hesabımdan „kontralar her yeri 

tarıyor, kimsenin can güvenliği yok‟ paylaĢımı yaptım. Bunun üzerine 20 den fazla Twitter 

kullanıcısı beni ölümle tehdit etmeye baĢladı. Ailemi ve beni tanıdıklarını zamanı geldiğinde 

beni öldüreceklerini söylediler. Ölüm tehditlerinin yanında hakaret ve küfür de ettiler. Bu 

tehditleri savuranlardan ve beni öldüreceklerini söyleyenlerden Ģikâyetçiyim. Zira ben bir 

gazeteceyim her Ģeyden önce de insanım Twitter paylaĢımımı da insani duygularla kimsenin 

ölmemesi isteğiyle yaptım. Ancak beni tehdit edenler sanki silahlı saldırıyı kendileri 

yapıyormuĢlar gibi saldırganlaĢmıĢlardır. Ben bir gazeteceyim görevim olan biteni eksiksizi 

ve doğru bir Ģekilde kamuoyuna yansıtmaktır. Ancak aldığım bu ölüm tehditlerinden dolayı 

psikolojim bozuldu. Birçok habere gidemiyorum. Hareket alanım daraldı. Her an 

öldürülebileceğim korkusuyla yaĢıyorum. Bu yüzden beni ölümle tehdit edenlerin tamamından 

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

ġubesi) 
 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Lalebey Eşit Özgür Yurttaş Derneği'ne özel hareket 

polisleri baskın düzenledi. Baskında Muaz Araz Kadri Altın, Mehmet Sarar ile soyadı 

öğrenilmeyen Sezai isimli yurttaşlar gözaltına alındı. İhbar olduğu gerekçesiyle yapılan 

baskında gözaltına alınan yurttaşlar, alınan ifadelerinin ardından bırakıldı. Gözaltına alınıp 

bırakılan dernek yöneticisi Muaz Araz, götürüldükleri emniyette polis amirinin, "Dernekte ne 

iş yaptığınızı, neler çevirdiğinizi iyi biliyoruz. Gün gelecek, devran dönecek, hesabı 

sorulacak" tehdidinde bulunduğunu savundu. (19.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Van'da, polis tarafından evi basılan Turan Ediş, eve baskın yapan özel hareket timleri 

tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Ediş, İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey 

Mahallesi'nde bulunan evlerinin, sabahın erken saatlerinde özel harekat timleri tarafından 

kapılar kırılarak basıldığı söyledi. Kafasına silah dayandığını ifade eden Ediş, polislerin "Ya 

kardeĢinin yerini söylersin ya da burada kafana sıkar ve Turan'ın Ferman tarafından 

öldürüldü süsünü veririz" tehdidinde bulunduğunu ileri sürdü. (25.07.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis‟in Güroymak ilçe Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü ve Tüm Bel-Sen 

İşyeri Temsilcisi olan İslim Uçan isimli yurttaş, 28 Temmuz günü özel numaralardan aranarak 

"Ayağını denk al. Kim vurduya gitmeyesin. O makineleri sana yedirdiğimizde kim 

olduğumuzu öğrenirsin" şeklinde tehditlerde bulunulduğu iddia edildi. Uçan, Güroymak 

Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (30.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

  

*31.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran S.L., Ģu beyanlarda bulundu: “IġĠD‟in çeĢitli 

internet sitelerinde (twitterda useme_kurdi adlı kullanıcı)  ve diğer internet sitelerinde hiçbir 

alakam olmadığı halde beni YDG-H ile irtibatlandırıp benim fotoğrafımı yayınlatarak infaz 

edilmem yönünde paylaĢımlar yapılmıĢtır.  Bu sebeple can güvenliğimden endiĢe 

duyduğumdan Tem ġubeye gidip Ģikâyetçi oldum. Can güvenliğim tehlikede olmasına rağmen 

herhangi bir iĢlem yapılmamıĢtır. Belirttiğim sebepler göz önünde bulundurularak öncelikle 

can güvenliğimin sağlanması ve beni hedef göstermek suretiyle can güvenliğimi tehlikeye 

sokanlar hakkında gerekli cezai iĢlemlerin ivedilikle yapılması gerekmektedir. Yukarıda 

belirttiğim hususlar çerçevesinde savcılığınızca resen toplanacak deliller neticesinde 
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sorumluların tespiti ve cezalandırılması için kamu adına dava açılmasını arz ve talep 

ederim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'da farklı mahallelerde oturan Gülnur Engin ve Necat Karsu kardeşlerin evleri 

kırmızı boya ile işaretlendi. Ayrı mahallelerde bulunan evlere aynı saatte ve aynı boya ile 

çarpı işareti atıldı. Polislerin üç gün önce Necat Karsu'ya ait Kayapınar ilçesinin Öz Opkar 

sitesinde bulunan evinin fotoğraflarını çektiği bildirildi. İki aydır Diyarbakır'a yerleştiğini 

söyleyen Necat Karsu, herhangi bir düşmanının olmadığını belirterek, "Evlerimiz bilinçli 

olarak işaretlendi" dedi. (09.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Güçlükonak Bölük Komutanlığı'ndan gelen bir telefon ile karakola çağrıldığını 

belirten Şerif Şen isimli yurttaş, karakola gittiğinde askerlerin kendisini Binbaşı Ali Öksüz'ün 

yanına götürdüğünü aktardı. Yanına götürüldüğü Öksüz'ün kendisine 'PKK hakkında neden 

bana bilgi vermiyorsun. PKK burada cirit atıyor, senin haberinin olmaması imkânsız' dediğini 

söyleyen Şen, kendisinin ise PKK hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını yanıtını 

verdiğini belirtti. Bunun üzerine Öksüz'ün kendisini 'Bölgede askerin başına en ufak bir şey 

gelirse kendini ölmüş bil' diye tehdit ettiğini iddia eden Şen, Öksüz hakkında Cizre 

Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (19.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*19.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vedat Irmak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“19.08.2015 tarihinde sabah saat 6.30 civarında babamın evine 7 maskeli ve kalkanlı, elinde 

balyoz olan polisler tarafından içeri girerek yere yatırdılar. Evini aramaya baĢladılar. Ayrıca 

tehdit ederek “ baĢınızı kaldırırsanız vururuz” dediler. Ablam onlara evi arama gerekçelerini 

sordular. Onlarda babamın basın açıklamasında bulunduğundan kaynaklı olarak gözaltına 

alacakları söylediler. Babamı alıp götürdüler. DıĢarıda 10 „a yakın polis vardı. Havada da 

helikopter dolaĢıyordu. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*18.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Necat Karsu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“15.08.2015 tarihinde kimliği belirsiz kiĢi ve ya kiĢiler tarafından kapımıza bir tehdit mektubu 

bırakıldığını oğlum bize mektubu getirirken fark ettik. Daha öncesinde de kapımıza çarpı 

iĢareti konulmuĢtu. Bu kiĢiler kimler olduğunu ve bizi neden tehdit ettiğini bilmiyoruz. Ayrıca 

mektupta bütün aile fertlerimizin ismi geçmektedir. Mektup ekte sunulmuĢtur. Bu kiĢilerin 

ailemize zarar vermelerinden korkuyoruz. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, polisin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Ümit Kurt‟un 

öldürülmesini protesto eden çocuklara gaz bombaları ile müdahale eden polis, 12 yaşındaki 

Muhammed Soğat‟ı gaz bombası ile yüzünden vurarak yaraladı. Hastahaneye kaldırılan 

Soğat‟ın durumunun iyi olduğu belirtildi. (07.01.2015 / DĠHA / Ġmctv.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesinin yıldönümü 

dolayısıyla bir grup genç protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylem yerine çok sayıda zırhlı araçla 

gelen polisler, gençlere gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu.  
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Müdahale sırasında 18 yaşındaki Mehmet Elçi polis tarafından tüfekle açılan ateş sonucu 

sırtına aldığı saçma mermiler ile yaralandı. Yaralanan Elçi, Cizre Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı.  (11.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'te, 35 çocuğun polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen amacıyla 

öğrenciler, Dumlupınar mahallesinde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu önünde caddeyi 

trafiğe kapatarak yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Protesto eylemi yapan çocuklara sert bir 

şekilde müdahale eden polis, müdahale sırasında 12 yaşındaki S. C. İsimli çocuğu, başına 

isabet eden gaz fişeği ile ağır yaralandı. S.Ç., Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (25.01.2015 

/ DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesinde belediye binası önünde, Kobanê'nin özgürlüşmesini kutlamak 

amacıyla bir araya gelen yüzlerce yurttaş şölen düzenledi. Şölen alanında bulunan pankart ve 

posterleri gerekçe gösteren polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombası, tazyikli su 

ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polis, Belediye Eş Başkanı 

Safure Güneş'i coplarla darp etti. Başına aldığı cop darbeleri üzerine baygınlık geçiren Güneş, 

İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (28.01.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Van'ın Özalp ilçesinde, PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getirilişinin yıldönümünü 

protesto etmek amacıyla DBP ve HDP ilçe örgütleri öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce 

kişiye polis cop, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 

Özalp Belediyesi Eş Başkanı Şerafettin Özalp'in atılan gazlardan etkilenme sonucu, DBP İlçe 

Eş Başkanı Yakup Almaç ise polis tarafından darp edilmesi sonucu yaralandı. (13.02.2015 / 

DĠHA / Habervantv.com) 

 

* Erzurum Merkez Yakutiye ilçesi Mahalle başı semtinde, DBP ve HDP tarafından PKK 

Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla 

düzenlenen eyleme polis, biber gazı ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Müdahalede 

6 yurttaş, plastik mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. (15.02.2015 / Milliyet.com.tr)  

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 15 Şubat komplosunu kınamak için Feridun, Bahçelievler, 

Tekel ve Konak mahallelerinde yapılan meşaleli yürüyüşlere, Diyarbakır'dan da getirilen 

takviye ekiplerle zırhlı araçlar eşliğinde polisler tarafından müdahale edildi. Gençlerinde 

karşılık vermesi üzerine çıkan olaylarda, Jandarma Taktik Alay Komutanlığı'ndan caddeye 

rast gele atılan gaz bombaları Ramazan İnanç (29) adlı yurttaşın başına isabet etti. 

(15.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'ndeki Vangölü Anadolu Meslek Teknik Lisesi'ni basan 

polislerin okula ait güvenlik kameralarına el koymaya çalışması ile başlayan çatışmalar 

polisin çekilmesiyle birlikte son buldu. Onlarca zırhlı araç eşliğinde okula saldıran polis 

okulun kapı ve pencerelerini kırdı. Okulun arka kapısını kırarak içeri girmeye çalışan polis 

bina içerisinde gerçek mermi kullandı, öğreniciler polislere okul binasının camlarından masa 

sandalye ve taş atarak karşılık verdi. Polis takviye zırhlı araçlar ile tekrar okul bahçesine 

girerek öğrencilere tazyikli su ve biber gazı sıktı. Polis müdahalesi sonrasında 8 öğrenci 

ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 6 öğrenci de mahalle sakinleri tarafından özel araçlar 

ile hastanelere götürüldü. (16.03.2015 / DĠHA / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*Siirt‟te, Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟nda IŞİD çeteleri ile savaşırken yaşamını yitiren 

YPG'li Nurettin Kılgı'nın toprağa verilmesinin ardından, Hürriyet İlk ve Ortaöğretim Okulu 
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ile mezarlık arasında TOMA ile konumlanan çevik kuvvet polisi tarafından cenaze töreninden 

ayrılan çocuklara "taş attıkları" gerekçesi ile tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. Müdahale 

sırasında okul bahçesinde bulunan 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencileri Fatma Şipal ile Sevda 

Özhan, tazyikli suyun etkisiyle yaralandı. Yaralı çocuklar ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi 

Acil servisine kaldırıldı. (13.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Batman Üniversitesi'nde, 2 öğrenci arasında yaşanan tartışma üzerinde başlayan gerginlik 

sırasında öğrencilerin polis tarafından darp üzerine protesto gösterisi düzenledi. Batman 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aydın Durmuş'a yaşananları anlatmak istedikleri sırada, 

rektörlük binasına giren çevik kuvvet polisi ve sivil polislerin biber gazlı müdahalesine maruz 

kalan öğrenciler darp edilerek ve yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Polisin rektörlük 

odasındaki müdahalesi devam ettiği sırada, çevik kuvvet polislerinin müdahalesini protesto 

eden başka bir öğrenci grubu da, yine polislerin plastik mermili müdahalesine maruz kaldı. 

Müdahale sonucu 18 öğrencinin gözaltına alındı. Yaşanan olaylar üzerine Batman 

Üniversitesi Rektörlüğü de, Pazartesi gününe kadar eğitime ara verdi. (07.05.2015 /  

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

*Mardin'in Midyat ilçesinde, DEM-GENÇ üyesi gençler tarafından Xwedî Derkeve (Sahip 

Çık) sloganı başlatılan kampanya çerçevesinde HDP'ye destek amacıyla yürüyüş 

gerçekleştirdi. Gençlerin düzenlediği yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahale ile başlayan 

olaylarda yaralanan 3‟ü ağır 5 genç Midyat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına 

alınırken, Şeyhmus Bakar, Sedat Kaya, Ümit Yadikar  isimli gençler gözaltına alındı. İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gençler, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

(09.05.2015 /  JĠNHA / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Botan Gever kod adlı YPG militanı Mazlum Altekin için 

düzenlenen cenaze törenine polis gaz bombaları, tazyikli su ve ses bombalarıyla müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında polisin attığı gaz bombası kapsülünün, başına isabet etmesi 

sonucu 14 yaşındaki F.Ö. isimli çocuk yaralandı. F.Ö., kaldırıldığı Yüksekova Devlet 

Hastanesi'ndeki yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. (19.05.2015 /  DĠHA) 
 

*Bingöl kırsalında 10 Şubat 2015 tarihinde kış üstlenmesi esnasında yaşamını yitiren 2 HPG 

militanından Agit Kop kod isimli Fehmi Yılmaz'ın cenazesini toprağa vermek üzere Muş'un 

Varto ilçesinde götüren kitle, Varto'ya 50 kilometre kala durduruldukları askerlerin 

müdahalesi ile karşılaştı. Plastik mermi ve gaz bombaları ile gerçekleşen müdahale sonrası 

birçok yurttaş yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden gaz kapsülü ve plastik mermiler ile 

yaralanan Kemal Aydemir, Coşkun Gül ve Tahir Demirel adlı yurttaşlar da Bulanık Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan Bilal Doğan, İsah Atan ve 

Şerafettin Çağlı isimli yurttaşlar ise Muş Devlet Hastanesi'ne, götürüldü. Kafasına aldığı 

darbe sonucu beyin ön dokusu hasar gören Şerafettin Çağlı adlı yurttaş, Elazığ Medikal Park 

Hastanesi'ne, aldığı darbeler sonucunda kafasında hasar meydana gelen Bilal Doğan ise 

Elazığ Fırat Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (22.05.2015 /  ANF / Ozgur-gundem.com) 
 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Havaalanı açılışı nedeniyle ilçeye gelen 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu protesto etmek 

isteyen gruba polis, gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli suyu ile müdahale etti. Müdahale 

sırasından Yeni Mahalle'de evinin önünde bulunan 10 yaşındaki Duran İşleyen adlı çocuk, 

polisin plastik mermi ile hedef gözeterek ateş etmesi üzerine gözünden yaralandı. (26.05.2015 

/  Ozgur-gundem.com) 
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*Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde askeri sevkiyata karşı çıkan yurttaşlara 

askerler, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Gaz bombalı saldırılar karşısında köy 

içerisine girmek isteyen yurttaşlara, askerler tekbir getirerek köyün girişinden iç taraflara 

doğru gerçek mermilerle ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Bedri Encü isimli yurttaş 

ayağından vurularak yaralandı. Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Encü tedavi altına 

alındı. (29.06.2015 / DĠHA / Cumhuriyet.com.tr / T24.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski'de katırların katledilmesine ve Şirik Yaylası'nın 

yasak bölge ilan edilmesine karşı yürüyüş düzenleyen Roboskililere, askerler müdahalede 

bulundu. Şirik Yaylası'nda gaz bombaları ve gerçek silahlarla gerçekleşen müdahalede İsa 

Encü adlı yurttaş, karnına isabet eden mermi ile yaralandı. Ağır yaralan Encü, Şırnak Devlet 

Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (06.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde protesto gösterisi düzenleyen 

gençlere polis, yoğun bir şekilde kullandığı gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale 

sırasında, aralarında çocuk ve hamile kadınların da aralarında bulunduğu 16 mahalleli yurttaş 

gazdan etkilenerek farklı hastanelere kaldırılırdı. (20.07.2015 / DĠHA) 

  

*Adıyaman‟da, Urfa‟nın Suruç ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırıya yönelik yürüyüşle 

protesto gösterisi düzenlenmek istendi. Kitlenin önü bir müddet sonra oluşturulan polis 

barikatı ile kesildi. Polis, kitlenin vazgeçmemesi üzerine tazyikli su ve biber gazlı müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile HDP İl 

Eşbalkanı Fahriye Akbaba, sıkılan gaz bombaları nedeniyle yaralanarak, hastanede tedavi 

altına alındı. (21.07.2015 / Radikal.com.tr / Ozgur-gundem.com) 
 

*Ağrı'da HDP öncülüğünde Suruç katliamını protesto etmek isteyen kitleye polis, gaz 

bombası, tazyikli su ve plastik mermilerde müdahalede bulundu. Müdahale sırasından HDP 

Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, DBP Merkez İlçe Eşbaşkanı Nevzet Ayna, DBP 

belediye meclis üyesi Melik Arpaç, Murat Aydemir yaralandı. (21.07.2015 / DĠHA / 

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

 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesinde protesto gösterisi düzenleyen gençler ile polis arasında çıkan 

olaylarda, 17 yaşındaki M.E.O. isimli bir çocuk, polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. 

Yaralanan çocuk kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından 

Diyarbakır'a sevk edildi. (27.07.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*TUHAD-FED öncülüğünde "Yüz binlerle Önderliğin özgürlüğü için yürüyoruz" sloganı ile 

Diyarbakır'dan Bursa‟nın Gemlik ilçesine yürüyüş eylemi gerçekleştirmek amacıyla, DBP 

Diyarbakır İl Örgütü bir araya gelen yüzlerce kişiye polis, biber gazı, plastik mermi ve 

tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 60 yaşındaki Mehmet Sait Çintosun 

isimli yurttaş göğsüne isabet eden 4 adet plastik mermiyle yaralandı. Polisin sıktığı biber 

gazının fişeği Şahin Güven'i (20) sağ gözünden yaraladı. Aynı saldırıda, ayağına plastik 

mermiler isabet eden Ömer Bilen isimli genç de yaralandı.  (01.08.2015 / Ozgur-

gundem.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40'ncı kilometresinde bulunan Şıne Köprüsü mevkiinde 

askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Andok Colemerg kod isimli HPG 

Hakkari Bölge Sorumlusu Barış Tekçe yaşamını yitirdi. Tekçe için Hakkari‟de düzenlenen ve 
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onbinlerce kişinin katıldığı cenaze törenine polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasından 3'ü kadın 9 kişi etkilendikleri gazdan dolayı Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükran Er (35) isimli kadın ise, saldırı esnasında duvardan düşerek 

yaralandı. (12.08.2015 / DĠHA / DHA / Haberturk.com) 

 

*Van'ın merkez Edremit ilçesine bağlı Şehit Fırat Mahallesi'nde, polis tarafından atılan gaz 

bombaları nedeniyle, Ferman ve Fatma Acar isimli yaşlı çift ile yanlarında bulunan 1 

yaşındaki torunları Linda isimli bebek, yoğun gaz nedeniyle zehirlenerek baygınlık geçirdi. 

Komşularının durumu fark etmesi üzerine evlerinden baygın bir şekilde çıkartılan çift ve 

torunları, olay yerinde çağrılan ambulans ile hastane götürüldü. Van merkez İpekyolu ilçesi 

Sürmeli Mahallesi'nde de, bir eve isabet eden gaz bombaları sonucu 4 kişi yaralandı. Ev 

sakini Nazmi Aslan, "AkĢam saat 22.00 gibiydi, 4 zırhlı araç sokağımıza girdi ve ardından 

hiç bir Ģey ortada yokken evimize tazyikli su ve gaz bombasıyla saldırıda bulundu. Evdekiler 

hepsi suyun ve gaz bombasının etkisiyle yere düĢüp bayıldılar" dedi.  (25.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi'nde, Cizre‟deki 

sokağa çıkma yasağını protesto eden genç bir gruba polis, gerçek mermi ve gaz bombalarıyla 

müdahalede bulundu. Müdahale sonucu ismi öğrenilemeyen bir çocuk, karnına isabet eden 

kurşunla yaralandı. İsmi öğrenilemeyen bir yurttaş ise, yine müdahale sonucu yaralandı. 

(07.09.2015 / DĠHA) 

 

*Antep‟in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, Cizre‟deki sivil ölüm olaylarını slogan ve 

gürültü eylemleri ile protesto eden yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla 

müdahalede bulundu. Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde ki müdahale sırasında 10 

yaşındaki Kemal Kusur isimli çocuk polisin attığı gaz bombasının yüzüne isabet etmesi 

sonucu yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu 

oldu. (12.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağını protesto eden 

yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında HDP Diyarbakır 

Milletvekili Çağlar Demirel bir cismin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ayağından 

yaralanan ve atılan yoğun gaz nedeniyle nefes almakta zorluk çeken Demirel, hastaneye 

kaldırılarak tedavi altına alındı. (13.09.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde HDP ve DBP tarafından Mitani Kültür Merkezi bahçesinde 

düzenlenen yüzlerce yurttaş tarafından gerçekleştirilen şölene polis gaz bombaları ile 

müdahalede bulundu. Müdahale sırasında kültür merkezinin önünden motosikletiyle geçen 

Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazeteleri dağıtımcısı Seyithan Çelik'in başına isabet gaz 

kapsülü nedeniyle, ağır yaralandı. Çelik, kanlar içinde Nusaybin Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (20.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*23.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Nesih Ekinci, Ģu beyanlarda 

bulundu: “20.04.2015 tarihi saat 10.30 civarında Selahattin Eyyübi Hastanesi Fizik Tedavi 

Polikliniği muayene olmak için gittim. Doktor da bana tedavi amacıyla 25.05.2015 tarihine 

gün verdi. Kolumun uyuĢtuğunu ve hemen tedavisi yapılmazsa felç riski olduğunu söyledim. 

Ancak onlarda bir baĢkasının sırasını değiĢtiremeyeceğini söylediler. Bende Ģikâyette ve 
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tedavimin aciliyettinden kaynaklı baĢhekime gitmeye karar verdim. Ancak sergi olduğunu ve 

beklemem gerektiğini belirttiler. Bende yarım saatte kadar bekledim. BaĢhekimin makamına 

geçtiğini görünce görüĢmek için hazırlandığımda siyah giyimli bir kadın Ģikâyetimi anlattı. 

ġikâyetlerimi anlatmaya baĢladığım andan sonra güvenlikçiler içeri girer girmez beni darp 

etmeye baĢladılar. Ne olduğunu anlamadım. Bana Ģiddet ve darpta bulunan güvenlikçilerden 

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

Diyarbakır ġubesi) 
 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan Bayraktar İlköğretim Okulu'nda okuyan 6'ncı sınıf 

öğrencisi A.Ö.'nün, öğretmeni tarafından darp edildiği ve okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi. 

İddiaya göre; 12 yaşındaki A.Ö.'nün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde arkadaşları ile 

Kürtçe konuştuğu için dersin öğretmeni Ö.A., A.Ö.'yü yanına çağırarak tokat attı. Dersin 

öğretmeni Ö.A.'nın, ardından A.Ö.'yü sınıftan çıkararak, "Artık okul hayatın bitti. Ben burada 

bulunduğum sürece sana okul yüzü haram" sözlerini sarf ettiği ve A.Ö.'yü sınıfa bir daha 

almadığı iddia edildi.  Öğrenci velisini arayan Ö.A.'nın, "Çocuğun okulda Kürtçe konuĢuyor. 

Bir daha gelmesin" dediği iddia edildi. Konuya dair bilgi veren A.Ö. babası Abdulhamit 

Özmen, "Öğretmen bana bir daha gönderme dedi. Ona nedenini sorduğum zaman ise bana 

'Oğlun bana Kürtçe küfür etti' dedi. Oğluma sorduğumda ise bana 'Baba arkadaĢımla Kürtçe 

konuĢuyorduk. Beni yanına çağırarak bana 'niye küfür ediyorsun?' dedi ve ardından bana 

tokat atıp, sınıftan çıkardığını söyledi" ifadesinde bulundu. Okul yetkilileri yaşandığı iddia 

edilen olayı doğruladı. (13.03.2015 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, Yenişehir İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki 

Rober Arda Uluğtürkan'nın, derse geç gittiği gerekçesiyle okul müdürü tarafından darp 

edildiği iddia edildi. Kırılan kolu hastanede alçıya alınan Uluğtürkan'nın babası Nihat 

Uluğtürkan, okul müdürünün çocuğunun kolunu kırdığını iddia ederek okul müdürü hakkında 

Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (13.03.2015 / DĠHA /  Sanliurfahaber.com) 

 

 

 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarından 2 çocuk 

gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 çocuktan biri serbest bırakılırken, 17 yaşındaki M.G. 

ise, "patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (01.01.2015 / DĠHA)  

 

*Diyarbakır‟ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde, yeni yılı kutlayan kalabalık gruba 

polis, tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 4 kişi gözaltına alındı. 

(01.01.2015 / Milliyet.com.tr / T24.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, polis müdahalesi sonrasında çıkan olaylarda 5'i çocuk 6 kişi 

gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından 

S.A (12) isimli çocuk emniyette serbest bırakılırken, Adliyeye sevk edilen 5 kişi‟den A.A. 
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(19), M.E.E. (14) ve M.T. (17) tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  

(02.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari‟nin Şemdinli ilçesinden Yüksekova seyahat ettiği sırada Uzunsırt Karakolu arama 

noktasında askerler tarafından gözaltına alınan Feyyaz Şen (24) isimli yurttaş, çıkarıldığı 

adliyede hakkında "Örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle açılan davadan aldığı 2 yıl 7 ay 

cezanın onanması nedeniyle tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (05.01.2015 / 

DĠHA) 

 

*Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a Özgürlük imza kampanyasına 

katıldıkları ve haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle Kızıltepe Belediye Eş Başkanları İsmail 

Ası ve Leyla Salman Kızıltepe gözaltına alındı.  (05.01.2015 / Radikal.com.tr / Taraf.com.tr 

/ Ġmctv.com.tr) 

 

*Batman‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a Özgürlük imza kampanyasına katıldıkları 

gerekçesiyle Belediye Eş Başkanı Gülistan Akel, belediye meclis üyeleri Hülya Baltaş, 

Hamide Çelik ve belediye personeli 6 yurttaş gözaltına alındı. (05.01.2015 / Radikal.com.tr / 

Taraf.com.tr / T24.com.tr) 

 

*Erzincan'da 2 Ocak‟ta, öğrencilerin kaldıkları ev ve yurt odalarına baskın düzenleyen polis, 

27 öğrenciyi gözaltına aldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde götürülen 27 öğrenciden 13‟ü 

bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki tamamlanan 

işlemlerin ardından Erzincan Adliyesi'ne sevk edilen 14 öğrenciden Özel Kaya, Ercan 

Ekmekçi, Burak Nergiz, Zozan Çiçek, Hacer Özbay, Songül Yiğit, Dilan Oral, Sinan Çakır, 

Remzi Durmaz, Ayşe Aslan ve Şeyman Önal, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

Tutuklanan 11 öğrenci Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (06.01.2015 / DĠHA)  

 

*06.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Akın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Ramazan Akın, 31.12.2014 (yılbaĢı gecesi) dıĢarı çıktı. AkĢam Ofiste bilmediğimiz 

bir nedenden dolayı polisler tarafından arkadaĢları ile birlikte gözaltına alındı. Polisler 

kendilerine taĢ attıkları, bu nedenle gözaltına aldıklarını daha sonra bize söylediler. 

Karakolda yaklaĢık 5-6 saat kaldılar. Sabaha karĢı 4 gibi ben oğlumu almaya gittim. Oğlum 

daha sonra serbest bırakıldı. Bana da 189 TL para cezası kesildi. Bu cezaya ve polisin 

tutanağında belirttiği suçlamaya itiraz ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'da yaşayan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, polis tarafından evine 

düzenlenen baskında gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından serbest bırakılan 

Geerdink'in, Twitter üzerinde yaptığı paylaşım ve yorumlardan dolayı gözaltına alındığı 

belirtildi. (06.01.2015 / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr / Sabah.com.tr) 

 

*07.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Tuncay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum M. Yasin Tuncay, 31 Aralık 2014 tarihinde yani yılbaĢı gecesi, Ofis Semtine giderken 

polisler tarafından taĢ attığı gerekçesiyle yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Karakolda 3 

saat kaldıktan sonra serbest bırakılan oğlumla ilgili tarafımıza 189,00 TL Ġdari para cezası 

kesilmiĢtir. YılbaĢı gecesi Ofis Semtinde olaylar olmuĢ ve oğlum olaylara katılmadığı halde 

yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Oğlum engelli olup, herhangi bir eyleme katılmamıĢtır. 

Polis tarafından haksız bir Ģekilde yakalanan oğluma bir de idari para cezası kesilmiĢtir. 

Tarafımıza kesilen idari para cezasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yukarıda 



 

 

 119 

belirtilen kanun hükmüne aykırı olarak tarafımıza idari para cezası kesilmiĢtir. Hâlbuki 

kanuni ve hukuki dayanak olmadan kabahat yaratılmayacağı gibi ceza da verilemez. Bu 

sebeple tarafımıza verilen idari para cezasının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı 

bulunmamaktadır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde "Berkin Elvan'ın Uğur Kaymaz'ın katilleri 

yakalansın. Adalet istiyoruz. Kürdistan Halk Cephesi" yazılı bildiri dağıtmak isteyen gençlere 

polis müdahale etti. Gençlerin bildirileri dağıtmak istemesi üzerine gençler, polis tarafından 

darp edilerek gözaltına alındı. 20 genç Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(07.01.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)  

 

*Batman‟da, "Öcalan'a Özgürlük" kampanyası çerçevesinde Gap Mahallesi'nde çalışma 

yürüten Esma Efetürk, Nevaf Taş, Hayriye Kapalıgöz, Özgün Çınar ve Yunus Aslan isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü‟ne götürülen 5 kişi, ifadelerinin 

alınmasının ardından serbest bırakıldı. (07.01.2015 / Ozgur-gundem.com)  

 

*Hakkari‟nin Şemdinli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında C.K, S.A, 

M.D. ile B.Ç. isimli yurttaşlar gözaltına aldı. Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 

gözaltına alınana 4 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (08.01.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin‟in Mazıdağı ilçesinde 6-8 Ekim olaylarına katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından 

düzenlenen ev baskılarında 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 8 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Mazıdağı Cumhuriyet 

Başsavcılığı‟nın üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 8 kişi arasında bulunan M.F.A., İ.Y. ve 

D.A. isimli yurttaşlar tutuklandı. (08.01.2015 / Milliyet.com.tr)  

 

*Dersim‟in Atatürk Mahallesi'nde kartopu oynadıkları sırada kara "Bijî PKK" ve "Biji HPG" 

yazdıkları iddia edilen Şahan Can, Saadettin Süslü ve Mehmet Yüce isimli üniversite 

öğrencileri, Dersim Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

(08.01.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

  

*Siirt'te, YPJ'li Vasfiye Altay için kurulan taziyeye yürümek isteyen yüzlerce kişiye polis, gaz 

bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında DBP'li İl Genel Meclis 

üyesi M. Emin Çeçen ve H.A., A.D. isimli çocuklar gözaltına alındı. (09.01.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim'de, Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için düzenlenen anma etkinliğinde 

Zeynep Deli ve Önder Duman isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde 

tamamlanan sorgularının ardından Adliyeye sevk edilen Deli ve Önder, "örgüt propagandası 

yapmak" ve "örgüt lehine pankart taşıma" gerekçesiyle tutuklandı. (10.01.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*DBP Urfa İl Örgütü öncülüğünde, "Sömürgeciliği sök at, özgür mahalleleri yarat" sloganı ile 

gerçekleştirilen yürüyüşün ardından "Demokratik yaşamı inşa" adıyla çadır kurmak isteyen 

yüzlerce yurttaşa polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 5'i çocuk 

22 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (10.01.2015 / DĠHA) 

 

http://www.milliyet.com.tr/mardin/
http://www.milliyet.com.tr/mazidagi/
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*Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Kafkas 

Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Şakir Tanrıkulu gözaltına alınarak,  İl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (12.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan E.U. isimli 

öğrenci, 28 Aralık'ta Mahallebaşı kent meydanında yapılan Roboski katliamı anma 

etkinliklerinde "Roboski" konulu tiyatro gösteriminde oynadığı gerekçesiyle Kazım Karabekir 

Eğitim Fakültesi'nde polisler tarafından gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü siyasi 

şubeye götürüldü. (13.01.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Siirt'in Conkbayır Mahallesi'nde, Paris‟te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesinin 

yıldönümünde faillerin ortaya çıkarılmamasını protesto amacıyla bir araya gelen onlarca genç, 

Şeyh Süleyman Caddesi'nden Hayvan Pazarı'na doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyen gençlere 

polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında N.S. ve F.S. isimli 

yurttaşlar gözaltına alınarak, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (13.01.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

Şırnak‟ın Cizre ilçesinde, Cizre Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri, 12 

yaşındaki Nihat Kazanhan‟ın polis kurşunu ile katledilmesini protesto eden öğrencilere 

müdahale eden polis, 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 çocuk ise İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (15.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Başkale ilçesinde 13 Ocak'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Abdulgani 

Bozkurt, Latif Özkaya, Lokman Akgün ve Misevdin Beyhan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adliyesi'ne sevk edilen 4 yurttaştan Akgün 

serbest bırakılırken, Bozkurt, Özkaya ile Beyhan "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

(16.01.2015 / DĠHA) 

 

*Kars'ta, 12 Ocak‟ta gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Kafkas Üniversitesi 

Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Şakir Tanrıkulu, savcılığın itirazı üzerine bir kez daha 

gözaltına alındı. Evinde gözaltına alınan Tanrıkulu, çıkarıldığı adliyede "Örgüt üyesi olmak'' 

iddiasıyla tutuklandı. (16.01.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Kaymakamlık binası 

altında bulunan Şehit Murat Akançay Polis Karakolu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 

roketli saldırı düzenlendi. Ölü ve yaralının olmadığı belirtilen olay sırasında, ara sokakları 

ablukaya alan polis, isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaşı gözaltına aldı. (16.01.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 Ocak‟ta, özel hareket polisleri tarafından bazı 

mahallelerde düzenlenen ev baskınlarında Zeynel Andiç, Makbule Andiç, Muhlis Kocaman, 

Mustafa Demir, Erdal Özdemir ve Hakan Tanrıkulu isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. Gerekçesi öğrenilemeyen baskınlarda gözaltına alınan 6 kişi, Uluyol Polis Karakolu'na 

götürüldüğü öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen 6 

kişiden Zeynel Andiç, Makbule Andiç, Muhlis Kocaman, Mustafa Demir ve Hakan Tanrıkulu 

"Örgüte üye kazandırma" ve "Örgüte yardım" iddiası ile tutuklandı. (17.01.2015 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 
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*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Metin Kervan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “ġehir merkezinde bulunduğum sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı gözaltına 

alındım. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*Mardin‟in Dargeçit ilçesinde, HDP Dargeçit İlçe Örgütü binasına asılan posterin üzerinde 

YPG/YPJ bayrağı bulunmasını gerekçe gösteren polis, Rıdvan Yakut (24) isimli genci 

gözaltına aldı. Pankartı astığı için gözaltına alınan Yakut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (19.01.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, Kobanê protestolarına karıştıkları gerekçesiyle polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Demhat Cebe, Hamit Demirkısan, 

Abdulselam Atabey, Turan Ceylan ve Mehmet Ağırman gözaltına alındı. Emniyette 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, „Silahlı örgüt üyesi olma ve 

yasadışı olaylara katılma‟ iddiasıyla tutuklandı. (19.02.2015 / DHA / Radikal.com.tr) 

 

*Van'ın Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde 18 Ocakta, bir aracı durduran 

polisler araç içerisinde bulunan Reşat Kana, Fikret Kervan ile Seyfettin Martı isimli 

yurttaşları araçta molotofkokteyli bulundurduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 

yurttaşlar Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Emniyette 

tamamlanan işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen 3 kişiden Kervan ve Martı, "patlayıcı 

madde bulundurmak" iddiası ile tutuklanırken, Kana ise serbest bırakıldı. (20.01.2015 / 

DĠHA) 

 

*Hakkari'de, hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davada aldığı ceza Yargıtay 

tarafından onanan Tacettin Atan isimli bir genç gözaltına alındı. Adliye'ye çıkarılan Atan, 

tutuklanarak, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (21.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da 19 Ocak‟ta, Cizre'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla yapılması 

planlanan yürüyüş ile ilgili olduğu gerekçesiyle polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

10 yurttaş gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 2 kişi serbest 

bırakılırken, 8 kişi ise adliyeye sevk edildi. Alınan ifadelerin ardından 6 genç serbest 

bırakılırken, 2 genç ise "YDG-H üyesi oldukları" ve "Yol kapatıp, kimlik kontrolü yaptıkları" 

iddiasıyla tutuklandı. (21.01.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'da 19 Ocak‟ta, Cizre'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla kentte 

gerçekleştirilen yürüyüşün ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 çocuktan 2'si 

çıkarıldıkları mahkemece, "Polise taş attıkları" iddiasıyla tutuklandı. (21.01.2015 / DĠHA) 

 

*Kars‟ın Kağızman ilçe merkezinde biri çocuk 4 kişi, Kobanê olaylarına katıldığı 

gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟ndeki işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen 4 kişiden 16 yaşındaki E.K. serbest bırakılırken, Sinan Kılıç, Ramazan 

Kan ve Osman Tutkan “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanarak, Kars Cezaevi‟ne 

gönderildi. (21.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim‟in Cumhuriyet Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında YDG-H 

üyeleri oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Dersim Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (22.01.2015 / DĠHA) 
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*Siirt‟in Kurtalan ilçesinde, gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 4 çocuk gözaltına alındı. 

Çocuklara kabahatler kanunu kapsamında ceza kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

(22.01.2015 / AA / Haberturk.com) 

 

*Siirt'in Barış ve Dumlupınar mahalleri ve kenttin değişik bölgelerinde polislerce "taş 

attıkları" gerekçesiyle yaşları 10-15 arasında değişen 35 çocuk gözaltına alındı. Çocuk Şube 

Müdürlüğü'ne götürülen çocuklar, daha sonra serbest bırakıldı. (23.01.2015 / Radikal.com.tr 

/ Taraf.com.tr / T24.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
 

*Van'dan Erciş ilçesine doğru giden aracı durduran polisler, araçta bulunan DBP'li Erciş 

Belediye Meclis üyesi Güven Çalık, Hüseyin Işık, Engin Ulugana, Sadrettin Tunç ile ismi 

öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 5 kişi, Van Emniyet 

Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü. (23.01.2015 / DĠHA) 

 

*Ardahan'da, polis tarafında düzenlenen ev baskınlarında DBP İl Eş Başkanı Hakan Demirbaş 

ve Kars DBP İl yöneticisi Olcay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü öğrenci 8 kişi gözaltına 

alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 

kişiden Hakan Demirbaş, Olcay Kılıç, Merve Tekin, Selvi Yılan, Erdal Şaştı, Sinan Yılmaz ve 

Botan Alper "Örgüte üye kazandırmak" ve "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, 

Ardahan E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (23.01.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

  

*Bingöl‟de, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle başlatılan imza kampanyası 

çerçevesinde Dörtyol Saat Kulesi önünde kurdukları standta imza toplayan bir gruba polis 

müdahalede bulundu. Herhangi bir karar yada gerekçe sunmadan kurulan standı deviren 

polisler, Sıdık Yurtsever, Müzeyyen Arslan, Seyfi Bulut, Ali Cirit ve soyadı öğrenilemeyen 

Mahmut isimli stand görevlilerini gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İl Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi. (24.01.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim‟de, DBP Dersim Gençlik Meclisi Üyesi Umut Çongar, bindiği otobüsten polisler 

tarafından indirilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çongar, Paris'te katledilen üç 

Kürt kadın siyasetçiyi anmak için yapılan anmaya katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak, Dersim 

Cezaevi'ne götürüldü. (25.01.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Atmaca (Xawez) köyünde yaşayan köy sakinlerinin, köyün 

girişine astıkları "Hun xêr hatin Xawas e" pankartı askerler tarafından söküldü. Köye baskın 

düzenleyen askerler pankartı sökerek Sinan Şahar adlı yurttaşı gözaltına alındı. Şahar kısa bir 

süre sonra serbest bırakıldı. (25.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bitlis'te çarşı merkezinde Öcalan'ın özgürlüğü için imza toplayan 16 yaşındaki Y.C ve T.T il 

emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çocuklar, karakolda alınan ifadelerinin ardından serbest 

bırakıldı. (25.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'in Yeni Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a Özgürlük talebiyle imza 

topladıkları gerekçesiyle 6 yurttaş polis tarafından gözaltına alınarak, Siirt Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltındakiler, Emniyet Müdürlüğü‟nde alınan ifade işlemlerinin 

ardından serbest bırakıldı. (25.01.2015 / DĠHA) 
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*Şırnak'tan Cizre ilçesine gitmekte olan 7 çocuk Kasrik Beldesi'nde polislerin yol kontrolü 

yaptığı sırada gözaltına alındı. "Örgüt üyesi olma" şüphesi üzerine gözaltına alınan H.Ş, V.E, 

M.B.E, M.K, O.G, E.N, K.U., isimli 7 çocuk Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

(26.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman'da, 6-8 Ekim Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Hadi Ertaş, Musa Akın, Mehmet Salih Ekinci ve Kahraman 

Bayındır gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(28.01.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe  beldesinde askerler tarafından yapılan kimlik 

kontrolü esnasında gözaltına alınan yerel sanatçı Kamuran Kaya, karakoldaki işlemlerin 

ardından Bulanık Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında, katıldığı etkinliklerde söylediği şarkılar 

nedeniyle "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davada verilen 10 ay hapis 

cezasının Yargıtay tarafından onaylandığı öğrenilen Kaya, tutuklanarak, Muş E Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildi. (28.01.2015 / DĠHA/ ANF) 

 

*DBP Van İl eski Eş Başkanı Musa İtah, ehliyet başvurusu için gittiği Van Emniyet 

Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. İtah'ın daha önce yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında 

açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. (28.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Emin Mağrur, Cihat Başak, Bayram 

Işık ve Hüseyin Sunar isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 yurttaşın, yüzleri ve vücutlarının morluklar içinde 

görüldü. Alınan ifadelerin ardından Emin Mağrur ve Bayram Işık savcılıkta serbest 

bırakılırken, Cihat Başak ve Hüseyin Sunar ise nöbetçi mahkeme tarafından "örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. (29.01.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim'in Pertek ilçesi Pınarlar köyünde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 7 kişi 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (30.01.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Koçkıran Mahallesi ile Karaca köyünde, polis tarafından 

eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında Orhan Sarıboğa, Nevzat Şahin, Mikail Karaman, 

Mehmet Karaman ve Eyüp Yardımcı isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi, 

Uluyol Polis Karakolu'na götürüldü. (30.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan İnönü Caddesi üzerinde bir araya gelen bir grup genç 

gösteri düzenledi. Olay yerine gelen polis gençlere, tazyikli su ile müdahalede bulundu. 

Gençlerin taşlarla karşılık vermesi üzerine, polis ve göstericiler arasında olaylar çıktı. 

Çatışmaların yaşandığı yerin yakınında bulunan 14 yaşındaki S. Ç. isimli çocuk, polisler 

tarafından gözaltına alındı. (01.02.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan Mahalle 

Meclisi'ne Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskında, Meclis Başkanı Şefik Kılıç, 

M. Salih Kalır, Mehmet Bulut, Seyfettin Yakut, Şefik Yıldırım, Remzi Memiş ile isimleri 

öğrenilemeyen 4 genç gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi Diyarbakır TEM Şube 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette alınan ifadelerinin ardından 10 kişi daha sonra serbest 

bırakıldı. (01.02.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com)  
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*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis tarafından gözaltına alınan DBP Genel Merkez gençlik 

çalışanı Enver Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (01.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kahraman Erciyes isimli bir kişi polislerce gözaltına alındı. 

Hakkında açılan bir dava kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Erciyes, Diyarbakır 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (01.02.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak‟ın Bahçelievler Mahallesi'nde HDP'liler tarafından başlatılan 'Öcalan'a özgürlük' 

imza kampanyasına destek vermek amacıyla, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadirhan 

mahalleye geldi. Mahalleye gelen polis, Belediye Başkanı Kadirhan ve bareberindeki 9 kişiyi 

gözaltına aldı. (02.02.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Antep‟in Nizip ilçesinde 'Öcalan'a özgürlük' imza kampanyası ile ilgili çalışmalarda bulunan 

DBP Antep İl Eş Başkanı Cahide Mutlu, HDP il yöneticisi Mahmut Çelikay, HDP Nizip ilçe 

Eş Başkanı Erkan Şahin ve DBP Şehit Kamil İlçe yöneticisi Ali Aka, polis tarafından 

gözaltına alındı. (02.02.2015 / DĠHA)   

 

*Siirt‟te, 'Öcalan'a özgürlük' imza kampanyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Siirt Belediyesi 

Meclis Üyesi Şemsettin Aykaç, DBP Siirt Merkez İlçe Eş Başkanı Benda Erdemci ile HDP İl 

Örgütü yöneticileri Emin Açıkça ve Zeki Çalapkulu, polis tarafından gözaltına alındı. 

(02.02.2015 / DĠHA) 
 

*Dersim'in Pertek ilçesinde, 24 Ocak günü AKP İlçe binası ile 4 birahaneye molotofkokteyli 

atılması ile ilgili olarak 30 Ocak günü ilçeye bağlı Pınarlar köyünde gözaltına alınan 7 kişi, 

Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yöneltilen suçlamaları reddeden gençlerden 6'sı 

ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Anıl Ayçin isimli bir genç ise savcılığa çıkarıldı.  

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Ayçin, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

(02.02.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Siirt'in Dumlupınar mahallesinde, "Mobese kameralarına molotof ve taş attıkları, izinsiz 

gösteri" yaptıkları iddiasıyla 3'ü çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Emniyet 

Müdürlüğü TEM Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 4 

kişi sevk edildikleri adliyede, "kamu malına zarar vermek" ve "örgüt propagandası yapmak" 

iddiasıyla talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.Ö. (17) ile E.A 

(17) serbest bırakılırken, İ.K (17) ile Ömer Ç. (19) haklarında aynı gerekçelerle tutuklanarak 

Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  (02.02.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'da Kobanê'ye destek vermek amacıyla 6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eylemler e 

katıldıkları gerekçesiyle 8 kişi, savcılık kararı ile ifadeye çağrıldı. Aralarında DBP Ağrı 

Merkez İlçe Başkanı Nevzat Ayna'nın da bulunduğu 8 kişi, savcılık ifadelerinin ardından 

tutuklanma talebiyle Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, ifadelerinin 

ardından 5 kişiyi serbest bırakırken, DBP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Nevzat Ayna, Necati 

Aslan ile Halil Karaoğlan adlı yurttaşları ise "Örgüt üyesi" oldukları gerekçesiyle tutukladı. 

Tutuklanan 3 kişi Ağrı M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (03.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl merkezli yürütülen YDG-H soruşturması kapsamında Bingöl, Antep, Diyarbakır ve 

Bursa'da toplam 9 kişi gözaltına alındı. Bingöl'de TEM şube polislerince gerçekleştirilen ev 
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baskınlarında DBP Bingöl İl Örgütü yöneticisi Ünal Düz ile birlikte Dilan Eren, Fatih Ortaç 

ve Evin Şimşek'in, Diyarbakır'da Ömer Akdemir ve Gülistan Yeşil'in, Antep'te Mehmet Çeri 

ile Bursa'da da ismi öğrenilemeyen iki kişinin gözaltına alındı. (04.02.2015 / DĠHA) 
 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle imza toplayan 

Eğitim Sen Bitlis Şube Başkanı Savaş Ülkü, KESK üyesi Erhan Köse ve HDP Tatvan İlçe 

Yöneticisi Suat Mihyaz gözaltına alındı. Polisler tarafından gözaltına alınan 3 kişi, Tatvan 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (04.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesinde, 6-8 Ekim Kobanê eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 

Vedat Derin isimli genç, tutuklanarak Urfa E Tipi Cezaevi'ne konuldu. (05.02.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da da birçok adrese ev baskınları yapıldı. Sabah saatlerinde yapılan ev 

baskınlarında Hacı Eroğlu, Mehmet Aslan, Niyazi Erdoğan, Nedret Naşa ve Ö.T. ve isimlerin 

öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alındı Ergani ilçesinde ise 12 yaşında olduğu öğrenilen İ.Y. 

isimli bir çocuk evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. (04-05.02.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2012 yılında yasaklanan Newroz kutlamalarına katıldıkları için 

gözaltına alınarak, haklarında dava açılan ve 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verilen Fecri 

Kalın (22), Emrah Altın (24) ve Önder Gültekin (27) ifadeleri alınmak üzere Patnos 

Adliyesi'ne götürüldü. Savcılığa çıkarılan 3 yurttaş, haklarında "örgüte yardım etmek" ve 

"polise taş atmak" iddiaları ile verilen cezanın Yargıtay tarafından onaylandığı gerekçesiyle 

tutuklandı. (05.02.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*HDP Hakkari Merkez İlçe Yöneticisi Fırat Bor, şehir merkezinde bulunan Haci Sayit Camisi 

civarında polislerce gözaltına alındı. (05.02.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis'in Hizan ilçe merkezi ile köylerine polis ve özel hareket timleri düzenlenen ev 

baskınlarında, Kobanê eylemlerine katıldıkları iddiasıyla Muharrem Tuna, Yılmaz Öge, 

Cüneyt Kurt, Ferhat Sönmez, Kerem Yıldız ile O.T. (16) ve M.A. (16) isimli çocuklar 

gözaltına alınarak Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (06.02.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı mahallelerde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Savaş Yalçın, İrfan Ege, Mikail Güler, Sincar Özbay, Köroğlu Doğan ve ismi 

öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (06.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'de, hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davada aldığı 4 yıl ceza Yargıtay 

tarafından onanan Botan Selçuk adlı genç, çarşı merkezinde polisler tarafından gözaltına 

alındı. Selçuk, Adliyesi'deki ifade işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (06.02.2015 / 

DĠHA) 

 

*Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Feqiyê Teyran Parkı'nda kimlik kontrolü yapan polise 

direnen Gökhan Tuz ile Özcan Kaplan adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 

yurttaşlar ifadeleri alınmak üzere polisler tarafından İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. 

(06.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 Şubat‟ta, Özel hareket polislerinin tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında J.Ö. (17), Aziz Sevmiş, İrfan Kına, İsmet Şen ve ismi öğrenilemeyen bir 
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yurttaş gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 5 kişiden Aziz Sevmiş ve İrfan Kına, "kuvvetli suç 

şüphesi olduğu" ve "örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevine 

götürüldü. (06.02.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Barış Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın 

düzenledi. "Bomba bulunduğu" ihbarı ile yapıldığı öğrenilen baskında evde yaşayan Nahide 

Adıgüzel (45) ile oğlu Rızgar Adıgüzel (20) polislerce gözaltına alındı. (09.02.2015 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde oyun oynayan çocukların, Çevreyolu'ndan geçen 

zırhlı araca taş attığı iddiasıyla 12 yaşlarında bir çocuk polis tarafından gözaltına alındı. İsmi 

öğrenilemeyen çocuk, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürtüldü. (09.02.2015 / DĠHA) 
  

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Hasan Ergöl, Ģu beyanlarda 

bulundu: “03 ġubat gecesi 03.00‟da evim özel hareket timleri tarafından basıldı. Hiçbir Ģey 

bulamadılar. Ama beni PKK-KCK „den silah alıp, DKHP-C „ ye silah taĢıma ile suçladılar. 3 

gün terörle mücadele Ģubesinde baskı ile sorguladılar, tırnak çakısı bile taĢımadığım halde, 

terörist olmakla suçladılar. Makul Ģüphe tasarısı daha çıkmadan, Van‟da çıkmıĢtır. 

Derneğiniz aracılığı ile bu durumu, kamuoyuna duyurmak istiyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Bülent Uluada, Ģu beyanlarda 

bulundu: “03 ġubat 2015 sabah 03.00 da misafir olarak kaldığım ev özel hareket polisleri 

tarafından basıldı. KCK‟dan DHKP-C‟ye silah sağlamak, eylem hazırlığı yapmak Ģüphesiyle 

evde arama yapılıp, gözaltına alındık. Aramada “3 adet yürüyüĢ dergisi – 1 selpak – 1 

komünist dergisi – 1 yoldaĢa merhaba” yasal yayın organlarına el konuldu. Demokratik kiĢi 

ve kurumlar terörize edilmeye çalıĢılarak hedef haline getirilmeye çalıĢılıyor.” (ĠHD Van 

ġubesi) 
 

*Van‟ın Erciş ilçesinde, Kobanê'ye PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın özgürlüğü talebiyle imza 

toplayan DBP Erciş Gençlik Meclisi çalışanları Mesut Eren, Devran Altınten, Abdullah 

Çebeli, Turgay Gürses ve Emrah Kılıç TEM ekipleri tarafından göz altına alındı. Göz altına 

alınan 5 kişinin Erciş Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri belirtildi. (10.02.2015 / ANF) 

 

*Muş merkeze bağlı Sütlüce köyünde çok sayıda zırhlı araçla bir eve düzenlenen baskında, 

Hasan Kançıray isimli yurttaş "Örgüt üyesi" olduğu iddiası ile gözaltına alınarak Muş 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (10.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Orhan Doğan Caddesi'nde Leyla Teymur (20) isimli kadın, polisler 

tarafından gözaltına alındı. Siirt'ten geldiği belirlenen ve Siirt dolmuş durağında polislerce 

gözaltına alınan Teymur'un gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Teymur, Cizre İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (10.02.2015 / DĠHA) 

 

*Muş‟un Varto ilçe merkezinde polisler tarafından gözaltına alınan Sidar Dursun isimli 

yurttaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi. 

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 

Dursun, "Örgüt üyesi olmak", "Kamu malına zarar vermek" ve "Polise mukavemet etmek" 

iddiası ile tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (11.02.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
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*Batman'dan Diyarbakır'a seyahat ettiği sırada, hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davadan aldığı 6 yıl hapis cezasının Yargıtay 

tarafından onanması gerekçe gösterilen Lokma Açıkalın, Sinanköyü Karakolu yakınlarında 

jandarma tarafından gözaltına alındı. (11.02.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'dan gelen takviye ekiplerle Silvan'da bir kıraathane gece saatlerinde baskın 

düzenleyen polisler, işyeri sahibi Mehdi Ezgin'i gözaltına aldı. İlçe genelinde meydana gelen 

olaylarda kullanılan patlayıcı maddeleri ilçeye getirmekle suçlanan Ezgin, götürüldüğü 

emniyette ifadesi alınması sonrası serbest bırakıldı. (11.02.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt'in Kurtalan ilçesinde, polisler ve özel harekât timleri tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Ramazan Ulam, Eyup Minas, Kerem Doğan, Hakan Selen, Ali Oğuz, 

Abdülkadir Satman isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi "Kamu 

kurum ve kuruluşlarına zarar vermek" ve "Polise mukavemet etmek" gerekçesiyle 

tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (12.02.2015 / DHA / Siirt.pol.tr) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesinde Fırat Koç (22), Veysel Aladağ (21), Şerafettin Yıldırım (22) ve lise 

öğrencisi M.K. (15) gözaltına alındı. İhbar sonucu gözaltına alındıkları belirtilen 4 kişi, 

Çaldıran Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.02.2015 / Habervantv.com) 

 

*Mardin‟de, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Rıdvan Bozan, 6-8 Ekim‟de 

Kobanê'ye destek eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ifade vermeye gittiği savcılıkta, 

tutuklama talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla 

tutuklanan Bozan, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (12.02.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*13.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abdullah Yıldız, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Dün akĢam saat 01.00 sularında evden alınarak karakola götürüldüm. 

Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan evine polis tarafından baskın 

yapılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) çalışanı Vedat Dağ, gözaltına alındı. Dağ, İl Emniyet 

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. (13.02.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında U.T. ve V.D. 

isimli çocuklar ile Baran Kurt isimli yurttaş gözaltına alındı. (13.02.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 10 Şubatta, çok sayıda polis zırhlı araçlar eşliğinde çarşı 

merkezinde bulunan bir lokantaya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında lokantada yemek 

yiyen DBP Gençlik Meclis üyesi Cihan Tamur ve yeğeni Uğur Öymen gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından Adliyeye getirilen iki kişiden 

Tamur, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanırken, Öymen ise "kamu malına zarar verebileceği 

şüphesiyle" tutuklanıp Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (13.02.2015 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da faaliyet gösteren Mezopotamya Gençlik ve Araştırma Merkezi Derneği'ne 

(MEGAMDER) gece yarısı polis tarafından baskın düzenlendi. Polis, merkezde arama 

yaptıktan sonra ayrıldı. (13.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Cizre'den Şırnak'a giderken şehir girişinde, polis arama noktasında gözaltına alınan DBP 

Cizre Eş Başkanı Meryem Aşkara, hakkında "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla açılan davanın 

Yargıtay'da onaylaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Tutuklanan Aşkara, 

Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (13.02.2015 / AA / Taraf.com.tr / Radikal.com.tr) 

  

*Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Beldesi'nin DBP'li belde yöneticisi Bedri Özkay 

(30) polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özkay'ın Baykan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü öğrenildi. (13.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl‟de, polis tarafından öğrencilerin kaldığı eve düzenlenen baskında Ünal Düz, Feyyaz 

Yahşi ve Hamza Burulday isimli 3 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Baskınlarda isimleri 

öğrenilemeyen biri çocuk 2 kişi daha gözaltına alındı. (14.02.2015 / ANF) 

 

*Van‟ın Bostaniçi Mahallesi Düzyol Caddesi‟nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 

20 yaşındaki Muhammed Turunç gözaltına aldı. (15.02.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesi Aligor Mahallesi‟nde,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla Suruç – Urfa karayolu üzerinde gösteri 

düzenleyen gençlere İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında Halil Uğurlu, Celal Uğurlu, Ömer Kaya, Engin Kip isimli 

yurttaşlar ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. (15.02.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt'te, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto etmek 

amacıyla Barış, Conkbayır, Alan, Ulus ve Kazım Karabekir mahallelerinde yürüyüş yapmak 

isteyen gençlere polis müdahalesi ile başlayan olaylarda 2'si çocuk 10 yurttaş gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 8 kişinin Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne çocukların ise Çocuk Şube'ye 

götürüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye sevk edilen 10 kişiden 8'i 

savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 yaşındaki R.Ç ve Hasan Özer ise "Örgüt üyesi" 

oldukları iddiasıyla tutuklandı. (15.02.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde 13 Şubat‟ta, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, Gülizar Yıldız isimli kadın ile çocukları İsa Yıldız, Osman Yıldız, Hüseyin 

Yıldız, Hasan Yıldız ve Zehra Yıldız ile evde bulunan Ümit Karakurt gözaltına alındı. "Evde 

patlayıcı madde bulundurmak" iddiası ile gözaltına alınan 7 kişiden 5‟i götürüldükleri İl 

Emniyet Müdürlüğü'nde serbest bırakılırken, Osman Yıldız ve Ümit Karakurt, emniyet'teki 

işlemlerin ardından adliye sevk edildi. "Patlayıcı madde bulundurmak" gerekçesi ile 

mahkemeye sevk edilen Osman Yıldız serbest bırakılırken, Ümit Karakurt ise tutuklandı. 

(16.02.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde 6-8 Ekim Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 

Mardin Nusaybin'de 2‟si çocuk 6 kişi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Bahri A. ve İsmail B. tutuklanarak Mardin E Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gözaltına alınan İ.T. ve S.O. ile 18 yaşından küçük L.A. ve 

Y.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (16.02.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Urfa Viranşehir ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü 

protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi 

emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle Viranşehir 

Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 4 kişiden ikisi serbest bırakılırken, Akif Al ve Sinan 
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Koyuncu, molotofkokteyli bulundurdukları iddiasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı 

Cezaevi‟ne gönderildi. (16.02.2015 / DĠHA) 

 

*PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla 

düzenlenen çeşitli gösterilere polis müdahalesi ile başlayan olaylarda Van'da 2 kişi, Şırnak'ta 

6'sı çocuk 23 kişi, Şırnak‟ın Silopi ilçesinde 1 çocuk, Diyarbakır‟da 18'i çocuk 29 kişi, 

Mardin ve bağlı ilçelerde 38‟si çocuk 45 kişi, Hakkari‟de ise 19 kişinin gözaltına alındığı 

öğrenildi. Hakkari‟de gözaltına alınan 19 kişiden Erhan Özdemir adlı genç ise protesto 

eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.  (16-17.02.2015 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde, 15 Şubat‟ta çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle polis 

tarafından Feridun Mahalle Meclisi‟ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1‟ çocuk 6 

yurttaş gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Adliye‟ye sevk edilen yurttaşlardan 

B.K. (22), M.G. (43), C.K. (28) ve R.P. (33) “Örgüt Üyesi Olmak” iddiasıyla tutuklandı. 

B.A.(16) ve A.H. adlı yurttaşlar ise serbest bırakıldı. (17.02.2015 / ĠHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan D.S. 

(14) ile C.Z. (17), "yasadışı gösteriye katılmak" ve "polise molotof atmak" suçlamalarıyla 

tutuklanarak cezaevine konuldu. (17.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Şubat‟ta, 5 kişi bulundukları aracın içerisinde gözaltına alındı. 

Emniyet müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Nurullah 

Aksoy, Salih Özbek ve İbrahim Sütçü, "molotof, patlayıcı madde bulundurma" ve "örgüt 

üyesi olma" iddialarıyla tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (17.02.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep'te, 6-8 Ekim Kobanê olayları ve 15 Şubat protestolarına katıldıkları gerekçesiyle polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında 40 kişi gözaltına alınarak Antep Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahinbey İlçesi Vatan Mahallesi'nde düzenlenen protesto gösterisine 

katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.N., S.N., H.H.A. ve A.D. adlı çocuklar, çıkarıldıkları 

Antep Adliyesi'nde tutuklanarak, Antep H Tipi Cezaevi'ne götürüldü. Gözaltına alınanlardan 

Lokman Yalçın, Ahmet Balık, Dilan Baran, Ferhat Şimşek ve İshak Arca ise yine 

tutuklanarak, Antep H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  (16-17.02.2015 / DĠHA / 

Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'da,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü 

düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi, sevk 

edildikleri adliye‟de "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 

tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (18.02.2015 / ANF) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 Şubat‟ta, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen basın açıklaması ve 

yürüyüşün ardından polisin kitleye müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 7 yurttaş gözaltına 

alındı. Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden Adem Efe, İbrahim Demirbaş, Enver 

Karadağ, Murat Baydak ve Muhammed Can "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile 

tutuklanarak, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (18.02.2015 / ANF  / Ozgur-

gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

http://www.milliyet.com.tr/diyarbakir/
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* Mardin Kızıltepe ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü protesto etmek amacıyla düzenlenen çeşitli gösterilere polis müdahalesi ile 

başlayan olaylarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

(18.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yalımköy Mahallesi'nde TEM‟ bağlı polis 

ekiplerince düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında Mehmet Demirtaş, Fesih Batuk, Murat 

Batuk, Mehmet Şirin Arpa ve Uğur Allak isimli gençler gözaltına alınarak, Mardin Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (19.02.2015 / DĠHA) 

 

*Elazığ'da, Musa Anter Gençlik Kültür Merkezi‟ne polis tarafından düzenlenen baskında Arif 

Olgun ve soyadları öğrenilemeyen Murat ile Zeynel isimli öğrenciler gözaltına alındı. Erkan 

Efe isimli öğrencinin ise çarşıdan eve giderken polislerce gözaltına alındığı belirtildi. 

(19.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*2012 yılında, cezaevlerinde başlayan ve 68 gün devam eden açlık grevi eylemlerine destek 

vermek amacıyla yapılan eyleme katıldığı için hakkında dava açılan avukat Sinan Can'a 

verilen 3 yıllık ceza Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı. Yargıtay kararının ardından 

Can, tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu. (20.02.2015 / DĠHA) 

  

*Van'ın Merkez Edremit ilçesinde 20 Şubat‟ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Mesut Eren, Esra Kandemir, Alev Bakan, Rıdvan Balıkçı, Mesut Eren ve Hamdullah Aydemir 

isimli üniversite öğrencileri gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 5 kişiden Kandemir ve Bakan serbest bırakıldı. Balıkçı, Eren ve Aydemir ise "Örgüt 

üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi Cezaevin'e sevk edildi. (22.02.2015 / 

Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Bitlis‟te Mehmet Mutlu isimli DBP parti merkez çalışanı Bitlis Emniyet Müdürlüğü TEM 

polisleri tarafından gözaltına alınarak, Bitlis TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. (23.02.2015 

/ DĠHA) 
 

*Diyarbakır‟da, habere gitmek üzere ajans binasından ayrılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

Diyarbakır Bürosu çalışanı Vedat Dağ ve muhabir Cihan Başakçıoğlu, ajans bürosunun 

yakınlarında hiçbir gerekçe gösterilmeden polis tarafından bulundukları araçtan indirilip, 

elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. (25.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bitlis'in Güroymak ilçesinde, polisler tarafından gözaltına alınan DBP Bulanık İlçe 

Eşbaşkanı Devrim Filiz ve ilçe yöneticisi Reşit Aydın, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan 

işlemlerin ardından Güroymak Adliyesine sevk edildi. Filiz ve Aydın, "örgüte üye olmak" 

iddiasıyla tutuklanarak Bitlis Kapalı Cezaevine gönderildi. (26.02.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesinde Anadolu Öğretmen Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi B.B. adlı çocuk 

polisler tarafından gözaltına alındı. Okul bahçesinde gözaltına alınarak İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürülen B.B'nin gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi. (26.02.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
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*Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin yaptığı yol kontrolü sırasında gözaltına alınan 

DBP Siirt İl Yöneticisi Mahfuz Dündar, hakkında açılan bir dosyasında 6 yıl 3 ay onaylanan 

cezası olduğu gerekçesiyle tutuklandı. (27.02.2015 / DĠHA) 

 

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

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

tarafından darp edilerek gözaltına alındı (27.02.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van BDP eski İl Başkanı Selim Ertaş, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 

Edremit‟te kaldığı otelde gözaltında alındı. (27.02.2015 / DĠHA) 

 

*Batman‟da, 6-8 Ekim Kobanê olaylarına karıştıkları gerekçesiyle polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında 18 kişi gözaltına aldı. (26.02.2015 / ĠHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında haklarında 

"örgüte eleman kazandırmak" suçlamasında bulunulan 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.  

(27.02.2015 / DHA / Yenisafak.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Göçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi'nde, 6 - 8 Ekim Kobanê direnişine destek 

vermek amacıyla duvarlara sloganlar yazıldığı gerekçesiyle, ifadeleri alınmak üzere Koçyudu 

Askeri Karakolu‟na çağrılan 11 yurttaşın arasında bulunan B.D.(16), Y.D. (14), H.E. (16) ve 

A.E. (17) isimli 4 çocuk gözaltına alındı. (27.02.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş‟un Bulanık ilçesinde Zafer Mahallesi‟ndeki kapalı spor salonunda arkadaşları ile 

birlikte futbol oynayan Hebun Topcu adlı genç, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı 

gerekçesi öğrenilemeyen Topcu, Bitlis‟in Güroymak İlçesi Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. 

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Güroymak adliyesine sevk edilen Topcu, "Örgüt 

üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (27.02.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Uludere ilçesinde, bir işlem için Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne giden Faruk Encü 

isimli yurttaş gözaltına alındı. (27.02.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı önünde bir araya gelen 30 kişilik ırkçı bir grup, DBP il 

binasına yönelik taşlı saldırıda bulundu. Polis, binada bulunan İl Eş Başkanı Zeynel Mutlu, 

Merkez İlçe Eş Başkanı Abuzer Küçükşahin, ilçe yöneticisi Ali Rıza Uğur, Hasan Alper, Gök 

Kaya ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı. (27.02.2015 / AA / Radikal.com.tr / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Erdoğan Altan, Diyarbakır Havaalanı'nda polisler 

tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Altan'ın 2009 yılında Van'da 

yaptığı bir haberine ilişkin açılan davada ifade vermediği iddia edilerek gözaltına alındığı 

belirtildi. Adliyeye sevk edilen Altan, alınan ifadesinin ardında serbest bırakıldı.  

(02.03.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ta, caddeden geçen TOMA'ya taş attıkları gerekçesiyle Servet İnan (14) ve ismi 

öğrenilemeyen üç çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 çocuk, Çocuk Şube 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (03.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

http://www.milliyet.com.tr/batman/
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*Urfa'nın Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, polis tarafından bir eve düzenlenen 

baskınında Aziz Aslantekin isimli yurttaş gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne 

götürülen Aslantekin, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.(04.03.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde polis tarafından bir eve düzenlenen 

baskında Mahsun Atsız (21) adlı yurttaş gözaltına alındı. (04.03.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum‟un Tekman ilçesinde 2012 yılında düzenlenen Newroz kutlamasına katıldığı 

gerekçesiyle hakkında dava açılan Tekman Belediyesi Basın Danışmanı Şener Karaca‟ya 

"örgüt propagandası yapmak", "Yasa dışı gösteri" ve “Kamu malına zarar vermek" 

gerekçesiyle verilen 3 yıl 45 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Cezanın 

onanmasının ardından tutuklanan Karaca, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. 

(05.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Habur Sınır Kapısı'ndan Federal Kürdistan Bölgesi'ne geçmek isterken gözaltına alınan 

Silopi Belediyesi eski Meclis Üyesi Serhat Sevişoğlu, hakkında açılan davada kesinleşmiş 

cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

 (07.03.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa İl Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi için 

Ali Şellî Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, mitingin yapılacağı Topçu Meydanı'na doğru 

yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında taşınan pankartlar nedeniyle polis tarafından durdurulan 

kadınlar, yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından polis müdahalesine maruz kaldı. Müdahale 

sırasında 2‟si çocuk 3 kişi gözaltına alındı. (08.03.2015 / DĠHA) 

 

*Van‟da, HDP eski İl yöneticisi Hamdullah Kumlu pasaport başvurusu için gittiği Emniyet 

Müdürlüğü‟nde gözaltına alındı. Kumlu‟nun eski bir dosyasında araması olduğu gerekçesi ile 

gözaltına alındığı öğrenildi. (09.03.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim'de Şehriban Fırathan isimli Dersim Üniversitesi öğrencisi, Paris'te katledilen 3 kadın 

siyasetçi için düzenlenen anmaya katıldığı gerekçesiyle, Dersim Emniyet Müdürlüğü'ne 

ifadeye çağırıldı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 

Fırathan, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. (11.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un Horosan ilçesine giden Atatürk Üniversitesi öğrencisi 6 kişi, boyunlarına puşi 

taktıkları gerekçesiyle ilçe girişinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 

öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (11.03.2015 / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 50 kişinin gözaltına 

alındığı belirtildi. Avukatlardan edinilen bilgilere göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM 

Şubeye götürülen gözaltındakilerin çoğunun gözaltı kayıt işlemi yapılmadan serbest 

bırakıldığı ifade edildi. Gözaltı işlemini yapılan 10 kişi ise alınan ifadelerinin ardından serbest 

bırakıldı. (12.03.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum Atatürk ve Erzurum Teknik üniversitelerinde okuyan öğrenciler, Atatürk 

Üniversitesi merkezi Mediko önünde Berkin Elvan için anma etkinliğine düzenledi. Etkinlik 

sırasında bir grup ülkücünün saldırması üzerine çıkan olaylarda 9 öğrenci gözaltına alındı. 

Öğrenciler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (12.03.2015 / DĠHA) 
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*Urfa‟da, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir araya "Kürdistan Halk Cephesi" üyesi 

oldukları belirtilen yurttaşlar Berkin Elvan'ı anmak için basın açıklama yaptı. Açıklama 

sonrası bildiri dağıtmaya başlayan grubun önünü kesen polisler kimlik kontrolü yapmak 

istedi. Yaşanan gerginlik sonrası polisler biber gazı ile gruba müdahale ederek 3'ü kadın 11 

kişiyi gözaltına aldı. (12.03.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, DBP Genel Merkez çalışanı Senar Abi askerler tarafından 

gözaltına alındı. Taşlıçay Adliyesi'ne sevk edilen Abi, hakkında açılan bir davaya ilişkin 

ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (12.03.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim'de, 9 Ocak tarihinde Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için düzenlenen anma 

etkinliğinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterinin asılmasına yardım ettiği gerekçesiyle, 

polis tarafından evine düzenlenen baskında EMEK partisi üyesi Hasan Tülek gözaltına alındı. 

Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye getirilen Tülek, "Örgüt propagandası 

yapmak" gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. (14.03.2015 / DĠHA) 

 

*Adıyaman'ın Kâhta ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde GBT kontrolü yapan polisler, hakkında 

yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Bilal Topaloğlu adlı yurttaşı gözaltına aldı. Daha önce 

yargılandığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada "örgüt üyeliği" iddiasıyla verilen 

cezanın Yargıtay tarafından onanması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan 

Topaloğlu, Kâhta Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme kararı yüzüne okunan Topaloğlu, 

tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (14.03.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*"KCK davası" kapsamında tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen 

Çukurca eski Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın 3 yıl 7 aylık hapis cezası Yargıtay 

tarafından onandı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktası'nda 

gözaltına alınan Kanar tutuklanarak, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (14.03.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 
 

*SES Muş Şube Başkanı İdris Gürkan‟ın Roboski anmasına katılması nedeniyle hakkında 

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezası verilmesinin ardından, duruşmada Kürtçe 

savunma yaptığı gerekçesiyle valilik tarafından görevden alınmasına ilişkin açılan idari 

soruşturmayı protesto etmek isteyen kitleye polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasından 

15 kişi gözaltına alındı. (14.03.2015 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Mardin'in Mazıdağı ilçesi Sultan Şehmus Mahallesi'nde HDP ve DBP öncülüğünde kutlanan 

Newroz'un son bulmasının ardından, Newroz alanından ayrılan DBP İlçe Eş Başkanı Sefer 

Yıldız, HDP İlçe Eş Başkanı Mahir Kapan ile Mehmet Atsız ve Ali Ertaş isimli 2 yurttaş 

gözaltına alındı. Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan sözlü talimatı gerekçe 

gösteren askerler, gözaltına yurttaşları, Jandarma karakoluna götürdü. (15.03.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde S.D. ve V.Y. adlı Atatürk 

Üniversitesi öğrencileri, TEM polisleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (16.03.2015 / DĠHA) 

 

*İnşa çalışmalarına katılmak üzere Kobanê'ye giden ve 15 gün önce yaralanıp Urfa Balıklıgöl 

Devlet Hastanesi'ne getirilen Erkin Selanik adlı yurttaş, tedavi gördüğü hastanede başında 

bekleyen polisler tarafından gözaltına alınarak, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 



 

 

 134 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Selanik, Urfa 

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tarafından tutuklandı. (17.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde, Atatürk Üniversitesi 

öğrencileri Sinan Durmaz ve Vedat Yılmaz polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki 

işlemlerin ardından Erzurum Adliyesi‟ne öğrencilerden Durmaz, “örgüt üyesi olmak”, “örgüt 

propagandası yapmak” ve “kamu malına zarar vermek” iddialarıyla tutuklanarak, Erzurum H 

Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. (17.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

Urfa‟nın Suruç ilçesinde MKM sanatçısı Zelal Gökçe, Newroz etkinliğine katıldıktan sonra 

Urfa'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Hakkında açılan davaya ilişkin ifade vermediği için 

gözaltına alınan Gökçe, Urfa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde alınan ifadesinin ardından serbest 

bırakıldı. (18.03.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da kutlanan Newroz etkinliği sırasında Demokratik Modernite ve Özgür Halk 

dergileri, Gün Işığında Zap ile PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı kitapların 

dağıtımını yapmak isteyen Azadiya Welat Gazetesi çalışanları Baran Okalin ve Ömer Dalmış 

isimli yurttaşları gözaltına aldı. Dergi ve kitaplara „toplatılma kararı‟ bulunduğu gerekçesiyle 

el koyan polis, gözaltına alınan 2 kişiyi Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 

bildirildi. (19.03.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

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

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

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

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

(19.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Diyarbakır‟ın Lice ilçesi Yolçatı köyünde yapılacak Newroz kutlaması için Sur ilçesinden 

yola çıkan bir grup yurttaşın aracı, polisler tarafından Hani-Silvan yol ayrımında durduruldu. 

Durdurulan araçta bulunan yurttaşların kimliklerini kontrol eden polis, araması olduğu 

gerekçesiyle Süleyman Kasdallı isimli yurttaşı darp ederek gözaltına aldı. (20.03.2015 / 

DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünden Diyarbakır Newroz'una katılmak üzere 

yola çıkan ve araçları Şırnak çıkışında bulunan Milli Jandarma Karakolu'nda durdurulan Ümit 

Encü, Nevzat Encü, Sekvan Encü ve Neçirvan Encü isimli gençler, ve "asker kaçağı" 

oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. (20.03.2015 / Taraf.com.tr) 

 

*Kars'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP İl Eş Başkanı M. Sinan Kaynar, 

DBP Yöneticisi Remzi Erol ile Nuri T., Taner A. adlı öğrenciler ve Tamer Üreğir adlı yurttaşı 

gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette 

tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 5 kişi, ''örgüt üyesi olmak'' iddiasıyla 

tutuklanarak, Kars Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (20.03.2015 / DĠHA) 

 

*Muş Varto ilçesinde kuruluna polis kontrol noktasında durdurulan bir aracın içerisinde 

bulunan Metin Çelik, Eray Can ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltın alındı. Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlan işlemlerin ardından adliye'ye sevk edilen 3 kişi, "örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. (25.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*27.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Orhan Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: 

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

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

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

yaklaĢık 2 saat aradılar. Telefon kontrolü yaptılar. Evde misafir olarak bulunan genç bir kiĢi 

ismini bilmiyoruz. Genç misafiri uzun süre dövdüler. Ağzını ve de burnunu kanlar içinde 

bıraktılar. Kafamızı sürekli duvara vuruyorlardı. Evde bulunan kitap, Abdullah Öcalan‟ın 

fotoğraflarını ve bazı dergileri alıp götürdüler. ġuanda gözaltında bulunmaktadırlar. 

Durumlarından endiĢe ediyoruz. Bu konuda destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Hakkari‟de, DBP Hakkari İl Örgütü binasını önünü zırhlı araçlarla saran polisler, Masum 

Yüksekdağ isimli DBP Gençlik Meclisi çalışanını yerde sürükleyerek gözaltına aldı. Gözaltı 

gerekçesi öğrenilemeyen genç, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yüksekdağ, “Örgüt 

üyesi” olduğu gerekçesiyle tutuklandı. (27.03.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nüfus cüzdanını değiştirmek üzere Kaymakamlık binasına 

giden Dicle Haber Ajansı (DİHA) İngilizce servisi editörü Nedim Türfent, işlemleri sona 

erdikten sonra bina çıkışında sivil polisler tarafından gözaltına alınarak, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürdü. (27.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Elazığ'da "haklarında ihbar olduğu" gerekçesiyle Fırat Üniversitesi'nde okuyan 5 öğrenci 

gözaltına alınarak, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (27.03.2015 / DĠHA) 

 

*Bingöl Üniversitesi'nde okuyan 10 öğrenci, ifadeye çağrıldıkları Bingöl Emniyet 

Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Emniyete giden öğrencilere polis tarafından, "hakkınızda 

karar var" denilerek gözaltı işlemi yapıldığı öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen öğrenciler, adli kontrol uygulaması kararı ile serbest bırakıldı. (30.03.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Bahçesaray ilçesinde, ilçe merkezinde dolaştıkları sırada Sekan Hazır, Meki Almaz, 

Fırat Çabalak, Mithat Mercimek ve ismi öğrenilemeyen iki yurttaş polis tarafından gözaltına 

alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerin ardından İlçe Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişi 5‟i serbest bırakılırken, Mithat 

Mercimek adlı yurttaş ise “Örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklandı. Mercimek, Van F Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (31.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı araçlarla özel harekat polisleri tarafından  "kaçak 

bahis" oynatılan dükkanların bulunduğu iş merkezine baskın düzenlendi. Kaçak bahis oynatan 

işyerlerinin kapalı olduğu iş merkezine giren polisler, yan tarafta bulunan dükkan sahipleri 

G.K., V.A. ve N.Y. adlı yurttaşları gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişi, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (31.03.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkâri‟de çok sayıda zırhlı araç eşliğinde 23 Nisan İlköğretim Okulu önüne gelen polisler, 

Yaşar Acar ile Uğur Bor isimli gençleri, haklarında ihbar olduğu iddiası ile gözaltına aldı. 

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra savcılığa çıkarılan 2 kişiden Uğur Bor serbest 

bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen Yaşar Acar ise "örgüt üyesi olduğu" 

gerekçesiyle tutuklandı. (02.04.2015 / DĠHA) 
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*Kars'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, "DHKC üyesi oldukları" iddiasıyla 5 

kişi gözaltına alındı. (02.04.2015 / Radikal.com.tr / T24.com.tr / Sabah.com.tr) 

 

*Ağrı'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Haydar Öztürk, Nesim Aslankılıç, 

Osman Aslan, Hikmet Günakın, Abdullah Pehlivan ve İlhan Tan isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi‟den Abdullah 

Pehlivan serbest bırakılırken, 5 kişi ise "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. 

(03.04.2015 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne 

(YÖDER) baskın düzenleyen polis, 3 öğrenciyi gözaltına aldı. (03.04.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, özel hareket polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında 

Mahmut Topkaya isimli yurttaşı gözaltına alındı. (03.04.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da bulunan Seyrantepe Kavşağı‟nda arama noktası kuran polis, yoldan geçen 2 

genci durdurarak, üzerlerini aramak istedi. Polisin arama yapmasına tepki gösteren gençler, 

çok sayıda polis tarafından yere yatırılarak üstleri arandı. Yapılan aramanın ardından isimleri 

öğrenilemeyen gençler gözaltına alındı. (05.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Savur ilçesine bağlı Başkavak Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında, yüzde 90 zihinsel engelli olan Nazmiye Doğan (22) isimli yurttaş gözaltına alındı. 

Zırhlı araca bindirilerek Savur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Doğan'ın Newroz 

kutlamasında "pankart açtığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. (07.04.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi Berivan Caddesi'nde bulunan evinin önündeki 

bahçede ağaç bakımı yapan M.B. (15) isimli çocuk, zırhlı araçlarla gelen polisler tarafından 

gözaltına alındı. "Taş attığı" gerekçesi ile gözaltına alınan M.B. Cizre İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (07.04.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'den Şırnak'a gittikleri sırada Uludere ilçesi girişinde kurulan arama noktasında 

Merge Polat, Aylin Semert ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Adliyesi'ne sevk 

edilen 3 kişiden ismi öğrenilemeyen kişi savcılıkta serbest bırakılırken, Semert "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla Polat ise, daha önce Konya'da hakkında "örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle 

açılan davanın aldığı hapis cezası kesinleştiği gerekçesiyle tutuklandı. Öte yandan ablasının 

kızı olan Merge Polat'ın durumunu sormak için Şırnak Adliyesi'ne giden KJA aktivisti Berjin 

Demirkaya da, araması olduğu gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkında 

daha önce açılan bir davada ifade vermediği için gözaltına alınan Demirkaya, savcılıkta 

ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (09.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Malatya İnönü Üniversitesi'nde, Rıdvan Açan, İlyas Kaya ve Recep Alpaslan isimli 

öğrenciler sınava girmek üzere üniversiteye geldikleri sırada, merkez üniversite duraklarında 

kendilerini bekleyen ve ellerinde sopa ve pala bulunan ırkçı bir grubun linç girişimine maruz 

kaldı. Olay yerine gelen polis ırkçı grubu herhangi bir müdahalede bulunmazken, saldırıya 

uğrayan Rıdvan Açan ve Recep Alpaslan isimli öğrencileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 

öğrenciler Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(09.04.2015 / ANF / DĠHA) 
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*Bingöl'de 9 Ekim tarihinde iki polisin yaşamını yitirdiği Bingöl Emniyet Müdürü Atalay 

Ürker'e yönelik saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle, Mersin'in Tarsus ilçesinde Savaş 

Koçyiğit isimli yurttaş gözaltına alındı. Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Koçyiğit, 

ifadesi alındıktan sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından aynı gerekçeyle tutuklandı.  

(10.04.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 9 Ekim 2014 tarihinde, 2 polisin yaşamını 

yitirdiği Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama 

yapıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda, dosyada daha önce tutuklanıp daha sonra serbest 

bırakılan Savaş Koçyiğit'in yanı sıra saldırıda kullanılan aracın sahibi Y.Z.E.'nin de "araç 

temin ederek, suça iştirak ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı ve her iki kişinin de 

çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandığı kaydedildi. (11.04.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi ve köylerinde, özel hareket polisleri ile İlçe Jandarma 

Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Lütfi Akçan, Süleyman 

Tilhat, Mehmet Akif Kayacan ve Mehmet Fırat isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına 

alınan gençler, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.04.2015 / DĠHA / ANF) 

  

*Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 

Serhat Özel isimli yurttaş gözaltına alındı. 6-8 Ekim Kobanê‟ye destek eylemlerine katıldığı 

gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilen Özel, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(14.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'da Kongreya Jinên Azad (KJA) aktivisti olduğu belirtilen Naime Özer isimli yurttaş 

gözaltına alındı. Hakkında, "Yardım ve yataklık" iddiasıyla açılmış bir davadan aldığı 9 aylık 

cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine gözaltına alındığı belirtilen Özer, kararın 

yüzüne okunması ardından Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (14.04.2015 / ANF) 

 

*Bingöl merkezde 13 Nisan‟da gözaltına alınan DBP Gençlik Meclisi Üyesi Mustafa 

Filitoğlu, sevk edildiği adliyede "PKK'ye eleman kazandırmak" ve "Örgüt propagandası 

yapmak" gerekçesiyle tutuklanarak Bingöl Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (15.04.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'da bir şirkette çalışan Zafer Cömert isimli yurttaş, "Örgüt propagandası" ve " Örgüt 

üyesi" gerekçesiyle 14 Nisan‟da, polis tarafından iş yerine düzenlenen baskınla gözaltına 

alındı. Kaçma gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltına alınan Cömert'in evi de arandı.İl 

Emniyet Müdürlüğü‟nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Cömert, denetimli 

serbestlikle bırakıldı. (16.04.2015 / Cumhuriyet.com.tr / Diken.com.tr) 

 

*Muş'ta Yakup Bingöl, Ahmet Apak, Meki Ağdal isimli üniversite öğrencileri ile soy ismi 

öğrenilemeyen E. (17) isimli çocuk yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan 3 genç Muş Emniyet Müdürlüğü'ne, çocuk yaştaki kişi ise Çocuk 

Şube'ye götürülürken, gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (16.04.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Erzurum‟dan Mersin'e yolculuk yapan Cihan Kök Balık isimli yurttaş, Diyarbakır çıkışında 

bulunan Pirinçik Jandarma Karakolu‟na bağlı yol kontrol noktasında gözaltına alındı. Balık'ın, 

gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (16.04.2015 / DĠHA) 
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*Erzurum'da, KDP tarafından Rojava sınırına kazılan hendeği protesto eylemlerine katıldığı 

gerekçesiyle hakkında "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiaları ile 

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan T.K. isimli Atatürk Üniversitesi öğrencisi, 

2'nci duruşma için Erzurum Adliyesi'ne geldi. Duruşmaya verilen arada duruşma salonunda 

hazır bulunan 2 sivil polis, üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi 

öğrenilemezken, T.K. ifadesi alınmak üzere Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 (16.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi ve ilçeye bağlı Yukarı Doruklu köyünde polis ve askerler 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Lütfi Akçan, Süleyman Tilhat, Mehmet Akif Kayacan 

ve Mehmet Fırat isimli gençler gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından 4 kişi 

Ceylanpınar Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltı listesinde isminin olduğunu öğrenen 17 

yaşındaki A.E. adlı çocuğunda geldiği adliyede, gençler 6-7 Ekim Kobanê‟ye destek 

eylemelerine katıldıkları gerekçesi ifade verdi. 1‟ çocuk 5 kişi, "Örgüt üyesi olmak" ve "kamu 

malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi.  (16.04.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 14 Nisan‟da, özel hareket timleri tarafından Cumhuriyet, 

Esentepe, Güngör mahallelerinde düzenlenen ev baskınlarında Hüseyin Kına, Jıhat Geylani, 

Sedat Kızıltaş, Aydın Kızıltaş, Erdal Başaran ve Vedat Duman isimli gençler gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 6 genç, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 genç "Örgüt üyesi 

olmak", "Adam yaralamak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" iddiaları ile 

tutuklandı. (17.04.2015 / Ozgur-gundem.com)  

 

*Mardin'inin Nusaybin ilçesinde DBP Gençlik Meclisi'nin Abdulkadir Paşa Mahallesi Şirin 

Bulvar'da açtığı Cihe Dirutune Kinca Gel isimli dikim evine polis tarafından baskın 

düzenledi. Kimsenin olmadığı saatlerde girdiği belirtilen dikimevinde, iki saat boyunca arama 

gerçekleştiren polislerin, daha sonra ayrıldığı kaydedildi. (17.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim'in Hozat ilçesinde bulunan Çiçekli Yolu'nda kimlik kontrolü yapan askerler, ismi 

öğrenilemeyen 3 yurttaşı gözaltına aldı. Dersim Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen yurttaşların, 

kimlik kartlarının yanında olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. İfadeleri alınan 3 

yurttaş, daha sonra serbest bırakıldı. (18.04.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinden Rojava‟nın Cizîrê kantonuna geçmek isterken askerlerce 

yakalanan Rojavalı Azize Muhammed (21) ve Mahmut Yavuz (21) isimli yurttaşlara, 

askerlerin tarafından elbiseleri çıkarıldıktan işkence edildiği iddia edildi. Daha sonra askerler 

tarafından gözaltına alınan iki kişi, "YPG-YPJ üyeliği" iddialarıyla çıkarıldıkları nöbetçi 

mahkemece tutuklandı. (18.04.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak Cizre‟den Mardine seyahat eden Nûdem Durak ile isimleri öğrenilmeyen 3 kadın 

Ömerli ilçesi girişinde askerler tarafından arabaları durdurularak haklarında ihbar olduğu 

gerekçesiyle gözaltına alındı. Ömerli Adliyesi‟ne sevk edilen kadınlardan Durak, hakkında 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan bir davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından 

onaylanması gerekçesiyle tutuklandı. Diğer 3 kadın ise serbest bırakıldı. (22.04.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınında Mehmet Ali Gökçe, 

Kamuran Susam ve eşi Güneş Susam ile ismi öğrenilemeyen iki kişi gözaltına alındı. "Örgüte 
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üye kazandırma" iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, serbest bırakıldı. (24.04.2015 / 

ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesinde Fatih Tüfenci (24) adlı yurttaş, çarşı merkezinde polis tarafından 

durdurularak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tüfenci, “Örgüt Üyesi Olmak”  iddiasıyla 

tutuklandı. (24.04.2015 / ANF) 

 

*Batman'da merkez Yavuz Selim ve Şafak mahallelerinde 21 Nisan‟da, polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında YDG-H üyeleri oldukları iddiasıyla 1‟i çocuk 10 kişi gözaltına 

alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden Medeni 

Ay, Mehmet Şirin İnce, Muhammed Burak Kaya, Necat Kurum ve Yunus Tunçbilek “Örgüt 

Üyesi Olmak” iddiasıyla tutuklandı. (24.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde evlerinin önündeki boş arsada oyun oynayan A.A. 

(17) ve Y.E. (13) isimli çocuklar "taş attıkları" gerekçesi ile polis tarafından gözaltına 

alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü. (25.04.2015 / DĠHA / ANF) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde 24 Nisanda,  polis ve özel harekât timlerinin gerçekleştirdiği ev 

baskınlarında Özcan Doğan, M. Sait Akdoğan, Rıza Baran, Murat Aşkan, İbrahim Ötker, 

Abdulcebbar Çelik, Firdevs Gümüş, Faris Çelik, Şirin Oral ve Rıdvan Seyhan isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye 

sevk edilen 10 yurttaştan 9‟u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, F.G (16) isimli 

çocuk tutuklanarak Midyat M Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (26.04.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
  

*Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskında Şeyma Gümüş isimli bir genç, "YDG-K üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alındı. 

Gümüş, Dargeçit Adliyesi'nde savcılıkça ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı. 

(28.04.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, YPG‟li Serdar Çiçek'in cenaze töreninin ardından olaylar 

çıktı. Cengiz Topel Caddesi'ni zırhlı araçlarla trafiğe kapatan polisler ile gençler arasında 

yaşanan çatışmalarda 10 genç gözaltına alındı. (30.04.2015 / ANF) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 6-7 Ekim Kobanê‟ye destek eylemlerine katıldığı 

gerekçesiyle arandığı belirtilen Abdulcelil Dağtekin isimli yurttaş, Suruç ilçesinde gözaltına 

alındı. Ceylanpınar Adliyesi'ne sevk edilen Dağtekin, tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildi. (01.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Cevdetpaşa Mahallesi'nde, Veysel Durmaz ve Seyhan Özbek isimli gençler sivil 

polisler tarafından gözaltına alındı. Hangi gerekçeyle gözaltına alındıkları bilinmeyen gençler, 

Van TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (01.05.2015 /  ANF / DĠHA) 

 

*Hakkari'de, Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta bulunan B.S. (16), Sozdar 

Yalçın ve soyadı öğrenilemeyen Fikret isimli gençler gözaltına alındı. (01.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Erzurum'un Hınıs ilçesinde özel harekat polisleri ve askerlerin katılımıyla düzenlenen ev 

baskınlarında 7 yurttaş gözaltına alındı. 23 Nisan'da ilçede çıkan olaylara katıldıkları 
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gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları adliyede, "Kamu düzenine muhalefet" ve 

"Yasa dışı gösteriye katılma" iddialarıyla mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmasına karar 

verilerek, serbest bırakıldı. (02.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Toplu açılış törenine katılmak için Batman'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

kent merkezine doğru gittiği yol güzergahında zafer işareti yapan ve 18 yaşında olduğu 

belirtilen genç bir kadın, araçlarından inen Erdoğan'ın korumaları tarafından darp edildi. Darp 

edilen genç kadın daha sonra polisler tarafından gözaltına alınarak, Batman Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (02.05.2015 /  ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim'den Erzincan'a seyahat eden DBP Dersim Gençlik Meclisi üyesi Zeliha Ustabaşı ve 

Dersim Üniversitesi öğrencileri Hasan Binbir, Berat Ekinci ve Muhammed Binbir, Pülümür - 

Erzincan yolunda gözaltına alındı. İçinde bulundukları araç polis ve jandarma tarafından 

durdurularak gözaltına alınan gençler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (03.05.2015 /  

ANF) 

 

*Van‟ın Başkale ilçesinde, AKP‟li milletvekilli adaylarının esnaf ziyareti sırasında tepki ile 

karşılanmalarının ardından yaşanan gerginlik sırasında DBP Başkale İlçe Eşbaşkanı Senar 

Yeşilırmak, DTK delegesi Derviş Polat, Başkale Belediyesi Meclis üyesi Selahattin Bozkurt 

ve HDP yöneticileri Mehmet Salih Tayfun ve Tanju Sancar gözaltına alınarak İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen 5 kişi, "Siyasi parti çalışmalarını engelleme", 

"Halkı kin ve nefrete sürükleme" iddiasıyla ve "delilleri karartma" ve "kaçma ihtimali" 

gerekçeleriyle tutuklandı. Tutuklanan 5 kişi Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  

(04.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'te DBP il binasından çıkarak çarşı merkezine doğru yürümeye başlayan ve meydandan 

geçmeye çalışan DBP Siirt il yöneticilerinden Mehmet Can ile DBP Gençlik Meclisi üyesi 

Sipan Can Nas polisler tarafından durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

kentte yapacağı miting nedeniyle geçişe kapatılan meydandan geçemeyen Can ve Nas, 

duruma tepki gösterdiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. (04.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Nesrin Aydoğdu 

(21) isimli genç kadın gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Aydoğdu, "YDGK-H 

üyesi olmak" gerekçesi ile tutuklanarak, Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (05.05.2015 /  

DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 11 Nisan'da askerler ile HPG militanları arasında çıkan silahlı 

çatışması sırasında, bölgeye canlı kalkan olarak giden yurttaşlara asker tarafından açılan ateş 

sonucu 1 yurttaş yaşamını yitirmiş, 1 yurttaş ise ağır yaralanmıştı. Yaşanan olayda ağır 

yaralanan MEYA-DER Temsilcisi Cenap İlboga tedavi gördüğü hastaneden taburcu 

olmasının ardından, polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı adliyede telekonferans 

yoluyla Diyadin Savcılığı'na ifade veren İlboğa, "Örgütten talimat alma" ve "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (05.05.2015 /  

ANF / DĠHA) 

 

*Erzurum'un Hınıs ilçesi ve mahallelerinde 2 Mayıs günü eş zamanlı olarak yapılan ev 

baskınlarında gözaltına alınan, ardından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece 

serbest bırakılan 7 kişi, savcının itirazı üzerine Adli kontrol için imza vermeye gittikleri İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'nde yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden çocuk 
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oldukları belirtilen Ü.A. ile H.T.  adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken,  Esat Küçükkarga, 

Berzan Kuşaslan, Melik Sarı, Hafiz Yılmaz ve Murat Erkan adlı yurttaşlar "Örgüt 

propagandası yapmak" ve "Kamu malına zarara vermek" suçlamasıyla tutuklanarak, Erzurum 

H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (05.05.2015 /  DĠHA / ANF) 

 

*Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan HDP seçim bürosuna, sivil polislerce baskın düzenlendi. 

Baskında HDP İlçe Eş Başkanı Abdullah Gündoğdu ile Serkan Ürün, Mustafa Orada, Cehduh 

Batur, Abdullah Demir ve İhsan Gürmak isimli parti yöneticileri ve çalışanları gözaltına 

alındı. (05.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 23 Nisan'da gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme 

tarafından serbest bırakılan 5 kişiden 3'ü, savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındı. 

Gözaltına alınıp Mardin Adliyesi'ne getirilen Mehmet Ali Gökçe, Kamuran Susan ve 8 aylık 

hamile eşi Güneş Susan, "Örgüt üye kazandırmak" iddiasıyla sevk edildikleri Mardin Sulh 

Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (06.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Esendere beldesi arasındaki Akpınar (Soryan) köyü yol 

ayrımında 5 Mayıs‟ta, polisler tarafından durdurulan araçta gözaltına alınan Esendere Merkez 

Mahalle Muhtarı Bülent Altınoluk, Yakup Uzunköprü ve Yunus Konak isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk 

edilen 3 kişiden Altınoluk ve Uzunköprü serbest bırakılırken, Konak ise "örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (06.05.2015 /  Ozgur-

gundem.com) 
  

*Van‟da 5 Mayıs‟ta, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında Mazlum Abi 

(19) ve N.A (17) isimli çocuk gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 gençten Mazlum Abi “Örgüt Üyesi Olmak” 

iddiasıyla tutuklanırken, N.A. ise denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 

Mazlum Abi, Van F Tipi Cezaevine götürüldü. (06.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi bulunan Bağcılar Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği'ne, 

dernekte kimsenin bulunmadığı sırada polis tarafından kapının kırılması suretiyle baskın 

düzenlendi. Çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine dernek binasına gelen Eşit Özgür 

Yurttaş Derneği Eşbaşkanı Şehmuz Azarak, polis tarafından gözaltına alındı. Baskın 

gerekçesinin, "ihbar" olduğu belirtildi. (06.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Batman Üniversitesi'nde, 2 öğrenci arasında yaşanan tartışma üzerinde başlayan gerginlik 

sırasında öğrencilerin polis tarafından darp üzerine protesto gösterisi düzenledi. Batman 

Üniversitesi Rektör Yardımcısına yaşananları anlatmak istedikleri sırada, rektörlük binasına 

giren çevik kuvvet polisi ve sivil polislerin biber gazlı müdahalesine maruz kalan öğrenciler 

darp edilerek ve yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Polisin rektörlük odasındaki müdahalesi 

devam ettiği sırada, çevik kuvvet polislerinin müdahalesini protesto eden başka bir öğrenci 

grubunu da, yine polislerin plastik mermiliyle müdahale etti. Müdahale sonucu 18 öğrencinin 

gözaltına alındı. (07.05.2015 /  Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Şırnak'ın Silopi Belediyesi Meclis Üyesi Abdulaziz Tanrıkulu polisler tarafından gözaltına 

alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Tanrıkulu'nun daha önce hakkında açılan bir 

davadan kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Tanrıkulu, 

tutuklanarak cezaevine konuldu. (07.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 
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*Ağrı‟da, AKP tarafından düzenlenen mitingi katılan Aygül Nayci isimli kadın, yapılan 

aramayı protesto etmek için zafer işareti yaptı. Zafer işareti yapan Nayci‟ye önce alandaki 

polisler müdahale ederken, ardından da Davutoğlu‟nun korumaları müdahale etti. Darp 

edilmek suretiyle yerde sürüklenen Nayci, miting alanının dışına çıkarılarak gözaltına 

alındı. (07.05.2015 /  DĠHA / Radikal.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Fatih Paşa, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Savaş ve Saray Kapı 

mahalleri ile Yenişehir'e bağlı Şehitlik Mahallesi'nde yapılan düzenlenen ev baskınlarında, 

Veysel Ayhan, Eyüp Turhan, Şiyar Sincar, Veysi Demir, Zahit Orak (60) isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. Dosyaya "gizlilik" kararı bulunması nedeniyle gözaltı gerekçesi hakkında 

bilgi edinilemedi.  (08.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, yaşanan bir kapkaç olayının ardından ilginç bir gelişme 

yaşandı. Aralarından okul müdürü ve yardımcılarının da olduğu 6 kişi, kapkapçıyı 

"sorguladıkları" gerekçesiyle "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "örgüt üyeliği" 

iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (09.05.2015 /  Haberturk.com / 

Zaman.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Demokratik Gençlik Federasyonu (DEM-GENÇ) üyesi Hilal 

Ada (22) isimli yurtaş, DBP ilçe binasından çıktığı sırada "Makul şüphe" gerekçesiyle sivil 

polisler tarafından gözaltına alındı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde ifadesi alındıktan 

sonra adliyeye sevk edilen Ada, “Örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla tutuklanarak 

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi.  (08.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde 6 Mayıs‟ta, Bismil Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Çekdar Kılınç, Şehmus Demir, Mahsun Erkek, Eşref 

Alsaç, Aziz İlham, Hasan Kılınç, Mahsun Aktar, Metin Çelik, Mehmet Ayaz, Yusuf Kılınç, 

Akif Onur ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltına alındı. 12 gençten biri Bismil Jandarma 

Amirliği'nde yapılan işlemlerden sonra serbest bırakılırken, 11 kişi savcılık işlemleri için 

Bismil Adliyesi'ne getirildi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alınan 11 kişi, 

"Örgüte üye olmak", "Kuvvetli suç şüphesi ve katalog suç işlemek" iddiasıyla mahkemeye 

sevk edildi. Tutuklanma talebiyle Bismil Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 4 kişi serbest 

bırakılırken, Ömer Faruk Yılmaz, Metin Çelik, M. Akif Onur, Mahsum Erkek, Eşref Alsaç, 

Fırat Bileşikçi ve A.İ. isimli çocuk tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  

(08.05.2015 /  ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesinde, DEM-GENÇ üyesi gençler tarafından Xwedî Derkeve (Sahip 

Çık) sloganı başlatılan kampanya çerçevesinde HDP'ye destek amacıyla yürüyüş 

gerçekleştirdi. Gençlerin düzenlediği yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahale ile başlayan 

olaylarda yaralanan 3‟ü ağır 5 genç Midyat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına 

alınırken, Şeyhmus Bakar, Sedat Kaya, Ümit Yadikar  isimli gençler gözaltına alındı. İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gençler, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

(09.05.2015 /  JĠNHA / DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesi girişinde "yol kontrolü" uygulamasına giren Firaz Ürün ve ismi 

öğrenilmeyen bir yurttaş polisler tarafında gözaltına alındı. (10.05.2015 /  Ozgur-

gundem.com) 
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*Şırnak‟ta Habur Sınır Kapısında, Fedearal Kürdistan Bölgesinde katıldığı bir etkinlikten 

dönen Sanatçı Deniz Deman gözaltına alındı. Derman‟ın Muş'un Bulanık ilçesindeki Newroz 

kutlamalarında seslendirdiği şarkılardan dolayı ve "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle 

hakkında açılan dava kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. (11.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Erzurum'un Karayazı ilçesinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında 

Karayazı Belediye Meclis Üyesi Nurhayat Üstündağ ve MEYA-DER eski yöneticisi Doğan 

Özmen gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlerin ardından adliyeye sevk edilen 

Üstündağ ve Doğan "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Erzurum H Tipi Cezaevi'ne 

gönderildi. (12.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Ahsan Çelik (21) isimli yurttaş, "YDG-H üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alına 

alındı. Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çelik, Dargeçit Sulh Ceza Mahkemesi 

tarafından tutuklandı.  "YDG-H üyeliği" iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma 

kapsamında kent merkezinde gözaltına alınan Reşat Kaya (20) isimli genç, Dargeçit Sulh 

Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Tutuklanan Çelik ve Kaya, Midyat M Tipi Cezaevi'ne 

konuldu. (12.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 8 Mayıs‟ta,  çok sayıda mahallede evlere düzenlenen 

polis baskınında 12 kişi gözaltına alındı. Konu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından yazılı açıklamada, 12'i kişiden 11'nin tutuklandığı kaydedildi. 18 yaşından küçük 

olan bir kişinin adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararı ile serbest bırakıldığı belirtilen 

açıklamada, hakkında yakalama kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik 

çalışmaların devam edildiği belirtildi. (12.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır‟da 9 Mayıs tarihinde, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişinin kaçakçılık 

ihbarında bulunması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü HDP Eş Genel Başkanı 

Selahattin Demirtaş'ın evine baskın düzenledi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Müdürlük 

"Aranan şahsın yakalanabilmesi için adresin bulunduğu yere giden polis ekiplerimiz sehven 

Selahattin Demirtaş'ın dairesinin bulunduğu adrese gitmiştir. Söz konusu yanlışlık ise kısa 

sürede anlaşılmıştır. Bahse konu olay ile ilgili olarak ihbarcı ile görüşen operatör görevlisi 

vali talimatı ile görevden uzaklaştırılmıştır” denildi. (12.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep Üniversitesi Kampüsü'nün giriş kapısı önünde öğrenciler tarafından açılan HDP'nin 

seçim standının hemen karşısında MHP‟li bir grubun da stand açması gerginliğe neden oldu. 

İki grubun arasına barikat kuran polis, HDP standında bulunan öğrencilere gaz bombası ve 

tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında çok sayıda öğrenci çeşitli yerlerinden 

yaralanırken, 15 öğrenci gözaltına alındı. (12.05.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür beldesinde 12 Mayıs‟ta, HDP Belde Eş Başkanı 

Faruk Balıkçı ile Neşat Yakın adlı yurttaş, asker tarafından gözaltına alındı. Bulanık Emniyet 

Müdürlüğü'ndeki alınan ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen Balıkçı ve Yakın "örgüt 

üyeliği" ve "örgüte yardım etmek" iddialarıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 

tutuklanarak, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (13.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Van‟da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protesto etmek isteyen 

kitleye polis, cop, gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale etti. Müdahale sırasında 29 kişi 
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gözaltına alındı. 17 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 12 kişi ise İpekyolu İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltına alınanlardan 24'ü emniyetteki işlemlerin ardından 

serbest bırakılırken, Van Adliyesi'ne getirilen 5 kişi de savcılık ifadelerinin ardından serbest 

kaldı.  (15.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında F.G. (16), S.S. (16), 

Şeyma Gümüş (18) ve Hecica Gevcan (19) isimli yurttaşlar, YDGK-H üyesi oldukları ve 

"Örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2‟si çocuk 4 kişi 

çıkarıldıkları Midyat Adliyesinde serbest bırakıldı. (15.05.2015 /  ANF / DĠHA) 

 

*Erzurum'un Tekman ilçesinde, 2012 yılında yapılan Newroz etkinliğine katıldığı için "Örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla hakkında dava açılan Abdurrahman Sever (27), ilçe 

merkezinde sivil polisler tarafından gözaltına alındı. (17.05.2015 /  ANF) 

 

*Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Serdar 

Derdiyok, Hanifi Tuz ve Serhat Dadaş isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğü‟nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 yurttaş, 

"Örgüte ele kazandırmak" iddiasıyla tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (18.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟ın Erciş ilçesinde, DBP eski yöneticisi Necmettin Açık ile DBP Gençlik Meclisi Üyesi 

Aziz Altın isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 yurttaş, “örgüt üyesi olmak” 

iddiasıyla tutuklandı. (20.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde evlerine gittikleri sırada, Abdullah Uslanmaz, 

Vedat Ballı, Mahmut Akpınar, Bünyamin Çalğan ve Taner Örük (22) isimli yurttaşlar polis 

tarafından durdurularak gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2‟si çocuk 

5 yurttaşın evine daha sonra polis tarafından baskın düzenlendi. Dosyaya konulan gizlilik 

kararı nedeniyle gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 2 

çocuk serbest bırakılırken, Mahmut Akpınar, Bünyamin Çalhan, Taner Örük (22) adlı gençler 

adliyeye sevk edildi. Mahmut Akpınar adlı genç tutuksuz yargılanmak üzere serbest 

bırakılırken, Çalhan ve Örük, "Kamu malına zarar vermek" ile "Örgüte üye olmak" iddiasıyla 

tutuklandı.  (21.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Ağrı merkezde, polis tarafından eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında Tarkan Altıntaş, 

Sabri Esenboğa, Davut Kadağan ve Tayfun Bulut isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 yurttaş "Örgüt 

üyesi" iddiasıyla tutuklandı. (22.05.2015 /  DĠHA / ANF) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 21 Mayıs‟ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

İ.D.(17), Mehmet Şirin Yaş, Şirin Değiş ve Mustafa Binen gözaltına alındı. Emniyette 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen biri çocuk 4 kişi, "Cebir tehdit veya hile 

kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla yağma ve tehdit" ile "Silahlı terör 

örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

(23.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
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*Van'ın Erciş ilçesinde HDP çalışanı Kenan Ultar isimli yurttaş gözaltına alındı. Utar, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (23.05.2015 /  

DĠHA) 
  

*Malatya'nın Çarmuzu Yolu üzerinde seçim çalışması yürüten HDP'nin seçim aracına saldırı 

düzenlendi. Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından 

durdurulan aracın içerisinde bulunanlara "Çabuk burayı terk edin" diyerek tehditler savruldu. 

Anons aracının durmasıyla birlikte sayısı artan saldırganlar, ''Mahallemizde sizleri 

istemiyoruz" şeklinde bağırması ile grubun sayısı 15-20 kişiye ulaştı. Olay yerine gelen polis, 

gözaltına alınması gereken saldırganlar yerine anons Aracı şoförü ve araçta bulunan 5 

HDP‟liyi gözaltına aldı. (23.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Van'ın Erciş İlçe Belediye Meclis Üyesi Gülay Yılmaz'ın 17 yaşındaki çocuğu E.Y., polis 

tarafından düzenlenen ev baskınında gözaltına alındığı öğrenildi. E.Y.'nin gözaltı gerekçesi 

hakkında bilgi edinilemedi. (24.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 21 Mayıs‟ta, ilçeye bağlı Uluyol Mahallesi Akasya 

Sokak'taki bir evde fuhuş yapıldığına dair edindikleri bilgi üzerine, sözkonusu evin önüne 

giderek fuhuşa karşı tepkilerini göstermek isteyen gençler, evin önüne yaklaştıkları sırada 

sokağı tutan polislerle karşılaştı. Polisin müdahalesine maruz kalan gençlerden 19 kişi 

gözaltına alındı. Farklı zamanlarda iki grup halinde adliyeye sevk edilen gözaltındaki 19 

kişiden 14‟ü "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Ağrı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 5 

kişi ise denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı. (24.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yafes Mahallesi'nde dolaşan polis araçlarına taş attıkları 

gerekçesiyle mahalledeki çocukları kovalayan polis, S.G. (12), A.İ. (15), M.E.E. (13), 

N.B.(13) ve B.B.(12) isimli çocukları gözaltına aldı. Zırhlı araçlara bindirilen çocuklar, Cizre 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (25.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Havaalanı açılışı nedeniyle ilçeye gelen 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu protesto etmek 

isteyen gruba polis, gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli suyu ile müdahale etti. Açılış 

töreninin yapıldığı alana, eline aldığı KCK bayrağı ile girmeye çalışan bir genç ise, hava alanı 

girişinde kurulan arama noktası önünde yakapaça gözaltına alındı. (26.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Erzurum‟un Karayazı ilçesine bağlı Aşağı Söylemez Mahallesi‟nin girişine HDP bayrakları 

astıkları gerekçesiyle Şevket Kılıçalp yurttaş, Karayazı Jandarma Karakolu askerleri 

tarafından gözaltına alındı. Karakolu'da tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 

Kılıçalp, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (27.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesi Yukarı Sağmalı Mahallesi'nde polis tarafından bir eve düzenlenen 

baskında Ömer Alma ve Cengiz Alma isimli kardeşler gözaltına alındı. Çaldıran İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alma kardeşler, 

savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  (28.05.2015 /  ANF) 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi'nin girişine HDP bayrakları astığı 

gerekçesiyle Aydın Aslan adlı yurttaş, Göksu Jandarma Karakolu askerleri tarafından 

gözaltına alındı. (28.05.2015 /  DĠHA) 
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*Siirt'in Doğu Mahallesi Toki Mevkiinde, Fadıl Babur (40) isimli DBP çalışanı bilinmeyen 

bir gerekçeyle gözaltına alındı. Yapılan ev aramasından sonra Babur, Siirt Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (29.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen 

ev baskınında Suat Özbek (30) isimli yurttaş, "Hakkınızda ihbar var" gerekçesiyle gözaltına 

alındı. (29.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟da, AKP tarafından düzenlenen miting alanının hemen yanında hemen yanında, 

Başbakan Ahmet Davutoğlu‟nu protesto eden kitleye polis, gaz bombaları ve taziyikli su ile 

müdahalede bulundu. "Başkan Demirtaş" sloganı atan 5 genç polis tarafından ters 

kelepçelenerek gözaltına alınırken, yurttaşlarla polisler arasında yaşanan tartışmada polisler 

gaz bombası kullanarak müdahaleyi sürdürdü. Müdahale sırasında 30 kişi gözaltına alındı. 

(29.05.2015 /  Ġmctv.com.tr / Taraf.com.tr) 
 

*Erzurum'un merkez Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu semtinde duvarlara DEM-GENÇ 

(Demokratik Gençlik Dernekleri Federasyonu) yazdıkları gerekçesiyle A.G., F.A. ve K.B. adlı 

öğrenciler gözaltına alındı. Haklarında "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla işlem yapılan 

öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (30.05.2015 /  

DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'in birçok mahallesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Yurtsever 

Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H) şehir yapılanması içersinde yer aldıkları iddiasıyla 

E.Ö, R.T, M.S, İ.A, R.K, M.K, M.S. isimli gençler ile isimleri öğrenilemeyen 4 genç 

gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 genç, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(30.05.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Erciş ilçesi Aşağı TOKİ Mahallesi'nde HDP seçim broşürleri dağıtan Harun Bilici, 

Erol Cengiz ve beraberindeki 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde 

6 saat yapılan sorgulamanın ardından serbest 6 kişi serbest bırakıldı. (30.05.2015 /  ANF) 

 

*Muş'un Varto ilçesine bağlı bağlı Tatan köyü girişinde kurulan askeri kontrol noktasında, 

DBP ilçe eski Eşbaşkanı Güven Meşe gözaltına alındı. Çaylar Jandarma Komutanlığı'na 

götürülen Meşe'nin, gözaltı gerekçesi öğrenilmedi. (31.05.2015 /  ANF / DĠHA) 

 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halinde olan araçları polislerce durdurulan Remzi Demirağ, 

Ahmet Güvercin ve Özge Taşdemir isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Tatvan Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen 3 kişiden,  Remzi 

Demirağ ve Ahmet Güvercin "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. (31.05.2015 /  Ozgur-

gundem.com) 
 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesinden Siirt E Tipi Cezaevi'nde kalan halası Şahide Posat'ın görüşüne 

giden Cengiz Posat isimli yurttaş, hakkında açılan bir davadan dolayı gözaltına alındı. 

(01.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak merkez ve Silopi ilçesinde, birçok mahallede polis ve özel hareket timlerinin 

tarafından eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında 8'i çocuk olmak üzere 49 kişi gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan 49 kişi, Şırnak ve Silopi Emniyet Müdürlüklerine götürüldü. 

(03.06.2015 / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr / Haberturk.com) 
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*Erzurum merkez Palandöken ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde esnaflık yapan T.Ç. ve 

kardeşi D.Ç. polisler tarafından gözaltına alındı. T.Ç. iş yerinde, kardeşi D.Ç. ise evine 

yapılan baskınla gözaltına alındı. İki kardeşin “örgüt üyesi olmak”, “örgüt propagandası 

yapmak” iddialarıyla gözaltına alındı öğrenildi. (03.06.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 

DBP‟li Artuklu Belediye Meclis Üyesi Razaman Kavri gözaltına alındı. Dosyada gizlilik 

kararı olduğu belirtildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen Kavri, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (04.06.2015 / 

DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş merkeze bağlı Güzeltepe köyüne jandarma ve özel harekat polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında M. Şirin Aktaş (26) ve eşi Semra Aktaş (25), Nazire Aktaş (45), 

Aynur Aktaş (22) ile kız çocukları D.A. (15) ve B.A.(16) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişi Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltı 

gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi. (04.06.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Erzincan Üniversitesi öğrencisi Halil İbrahim Çelik, kaldığı Otlukbeli Erkek Öğrenci 

Yurdu'nda polis tarafından düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı. (04.06.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da Korıke ve Kuyubaşı Toki mahallelerinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Mahsum Yaşar, Ömer Demir ve Yunus Kaşıkçı isimli gençler gözaltına alındı. 

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 

genç, “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. (04.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl kent merkezinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2'si çocuk 16 kişi, 

Newroz kutlamasında "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. (04.06.2015 

/ DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Erzurum‟un Yakutiye ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenen HDP mitingi, ırkçı bir grup 

tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 17 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, 

yaralılardan kolu kırılan Ömer Sait İba isimli yurttaş, tedavi gördüğü Palandöken Devlet 

Hastanesi'nde polisler tarafından gözaltın alındı. (04.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

* Şırnak ve Silopi'de, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 49 kişiden 

S.Y. (17) ve C.T.(15), Serdar Sevişoğlu ve Musa Tayşun "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklanarak Şırnak Cezaevi'ne gönderildi. (05.06.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın merkez Edremit ilçesine bağlı Süphan ve Şabaniye mahallelerinde polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Muaz Babat, Halil E. (13), Mazlum Harmancı isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. (05.06.2015 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Hakkari'nin Bulak, Yenimahalle, Gazi ve Ketramas Mahalleleri'nde polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında U.E., Vedat Durgun, Bedran Beyter, Edip Kaya ve ismi 

öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltına alındı. Çukurca ilçesine bağlı Zawîte köyünde de ev 

baskınları düzenleyen polis, Vedat Atan isimli yurttaşı gözaltına aldı. (05.06.2015 / DĠHA) 
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*Dersim'de, Dersim Özgür Öğrenci Derneği (DÖDER) üyesi Ozan Başdinç isimli öğrenci, Til 

Temir'de yaşamını yitiren YPG‟li Hüseyin Tutuman'ın cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle, 

polis tarafından gözaltına alındı. (05.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'e 30 Mayıs'ta yapılan ev baskınlarında "YDG-H üyesi" oldukları gerekçesiyle gözaltına 

alınıp, ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan 3'ü çocuk 11 kişi, evlerine yapılan 

baskınla yenide gözaltına alındı. Savcılık itirazıyla gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki 

işlemlerin ardından Siirt Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Örgüt üyeliği" 

iddiasıyla Siirt Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen, 3'ü çocuk 11 kişi tutuklanarak Siirt E 

Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (05.06.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

  

*Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde polisler tarafından düzenlenen ev baskınında Necmettin Aktaş 

isimli yurttaş gözaltına alındı. (05.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Yukarı Söylemez Mahallesi'nde, Jandarma Karakolu'na 

bağlı askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Abdulgaffar Efe, Memet Binici ve 

Selahattin Uzun isimli yurttaşları gözaltındı. (05.06.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Kars Kağızman'da, basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma 

başlatılan öğrencilerden Ş.Y'nin (17), polis tarafından gözaltında alındı. (05.06.2015 / DĠHA) 

 

*Muş'un Varto ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında KURDİ-DER Muş 

Şube Başkanı M. Şafi Nergiz, DBP İlçe Yöneticisi Nazmi Tunç, Mehmet Akçora ve Hamza 

Çölgeçen isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 4 yurttaştan Nergiz, Tunç ve Akçora “Örgüt üyesi olmak” iddasıyla 

tutuklandı. Çölgeçen ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (06.06.2015 / ANF) 

 

*Bitlis merkezde özel harekat timleri ve çevik kuvvet polisleri tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP yöneticisi Mesut Güngördü, Mehmet İşlek, Ali Ayaz ve Ahmet Pirav adlı 

yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, "örgüte yardım etmek" iddiasıyla 

suçlandıkları belirtildi. Tatvan ilçesinde düzenlenen baskınlarda ise Mehmet Gülen, Cevdet 

Sevim, Fırat Acar, Hüseyin Beyhan ve Onur Soranlı adlı gençler, "KCK gençlik 

yapılanmasında yer aldıkları" iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi Bitlis İl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (06.06.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 Haziran‟da, Esentepe, Güngör ve Orman mahalleleri ile 

Akalın köyüne, özel harekat timlerince düzenlenen ev baskınlarında Kamuran Dündar, 

Mahkum Özdemir, Mahir Özdemir, Cihan Demir, Vedat Canan ve Zerevan Subaşı isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. Öte yandan Fırat Aydemir isimli bir genç ise, Yeniköprü askeri 

arama noktasında gözaltına alındı. Emniyette Müdürlüğü‟nde tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Kamuran Dündar, Mahir Özdemir ve Cihan Demir 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Mahkum Özdemir, Vedat Canan ve Zerevan 

Subaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (06.06.2015 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu'na oy kullanmak 

için giden Gülbahar Türk isimli yurttaş, polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 

hakkında bilgi edinilemeyen Türk, emniyet müdürlüğüne götürüldü. (07.06.2015 / DĠHA) 
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*Muş'ta oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Muş Adliyesi önünde bekleyen 

HDP taraftarlarının seçim kutlamasına polis biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su ile 

müdahalede bulundu. Polis müdahalesine gençlerin karşılık vermesi ile başlayan olaylarda 20 

kişi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(08.06.2015 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 Haziran‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 8 

yurttaş gözaltına alındı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ndeki tamamlanan işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk 6 

kişiden 4‟ü serbest bırakıldı. Selahattin Aksoy ve 9 çocuk annesi Celile Kılınç ise 

mahkemece, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. (11.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde HDP Çermik Gençlik Meclisi üyesi Sezer Akbulut ile Onur 

Yüksel isimli gençler, bir soruşturmayla ilgili ifadeleri alınmak üzere çağrıldıkları Çermik 

Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. (12.06.2015 / DĠHA) 

 

*12.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vedat Türkekul, Ģu beyanlarda bulundu: 

“09.06.2015 tarihinde ġehitlik Semtinde yaĢan olaydan dolayı oğlumu aldım eve getirdim. 

Olaydan sonra bir ara yine dıĢarı çıktı. Oğlum o saatten sonra eve gelmedi. Gece saat 11.30 

civarında emniyetten polisler arayarak oğlumu gözaltına aldıklarını söylediler. O günden 

beri oğlumu görmedim ve bana da göstermediler. ġuana kadar mahkemeye de çıkarılmadı. 

Oğlumun hayatından endiĢe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'da gerçekleşen silahlı saldırıların ardından 10 ve 11 Haziran tarihlerinde, polis 

tarafından düzenlenen ev baskınlarda 19 yurttaş gözaltına alındı. Bilal Filiz, İshak Akkuş, 

Hêvîdar Diker, Serkan Diker ve Mehmet Yıldız isimli dernek üyeleri, HDP Bağlar İlçe 

Yöneticisi Bülent Aslan, Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) YK Üyesi Ozan Kılınç, Mehmet 

Tekin, Muhammet Bal, Yusuf Akgün, Haluk Dalkaç ve Şaban Kastarlı isimli yurttaşlar ile 

isimleri öğrenilemeyen beş kişi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 

Adliyesi'ne sevk edilen 19 kişiden Diyadin Gümüş, Serkan Diker, Bilal Filiz, Mehmet Fidan, 

İshak Akkuş, Merge Polat, Süleyman Aktiz, Yusuf Akgün, Şaban Kestanlı, Bülent Aslan, 

Mehmet Tekin, Abdulhaluk Baltaş ve Adnan Bayram  isimli yurttaşlar "Örgüt üyeliği" 

iddiasıyla tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ö.D. adlı çocuk da 

çıkarıldığı çocuk mahkemesi tarafından tutuklandı. (13.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Viranşehir-Urfa karayolunda polisler tarafından araçları durdurulan Mehmet Kıvık, Recep 

Karto, Orhan Özgen ve Sadık Uğurlu isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Urfa Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından Urfa Adliyesi'ne sevk edilen 4 yurttaş, 

"Örgüte üye olmak" ve "Örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi 

Kapalı Cezaevine gönderildi. (14.06.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ta yol kontrolünde gözaltına alınan Mutalip Kabul isimi yurttaş, 2013 yılında 

Ardahan'da üniversite okurken katıldığı etkinlikler nedeniyle "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 

hakkında açılan davadan verilen 4 yıl 2 ay cezanın onaylanması nedeniyle tutuklanarak Şırnak 

Cezaevi'ne gönderildi. (14.06.2015 / ANF / DĠHA) 
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*Bitlis merkezde Murat Akkurt isimli yurttaş, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğü'ndeki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akkurt, "Örgüte üye 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. (16.06.2015 / ANF) 

 

*Urfa‟da, Akçakale sınır kapısında incelemelerde bulunan ve burada basına açıklamalarda 

bulunan Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, kendisine soru soran gazetecilerin sorduğu soruya 

sinirlendi. Valinin „alın bunları‟ şeklindeki talimatı üzerine Evrensel Gazetesi muhabiri Hasan 

Akbaş, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Pınar Öğünç ile gazeteciler Özlem Topçu ve Deniz 

Yücel, polis tarafından gözaltına alındı. (16.06.2015 / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan arkadaşı Sinan Çelik'in görüşüne giden 

Menduha Polat (35) isimli kadın, hakkında eski bir davadan yakalama kararı bulunduğu 

gerekçesiyle, cezaevine çağrılan TEM şubede görevli polisler tarafından gözaltına alındı. 

(17.06.2015 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde Fırat Bozkurt isimli yurttaş, bir kafede oturduğu sırada 

polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen Bozkurt'un emniyet 

müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. (19.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim'de 21 Haziran‟da, polis tarafından Dersim Halklar Cephesi Derneği ile İnönü 

Mahallesi'nde bir eve düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, "DHKP-C üyesi" oldukları 

iddiasıyla 7 yurttaş gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Yaprak Ökdemir ve Rojda Yalçınkaya serbest 

bırakılırken, Cansu Öztürk, Nurgül Korkmaz, Zeynep Karademir, Neslihan Albayrak ve Diyar 

Zengin "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (24.06.2015 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır Merkez Yenişehir ve Bağlar ilçeleri ile Ergani ve Çermik ilçelerinde 26 

Haziran‟da, polis tarafından 16 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 yurttaş 

gözaltına alındı. Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı'nda götürülen ve ifade işlemleri 

tamamlanan 11 yurttaştan Muhsin Sapan isimli yurttaş serbest bırakıldı. Ergani Adliyesi'ne 

sevk edilen Selahattin Kaçar, Yakup Çelik, Edat Özgül, Hilmi Aksoy, Fevzi Kızıldeniz, 

Muhammed Şimşek, Kenan Öner, Mehmet Ali Akkum, Hikmet Aksoy, Suvar Karateke isimli 

yurttaşlar ise "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 10 yurttaş, Diyarbakır D Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (29.06.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Şırnak‟ın Uludere İlçesi Roboski köyünde, askeri sevkiyata tepki gösteren köylüler 

müdahale ile karşılaştı. Müdahale sırasında köy içerisinde bulunan Sami Encü, Yusuf Encü, 

Sait Encü ve Samet Encü isimli çocuklar gözaltına alındı. Çocuklar, Uludere İlçe Jandarma 

Komutanlığı'na götürüldü. (30.06.2015 / Cumhuriyet.com.tr / T24.com.tr)  

 

*Şırnak Cizre ilçesi girişinde bindikleri otobüste gözaltına Yeni Demokratik Gençlik (YDG) 

üyesi 4 kişi, "TİKKO üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklandı. (30.06.2015 / ANF) 

 

*Batman'da polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, çeşitli protesto eylemlerine 

katıldıkları gerekçesiyle Yusuf Yalçın, İdris Yelboğa, Fırat İvledi, Yusuf Karaman ve 

Mehmet Aliak isimli yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi, Batman Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Batman Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişiden Yusuf Yalçın isimli 

yurttaş "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. (02.07.2015 / CHA / Haberturk.com) 
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*Diyarbakır Merkez Sur ilçesi Lalabey Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Uğur Turan ve Yunus Ekmen isimli iki genç gözaltına alındı. Diyarbakır 

Adliyesi'ne sevk edilen yurttaşlardan Yunus Ekmen, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı. (02.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, aralarında çocukların da bulunduğu 5 yurttaş darp edilerek gözaltına alındı 

(02.07.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın İdil ilçesinde,  polis tarafından 12 ayrı eve düzenlenen ev baskınlarında 5 yurttaş 

gözaltın alındı. Gözaltına alınan yurttaşlar, İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden 

geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (02.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır Bismil ilçesinde, eski karayolunda jandarmalar tarafından araçları durdurulan 

Azad Yıkar (23) ve Kenan Turgay (28) isimli gençler gözaltına alındı. İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin adliyeye sevk edilen Yıkar ve Turgay, "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı. Öte yandan polis tarafından düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan 

A.T. (17) isimli bir çocukta, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk 

edildiği adliyede "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (02.07.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da, Özgür Halk dergisi dağıtımı yapan Hasan Kurt ve Mahmut Sağır isimli 

yurttaşlar, Bankalar Caddesi'nde bulundukları sırada polisler tarafından gözaltına alındı.  

(02.07.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında 6 

yurttaş gözaltına alınarak, İlçe Uluyol Karakolu'na götürüldü. Karakolda tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişinden Mehmet Kılıç isimli yurttaş serbest 

bırakılırken, Mehmet Bozkurt, Ziya Özbay, Cemil Rızaoğulları, İbrahim Bobilik ve Baran 

Çağlı isimli yurttaşlar ise, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (05.07.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Temmuz‟da, polis ve özel hareket timleri tarafından 

düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında 9 yurttaş gözaltına alındı. Dosyada gizlilik kararı 

olduğu gerekçesiyle gözaltı sebebi öğrenilemeyen yurttaşlar, Emniyetteki ifade işlemlerinin 

ardından Adliyeye sevk edildi. 9 yurttaştan 6'sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, Halil 

Oktay, Ramazan Tunç ve Yakup Doğan ise sevk edildikleri Sulh Caza Hakimliği'nce "Örgüt 

üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  (05.07.2015 / DĠHA / DHA / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 Temmuzda, Vahap Aslan isimli yurttaş ilçe girişinde aracı 

durdurularak gözaltına alındı. BDP Murdiye eski İlçe Başkanı olduğu öğrenilen Aslan, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "örgüt 

üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. (06.07.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan yeğeni Merge Polat'ı ziyaret etmeye giden 

Kongreya Jinên Azad (KJA) üyesi Berjin Demirkaya, araması olduğu gerekçesiyle cezaevi 

çıkışında polisler tarafından gözaltına alındı. (06.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde, polis tarafından iş yerine baskın düzenlenen İbrahim Bingöl, 

gözaltına alındı. 7 Haziran genel seçimlerinde HDP'den Elazığ milletvekili adayı olduğu 

öğrenilen Bingöl, Ergani Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (07.07.2015 / DĠHA) 

  

*Şırnak Silopi'de bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Federal Kürdistan Bölgesi'ne geçmeye 

çalıştığı sırada Osman Mendeş adlı bir yurttaş, sınırda polislerce gözaltına alındı. Hakkında 

"örgüt üyeliği" iddiasıyla açılan davada verilen cezanın Yargıtay tarafından onanma sebebiyle 

gözaltına alındığı öğrenilen Menteş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (07.07.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ayşe Bozan ve 

Ahmet Özgür Dağ isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi 

edinilmezken, gözaltına alınanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (08.07.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın merkez Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında Mazlum Harmancı, Feride Karadaş, Sinan Gür, Vedat Komi, Mücahit Aytekin, 

Serhat Benek ile B.N ve V.B. isimli çocuklar isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 

öğrenilemeyen 2'si çocuk 8 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (08.07.2015 / Ozgur-

gundem.com  / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 Temmuz'da gözaltına alınan F.Ç. isimli genç, Emniyet 

Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Örgüt üyesi olma" 

iddiasıyla tutuklandı. (08.07.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çığlı köyünde, askerlerin sınır hattına askeri birlik sevk etmesine 

tepki gösteren yurttaşlara, askerler tarafından gaz bombaları ile müdahalede edildi. Müdahale 

sırasında 20 yurttaş gözaltına alındı. (08.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerinde 7 Temmuz‟da, polis tarafından eş zamanlı ev 

baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki tamamlanan işlemlerin 

ardından Ağrı'nın Patnos ilçesi adliyesine sevk edilen 10 kişi, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüte 

yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan yurttaşların isimlerinin İsmail Turanlı, 

Dağıstan Payçu, Şinasi Kızılbaba, Fatih Uğurcu, Sidar Karaçelik, Habip Kaya, Velat Elden, 

Bülent Aydın, Erdal Urğun ve dosya kapsamında İzmir'de gözaltına alınarak Muş'a getirilen 

Vedat Aydın oldukları öğrenildi. (10.07.2015 / ANF / Ġmctv.com.tr) 

 

*Eruh-Siirt yolu üzerinde, polislerce kaçakçılık için kurulan kontrol noktasında "Dur ihbarına 

uymadığı" gerekçesiyle otomobile polislerin ateş açması sonucu Şerafettin Özekinci (37) 

yaşamını yitirirken, otomobilden de polislere ateş açılması sonucunda ise Bünyamin Toğrat 

(30) adlı polis memur ağır yaralandı. Olay sonrasında 7 Temmuzda, polis tarafından Siirt ve 

Batman‟da düzenlenen ev baskınlarında 7 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Siirt 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 7 kişiden Azad Oğuz, Mazlum Özekinci ve Dilek Çelik adlı 

yurttaşlar serbest bırakılırken, Siirt adliyesine sevk edilen 4 kişiden Faruk Erdemci ve 

Mehmet Ali Oğuz adlı yurttaşlar denetimli serbestlik ile serbest bırakıldı. Abdullah Oğuz ve 

Hakkı Oğuz isimli yurttaşlar ise, " Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. (10.07.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP eski İlçe Eşbaşkan 

Yardımcısı Mehmet Faruk Trak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerin ardından serbest bırakılan Trak'ın, "hakkında ihbar olduğu" iddiasıyla gözaltına 

alındığı öğrenildi. (11.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında R.D. isimli bir 

çocuk gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İlçede kimlik kontrolü yapan 

polis, O.Y. isimli bir çocuğu daha gözaltına aldı.  (13.07.2015 / Hurriyet.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı kırsalında operasyona çıkan askerlere engel olmak 

isteyen ve müdahale ile karşılaşan yurttaşlardan 14 kişi, askerler tarafından gözaltına alındı. 

(13.07.2015 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesi ve Kayapınar ilçelerinde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Muazzez Aşan (47), Emrah Güler (24), İbrahim Akın (25) ile ismi 

öğrenilemeyen bir çocuk gözaltına alındı. (16.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2‟si çocuk 8 kişi 

gözaltına alındı. 7 Haziran genel seçim çalışmaları sırasında Hür Dava Partilileri tarafından 

HDP seçim bürosuna gerçekleştirilen saldırı sonrası çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 

gözaltına alınan 2‟si çocuk 8 kişinin tamamı, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. 

(16.07.2015 / Ozgur-gundem.com Ġmctv.com.tr) 

 

*Siirtte, Urfa‟nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bombalı 

saldırıyı yürüyüşle protesto etmek isteyen yurttaşlara polis, Kültür Merkezi önüne gelerek 

protesto etmek isteyen yurttaşlara polis, sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Rıdvan 

Akdağ, Ahmet Koç, Yusuf Çiftçi, Kenan Can, Cemal Çiftçi, Bilal Aslan, Mehmet Ali Toprak, 

Cengiz Ece, Mehmet Özer, Mehmet Aydın, Hakan Toprak ve Hakan Hekimoğlu adlı 12 

yurttaş polis tarafından gözaltına alındı. (20.07.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ta bir uzman çavuşa ait aracın yakılması iddiasıyla polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Serhat B. (18), F.B. (17), Selim B. (19) ve Dündar U. (18) isimli gençler gözaltına 

alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 

gençlerden Dündar U. ve F.B. serbest bırakılırken, Selim ve Serhat B. ise tutuklanarak Şırnak 

T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (21.07.2015 / ANF) 
 

*Ağrı'da HDP öncülüğünde Suruç katliamını protesto etmek isteyen kitleye polis, gaz 

bombası, tazyikli su ve plastik mermilerde müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Ömer 

Çapın, Memduh Özdemir, Baran Bilici, Fesih Karakuş, Hüseyin Deniz ve ismi öğrenilmeyen 

2 kişi gözaltına alındı. (21.07.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Hanelmalı köyünde ikamet eden Yahya Akgün isimli yurttaşın 

evine özel hareket timleri tarafından baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 4 av 

tüfeğine el konulurken, herhangi bir gözaltının olmadığı öğrenildi. (22.07.2015 / DĠHA) 

 

*Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı köyünde ikamet eden Berna Turan (23) çağırıldığı 

Jandarma Karakolu'nda gözaltına alındı. Mersin merkezli yürütülen bir soruşturma 

kapsamında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alınan Turan'ın, karakoldaki 

işlemlerinin ardından Mersin'e gönderildiği öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında Serkan 

Ceyran ve Ümmühan Yılmaz isimli yurttaşların Urfa Suruç'ta, ismi öğrenilemeyen bir kişinin 

ise Hakkari'de gözaltına alındığı öğrenildi.  (22.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Antep'in merkez Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde Suruç katliamı protestosuna 

müdahale eden polis, 7'si çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Antep İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki 

işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan A.A. (17), M.A.T. (16), B.V.E. (16), D.B. (15), F.K. 

(16), M.A. (17), A.Y. (17) isimli çocuklar savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 

Erdal Akay (19) ve Abdulaziz Akyürek (19) isimli gençler ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklanarak Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (22.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 

  

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere köyünde 20 Temmuzda, köy girişinde 

seyyar arama noktası kuran askerler, Atilla Bilici, Eyüp Bilici ve isimleri öğrenilemeyen 2 

kişi gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü‟nde 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si savcılık ifadesinin 

ardından serbeste bırakılırken Eyüp Bilici ve Münir Onay, "Örgüte yardım ve yataklık" 

iddiasıyla tutuklandı. arak, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (22.07.2015 /Ġmctv.com.tr) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Bayram 

Korkmaz isimli yurttaş gözaltına alındı. (22.07.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde araç içersinde bulunan ve polis 

tarafından durdurulan Huzurevleri Mahalle Meclisi Yöneticisi Aydın Çalışkan (51) ve Gazal 

Kaymaz ve isimleri öğrenilmeyen 4 kişi gözaltına alındı. (23.07.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP İlçe 

yöneticisi Abdulkadir Oral, Ramazan Dağal, Mehmet Naci Yılmaz, Hasan Aydın ve Sedat 

Aydın isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (23.07.2015 / Ozgur-gundem.com  / Ġmctv.com.tr) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde 2 ayrı eve polislerce düzenlenen baskında 

Hasan Muhittinoğlu ve Yusuf Akın isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 

öğrenilemeyen 2 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (23.07.2015 / ANF) 

 

*Muş'un Varto ilçesinde Suruç katliamını protesto etmek için ilçe merkezinde bir araya gelen 

yüzlerce kişiye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale 

sırasında 7 kişi gözaltına alınarak Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (23.07.2015 / 

DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde 22 Temmuz‟da, Suruç katliamında yaşamını yitiren 

Süleyman Aksu isimli yurttaşın cenaze töreni sırasında çıkan olaylarda Soner Kaplan, Ömer 

Cemre Yılmaz, Şadi Yalçın ve Ali Subaşı isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyette 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, serbest bırakıldı. (24.07.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şehitlik semtinde polise yönelik 

gerçekleşen silahlı saldırının ardından, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 17 

yurttaşın gözaltına alındığı belirtildi. (24.07.2015 / Milliyet.com.tr / Trthaber.com) 

 

*Urfa'nın Viranşehir, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde, polis tarafından 49 adrese düzenlenen 

eş zamanlı ev baskınlarında, "YDG-H üyesi oldukları" iddiasıyla 35 yurttaş gözaltında alındı. 

Her üç ilçede gözaltına alınanlar, Urfa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (24.07.2015 / 

Cumhuriyet.com.tr) 
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*Van‟da, Vedat Ertaş ile Hozan Abi isimli iki yurttaş, çarşı merkezinde polislerce gözaltına 

alındıktan sonra, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (24.07.2015 / DĠHA) 

 

* Çok sayıda kente polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 68 yurttaş gözaltına alındı. 

Operasyonlar kapsamında YDG-H Üyesi oldukları iddiasıyla Şırnak'ın Merkez‟de 4, 

Şırnak‟ın İdil ilçesinde 3, Iğdır'da 9, Bitlis‟te 7, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11, Elazığ'da 6, 

Bingöl‟de 11 kişi, Bingöl‟ün Karlıova ilçesinde 3 ve Batman'da gözaltına alınan 5 kişi, 

ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüklerine götürüldü.  (24.07.2015 / DHA / 

Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Batman‟da 24 Temmuz‟da gözaltına 5 kişi, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4 kişi tutuklandı. 

(24.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim'de, polisin yol kontrol uygulamasında 4 yurttaş gözaltına alındı. Dersim Emniyet 

Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 yurttaş, "örgüt üyeliği" ve 

"örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" iddiasıyla tutuklandı. (24.07.2015 / ANF) 
 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Suruç katliamını kınamak için yapılan eyleme polisin 

müdahalesi sonrası meydana gelen olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 

yaşındaki C.B. isimli çocuk, Emniyet Müdürlüğü‟nde ifadesinin alınması ardından sevk 

edildiği adliyede serbest bırakıldı. (24.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*25.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġhsan KarataĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“25.07.2015 tarihinde gece saat 02.00 civarında yaklaĢık 50 kiĢilik polis evimize baskın 

düzenledi. Çoğunun yüzü kapalı, yarısı sivil giyimli polislerdi. Kapıyı açmamıza imkân 

vermeden kapıyı kırarak Oğlum Erhan KarataĢ‟ı sordular. Evimizi dağıttılar. Oğlum o sırada 

damda yatıyordu. Hiçbir Ģey sormamıza izin vermeden evimize girdiler ve oğlumu gözaltına 

aldılar. Sizden bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Eski Cezaevi Kavşağı'nda konuşlanan özel harekat timlerinin 

burada bulanan bir parkı kurşunlayarak baskın düzenlediği ileri sürüldü. Baskın sonucu 

yüzlerce genç ve polis arasında çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Olayların ardından yol 

kontrolü yapan polis, bir araç içersinde bulunan Alaattin Bafra, Reşat Tokçu ve ismi 

öğrenilemeyen bir yurttaşı gözaltına aldı. (24.07.2015 / ANF) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında M. Şirin Erol (23) 

ve Hafzullah Doğan (27) isimli gençler gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Erol ve Doğan, "Örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" 

iddiasıyla tutuklandı. (24.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari kent merkezi Depin Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta bulunan Murat 

Aydemir, Serhat Dumlu ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş ile D.A. (17) isimli bir çocuk 

gözaltına alındı. Emniyette Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 4 kişiden D.A. (17) ile Serhat Dumlu, "Örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklandı.  

(25.07.2015 / DĠHA) 

 

*Van'da, polis tarafından 48 noktaya ev baskınları düzenlendi. (25.07.2015 / DĠHA) 
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*Çok sayıda kente polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 133 yurttaş gözaltına alındı. 

Operasyonlar kapsamında Ağrı'da 11 kişi, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2 kişi, Ağrı‟nın Patnos 

ilçesinde 3 kişi, Adıyaman'da 16 kişi, Antep'in İslahiye ilçesinde 2 kişi, Urfa merkezde 1 kişi, 

*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde 14 kişi, Urfa‟nın Suruç ilçesinde 5 kişi, Urfa‟nın Birecik 

ilçesinde 11 kişi, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 kişi, Mardin‟in Nusaybin ilçesinde 1‟i çocuk 

6 kişi, Dersim'de 5 kişi, Diyarbakır'da 13 kişi, Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde 7 kişi, Şırnak‟ta 

7 kişi, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Tepeönü köyünde 5 kişi, Muş'un Bulanık ilçesinde 3 kişi, 

Hakkari'de 3'ü çocuk 4 kişi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 kişi, Elazığ‟da 8 kişi, Elazığ‟ın 

Kovancılar ilçesinde 1 kişi ve Siirt'te 5 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere 

Emniyet Müdürlüklerine götürüldü. (25.07.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Kars'ın Kağızman ilçesinde 23 Temmuzda, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Savaş 

Yıldırım, Cevdet Demir ve Abdullah Kaya isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğü‟nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "Örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. (25.07.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2'si çocuk 6 kişi gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğü‟ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5‟i serbest 

bırakılırken, Abdülhakim Küze isimli yurttaş yargılandığı bir dosyadan aldığı ceza nedeniyle 

tutuklandı. (25.07.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Derik ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Vahap Çeri ve 

belediye çalışanı Rıdvan Dip isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Artuklu ve Derik ilçelerinde 17 

eve yapılan eş zamanlı baskınlarda ise 10 kişi gözaltına alındı. (26.07.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında HDP üyesi Feyyaz 

Takan isimli yurttaş gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen Takan "Örgüt üyesi olmak " iddiasıyla tutuklandı. (26.07.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'ın Kozluk ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, ilçe hükümet 

konağına yapılan saldırının failleri oldukları iddiasıyla Mehmet Yusuf Işık, Seyithan Toptik, 

Ömer Faruk Işık ve oğlu Cengiz Işık ve Mehmet Şirin Avcı isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

Batman merkezde ise S.A. (15) ile Ş.K. isimli çocuklar gözaltına alındı. (26.07.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP İlçe 

Eşbaşkanı Fesih Balbey ve Tayfur Dolan isimli yurttaş gözaltına alındı. Bismil ilçesinde 

gerçekleşen baskınlarda ise Bayram Gökalp, Murat Baran, İdris Meşe, İbrahim Türk, Hanifi 

Ödemiş, Muharrem Çiçek, Nedim Bitkin ve Necmeddin Sonyacı isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. Öte yandan bir gün önce ev baskınlarında gözaltına alınan Metin İpek isimli yurttaş, 

daha önce kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Dicle ilçesinde 12 eve eş 

zamanlı gerçekleşen baskınlarda da Mustafa Dayan, Mansur Dayan, Talip Altay, Ferhat 

Özyoldaş, Hasan Akgündüz, İbrahim Atlı, Derviş Atlı, Cahit Eşsiz, Erkan Akaslan ve Mahsun 

Akaslan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Ergani ilçesinde ise DBP Ergani İlçe Yöneticileri 

Uygar Taner ve Baran Şahin ile Azat Kayacan, Beran Kaya, Zülküf Koçyiğit, Ramazan Bal 

isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (26.07.2015 / Ozgur-gundem.com  / Ġmctv.com.tr) 
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*Erzurum'un Karayazı ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Meltem 

Ateş, Faruk Ütsek ve Ercan Toprak isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet tamamlanan 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. (26.07.2015 / ANF) 

 

*Siirt'in Barış Mahallesi'nde TUHAD-DER yöneticisi Resul Aslan'ın evine özel harekat 

timleri tarafından yapılan baskında, evde misafir olarak bulunan Barış Işık ve ismi 

öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Kurtalan ilçesine ise bağlı Yuvalı köyünün Soğuksu 

mezrasına yapılan baskında ise Ramazan Ceylan adlı bir genç gözaltına alındı. Siirt'te, 

emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Mehmet Emin 

Koyuncu (65) ve Şemsettin Aykaç (29) isimli yurttaşlar, "Örgüte eleman kazandırmak" 

suçlamasıyla tutuklandı. (26.07.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Oktay Sağlık, 

Saim Taş, Nuh Yıldırım, Halit Koç, Şehmuz Çelik, Serkan Tırak, İhsan Çılgın ile 14 

yaşındaki O.S. adlı bir çocuk gözaltına alında. Erciş ve Özalp ilçelerinde eş zamanlı olarak 

yapılan ev baskınlarında ise 7 kişi gözaltına alındı. (26.07.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'de, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliye sevk edilen 4 

çocuktan S.K. (16) serbest bırakılırken, M.O (17), S.S. (16), H.Y. ise tutuklandı. Kent 

merkezinde bulunduğu sırada DBP İl yöneticisi Fırat Ertunç, özel harekat polisleri tarafından 

gözaltına alındı. (26.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen ve 2 askerin 

yaşamını yitirdiği, 4 askerin ise yaralandığı patlama sonrası bölgede operasyon başlatıldı. 

Patlamanın yaşandığı Fis köyü kırsalı askerler tarafından ateşe verildi. Haber takibi için 

bölgeye giden DİHA muhabiri Metin Bekiroğlu ile Ali Ölmez, Efendi Orakçı, Serdar 

Demirhan ve isimi öğrenilemeyen 2 kişi köy yolunda özel harekat timleri tarafından gözaltına 

alındı. (26.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 21 Temmuz'da 2 polisin evinde ölü bulunmasının ardından 

gözaltına alınan 21 kişinin adliyeye çıkarılmasını bekleyen Ömer Aydın, Ahmet Aslan ve 

Dilber Tuncer isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı. (26.07.2015 / ANF) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gri renkli Toyota marka pikaptan 

inen ve üzerlerinde çelik yelekler bulunan sivil polisler, önünü kestikleri ticari bir aracın 

içinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir genci gözaltına aldı. (26.07.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Bitlis'in Güroymak ilçesinde, S.A. ve M.T. isimli çocuklar ile İslam Aysoy ve Müslüm 

Aysoy isimli yurttaşlar polis tarafından gözaltına alındı. (26.07.2015 / ANF) 

 

*Iğdır‟dan Tuzluca‟ya giden HDP Genel Merkez Çalışanı Senar Abi‟nin içerisinde bulunan 

araç ilçe girişinde polisler tarafından durduruldu. Araçtan indirilen Abi, gözaltına alındı.  

(27.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Iğdır‟da, DBP PM üyesi Talat Aktaş ile KJA Daimi Meclis üyesi Nevin Gökçe‟nin 

aralarında bulunduğu 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, serbest bırakıldı. (27.07.2015 / DĠHA) 

 



 

 

 158 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde gözaltına alınan V.E ve L.Y isimli çocuklar, çıkarıldıkları 

mahkemece "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (27.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emek Caddesi üzerinde düzenlenen protesto gösterisine 

müdahale eden polis, Seyfettin Tora ve Fırat Çimen adlı yurttaşları gözaltına aldı. (27.07.2015 

/ DĠHA) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 21 Temmuz'da başlatılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi 

Urfa Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 6 kişiden 

Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın ve Ömer Kılıç isimli yurttaşlar, öldürülen 2 polisin 

olayına karıştıkları iddiasıyla tutuklandı. (27.07.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesi Yeni Mahallesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 

üniversitesi öğrencisi Ayşe Yılan gözaltına aldı. (27.07.2015 / DĠHA) 

 

*Antep'te, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Uğur Kazak, Delilcan Özbey, Davut 

Sezgin, Ümit Dalgın, Yakup Mala ve Hacı Şükrü Özalan isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

(27.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Atilla akkuş, 

Orhan Dilmaç, Naim Çiçek ve Ferdi Güney isimli yurttaşlar "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 

gözaltına alındı. (27.07.2015 / DĠHA) 

 

*Çok sayıda kente polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2‟si çocuk 103 yurttaş 

gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Bingöl‟de 10 kişi, Mardin merkez Artuklu 

ilçesinde 6 kişi, Mardin‟in Nusaybin ilçesinde 5 kişi, Adıyaman'da 14 kişi, Muş'un Bulanık 

ilçesinde 2 kişi, Erzurum‟da 11 kişi, Erzurum‟un Horasan ilçesinde 1 kişi, Erzurum‟un 

Karayazı 14, Erzurum‟un Tekman ilçesinde 15 kişi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 kişi, 

Bitlis‟te 2'si çocuk 10 kişi, Urfa'nın Suruç'a bağlı Aligör Mahallesi'nde 12 kişi, Siirt'te 1kişi 

gözaltına alındı. (27.07.2015 / Ozgur-gundem.com  / Hurriyet.com.tr / haberturk.com) 

 

*Urfa'dan Ceylanpınar ilçesinde 21 Temmuz'da 2 polisin öldürülmesi olayının ardından 

gözaltına alınan 13 kişiden Murat Donuker, Aslan Bulut ve Ömer Aslan emniyet işlemlerinin 

ardından serbest bırakıldı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden 

Orhan Can ve Eyüp Polat tutuklandı. (28.07.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesinde gözaltına alınan 10 kişiden 16 yaşında M.A. emniyet işlemlerinin 

ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı. (28.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 

  

*Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 23 Temmuz'da bir polisin öldürülmesiyle sonuçlanan 

saldırı sonrası gözaltına alınan A.Z, Y.K, M.C.B. isimli çocuklar, sevk edildikleri adliyede 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (28.07.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis'te 24 Temmuz'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alan 6 kişiden Mikail Altun 

tutuklanarak cezaevine gönderildi. (28.07.2015 / Ozgur-gundem.com  / Ġmctv.com.tr) 

  

*Van merkezde gözaltına alınan 24 kişiden Ferman Ediş "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklanarak iddiasıyla Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Erciş'te ise 26 Temmuz'da yapılan 
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ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Engin Ulugana, Harun Yıldız, Vedat Cabir, Hamza 

Çakır ve Kenan Ulter isimli yurttaşlar tutuklandı. (28.07.2015 / DĠHA) 

 

*Elazığ'da ev baskınlarında gözaltına alınan 8 kişi, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişiden 5'i "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüte yardım 

yataklık" iddiasıyla tutuklandı. (28.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Malatya'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Işıl Ateş, Rıdvan Açan, Ömer 

Çalbay ve Mahsum Yel isimli İnönü Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı. Malatya 

Özgürlükler Derneği'ne yapılan baskında ise ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. 

Doğanşehir ilçesinde gerçekleştirilen ev baskınlarında da Eren Aslan ve Ali Gelincik isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. (28.07.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Amed Yılmaz 

isimli yurttaş ile O. A. (17) isimli çocuk gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden O.A. (17), "Örgüt üyesi olmak", "Örgüt 

adına faaliyet bulunma" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. (28.07.2015 / 

ANF / Ġmctv.com.tr) 
 

*Erzurum'da yeni aldığı akıllı cep telefonu ile resmi kurumları çeken 14 yaşındaki A.Y. isimli 

zihinsel engelli çocuk, polislerce gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece "örgüt 

üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. (28.07.2015 / DĠHA) 

 

*Çok sayıda kente polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 31 yurttaş gözaltına alındı. 

Operasyonlar kapsamında Mardin'in Savur ilçesinde 2 kişi, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 

kişi, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1 kişi, Mardin‟in Midyat ilçesinde 3 kişi, Batman'da 15 kişi, 

Hakkari'de 1 kişi, Hakkari‟nin Yüksekova ilçesine 2 kişi, Muş'un Malazgirt ilçesinde 2 kişi, 

Muş'un Bulanık ilçesinde 1 kişi, Erzurum'un Karayazı İlçesinde 2 kişi, Diyarbakır'ın Bismil 

ilçesinde 1 kişi gözaltına alındı. (29.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Adıyaman'da gözaltına alınan 15 kişiden Yılmaz Günaydın, Ali Gözübüyük, Mazlum 

Yılmaz, Serhat Ayaz ve Hüseyin Yalçın Çalışkan isimli yurttaşlar tutuklandı. (29.07.2015 / 

DĠHA) 
 

*Diyarbakır'da 25 Temmuz'da gözaltına alınan 28 yurttaştan Mahsum Uçar ve Çetin Ergünlü 

isimli yurttaşlar tutuklandı. (29.07.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa Birecik ilçesinde gözaltına alınan 9 kişiden Ahmet Ateş tutuklandı. Ceylanpınar 

ilçesinde ise Mazlum Dağtekin isimli genç, Ö.A. isimli çocuk ile Lütfi Abir isimli yurttaş 

tutuklandı. (29.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Selahattin ve Kale mahalleleri arasındaki Gazi Caddesi 

üzerinde bulunan Asayiş Büro Amirliği önünde bulunan polisler tarafından aynı cadde 

üzerinde bulunan bir gencin üzerine henüz öğrenilemeyen bir nedenle ateş açtı. Edinilen 

bilgilere göre, polisin ateş açması sonrası ara sokağa koşan genci kovalayan polisler, ismi 

öğrenilemeyen genci yakalayarak gözaltına aldı. (29.07.2015 / DĠHA) 
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*Diyarbakır ve ilçelerinde 26 Temmuzda, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

gözaltına alınan 19 yurttaş, Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye 

sevk edildi. 19 kişiden Dicle ilçesinde gözaltına Cahit Eşsiz ve Ferhat Özyoldaş isimli 

yurttaşlar "Örgüt üyesi olmak" tutuklandı. (30.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'te, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP il yöneticisi Selman Erdemci, 

İHD üyesi Mirza Ekin, Eğitim Sen üyesi Mehmet Arger, Hacı Özer, Mehmet Can Kaçar, 

Abdullah Polat, Zeki Baytekin, Emrullah Pöğe, Abdulkadir Çiftçi ve Y.Ö. (15) gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan 10 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (30.07.2015 / 

DĠHA) 
 

*Diyarbakır‟ın Çınar ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Şükrü Gül, Azad 

Gül, Murat Gül, İzzettin Gül, Agit Demirtaş, Bawer Turgut, Ferman Turgut ve isimleri 

öğrenilemeyen iki kişi gözaltına alındı. (30.07.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bingöl -Diyarbakır karayolunda 

çeşitli tarihlerde meydana gelen yol kesmelerine katıldıkları gerekçesiyle yapılan 12 ev 

baskınında 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. (30.07.2015 / DĠHA) 

 

*Van‟da, HDP ve DBP Van il örgütleri öncülüğünde 2 Nisan Kavşağı'ndan Feqiye Teyran 

Parkı'na düzenlenmek istenen yürüyüşe polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle 

müdahalede bulundu. Müdahale sırasında aralarında İHD Van Şubesi Başkanı Murat Melet'in 

de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. (30.07.2015 / DHA) 

 

*Antep'te, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 21 kişi, Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 21 kişiden Ümit Dalgın, 

İsa Gülmez, Mehmet Anuk, Uğur Kazak, Ahmet Durmuş, İbrahim Bulut, Mehmet Efe, 

Mazlum Yıldıztekin, İlhami Ayhan, Ahmet İlbaş, Emin Kavak, Delilcan Özbey, Davut Çetin 

ve Diyar Bayram  "Örgüt üyesi oldukları" iddiası ile tutuklandı. (31.07.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Batman'da ev baskınlarında gözaltına alınan 6 yurttaştan Agit Akçay ve Halil Yıldırım isimli 

gençler çıkarıldıkları adliyede, mahkemece tutuklandı. (31.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Ardahan'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Bülent Sural, Yasin Koç, Özkan 

Yılmaz ve Korkmaz Kaya isimli yurttaşlar, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.  

(31.07.2015 / ANF ) 

 

*Iğdır'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınında HDP Iğdır Merkez İlçe Eşbaşkanı Fincan 

Güngör gözaltına alındı. (31.07.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Devran Bor isimli yurttaş, hakkında açılan bir davadan 

onaylanmış cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Gözaltında bulunan 3 kişiden 

Abdurrezak Kameri isimli yurttaş ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (31.07.2015 / 

Ozgur-gundem.com  / Ġmctv.com.tr) 
 

*Malatya'da 28 Temmuz‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ömer Çalbay, 

Mahsun Yel ve Rıdvan Açan isimli üniversite öğrencileri ile Sinan Özdemir, Ali Gelincik, 

Eren Aslan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyette Müdürlüğü‟nde tamamlanan ifade 
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işlemlerinin ardındın adliyeye sevk edilen 6 kişi, "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. 

Aynı gün Malatya Özgürlükler Derneği ve bir eve düzenlenen baskında gözaltına alınan 

Battal İpek ve Işıl Ateş isimli yurttaşlar da, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (01.08.2015 

/ Ġmctv.com.tr) 

  

*Van'ın merkez Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde, polis tarafından bir eve 

düzenlenen baskında, Hakan Bilekçi (20) isimli genç gözaltına alındı. (01.08.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Erzurum‟un Tekman ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Cüneyt Koçak, 

A.Cebbar Yalçın, Aydın Ekici, Rızgan Turan, Abdulvahap Sarıkan, Fesih Sarıkan, Yunus 

Sarıkan ve Nasır Sarıkan isimli yurttaşlar gözaltına aldı. (01.08.2015 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Siirt'te kent merkezinde ve köylerinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Muzaffer Akan, Kasım Yıldız, Kerem Sılık, Temel Özer, Sıdık Yılmaz, Abdulbari Temel, 

Vahdettin Aydın, Muhsin Beydoğan, Ercan Temel ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına 

alındı. Pervari İlçe Jandarma Karakolu'nda tamamlanan işlemlerinden sonra adliyeye sevk 

edilen 10 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (01.08.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Akçakale ilçe merkezinde polis tarafından düzenlenen ev baskınında HDP üyesi 

İsmail Denli isimli ayağından engelli yurttaş gözaltına alındı. (01.08.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Iğdır'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan HDP Iğdır Merkez İlçe 

Eşbaşkanı Fincan Güngör, Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği Iğdır Adliyesi'nde, 

"DEM-GENÇ üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 

(01.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesi Yenimahalle'de oturduğu evin kapısına gelen polisler tarafından 

gözaltına alınan Fatih Yılmaz adlı genç, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. 

Savcı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Yılmaz, Örgüte 

yardım etme" iddiasıyla tutuklandı. (01.08.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl'de 30 Temmuz‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2‟si çocuk 6 yurttaş 

gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen DBP İl 

Eşbaşkanı Mervan Temiz, Murat Karaca, Delil Uğurlu, Orhan Bayatimur, F.T., K.S. 

tutuklandı. (01.08.2015 / Ġmctv.com.tr)  
 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Şükrü İlhan (39) 

ve Şükrü Çetin (44) gözaltına alındı. Dargeçit Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin adliyeye 

sevk edilen Çetin ile İlhan, "Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı. Savur ilçesinde 

düzenlenen operasyonda ise DBP İlçe Eşbaşkanı Şehmus Aksoy ile Gülistan Gültekin adlı 

yurttaş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksoy ve 

Gültekin, "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 4 kişi, Mardin E Tipi 

Cezaevi'ne gönderildi. (02.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 30 Temmuz'da, polis tarafından düzenlene ev baskınlarında 6 

kişi yurttaş gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade 
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işlemlerinin adliyeye sevk edilen 6 kişiden, Lice Belediye Eşbaşkanı Harun Erkuş ve 

Abdullah Hocaoğlu isimli yurttaş, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (02.08.2015 / 

Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Halet Yiğit, 

Sadiye Özer, Selim Çınar, Emin Toprak, Faysal Dağ, Şerzan Dağlık ve Kızıltepe DBP 

Belediye Meclis üyesi Mahmut Yorucu ile iki gözü de görmeyen 60 yaşındaki Kemal 

Çobanoğlu gözaltına alındı. (02.08.2015 / ANF) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 29 Temmuz‟da, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Silvan İlçe 

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla Ömer Ezer isimli 

gözaltına alındı. Bir gün sonra aynı olay ile ilgili Kerem Müjde isimli gençte gözaltına alındı. 

İlçe emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezer ve Müjde, 

"Örgüt üyeliği" ve "Ülke birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı.. 

(02.08.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Iğdır'da, Yener Eker isimli yurttaş, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde 

tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eker "Örgütsel faaliyet yürütmek" 

iddiasıyla tutuklandı. (02.08.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında Selami 

Üstündağ, Turan Oruç, Berzan Kuşaslan, Ferhat Gül ve Emin Akyüz isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. (03.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

 *Van'ın Bahçesaray ilçesinde kimlik kontrolü yapan polisler, F.S. (17) isimli yurttaşı 

gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen F.S. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

(03.08.2015 / ANF) 
 

*Van‟ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık binası altında bulunan polis karakolunda görevli sivil 

polisler, ismi öğrenilemeyen bir yurttaşa silah doğrultarak, “Neden buraya bakıyorsun" 

sorusuyla birlikte karga tulumba gözaltına aldı. (03.08.2015 / ANF / DĠHA) 
 

*Şırnak‟a bağlı Balveren Beldesinde askerlerce düzenlenen ev baskınlarında İhsan Kızıl, 

Yusuf Kızıl, Halil Bayram, Ahmet Yaşar isimli yurttaşlar gözaltına alınarak, Şırnak İl 

Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Baskınlar sırasından aranan ancak bulunamayan İsmail 

Kızıl da, ifade vermek için gittiği Jandarma Karakolunda gözaltına alındı. 5 kişi daha sonra 

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. (04.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Ağrı‟nın Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nin girişinde akrep tipi zırhlı araçlarla 

kimlik kontrolü yapan polisler, Fırat Kesici, Ecevit Büyüksu ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi 

gözaltına aldı. Gözaltına alınan yurttaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (04.08.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ağrı Merkez İlçe Eşbaşkanı Nevzat Ayna, sosyal 

paylaşım sitesi olan Facebook'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 

gözaltına alındı. (05.08.2015 / DĠHA / Ġmctv.com.tr) 

 

*Şırnak'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Temer İdin, Mahmut Sevik ve Ahmet 

Erkan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 yurttaş, Şırnak Emniyet 
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Müdürlüğü'ne götürüldü.  "Örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırmak" gerekçesiyle 

gözaltına alınan yurttaşlar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri 

adliyede serbest bırakıldı. Aynı operasyon kapsamında Şırnak'ın Geçitboyu köyünde polis 

tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında Şevre İdin, Mahmut İdin ve Metin Çakır 

adlı yurttaşlar gözaltına alınarak, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.08.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis onlarca zırhlı araç eşliğinde Varol Caddesi'nde seyir halinde 

olan 73 FE 920 plakalı aracın önünü keserek içerisinde bulunan ve yaşları 22-25 arasında olan 

2 genci, gözaltına aldı. Gözaltına alınan gençlerden birinin Nevzat Oğuş olduğu öğrenilirken, 

polisin gençleri yerde sürükleyerek gözaltına aldığı belirtildi. Polisin gözaltılara engel olmaya 

çalışan yurttaşlara ise silah doğrulttuğu belirtildi. (05.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş'un Varto ve Malazgirt ilçelerinde ve ilçelere bağlı köylerde 3 Ağustos‟ta,  polis ve 

askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Abdulbasit Taş, Behçet Özen, Adnan Işık, 

Sadık Arman, Ercan Çetin ve Hancağız köy muhtarı Rahmi Coşkun isimli yurttaşları 

gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı‟nda tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye 

sevk edilen 6 kişi, "Örgüt üyesi olma" ve "Örgüt adına suç işleme" iddiasıyla tutuklandı. 

(06.08.2015 / ANF)  

 

*Van'ın Çatak ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP İlçe Eşbaşkanı 

Vehbi Batur, Nihat Babur, Semih Semo ve Mehmet Büge gözaltına alındı. İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, serbest 

bırakıldı. (06.08.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Batman merkez ve Sason ilçesine bağlı Kelhasen Hawre köyünde 3 Ağustos‟ta, polis ve 

askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında İHD Batman Şube yöneticisi Ahmet 

Demir‟inde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Jandarma Karakolu‟ndaki işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen 9 kişiden 2‟si serbest bırakılırken, İHD Batman Şube Yöneticisi Ahmet 

Demir, Şefket Argış, Mehmet Şerif Acet, Tayip Argış, Aslan Argış, İzzatin Argış ve Bışar 

Onar isimli yurttaşlar, "Örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklandı. (06.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Van'ın Gevaş ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Murat Danış ve Necip Alan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri serbest bırakılırken, Murat Danış isimli 

yurttaş ise, ilçede askeri aracın geçişi esnasında meydana gelen patlamayla ilgisi olduğu 

iddiasıyla tutuklandı. (06.08.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın İdil ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Hasan Akman, Kazım 

Ter, Bayram Gümüşay ve İstanbul Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi Avukat Deniz 

Sürgüt gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İdil Adliyesi'ne çıkarılan 4 kişi, 

"Tehlikeli ateşli silah bulundurmak, taşıma, el değiştirme ve pazarlama" ile "Örgüt üyesi 

olma" iddiaları tutuklandı. (07.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 Ağustos‟ta, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin 

ardında adliye‟yle sevk edilen Mazlum Güzel, Vedat Alpyılmaz, Murat Genç, Abbas 

Akhatun, Kemal Aslan, Ethem Onuş, Abdullah Karakaş ve Baran Aladağ, "Örgüt üyeliği" ve 

"Örgüt adına suç işleme" iddiasıyla tutuklandı. (07.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Ağrı'da, Suruç katliamının protesto edildiği eyleme katıldığı için gözaltına alındıktan sonra 

adli kontrol şartı ile serbest bırakılan KURDÎ-DER Ağrı Şube Eşbaşkanı Resul Han, savcının 

itirazı üzerine tutuklandı. Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi‟ne konulan Han, avukatının itirazı 

üzerine aynı gün içerisinde mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (07.08.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Iğdır‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınında İbrahim Doğruyol isimli yurttaş 

gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliye‟ye sevk edilen Doğruyol, “Örgüte yardım 

ettiği” iddiasıyla tutuklandı. (07.08.2015 / DĠHA / Ġmctv.com.tr) 

 

*Antep'in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm ve Boğaziçi köylerinde düzenlenen ev 

baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişiden 3'ü karakoldaki işlemlerinin ardından serbest 

bırakılırken, adliyeye çıkarılan 6 kişiden Battal Battaloğlu, Şehmus Enzeli Kaya, Mehmet 

Özel ve Rezan Ertuğrul, "Örgüte eleman kazandırdıkları ve yardım ettikleri" iddiasıyla 

tutuklandı. (07.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Erzurum‟un Tekman ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 13 kişi 

gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü‟ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 

kişiden Ümit Kaldır, A. Sena İba ve Ahmet İba “Örgüte yardım etmek” ve “Örgüt 

propagandası yapmak” iddialarıyla tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 

bırakıldı. (07.08.2015 / ANF) 

 

*Siirt'te, kar maskeli özel harekât polisleri tarafından 5 ayrı eve eş zamanlı olarak düzenlenen 

operasyonlarda S. Ö. (17), Z. E. ile Mücahit Erdoğan, Barış Tuncay ve Tajdin Çağlar isimli 

yurttaşlar gözaltına alınarak, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette 

Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden, Sipan 

Batur, Barış Tuncay, Tajdin Çağlar, Mücahit Özhan ve Z.E., "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklanırken, iki kişi ise serbest bırakıldı. (08.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Adıyaman'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 14 kişi gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden Ali 

Taşar, Şevket Sönmez, Şeyho Karataş, Nusret Erbay, Abdurrahman Çalışır, denetimli 

serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı. DBP Merkez İlçe Eş Başkanı Abuzer Küçükşahin, 

Sinan Doymaz, Barış Coşkun, Kemal Yeşilçayır, Lütfü Yoldaş, Mahmut Ozan Harmancı, 

Mazlum Harmancı, Serdar Küçükşahin isimli yurttaşlar ise tutuklandı. (08.08.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da, 2011 yılındaki YSK protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 7 yurttaş 

gözaltına alındı. Batman Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden Murat Kuyumcu, Serhat Ekinci, 

Orhan Dumak, Abdülkadir Çelebi, Mehmet Çelebi "örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı. İzzetin 

Kardaş ve Hasan Demirel ise serbest bırakıldı. (08.08.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis‟in Ahlat ilçesinde 3 Ağustosta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarda HDP İlçe 

Eşbaşkanı Alaattin Tokova, HDP ilçe yöneticisi Yaşar Baş, DBP yöneticisi Nazmi Köçer, 

Fetih Güneş, Erol Özkan, Maşuk Çiçekli ve Sedat Ak isimli yurttaşlar ile C.G. (16) isimli 

çocuk gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen 1‟çocuk 8 kişiden, Nazmi Köçer, Sedat Ak ve Maşuk Çiçekli, Yaşar Baş, Kamuran 

Tokova ve C.G. (16) serbest bırakılırken, HDP İlçe Eşbaşkanı Alaaddin Tokova, Fesih Güneş 
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ve Erol Özkan ise "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (08.08.2015 / Ozgur-

gundem.com / Ġmctv.com.tr) 
 

*Kars merkez ile Digor, Kağızman ve Selim ilçelerinde 5 Ağustosta, polis tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında 16 yurttaş gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından gözaltına alındıkları kent merkezi ve ilçelerdeki adliyelere sevk 

edilen 16 kişi, denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı. (08.08.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Erciş ilçesinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında DBP Erciş 

İlçe Eşbaşkanı Abdurrahman Turan ve Sait Bütün isimli yurttaş "örgüt propagandası yapmak" 

iddiası ile haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen Turan ve Bütün "örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. (08.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde 5 Ağustos‟ta bir şantiyeye baskın düzenleyen özel harekat 

timleri 52 işçiyi gözaltına aldı. İşçilerin gözaltına alındığı sırada özel hareket timleri 

tarafından, yüz üstü elleri arkadan bağlanmış ve yan yana dizilmiş şekilde tutuldukları ve bu 

sırada işçilere bir özel harekat timinin hakaret ve tehditlerde bulunduğu görüntüler yayınlandı. 

(08.08.2015 / Ġmctv.com.tr / Cnnturk.com / Taraf.com.tr) 
 

*Urfa'nın Siverek ilçesinde 5 Ağustos‟ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 13 

yurttaş gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 13 kişi Necla Al, Bayram Turanlı, Fırat Ağaçlı, İbrahim Halil Erçin ve Gökhan 

Yıldız isimli 5 yurttaş "Örgüt üyesi" olma suçlamasıyla tutuklandı. (09.08.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Saray ilçesine bağlı Kurucan Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Ersin Akatay, Gülçimen Akatay ve Sabiha Akatay isimli yurttaşlar gözaltına 

alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (09.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçe merkezinde, Serdar Canpolat, Metin Karadağ ve Cemal Polat isimli 

yurttaşlar yoldan geçtikleri sırada, polisler tarafından gözaltına alındı. (10.08.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Erzurum‟un Tekman ilçesinde “Örgüt üyeliği” suçlamasıyla aranan Abdullah Gül, Umut 

Karagül, Muhlis Yıldız, Tuncay Karagül, Sadık Kul, Ömer Gül, Yılmaz Çağlar, Faruk Bingöl, 

Mehmet Değer, Abdulcelil Eser ve Selami Sümbül isimli yurttaşlar ifade vermek için ilçe 

Emniyet Müdürlüğüne gitti. 11 yurttaş gözaltına alındı. Öte yandan Erzurum H Tipi Kapalı 

Cezaevinde bulunan kardeşi Nasır Sarıkan‟ı ziyarete giden Yunus Sarıkan isimli yurttaş 

polislerce gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (10.08.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Van'ın Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Edremit Belediyesi 

kepçe operatörü olan Fırat Çartı ile belediye garaj amiri İsmail Kütükoğlu gözaltında alındı. 

Aynı operasyon kapsamında Van‟daki evine baskın düzenleyen polis, Fen İşleri Müdürü Uğur 

Cihan‟ı da gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

Fırat Çartı serbest bırakılırken, Cihan ve Kütükoğlu ise adliyeye sevk edildi.  Cihan ve 

Kütükoğlu, “örgüte bilerek isteyerek yardım etme” ve “silahlı örgüte üye olmak” iddialarıyla 

tutuklandı.  (11.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Şırnak'ın Cizre ilçesi girişine kontrol noktası kuran polisler, Ebubekir Benzer (19) adlı bir 

genci gözaltına aldı. (11.08.2015 / DĠHA) 

 

*Antep'te, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında Soner Erdem, 

Hayrettin Begiç, Mehmet Zeki Güngör ve Halil İbrahim Şahinözel isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. (12.08.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Halfeti ilçesinde de Türkmen Mahallesi'nde yaşayan Esma, Makbule ve Hava Erel 

ile Gülşen Çil isimli kadınlar, mahallede katıldıkları bir düğünde sarı, kırmızı, yeşil flamalarla 

halay çektikleri gerekçesiyle polislerce gözaltına alındı. (12.08.2015 / ANF) 

 

*Van‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Erkan Taşkıner, Serhat Durmuş, Ümit 

Durmuş, Süleyman Dayan, Mirza Dayan ve Baran Geylani isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen yurttaşlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.08.2015 / 

ANF) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde, jandarma ve özel hareket timleri tarafından düzenlenen ev 

baskınında Müslüm Karak ve Baran Karak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, "Örgüte eleman 

kazandırmak" iddiasıyla tutuklandı. (12.08.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğlu Rıdvan Sayak‟ın görüşüne giden, 

Fesih Sayak (55) cezaevi çıkışında gözaltına alındı. (12.08.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesi Zap Mahallesi'nde 7 Ağustos tarihinde polislerce düzenlenen 

operasyonda yaralanan yurttaşları hastaneye taşırken gözaltına alınan ve gözaltında makatına 

polislerce silah sokulan F.A. isimli yurttaş, TİHV tarafından getirildiği Diyarbakır'da 

polislerce gözaltına alındı. Gözaltı sonrası götürüldüğü Diyarbakır Adliyesi'nde ifade veren 

F.A., denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. (12.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak‟ın Silopi ilçesinde 7 Ağustos tarihinde çıkan olaylarda Ferman Aytiş, Metin Sönmez, 

Emin Bayar, Mesut Asan, YakupYakaomar, Bereket Armağan, Hamit Algur, Abdullah 

Armağan, Reşit Reyhan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (12.08.2015 / ĠHD-TĠHV Silopi 

Olayları Ġnceleme Raporu) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesinde 9 Ağustos‟ta, polis ve özel harekat timleri tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınlarında M.Emin Acar (36), Durmaz Yahşi (32) ve Abdullah Algan 

(42) isimli yurttaşlar, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri 

tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden, Yahşi ile Algan, "Örgüt üyesi olma" 

iddiasıyla tutuklanırken, Acar ise serbest bırakıldı. (13.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesi Elmalıdere Mahallesi'nde askerler tarafından kurulan kontrol 

noktasında gözaltına alınan Ersin Karabakan, Elmalıdere Jandarma Karakolu'ndaki işlemleri 

ardından Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Buradan Adliyeye çıkarılan 

Karabakan, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (13.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş'un Varto ilçesinde, Faraşin Aile Çay Bahçesi'ni baskın düzenleyen polisler, çay 

bahçesinde oturan Remzi Erdoğan ve Halit Tekin isimli yurttaşları darp ederek gözaltına aldı. 
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Gözaltına alınan Erdoğan ve Tekin Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (13.08.2015 / 

DĠHA) 

 

*Şırnak‟ta 12 Ağustos‟ta, aralarında belediye başkanları ve STK temsilcilerinin de bulunduğu 

10 eve polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarında Şırnak Belediyesi Meclis Üyesi 

Kamil Külter, DBP Merkez İlçe Başkanı Ramazan Uğur, DBP'li yöneticiler Leyla İşlek ve 

Salih Ürek gözaltına alındı. Gözaltı gerekçelerinin, Şırnak ve ilçelerinde yapılan özerklik 

açıklamaları olduğu belirtildi. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen 3 kişiden Külter, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ürek ve İşlek 

"anayasal düzeni bozma, örgüt üyeliği ve örgüt adına suç işlemeye teşvik ve örgüt 

propagandası" iddialarıyla tutuklandı. (13.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman Gercüş ilçesinde 12 Ağustos‟ta, Özel Harekat Polisi ve askerler tarafından 

düzenlenen baskınlarda İsmail Yüce, Şerif Yeşil, Edip Aslan ile ismi öğrenilemeyen 3 yurttaş 

gözaltına alındı.  Gözaltına alınanların İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. 6 

kişiden 2'si İlçe Jandarma Karakolu'nda serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 kişiden 

3‟ü serbest bırakıldı. Şerif Yeşil adlı yurttaş ise daha önce hakkında açılan bir davada aldığı 

10 aylık cezası nedeniyle tutuklandı. (13.08.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak‟ın Silopi ilçesinde 7 Ağustos tarihinde çıkan olaylarda polisin açtığı ateş sonucu 

yaralanan 35 yaşındaki Engin Armağan, polis tarafından şüpheli sıfatıyla tedavi gördüğü 

Batman Özel Dünya Hastanesi'nde gözaltına alındı. (13.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Haleti ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nun bahçesinde oyun oynayan 

D.U., A.K., R.K., S.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, okul bahçesinde bulunan büst ve 

bayrağa zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar Halfeti İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (13.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟ın merkez ve Tuşba ile Başkale ilçelerinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Edremit Belediyesi Meclis üyesi Azim Yacan, HDP Genel Merkez çalışanı 

Abdulhalim Dağ, Abdullah Uca, Mehmet Mecit Kılıçaslan, Mecit Kıyat ve Hayretin Şahin 

isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (14.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Siirt'in Tillo ilçesinde, özel harekât polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında Siirt 

Belediyesi çalışanı Aydın Aykaç'ın gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Aykaç, 

Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.08.2015 / Ozgur-gundem.com 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ramazan Bulut 

ve oğulları Ahmet ve Mazlum Bulut, Mevlüt Önal, Halil Alper ve oğlu Abdurrezak Alper, 

Halime Okşak ve kızı Evîn Okşak, Rıdvan Ağırman ve isimleri 5 kişi gözaltına alındı. 14 kişi 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (14.08.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde, Ali Delen, Sevgi Akacan ve Yusuf Kaya 

isimli gençler, kimlik kontrolü yapan polisler tarafından gözaltına alındı. Dargeçit İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen gençler, "Örgüt 

üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. (14.08.2015 / ANF / DĠHA) 
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*Diyarbakır Sur ilçesinde kazılan hendekleri kapatmak için mahalleye giren polis ile gençler 

arasında çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında mahalleden işe gitmek isteyen ve isimleri 

öğrenilemeyen 3 yurttaş darp edilerek gözaltına alındı. (15.08.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin birçok mahallesine 13 Ağustos‟ta, polis ve özel harekat timleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında DBP Merkez İlçe Yöneticisi Cevahir Kaçar, Cebrail Karagül, 

Abdullah Özkan ve Şervan Besi isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Kaçar serbest bırakılırken, 

Özkan, Karagül ve Besi “örgüte üye olma” iddiasıyla tutuklandı. (15.08.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP İlçe 

Eşbaşkanı Leyla Polat ile Fatih Turgut, Haydar Karaman, Muhammet Alkış, Mustafa Özata, 

Serkan Dalkılıç, Yasin Gençer ve E.G. isimli çocuğun gözaltına alındı. (15.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İbrahim Ayaz, 

Arif Budak, Selim Çakmak ve İbrahim Demirtaş isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (15.08.2015 

/ DĠHA) 

 

*Şırnak'ta, Yenimahalle'de işten eve dönen ve isimleri öğrenilemeyen 6 yurttaş gözaltına aldı.  

(15.08.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bazı mahallelere, polis ve askerler tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında Ramazan Ay, Kudbettin Ok, Hakan Şimşek, Tayfur Saday, 

Muzaffer Acar, İsmail Deniz ve Sıraç Dinç, Şengül Oğur isimli yurttaşlar gözaltına alındı.  

Kızıltepe ilçesinde düzenlenen baskınlarda ise Süleyman Çam, Mehmet Aslan, Cemil Aslan 

ve ismi öğrenilemeyen 1 yurttaş gözaltına alındı. (16.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Savur ilçesine bağlı Sürgücü ve Kayacıklar mahallelerinde, özel harekat timleri ve 

askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ali Budak ve Savur Belediye Meclis Üyesi 

Davut Akgül gözaltına alındı. Gözaltına alınan Budak ve Akgül, Mardin İl Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (16.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*17.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saadet TektaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kayınım olan Mehmet TektaĢ, 13.08.2015 tarihinde Bağlar Yanık köĢkte meydana gelen 

olaylardan dolayı gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi ise olay günü yaralı olarak 

evlerine giren eylemcilerden kaynaklıdır. YaklaĢık olarak 5-6 kiĢi olan bu Ģahıslar açık olan 

kapıdan içeri girip yaralı olan arkadaĢlarını tedavi etmek istediklerini söylemiĢler. Tedavisi 

çağrılan bir kiĢi tarafından yapıldı. Daha sonra eve polisler tarafından baskın düzenlendi. 

Evde bulunan kayınım ve o Ģahısları gözaltına aldılar. Durumlarını merak ediyoruz. Bu 

konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Karahasan Mahallesi'nde Nurettin Bayhan isimli yurttaş gözaltına 

alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bayhan, 

adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (17.08.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Artuklu ilçesinde, özel hareket timleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Garip Vurgun ve Ramazan Özen (55) gözaltına alındı. (17.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 13 Ağustos'ta, özel hareket timlerinin düzenlediği ev 

baskınlarında Zülküf Ortaç, Ferit Bademkıran, Mehmet Tektaş, Reyhan Coşmuşlu ve Yaşar 

Aydın isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye 

sevk edilen 5 kişiden 4‟ü, "Örgüt üyesi ve patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla 

tutuklandı. (17.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'te, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Barış Dayan, Mehmet Kaçar, Yakup 

Oruç ile 18 yaşından küçük Y.K. isimli çocuk gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Barış Dayan "örgüt üyesi" 

olduğu gerekçesiyle tutukladı.  (17.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde başlatılan canlı kalkan eylemine 

destek vermek amacıyla bölgeye giden Doğubayazıt Belediyesi Eşbaşkan Yardımcısı Bülent 

Erşik, SES Doğubayazıt Temsilcisi Recep Altındağ, MEYADER Doğubayazıt Yöneticisi 

Mehmet Birdal ile SES üyesi M. Sait Doğan Karaburun, eylem bölgesinden döndükleri sırada 

İlçe Jandarma Komutanlığı arama noktasında gözaltına alındı. (17.08.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari‟de, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Hamide Özen ile Vasfi Ak isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. (17.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*DBP Van İl Örgütü yöneticilerinden Sadettin Ersayan ve Murat Değer, Van‟ın Özalp 

ilçesinde araçlarını durduran polisler tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen  Sadrettin Ersayan ve Murat Değer, 

kesinleşmiş cezaları olduğu gerekçesiyle tutuklandı. (18.08.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt'in Conkbayır Mahallesi'nde, Özel Harekat Timleri tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında Ekrem Esen ve Ömer Özer isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Öte yandan ifadesi 

olduğu gerekçesiyle Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Selami Esen isimli yurttaş, 

emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı. (18.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un Tekman ilçesinde, özel hareket polislerinin düzenlendiği ev baskınlarında 

Yılmaz Çelik, Yavuz Beyköy, Hakan Özdemir, Mücahit Sever ve Fesih Kanmaz isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi, "Örgüt propagandası yapma" 

iddiasıyla tutuklandı. (18.08.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde gösteriler ile polis arasında 

çatışma çıktığı sırada temizlik yapan ve çatışmanın ortasında kalan Ethem Abi, Necmettin 

Yıldız, Çetin Karakoyun ve Cengiz Erdem isimli belediye personelleri gözaltına alındı. 

(18.08.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Ağrı‟nın Hamur ilçesinde bir düğün konvoyu, mendil (sarı, kırmızı, yeşil) sallandıkları 

gerekçesiyle Hamur İlçe Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler tarafından durduruldu. 

Düğünlerinin yapılacağı Kıbrıs'a gitmek üzere olan gelin, damat ve ailesinden 7 kişi, gözaltına 

alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (18.08.2015 / Ozgur-gundem.com / 

Ġmctv.com.tr)  
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*Van'ın Muradiye ilçesinde, askerlik şubesi ve askeri lojmana silahlı saldırı düzenleyen HPG 

militanlarının kullandığı aracın sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Çoksu 

isimli yurttaş, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, aracının HPG militanları 

tarafından alıkonulduğunu ifade etmesine rağmen tutuklandı. (18.08.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı İli Diyadin İlçesinde 13 Ağustos 2015 tarihinde, Özel Harekat Timleri ile HPG 

militanları arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Destan Serhat kod isimli HPG militanı 

yaşamını yitirdi. Çatışmanın ardından ilçe merkezine operasyon düzenleyen Özel Harekat 

Timleri, ilçede merkezinde bulunan bir fırında çalışan Orhan Arslan (16) ve Muhammet 

Aydemir (15) isimli çocukları yargısız bir şekilde infaz etti. Çocukların infaz edildiği odun 

deposunun üstündeki dairede yaşayan Feyzi Kahraman, Aytekin Kahraman, Harun 

Kahraman, Rıdvan Kahraman ve Muhammed Kahraman isimli yurttaşlar olaydan sonra ve 

olaya tanıklık etmeleri nedeniyle gözaltına alına alındılar. (19.08.2015 / ĠHD Ağrı Diyadin 

Ġnceleme Raporu) 

 

*Siirt'in Barış Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İbrahim Ekinci 

(70) gözaltına alınarak Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (19.08.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe merkezinde ise Azad Bağcı isimli genç gözaltına alındı. Hakkında 

yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Bağcı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (19.08.2015 / Ozgur-gundem.com / DĠHA) 

 

*Ağrı „nın Patnos ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gelen bir araç durduran polis Mahcır Kula, 

Feyaz Kılıç ve Mehmet Emin Çalışır isimli yurttaşları gözaltına aldı. (19.08.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da, DBP gençlik çalışanı Yücel Kaya ve MEYA-DER eski yöneticisi Emin Şahin 

polisler tarafından gözaltına alındı. (20.08.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Bitlis'in Hizan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Kader Sönmez isimli 

yurttaş gözaltına alındı. İlçe Emniyet Amirliği'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye 

sevk edilen Sönmez "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (20.08.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'de 17 Ağustosta polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 6 

kişiden 4'ü dün emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Garip Vurgun ve Suphi 

Allak isimli yurttaşlar ise sevk edildikleri adliyede "örgüte üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

Nusaybin ilçesinde ise, 16 Ağustos'ta İlçe Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan ev 

baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden Siraç Dinç, Hakan Şimşek, Tayfur Saday isimli 

yurttaşlar “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı. (20.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Batman'da,  polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP il yöneticisi Afif Filiz gözaltına 

alındı. (20.08.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in farklı ilçelerinde gözaltına alınan Şengül Oğur, Ali Budak, Bahattin Kökel, 

Süleyman Çam, Ahmet Başboğa, Selim Akay ve Cemil Aslan isimli yurttaşlar, Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "örgüt üyesi olmak", 

"örgüte yardım etmek" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet 

etmek" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 7 kişi, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

(20.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 
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*Batman Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla haklarında soruşturma başlatılan DBP İl Eşbaşkanı 

Mehmet Candemir, Melle Zübeyir Çelik ve Ferhat Atacan, Ferhat Talat Kara, Mehmet Tekin 

isimli yurttaşlar, ifade vermek üzere gittikleri Batman Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına 

alındı. (20.08.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 18 Ağustos‟ta polis tarafından "Öz yönetim" açıklamasını 

okuduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Muhsin Aksan, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin 

ardından "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklandı. (21.08.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın merkez Edremit Belediyesi'ne gelen polis ekipleri, Basın Birimi çalışan Salih 

Sertkal'ı, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. (21.08.2015 / DĠHA) 

 

*Muş Varto ilçesinde çarşı merkezinde bulunduğu sırada, Mustafa Doğan isimli yurttaş polis 

tarafından gözaltına alındı. (21.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Elazığ‟da, HDP Elazığ İl Örgütü ve Elazığ KJA'ya üye kadınlar, hükümetin savaş 

politikalarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Yürüyüşe izin 

vermeyen polis, oturma eylemi gerçekleştiren kadınlara polis, biber gazı ve tazyikli su ile 

müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 16 kişi gözaltına alındı. (21.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, özel hareket polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Bekir Söğüt (20) ve Bayram Özkan (20) isimli gençler gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Söğüt, "Örgüt 

üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Öte yandan ilçede farklı tarihlerde gözaltına alınan Mehmet 

Emin Kumral ve Aydın Damak isimli yurttaşlarda, çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. (22.08.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 19 Ağustosta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Ahmet Balyan, Mustafa Durak, Yakup Aktarlı ve Hayati Cesur isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 

Hayati Cesur, "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "devletin birliğini ve 

bütünlüğünü bozmak" suçlamalarıyla tutuklandı. (22.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında 

Mahsum Çalhan ve Mehmet Aslanhan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (22.08.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Abdullah Gönül, Serhat Yılmaz, 

Tarık Çeken ve Burak Aba isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (22.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında KURDİ-DER 

İlçe Eşbaşkanı Mehmet Taşkesen, Ergani Belediye Meclis Üyesi Necmi Şahin ile Engin 

Sönmez, Mehmet Çakmak, Mehmet Sümer ve isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaş gözaltına 

alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 

Taşkesen, Şahin, Sönmez ve Yaman tutuklandı. (23.08.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis‟te, DBP Hizan İlçe Yöneticisi Adnan Şimşek, Kültür Mahallesi'nde kendisine ait Çay 

Bahçesine baskın düzenleyen polisler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Bitlis'in Hizan 

ilçesi Somuz köyü kırsalında çobanlık yapan Aydın Eşlik (16), Mehmet Eşlik (45) ve 
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Abdulhekim Çakar'ın (40) geldikleri hastane önünde bekleyen polisler tarafından gözaltına 

alındı.  (23.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde 19 Ağustos‟ta, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Sur Belediye Eşbaşkanları Seyid Narin ve Fatma Şık Barut, DBP İlçe Eşbaşkanı 

Ali Rıza Çiçek, Kadın Akademisi çalışanı Güneş Ölmez, Hasan Irmak ve Abdulnesim Baran 

isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ise Silvan 

Belediye Eşbaşkanı Yüksel Bodakçi ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sur Belediye Eşbaşkanları Seyid Narin 

ve Fatma Şık Barut, Silvan Belediye Eşbaşkanı Yüksel Bodakçi, DBP Sur İlçe Eşbaşkanı Ali 

Rıza Çiçekli, Kadın Akademisi çalışanı Güneş Ölmez TCK'nin 302. maddesi olan "Devletin 

birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı. (23.08.2015 / Hurriyet.com.tr / 

Haberturk.com) 
 

*Hakkari'de evlerine yapılan polis baskınında evde olmadıkları için gözaltına alınmayan 

Hakkari Belediye Eşbaşkanları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi, adliyeye giderek 

savcılıkla görüştü. Savcılık ile görüşen eşbaşkanlar daha sonra, polisler tarafından savcılığın 

talimatı ile gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 

Eşbaşkanlar ve   HDP Merkez İlçe Eşbaşkanı İsmail Sihat Kaya, "Vatan'ın varlığını ve 

birliğini bozmak" gerekçesiyle tutuklandı. (23.08.2015 / Ntv.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Batman'da ilan edilen özyönetim ilanında sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 56 

kişiye açılan soruşturma kapsamında emniyete ifade vermeye giden Şirin Çelik adlı yurttaş 

gözaltına alındı. (24.08.2015 / DĠHA) 

 

*Van‟da, Edremit Belediyesi Eş Başkanı Sevil Rojbin Çetin Ek Hizmet Binası‟na TEM 

polislerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye 

sevk edilen Çetin, "Vatan'ın varlığını ve birliğini bozmak" gerekçesiyle tutuklandı. 

(24.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 
 

*Van‟da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Edremit Belediye Eş Başkanı Sevil 

Rojbin Çetin için, Van Adliyesi‟ne gelen Çaldıran Belediye Eş Başkanı Faruk Demir, kapıda 

tartıştığı TEM polislerince gözaltına alındı. (24.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep'in merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde "eylem hazırlığında oldukları" iddia 

edilen ve yaşları 14-16 arasında değişen A.Ş., D.D., S.Ö., H.K., E.C.H., M.A.K. ve 18 

yaşından büyük olduğu belirtilen Abdullah Demir gözaltına alındı. (24.08.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari kent girişinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan ve Balıkesir'den 

Hakkari'ye geldiği belirtilen U.T. isimli genç polis tarafından gözaltına alındı. (25.08.2015 / 

DĠHA) 
 

*Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Çukuryayla, Hamzanlar ve Yuvaklı mahallelerinde 27 

Temmuz günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan 17 kişi, 

polis tarafından düzenlene ev baskınları sonucu yeniden gözaltına alındı.  Emniyet 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişi, "Örgüte yardım etmek" ve "Örgüt 

propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı. Tutuklanan 17 kişinin isimleri şöyle: Metin 

Bingöl, Metin Çoban, A.Celil Eser, Selami Sümbül, Mehmet Değer, Faruk Bingöl, Sait 
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Cergooğğlu, Sinan Değer, Ali Kaldır, Ayhan Kaldır, Ahmet Bingöl, Ömer Gül, Ömer Çağlar, 

Tuncay Karagül, Barış Sarı, Yılmaz Çağlar ve Sadık Kul. (25.08.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Dilektepe köyünde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 

DBP Eski İl Eşbaşkanı Nametullah Epözdemir gözaltına alındı. (25.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında HDP İlçe Eşbaşkanı 

Engin Dursun gözaltına alındı.  Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen Dursun "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. (25.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Erciş ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İshak Yılmaz ve Erdal 

Bütün isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (26.08.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 22 Ağustosta ev baskınlarında gözaltına alınan 2'si 

çocuk 4 kişi, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri 

adliyede "Örgüt üyesi olma" ve "Eylemlere katıldıkları" iddiasıyla tutuklandı.  

(26.08.2015 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır Merkez Bağlar İlçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde protesto eylemleri 

sırasında, olay yerinden uzaklaşıp eve gitmeye çalışan Şaban Vural (19), eve geldiği sırada 

polis evin kapısını kırarak içeri girdi. Kapıyı kırıp içeri giren polis, Vural'ı gözaltına aldı. 

Vural'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren baba Cahit Vural da polisler tarafından gözaltına 

alındı. (26.08.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Siirt'in Eruh Belediye Eşbaşkanı Hüseyin Kılıç, özel harekat timleri tarafından evine 

düzenlenen baskında gözaltına alındı. (26.08.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesi Nuh Mahallesi'nde, motorsikletleriyle seyir halindeyken akrep tipi 

zırhlı polis aracı tarafından durdurulan Selahattin Salon ve Nihat Ayık isimli iki genç, 

gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 genç tutuklandı. 

(26.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Ferhat Parlak isimli gazeteci, daha önce hakkında açılan bir 

davaya ilişkin bilgi almak için gittiği Silvan Adliyesi'nde hakkında yakalama kararı olduğu 

gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı. (26.08.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis‟in Hizan ilçesinde 23 Ağustos iş yerinde gözaltına alınan DBP Hizan İlçe Yöneticisi 

Adnan Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Devletin birliğini ve 

ülke bütünlüğünü bozma" iddiasıyla tutuklandı. (27.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde, polis tarafından gözaltına alınan DBP çalışanı İmdat Özer, 

emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede, "YDG-H üyesi" iddiasıyla 

tutuklandı. (27.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Belediyesi'nin Kültür Merkezi inşaatına baskın düzenleyen 

polis, 19 işçiyi gözaltına aldı. (27.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İlçe Belediye Eş 

Başkanı Eşbaşkanı Sara Kaya, DBP İlçe Eşbaşkanları Ziynet Algan ve İdris Yavuz, ilçe 
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yöneticileri Alaveddin Aslan ve belediye çalışanı Şehmus Yiğit gözaltına alındı. (28.08.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 
 

*Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Murat Yakar (19) 

ile Suat Akdemir (18) isimli gençler gözaltına alındı. (28.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 28 Temmuz günü Ergani Sulh Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt 

üyesi olma" iddiasıyla tutuklanan Uygar Taner, Baran Şahin, Zülküf Koçyiğit, Ramazan Bal 

ve Abbas Kayacan adlı yurttaşlar, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderilmişlerdi. Yapılan 

itiraz üzerine "Tutukluluk kararının gözden geçirilmesi" gerekçesiyle 5 yurttaş denetimli 

serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. Ergani Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı nedeniyle 

yurttaşlar hakkında tekrar mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın ardından 5 

yurttaş tekrar tutuklandı. (28.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde Rıdvan Tan (19) isimli yurttaş, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 

talimatıyla gözaltına alındı. Cizre Emniyet Müdürlüğü'nden Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürülen Tan, buradaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede "Örgüt üyesi" olduğu 

iddiasıyla tutuklandı. (28.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde, polis tarafından gerçekleşen 

ev baskınında 17 yaşındaki M.A., isimli çocuk gözaltına aldı. (29.08.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt'in Bahçelievler Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İrfan Cuma 

ile Saadet Elçi isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (29.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim'in Nazimiye ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP Nazimiye 

İlçe Eşbaşkanı Zülfü Yüksel, oğlu Ferhat Yüksel, Hüseyin Saltık ve Erkan Çakmak isimli 

yurttaşlar da gözaltına alındı. Gün içinde ise çarşı merkezinde bulunan Yaşar Güler ve Murat 

Kaya isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı. (29.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde İsa Yanık (25) isimli yurttaş, basın açıklamasına katıldığı 

gerekçesiyle gözaltına alındı. (29.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep'in Şehitkamil ilçesinde 26 Ağustosta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 13 

kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk 

edilen 13 kişiden Müslüm Dalsal ve Mehmet Hekimoğlu serbest bırakılırken, Ahmet Karak, 

Mehmet Erdal, Mehmet Aslan, Mehmet Dalsal, Metin Akdağ, Mutafa Çoban, Ahmet 

Karabulut, Ömer Taş, Adnan Hamo, Songül Yıldırım ve Aziz Erdil "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı. (29.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da 27 Ağustos, polis tarafından düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan DBP İl 

Eş Başkanı Hafize İpek, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından sevk 

edildiği adliyede "Örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve 

isteyerek yardım etme" iddiasıyla tutuklandı. (29.08.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde çarşı merkezinde bulanan Çarşı Cami önünde sivil bir araçtan inen 

polisler, Sinan Akbaş (22) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. (29.08.2015 / 

DĠHA) 
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*Ağrı'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP Ağrı Merkez İlçe Eşbaşkanı 

Sadık Taşçı, MEYA-DER Ağrı Temsilcisi Adem Aydınoğlu, Rıdvan Kahraman, Erhan 

Muğlay, Ozan Şen, Nihal Polat, Erhan Çakan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (30.08.2015 / 

DĠHA) 

 

*Şırnak'ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mehmet Bilir (65) ile oğulları 

Lokman (32), Ali (25) ve Mustafa (30) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (30.08.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında Mahmut Şeker ve Serkan Abi isimli yurttaşlar "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla gözaltına alındı. (30.08.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir çatışmada yaşamını yitiren Evindar Geli kod isimli 

Aysel Bor için düzenlenen cenaze töreni bilgisini anons eden DBP ilçe yöneticileri Yılmaz 

Güneli, Sabahattin Kaplan ve Belediye Meclis üyeleri Aydın Oyman ile Kemal Kına, polis 

tarafından gözaltına alınırken, anons aracına da el konuldu. Daha sonra serbest bırakılan 4 

kişinin, aracın ruhsatsız olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. (30.08.2015 / 

Milliyet.com.tr) 
  

*Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezinde polisler tarafından durdurulan bir araçta bulunan 

Şemdinli Belediyesi'nin DBP'li encümeni A. Kerim Yılmaz, DBP Kadın Meclisi çalışanları 

Gülistan Seçkin, Leyla Sevgin, Nurcan Başak ve Fatma Uyan gözaltına alındı. (30.08.2015 / 

DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mehmet 

Güçer, Fırat Güçer, Ebren Oğuz ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. (30.08.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında Sedat Yıldırım (34) isimli yurttaş gözaltına alındı. (31.08.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İl Genel Meclis 

Üyesi Abdulkadir Gül, DTK delegesi Ayten Oral, BDP İlçe eski Eşbaşkanı Cemal Ayık ile 

birlikte Hasan Ayık ve Mahmut Ateş isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (31.08.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır Sur ilçesinde 28 Ağustosta, haber takibinde bulanan Vice News muhabiri Jake 

Hanrahan, kameramanı Philip Pendlebury, Süleymaniyeli olduğu belirtilen tercümanları, şöför  

ve ismi öğrenilemeyen bir yabancı uyruklu gazeteci polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Vice News 

muhabiri Jake Hanrahan, kameramanı Philip Pendlebury ve Süleymaniyeli olduğu belirtilen 

tercümanları "Örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek" gerekçesiyle 

tutuklandı. (31.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesinde soy ismi öğrenilemeyen Ferzende adlı DBP Gençlik Meclisi 

çalışanı polisler tarafından gözaltına alındı. (31.08.2015 / DĠHA) 

  

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ikinci kez gözaltına 

alınan Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya ile DBP İlçe Eşbaşkanı Zinnet Alğan, çıkarıldıkları 
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mahkemede, "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. (31.08.2015 / Cnnturk.com / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Ağrı'dan 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüşün düzenleneceği Doğubayazıt'a 

hareket eden yurttaşların içinde bulunduğu minibüs, özel harekat timleri tarafından kent 

çıkışındaki İl Trafik Bölge Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Araçta asılı bulunan 

"Halkımızın öz yönetimini selamlıyoruz" pankartını bahane eden polisler, aralarından HDP 

Ağrı İl Eş Başkanı Sabri Tayfur‟un da bulunduğu HDP ve DBP‟li 13 kişiyi gözaltına aldı.  

(01.09.2015 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kırımkaya Mahallesi'nde, jandarma tarafından düzenlenen ev 

baskınında, Kazım İpek adlı yurttaş "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği gerekçesiyle gözaltına 

alındı. (01.09.2015 / Cumhuriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 Ağustos'ta, çarşı merkezinde gözaltına alınan Sinan Akbaş (22) 

isimli yurttaş, emniyet tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede "örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı. (01.09.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim'in Nazımiye ilçesinde 28 Ağustos 2015 tarihinde, İlçe Emniyet Amirliği ve 

kaymakamlık lojmanına HPG militanları tarafıdan düzenlenen saldırının ardından, polis 

tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarda 8 yurttaş gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı. (02.09.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde özel harekat timleri tarafından 10 eve düzenlenen 

baskınlarda Devlet Yiğit ve Civan Akıman isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (02.09.2015 / 

DĠHA) 
 

*Mardin'in Derik ilçesinde, TEM ve özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Derik eski Belediye Başkanbekili Doğan Özbahçeci, Derik Belediyesi çalışanı 

Alaattin Ecer ve Renas Oduncu isimli yurttaş gözaltına alındı. (02.09.2015 / Milliyet.com.tr) 

  

*Urfa'da, Balıklıgöl Devlet Hastanesi çıkışında polislere yapılan saldırılar ile ilgileri 

bulunduğu gerekçesiyle Ömer Akpolat, Vedat Donuker, Servet Kılıç ve Recep Çalışkan isimli 

yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye 

sevk edilen 4 kişi, "Örgüt üyesi olma" ve "Patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" 

iddialarıyla tutuklandı. (02.09.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Ağrı Belediyesi çalışanı Rıdvan 

Kahraman, Erhan Muğlay ve Güven Akbalık isimli yurttaşlar, savcılığın itirazı üzerine 

yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman ve 

Muğlay "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (02.09.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gözaltına alınan ve daha sonra "Denetim serbestlik" ile serbest 

bırakılan ve imza atmak için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Şeyhmus Demir (20) 

gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demir, 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (02.09.2015 / DĠHA) 
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*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 31 Ağustosta, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev 

baskınlarında Fırat Güreç, Mehmet Güreç, Evren Oğuz, Sunay Yaman, M. Sıddık Özbakış ve 

M. Rahim Gök gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen 6 yurttaş, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (03.09.2015 / 

Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Patnos ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulanan Değirmendüzü köyünde, askerler 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mahmut Yıldız, Fuat Kaya, Veysi Can, Raif Keleş ve 

Siracettin Keleş isimli yurttaşlar gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. 

(03.09.2015 / CHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Mardin‟in Dargeçit ilçesinde, Dargeçit Belediyesi çalışanı Hamza Dikmen (36) isimli 

yurttaş, herhangi bir gerekçe gösterilmeden polis tarafından gözaltına alındı. (03.09.2015 / 

DĠHA) 

 

*Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde, askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Hikmet Demir isimli bir yurttaş gözaltına alınarak, Belde Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.  

(03.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır Havaalanı'nda girişinde yapılan kimlik kontrolü sırasında, DBP Batman İl 

Yöneticisi Hikmet Yeşilmen gözaltına alındı. (04.09.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'de, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Yusuf Deniz, Bülent Duman, 

Cüneyt Duman, Yılmaz Tekin, Serhat Dorak, Turan Kaya, Vedat Aydın ve H.O. (17) adlı 

çocuk gözaltına alındı. (04.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'da 2 Eylülde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Hüseyin Er ve ismi 

öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltına alındı. Kent merkezinde kuralan arama noktalarında ise 

Zeki Çiçek, Naci Teke ile Faysal Tarkan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Polislerce kurulan 

arama noktasında gözaltına alınan Zeki Çiçek, Naci Teke ile Faysal Tarkan isimli yurttaşlar, İl 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çiçek ve Teke 

mahkeme tarafından serbest bırakılırken, Tarkan ise "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı. (04.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Hani-Lice-Kocaköy üçgeninde bulunan Göneç köyündeki canlı kalkan 

eylemini takip ettikten sonra Lice merkeze dönen DİHA muhabiri Behçet Bayhan, TEM 

Şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. (04.09.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan kardeşini görmek için cezaevine giden 

JINHA muhabiri Tekoşin Tekin, görüş çıkışında cezaevi önünde bekleyen polislerce, 

hakkında "Örgüt propagandası yapmaktan" soruşturma bulunduğu gerekçesiyle gözaltına 

alındı. (04.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Vakıfkent Mahallesi'nde 30 Ağustos tarihinde Mehmet Bilir (65) ile çocukları 

Lokman (32), Ali (25) ve Mustafa (30) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınırken 

darp edildikleri için Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan baba Bilir ve 3 oğlu 

ifadeleri alınmak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece baba Bilir 'Adli kontrol' ve 

'Yurt dışına çıkma yasağı' konularak serbest bırakılırken, Lokman Bilir (32), Ali Bilir (25) ve 
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Mustafa Bilir (30) "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüte ait mühimmat bulundurmak" iddiasıyla 

tutuklandı. (04.09.2015 / DĠHA) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünde 1 Eylülde, askerler ve özel harekat timleri 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ayhan Hasçelik, Nusret Akan, Ömer Taş, İsmail 

Demirci, Ali Kahraman, Erhan Taşdemir, Nurettin Kırmızıtaş, Tahir Taşdemir ve Sıracettin 

Akıllı adlı yurttaşlar gözaltına alındı.  Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden Nurettin Akan, Ayhan Hasçelik, Ömer Taş, Nurettin 

Kırmızıtaş ve İsmail Demirci isimli yurttaşlar "Örgüt üyesi olmak", "Komite Kurmak" ve 

"Devletin bölünmez bütünlüğünü bozmak" iddialarıyla tutuklandı. (05.09.2015 / 

Ġmctv.com.tr) 

 

*Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında, 

aralarından DBP İlçe Eşbaşkanı Ekrem Uğraş ile DBP‟li yöneticilerinde bulunduğu 15 yurttaş 

gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 15 kişiden, DBP ilçe 

eşbaşkanı Ekrem Uğraş, belediye meclis üyesi Fettah Küçükkaya, DBP ile HDP ilçe 

yöneticileri Mahmut Polat ve Şemsettin Yavaş hakkında "Örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı. 

(05.09.2015 / ĠHA / Milliyet.com.tr / Yenisafak.com) 

 

*Diyarbakır‟da yaşayan Hollanda'lı gazeteci Frederike Geerdink, haber yapmak üzere gittiği 

Hakkari Yüksekova'nın Varegoz bölgesinde operasyonlara karşı canlı kalkan olarak nöbet 

tutan 31 kişi ile birlikte gözaltına alınarak, Kamışlı Jandarma Karakolu‟na götürüldü. 

(06.09.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Bbc.com) 
 

*Siirt‟te, çıkan çatışmada yaşamını yitiren Çiya Gabar kod isimli HPG militanı Muhammed 

Akkuş'un cenazesinin karşılanması amacıyla yola çıkan HDP'ye ait anons aracı il çıkışında 

durduruldu. Anons yaptıkları gerekçesiyle durdurulan araçta bulunan Abdulkerim Karahan, 

Azad Aşkara, Tahir Eniştekin ve Kübra Çelik, polis tarafından gözaltına alındı. 

 (06.09.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde bulunan Kaniya Navîn 

Parkı'na, zırhlı araçlar eşliğinde baskın düzenleyen polis 4 kişiyi gözaltına alındı. Parkın 

ardından Bağlar Mahallesi Cenanlar Caddesi üzerinde bir eve baskın düzenleyen polis, ismi 

öğrenilemeyen genç bir kadını da gözaltına aldı.  (06.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, tutuklanan Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya ile 

dayanışmak üzere Nusaybin Belediyesi tarafından ilçedeki billboardlara asılmak istenen 

basılan afişlere, "suç ve suçluyu övme" gerekçesiyle polisler tarafından el konuldu. Afişleri 

asan Naturel Reklam Ajansı çalışanları İsa Yüce ve ismi öğrenilmeyen bir kişi de gözaltına 

alındı. (06.09.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde çıkan olaylarda DBP Parti Meclisi üyesi 

Mahsum Tunç (29) ile isimleri öğrenilemeyen 4 yurttaş gözaltına alındı. (06.09.2015 / DĠHA) 

 

*Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Şehriban Çoban isimli kardeşlerini görmek için 

Mersin'den Van'a gelen Rıdvan Çoban ve Şirin Çoban ile arkadaşları Ayşe Temur, 

şehirlerarası otogarda polisler tarafından gözaltına alındı. Bulundukları araçtan iner inmez 

polislerce gözaltına alınan 3 yurttaşın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (07.09.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
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*Kars'ın Digor ilçesinden Kağızman'da bulunan barış nöbetine destek vermeye giden ve 

aralarında HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli'nin yer aldığı grupta bulunan 8 kişi, "PKK'ye 

gıda malzemesi taşıdıkları" iddiasıyla polislerce gözaltına alındı. Emniyetteki ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, mahkemece serbest bırakıldı. (07.09.2015 / 

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

 

*Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından Veysel 

Akgül, Mustafa Öztütüş, Yüksel Akgül ve Hanefi Şahin isimli yurttaşların evlerine baskın 

yapıldı. Baskınlarda kimse gözaltına alınmadı. Ailelerini ziyaret ettikten sonra Dicle'den 

Diyarbakır'a dönen Dicle Üniversitesi öğrencileri İhsan Arı ve Cafer Birtane ise, ilçe çıkışında 

otobüsten indirilerek gözaltına alındı. (07.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinden Osmaniye'ye bir yakınlarının düğününe giden Bozan Karakurt 

(35), eşi ve 7 yaşındaki çocukları M.K., polisler tarafından (M.K'nin üzerinde PKK Lideri 

Abdullah Öcalan baskılı tişört bulunduğu gerekçesiyle) gözaltına alındı. Polis merkezine 

götürülen M.K. ve annesi tişörte el konulduktan sonra serbest bırakılırken, baba Karakurt ise 

"Suç ve suçluyu övmek" iddiası ile 24 saat gözaltında tutuldu. (07.09.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis'te polisler tarafından çarşı merkezinde durdurulan Şakir Gürbüz adlı yurttaş gözaltına 

alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Gürbüz'ün Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü öğrenildi. (07.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 3 Eylül günü, ifade vermek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne 

çağrılan 2 kişiden belediye kepçe operatörü Fesih Kaya gözaltına alındı. Eğil ilçesinde ise 

polis tarafından düzenlenen ev baskınında Yaşar Aydın isimli yurttaş gözaltına alındı.  

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 

Fesih Kaya, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (07.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Muş'un Malazgirt ilçe merkezinde gözaltına alınan İsmail Tayden ve Bulanık ilçe 

merkezinde gözaltına alınan Remzi Coşkun isimli yurttaşlar, Malazgirt İlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, Tayden ve Coşkun "Örgüt 

üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. (08.09.2015 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bitlis'te Said-i Kurdî Caddesi üzerinde 17 FT 222 plakalı aracı durduran polisler, araçta 

bulunan 2 yurttaşı gözaltına aldı. İsimleri ve gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 2 yurttaşın, 

inşaat işçisi olduğu belirtildi. (08.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde bulunan bir 

inşaata kum taşıyan ve soy ismi öğrenilemeyen Şirin isimli kamyon şoförü ile inşaat sahibi 

Turgut Tayık gözaltına alındı. (08.09.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin Gevran Caddesi üzerinde, isimleri öğrenilemeyen 3 

genç, polis tarafından gözaltına alındı. (08.09.2015 / DĠHA) 

  

*Hakkari'de, polis tarafından düzenlenen ev baskınında İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari 

muhabiri Feyzullah Taş gözaltına alındı. Baskında Taş'a ait bilgisayar ve telefona polisler 

tarafından el konuldu. (09.09.2015 / DĠHA) 

 



 

 

 180 

*Diyarbakır'ın Bismil Belediye Eşbaşkanı Resul Sarı'nın Çöltepe köyünde bulunan evinin 

yanı sıra kardeşi Emin Sarı, annesi Hüsna Sarı ve Fatih Mahallesi'nde ikamet eden kardeşi 

Recep Sarı'nın evine eş zamanlı olarak asker ve polisler tarafından baskın düzenlendi.  

Baskınlar sonucu Bismil Belediye Eşbaşkanı Resul Sarı, kardeşleri Emin Sarı, Recep Sarı ve 

oğlu Ozan Sarı gözaltına alındı. (09.09.2015 / AA / Radikal.com.tr) 

 

*Iğdır'da 6 Eylül tarihinde, polis ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 5 yurttaş gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Ömer Kaya, Mehmet Selçuk, Ferzende Abay ve 

İsmail Tikit isimli yurttaşlar, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (10.09.2015 / 

Radikal.com.tr / Trtturk.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polisler, 

Nusaybin Belediyesi'nde kepçe operatörlüğü yapan Faysal Dağ'ı gözaltına aldı. Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dağ, serbest bırakıldı. 

Kışla Mahallesi'nde ise Mitanni Kültür Merkezi çalışanı Nazlı Duman'ın evine baskın 

düzenleyen polis, Duman'ın evde bulunmaması nedeniyle buradan ayrıldığı öğrenildi. 

 (10.09.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan DBP 

İlçe Yöneticisi İlyas Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 

hakkında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutuklama kararı doğrultusunda tutuklandı.  

(10.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Erzurum‟un Karayazı ilçesinde polis, yoldan geçen Sefa ve Gencay Çelik isimli kuzenleri 

gözaltına aldı. (10.09.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı DurucaMahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Kemile Yüksel (42) ve Naime Koç (45) isimli kadınlar gözaltına alınarak, İlçe 

Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (11.09.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mehmet Şükrü 

Karagöz (22) ve Ferhat Altınkaya (18) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Altınkaya 

serbest bırakılırken, Karagöz "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  (11.09.2015 / 

Ozgur-gundem.com  / Ġmctv.com.tr) 

 

*Şırnak‟ın Cizre ilçesi Nur mahallesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Yusuf 

Ecer ve oğlu Ramazan Ecer ile akrabaları olan Fatih ve Hasan Ecer gözaltına alındı. 

(11.09.2015 / ANF) 

 

*Şırnak'tan Diyarbakır‟a seyahat eden Mahsun Şen ve Rıdvan Afşar isimli iki genç, kent 

girişinde gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şen ve Afşar 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (11.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesi Roboski Caddesi'nde Resul Akyol isimli genç, polis tarafından 

gözaltına alındı. (11.09.2015 / DĠHA) 
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*Muş'ta merkez ve Varto ilçelerinde 9 Eylül tarihinde, özel hareket polisleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında DBP İl Eşbaşkanı Cihan Akpolat, DBP İl Yöneticisi Selametttin 

Yılmaz, DBP Varto eski ilçe Eşbaşkanı Güven Meşe, MEYA-DER il temsilcisi İrfan 

Kandemir ve Nimet Yılmaz isimli yurttaş gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi Nimet Yılmaz serbest 

bırakılırken, Akpolat, Yılmaz, Meşe ve Kandemir, "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  

(11.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Mescit Mahallesi Tarancı Caddesi üzerinde bulunan bir 

markete polis tarafından düzenlenen baskında,  market sahibiyle birlikte 4 kişi gözaltına 

alındı. İsimleri öğrenilemeyen 4 kişi, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. (11.09.2015 / 

DĠHA) 

 

*Antep‟in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, Cizre‟deki sivil ölüm olaylarını slogan ve 

gürültü eylemleri ile protesto eden yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla 

müdahalede bulundu. Protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle Ahmet Şahin isimli bir 

yurttaş Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndeki evinden gözaltına alınırken, Şehitkamil 

ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde ise Emrah Erdem, Halil Erdem, Ferhay Erdem, Oktay 

Kılıç ve Halil Duruk isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltın alınan 6 kişinin Antep İl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesinde girişinde, BDP eski Ceylanpınar İlçe Başkanı Hizni Kılıç, HDP 

esik yöneticisi Faruk Pilis ile ismi öğrenilemeyen bir kadının polis tarafından gözaltına alındı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 

Kılınç ve Pilis serbest bırakılırken, Can "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

(12.09.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis‟in Güroymak ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde, askerler tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında köy muhtarı Metin Eroy, Avzullah Eroy, Alâeddin Katanalp ve Oğlu Zafer 

Katanalp adlı yurttaşlar gözaltına alında "Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla gözaltına 

alınan yurttaşlar Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (12.09.2015 / ANF / 

DĠHA) 
 

*Adıyaman'dan Malatya'ya gelen ve haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle araçları polis 

tarafından durdurulan aralarında DBP yöneticilerinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 

Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de tamamlanan ifade işlemelerinin ardından adliyeye 

sevk edilen 5 kişiden 3‟ü serbest bırakılırken, Metin Ekici ve Sefize Yıldırmaz isimli 

yurttaşlar "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (13.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak‟a bağlı çok sayıda köye asker tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 50 eve 

düzenlenen baskınlarda Emin Kılınç, Osman Sidar, Şerif Ozbek, Sait Sidar, Osman Çiftçi, 

Mustafa Çiftçi, İncife İşlek, Sadık İşlek, Pijan İşlek, Nezir Gerez, Eyüp Gerez, Abdulazîz 

Ecer ve Ali Demir isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 yurttaş, Şırnak 23. 

Jandarma Tümen Komutanlığı'na götürüldü. (14.09.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İbrahim Baran ve 

Faris Çelik isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

(14.09.2015 / DĠHA) 
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*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde markete gittikleri 

belirtilen ve isimleri öğrenilemeyen 4 yurttaş gözaltına aldı. (14.09.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis‟in Hizan ilçesinde 12 Eylülde, motosiklet ile seyir halinde olan Saha Erol ve Rubar 

İnal isimli yurttaşlar, özel hareket polisleri tarafından durdurularak gözaltına alındı. Hizan İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen Erol ve 

İnal, "Örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı. (14.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesinde Şehitlik Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen operasyonda 

Şenol Yağızer isimli genç gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 

adliyeye sevk edilen Yağızer "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (14.09.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, polisler tarafından Emiroğlu Mahallesinde düzenlenen ev 

baskınında Şeyhmus Çelik isimli bir yurttaş gözaltına alındı. Gündüz saatlerinde ise bir parka 

baskın düzenleyen polis,  ismi öğrenilemeyen 3 yurttaşı gözaltına aldı. (14.09.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı Dağı'nda 12 Eylülde, askeri operasyonları durdurmak amacıyla Doğubayazıt'ın kırsal 

bölgesine giderek canlı kalkan olan 25 kişi, askerler tarafından gözaltına alınarak 

Doğubayazıt İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 

tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden Doğubayazıt Belediyesi 

Eşbaşkanı Rohat Özbay ve 5 kişi serbest bırakıldı. 19 kişi ise, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte 

yardım etmek" iddialarıyla tutuklandı. (15.09.2015 / Haberturk.com / Ġmctv.com.tr)  

 

*Muş'ta, polis ve askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Özcan, Metin ve Necim 

Akpolat isimli kardeşler gözaltına alındı. (15.09.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt'in Barış Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Atar Taşçı (45) 

isimli yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Taşçı, Siirt Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (16.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Maraş kent merkezi ve Pazarcık ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İHD 

Maraş Şube Yöneticisi Ümit Çogan ve isimleri öğrenilemeyen 4 genç gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan yurttaşlar, Maraş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (16.09.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Siverek ilçesi Çıkrık Mahallesi'nde, jandarma tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında DBP ilçe Belediye Meclis Üyesi Salih Işık ve kardeşleri Şehmus ile Mehmet 

Emin Işık gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Işık kardeşlerden Salih 

Işık, hakkında "Urfa KCK" dosyası kapsamında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis olduğu 

gerekçesi ile çıkarıldığı ilçe adliyesinde tutuklandı. (16.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Mardin‟de, Naturel Reklam Ajansı Mardin Temsilcisi Şemsettin Solhan hakkında açılan 

soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye giden Solhan, hakkında "Silahlı örgüt üyesi 

olduğu" gerekçesi ile arama kararının olduğu belirtilerek gözaltına alındı. Emniyet 

Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Solhan, "Silahlı 

örgüte adam kazandırmak" iddiasıyla tutuklandı. (16.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 04 Eylül ile 12 Eylül tarihinde Cizre ilçesinde 

sokağa çıkma yasağı ve polis operasyonu sırasında 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. 
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 (17.09.2015 / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 3 Eylül'de polis aracının geçişi sırasında meydana gelen 

patlama ile bağlantıları olduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 1‟i 

çocuk 7 kişi, savcılığın itirazı ile tekrar gözaltına alındı. Adliye sevk edilen 7 kişiden biri 

serbest bırakılırken, 1‟i çocuk 6 kişi "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. (17.09.2015 / 

Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*Van'ın Edremit ilçesinde, polis tarafından iş yerine düzenlenen baskın sonucu HDP İlçe 

Eşbaşkanı Recep Gültepe gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Gültepe, İl 

Emniyet Müdürlülüğü'ne götürüldü. (17.09.2015 / Ġmctv.com.tr / Habervantv.com) 

 

*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde, zırhlı polis aracı tarafından önü kesilen DBP Silvan İlçe 

Yöneticisi Muzaffer Tunç gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin 

ardından sevk edildiği adliyede "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. (17.09.2015 / DĠHA) 

 

*Ardahan'ın Göle ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP Göle İl Genel 

Meclis üyesi Yalçın Altay, HDP yöneticisi Zafir Hamitoğlu ve Serkan Altun isimli yurttaşlar 

gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk 

edilen 3 kişi, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. (17.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş'un Varto ilçesi Kulan bölgesinde bulunan "Şehit İsmail ve Şehit Ronahi Şehitliği" isimli 

PKK ve HPG militanlarına ait mezarlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne (TSK) bağlı askeri 

helikopterler tarafından bombalandı. Kulan Köyü girişinde yaralı bir HPG militanını almak 

için, bölgeye giden 5 yurttaş, özel harekat timlerinin saldırısına maruz kaldı. Yaralı HPG 

militanı Rıdvan Aydın ile Osman Doğan, Erol Çobanoğlu, İbrahim Aydın ve İlhami Sever 

isimli yurttaşlar gözaltına alındı. (17.09.2015 / DĠHA) 

 

*Dersim'de, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Bülent Kırmızıçiçek, Rıza 

Candemir, Cihan Gök, Bülent Kırmızıçiçek ve Ali Rıza Bilginli isimli yurttaşlar gözaltına 

alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 

Candemir serbest bırakılırken, Gök, Bilginli ve Kırmızıçiçek "Örgüte yardım etmek" iddiası 

tutuklandı. (17.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesi Barbaros Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde konuşlanan Kobra tipi 

zırhlı araçtan açılan ateş sonucu, 19 yaşındaki Abdulakadir Karakaplan isimli bir genç ağır 

yaralandı. Yaralı genç, çevrede bulunan yurttaşlar tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Karakaplan'ı kendi aracıyla Silopi Devlet Hastanesi'ne götüren Abdullah Vargı 

isimli yurttaşın ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. (18.09.2015 / DĠHA) 

 

*Muş Varto ilçesinde, özel harekat timleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP Varto 

İlçe Eşbaşkanı Halide Aktay, Doğan Aktay ve Murat Güler isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken 3 kişi, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

(18.09.2015 / ANF / DĠHA) 
 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Karabehlülbey Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı 

durduran polisin, araçta bulunan yurttaşları yüzükoyun yere yatırarak saatlerce bekletti. Polis, 

daha sonra 3 yurttaşı gözaltına aldı. (18.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Urfa'nın Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde, jandarma tarafından 

düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında “KCK ve YDG-H üyesi oldukları” iddiasıyla 5‟i 

çocuk olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.  Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden M.K., A.E. isimli çocuklar ile Ferman 

Mendanlıoğlu, Süleyman Ektiren, Leman Tatlı, Şeyhmus Çelik, Mehmet Nur Çoban, Selami 

Çiftçi, Hasan Alan ve Bahoz Cin "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (19.09.2015 / 

Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Muş'un Bulanık ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Maşallah Selvi, 

Yusuf Selvi ve Yunus Selvi adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Öte yandan ilçe merkezindeki bir 

kahvehaneye düzenlenen baskında gözaltına ise Velat Sümbül, İbrahim Kılınç, Arafat Güllü 

ve Yasin adlı genç ve M.S. (16) isimli çocuk gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri çocuk 5 kişiden Maşallah Selvi 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.S. (16) ve Yunsu Selvi Ali Kaya ve Ömer 

Topcu "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (19.09.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'de polis tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı olarak ev baskınlarında Ferhat Tan ve 

Mazlum Aksaç isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 2 yurttaş, İl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (19.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'in Yenimahalle Mahallesi'nde 12 ve 13 yaşlarında olan amcaçocukları E.A. ve H.A. 

isimli çocuklar,  "Türk bayrağını yırttıkları" iddiasıyla mahalleye gelen polisler tarafından 

gözaltına alındı. (20.09.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'ın Sason ilçesinin Kelhasan köyüne bağlı kırsal alandaki askeri operasyon ve 

çatışmaları durdurmak amacıyla bölgeye giden ve aralarında Batman Belediyesi Eşbaşkanları 

Sabri Özdemir ve Gülistan Akel‟in de bulunduğu 83 kişi Canlı Kalkan gözaltına alındı. Canlı 

kalkan grubu ile birlikte bölgede haber takibinde bulunun DİHA Batman Muhabiri Engin 

Eren‟inde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar Sason Tabur Komutanlığı'na 

götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 83 kişiden, aralarında Batman 

Belediye Eşbaşkanı Gülistan Akel'in de bulunduğu 26 kişi, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı. (21.09.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 26 Ağustos'ta gözaltına alınıp "Denetim serbestliği" ile serbest 

bırakılan Silvan Mücadele Gazetesi Sahibi Ferhat Parlak, savcının yaptığı itiraz sonucunda 

hakkında tutuklama kararı verildi. (22.09.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Edremit ilçesinde polisler tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP Edremit ilçe 

yöneticileri Hadi Erol, Nezir Topçuoğlu, Aldulcebbar Serbest, Şükrü Tekin ve Ekrem Çırak 

isim yurttaşlar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından 5 kişi, savcılığa sevk edilmeden serbest bırakıldı (23.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Van‟ın Gevaş ilçesinde Hasan Öner, Yavuz Kurtalan, Servet Kartal ve Savaş Kartal isimli 

yurttaşlar "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alındı. kları belirtildi. Emniyet 

Müdürlüğü'ndeki tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 4 kişi, savcılığa sevk edilmeden 

serbest bırakıldı. (23.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde 21 Eylül‟de, Berivan Bitmen (22) ve Seyhan Çiçekli (22) 

isimli genç kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
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tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 genç kadın, “Örgüt üyesi olmak” 

iddiasıyla tutuklandı. (23.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde tarihi İpekyolu üzerinde Kurban Bayramı 

vesilesiyle akraba ziyaretine gitmekte olan Mehmet Yüce, Şehmus Kaplan ve Hüseyin Başlığ 

isimli 3 yurttaş polisler tarafından gözaltına alındı. (24.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ta askeri operasyonların sürdüğü Cudi Dağı'nda olası çatışma ve can kayıplarını 

önlemek için günlerdir devam eden canlı kalkan eyleminden dönen HDP Şırnak Milletvekili 

Aycan İrmez ve beraberindeki 5 kişi, Şırnak Kömür Ocakları çıkışında jandarma tarafından 

durdurularak, "Güvenlik bölgesini ihlal ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına 

alınan 6 kişi, Şırnak İkizce Tank Taburu'na götürüldü. (24.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesinde 21 Eylül‟de gözaltına alınan Erdal Dağhan, Fethi Yavuz ve Tarık 

Yıldızer ile Urfa'da 23 Eylül‟de polis tarafından düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan 

Mahmut Tutal ile Hidayet Düger isimli yurttaşlar yurttaşlar, emniyetteki tamamlanan 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 5 kişiden Fethi 

Yavuz serbest bırakılırken, 4 kişi “Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. (24.09.2015 / 

DĠHA) 
 

*Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP Lice İlçe 

yöneticisi İdris Özbahçivan gözaltına alındı. (25.09.2015 Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin girişinde bulunan Altınsu köyü Elde mevkisinde zırhlı 

araçlarla konuşlanan özel harekat timleri tarafından,  Zikri İzci (52) isimli iş makinesi 

operatörünün gözaltına alındı. (26.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş‟un Bulanık ilçesinde Bilal Doğan adlı genç, adliye binası önünde sivil polisler 

tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Doğan, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü‟ne götürüldü. (28.09.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'da, bayram görüşü sebebiyle Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutuklu bulunan 

kardeşi Adem Atalay‟ı ziyaret etmek isteyen Mustafa Atalay ile kardeşi Kadir Gümüş‟ü 

ziyaret etmek isteyen Mehmet Gümüş isimli yurttaşlar, cezaevi önünde polis tarafından 

gözaltına alındı. (28.09.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı olan Setkar köyüne, çok sayıda asker zırhlı araçlar ve 

tanklarla baskın düzenledi. Köydeki evlerde arama yapılan baskında, kimsenin gözaltına 

alınmadığı öğrenildi. (28.09.2015 / ANF / DĠHA) 

 

*Van‟ın merkez Edremit ilçesi Emin Paşa Mahallesi'ni, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Seyithan Mamok isimli bir genç gözaltına alındı. (28.09.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Diyarbakır‟da Dicle Haber Ajansı (DİHA), Azadiye Welat Gazetesi, Aram Yayınları ve Kürt 

Dili Araştırma Derneği (KURDİ-DER) bulunduğu binaya baskın düzenleyen polisler, tüm 

kurumlarda arama yaptı. Binada bulanan DİHA, Azadiya Welat ve Kurdi-Der çalışanı 32 kişi 

ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şunlar: Müjdat Can, Dicle Müftüoğlu, Reşit 

Bayram, Ömer Çelik, Devran Toptaş, Mazlum Dolan, Nurettin Akyıldız, Serhat Yaruk, Ercan 



 

 

 186 

Bilen, Ferah Kılıç, Meltem Oktay, Ramazan Ölçen, Zafer Tüzün, Zeynel Abidin Bulut, 

Besalet Yaray, Ferit Köylüoğlu, Mahmut Ruvanas, Aziz Oruç, Ayşe Nevroz, Suzan Toprak, 

Nazemin Çap, Diyar Balkaş, Mehmet Alî Ertaş, Esra Aydın, Kadri Kaya, Ertuş Bozkurt, Che 

Guevara Saklı. (28.09.2015 / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Çukurca Eğitim-Sen Şube Temsilcisi Fatih Bulugil, kent merkezinde polisler 

tarafından darp edilerek gözaltına alındı. (29.09.2015 / DĠHA) 

 

*Van merkeze bağlı İpekyolu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde, Bışar Bahadır 

isimli yurttaş polis tarafından gözaltına alındı. (29.09.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Eczaneler Sokağı'nda gazete dağıtımı yapan Demokratik 

Ulus gazetesi dağıtımcısı Eylem Milas, polisler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Milas‟ın 

gazetelerini de el konuldu.  (29.09.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesi girişinde yol kontrolü yapan polisler, bir araç içersinde bulunan HDP 

İlçe Eşbaşkanı Derya Gönül ile birlikte araç şoförü Resul Aladağ'ı gözaltına aldı. Emniyette 

Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gönül ve Aladağ, "örgüt 

üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. (29.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesi Germe Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

Muhtar Mehmet Kaynak‟ın aralarından bulunduğu 9 kişiyi gözaltına alındı. Jandarma 

Karakolu‟na götürülen 9 kişi, 4 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. 

(29.09.2015 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde DBP ilçe örgütünden çarşıya giden KJA aktivisti Şehriban 

Altınışık ve beraberindeki Yaşar Akdoğan isimli yurttaş, polisler tarafından gözaltına alındı. 

(29.09.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
  

*Siirt'te, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Mezopotamya 

Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYA-DER) 

binalarına polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınların yanı kurum yönetici ve üyelerinin 

evlerine düzenlenen ev baskınlarında ise aralarında İHD Siirt Şube Başkanı Zana Aksu ve 

şube yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. (30.09.2015 / Ġmctv.com.tr / 

Birgun.net) 
 

*Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ali Karakaş ile 

Abdurahman Sert isimli yurttaşlar gözaltın alındı. Eğil ilçesinde ise DBP Eğil ilçe eski 

Eşbaşkanı Yaşar Aydın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (30.09.2015 / 

DĠHA) 
 

*Bitlis‟in Olek köyünde bulunan "Xerzan Şehitliği" isimli PKK ve HPG militanlarının 

bulunduğu mezarlığını askerler tarafından tahrip edilmesi üzerine bölgeye giden 7 kişi ile 

haber takibinde bulunan DİHA muhabiri Uğur Yılmaz gözaltına alındı. (30.09.2015 / 

Ġmctv.com.tr) 
 

*Van‟da İpekyolu ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araç içerisinde bulanan 4 yurttaş 

ile aynı saatlerde Mehmet Batu isimli yurttaş gözaltına alındı. (30.09.2015 / DĠHA) 
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*Muş Merkez Mescitli Köyü ile Bostankent Köyü arasında kalan bölgede, biri jandarma 

uzman onbaşı ile diğeri saha çalışmasına çıkan uydu kontrolü personelinin HPG militanları 

tarafından alıkonulduğu iddia edildi. Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Muş Valiliği, 18 

Mayıs 2015 tarihinde alıkonulduğu iddia edilen 2 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. 

(22.05.2015 /  Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*25.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġeyhmus-Emine Kaya, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Vedat Kaya, yaklaĢık olarak 4 yıldır Ġstanbul Güngören Karakolunda polis 

olarak görev yapmaktadır. 24.07.2015 tarihinde Ġstanbul‟dan, Mardin/Derik‟e geliyordu. 

Ağabeyinin düğünü için memleketine geldi. Gelinimiz MuĢ‟ludur. Gelinimizi MuĢ‟tan almak 

için Derik‟ten MuĢ‟a gittiler. MuĢ‟a vardıktan sonra gelinimizi alıp tekrar geri döneceklerdi. 

DönüĢ yolunda, yani Diyarbakır/Bingöl yolu üzerinde aramalarda yol kontrolüne takıldılar. 

PKK Gerillaları tarafından yapılan kimlik kontrolü esnasında polis olduğu anlaĢılmasıyla 

alıkonulmuĢtur. Ailesi olarak temel talebimiz oğlumuzun biran önce serbest bırakılmasıdır. 

Aksi takdirde oğlumun hayatından, yaĢamından, yapılan operasyonlardan kaynaklı endiĢe 

etmekteyiz. Bu konuda sizden ilgili yerlere çağrıda bulunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Erzurum‟un Tekman ilçesi Çukuryayla Mahallesi Şekerli mezrasında HPG militanları 

tarafından durdurulan ambulansın sürücüsü ile ambulans içersinde bulunan 1 hemşire ve 1 

acil tıp teknisyeni alıkonuldu. Alıkonulun sağlık görevlileri daha serbest bırakıldı. 

(25.07.2015 / Trthaber.com/ Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Şırnak‟ın Silopi ilçesi Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasındaki Cudi Dağı'nda bulunan 

Silopi Elektrik A.Ş.‟ye ait termik santrale kömür çıkartan özel bir şirketin şantiyesi HPG 

militanları tarafından basıldı. Şantiyede bulunan 15‟i işçi ve 15‟i özel güvenlik görevlisi 30 

kişi, HPG militanları tarafından alıkonuldu. Alıkonulan işçiler daha sonra serbest bırakıldı. 

(25.07.2015 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com / Aljazeera.com.tr) 
 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Diyarbakır-Bingöl karayolunu kesen bir grup HPG militanı, 

durdukları araçlarda kimlik kontrolü yaptı. Kontroller sırasında ailesiyle Erzurum'dan Urfa'ya 

giden ve Urfa Emniyet Müdürlüğünde görevli Sedat Yabalak isimli polis memuru alıkonuldu.  

(28.07.2015 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Van'ın Saray ilçesinde İran'a açılan Kapıköy Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 11 personel ile 

bir şoförün HPG militanları tarafından alıkonuldu. Van Valiliği tarafından yayınlanan 

açıklamada, biri kadın gümrük muhafaza memuru, diğeri minibüs şoförü olmak üzere 2 

kişinin serbest bırakıldığı açıklandı. (23.08.2015 / DĠHA) 

 

*12.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Jiyan Kandemir Tay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim Ergün Tay, Van Kapı köy gümrük müdürlüğünde muhafaza memuru olarak 

çalıĢmaktadır. Geçici görevle 3 Ağustos 2015 tarihinde Çukurca Üzümlü kapısında gümrük 

memuru olarak görevlendirilmiĢti. 10 Ağustos 2015 tarihinde sabah saat 08.00‟da görev 

yerine gitmek için minibüste bulunan 7 görevli arkadaĢı ile PKK‟liler tarafından alıkonuldu. 

Gümrük ve ticaret bakanlığından bizi arayarak görevli memurların sağlık durumlarının 

hakkında bir endiĢe de bulunmamızın gerekmediğini ve kimler tarafından alıkonulduklarını 

http://www.hurriyet.com.tr/index/cudi-dagi/
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bilmediklerini beyan ettiler. Biz ailesi olarak endiĢe ediyoruz. Bu konuda gerekli yerlere 

çağrıda bulunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*15.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġakir Sungur, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Süleyman Sungur, Bingöl Kıği‟de askerlik yapmaktadır. Terfisine 5 aylık bir süre 

kalmıĢ durumdadır. KardeĢim bayram nedeniyle izne geldi. Rahatsızlığı olduğu için izni biraz 

uzadı. Bugün kendisini birliğine teslim edecektim. Ancak Bingöl-Diyarbakır yolunda Fis‟e 

yakın bir yerde yol kesme eylemi vardı. Biz de özel aracımızla beklemeye baĢladık. Biz 

aracımızda beklerken, yol kesen grup nereye gittiğimizi sordu. Bende kardeĢimi Bingöl‟e 

götürdüğümüzü söyleyince kardeĢimi alıkoyup “bir süre misafirimiz olacak” dediler. 

KardeĢimi sabah 09.20 sıralarında alıkoydular. Bizler kardeĢimin serbest bırakılması için 

sizlerden giriĢimlerden bulunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Hakkari‟de, Gümrük Müdürlüğü‟nde memur olarak çalışan 20 kişi, 10 ve 21 Ağustos 2015 

tarihlerinde HPG militanları tarafından alıkonuldu. 20 kişilik alıkonulan grup, 08 Eylül 

tarihinde sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan bir heyete teslim edilerek, serbest 

bırakıldı. Bırakılanlar memurların isimleri şöyle: Mehmet Temel (Gümrük Müdürü), Emre 

Çelik (Gümrük Müdürü), Remzi Acar, Şevket Sargın, İbrahim Berat Dursun, Hacı Baki İcat, 

Ömer Faruk Koyuncu, Ali Karaçınar, Gökhan Güven, Vahit Yılmaz, Adnan Kaya (Gümrük 

Müdürü), Mehmet Armağan, Ergün Tay, Kemal Süha Özer, Ahmet Maraşlıoğlu, Metin Acar, 

Hasan Gökdoğan (Gümrük Müdürü), Ayşe Şen (Gümrük Müdürü), Bahadır Kılıçaslan, 

Aydoğan Kavak. (08.09.2015 / Cnnturk.com / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*08.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cevdet Aydın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim Sahbetullah Aydın, AKP Üyesi ve MuĢ‟ta esnaftır. YaklaĢık 1,5 ay önce PKK 

tarafından ifadesi alınması için çağrıldı. Ancak sonrasında ondan bir haber alamadık. Niçin 

çağrıldığını da bilmiyoruz. Ağabeyim 60 yaĢında ve engellidir. Hayatından endiĢe ediyoruz. 

Serbest bırakılması için sizden bir çağrıda bulunmanızı talep ediyoruz.”     (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)     
 

*Dersim Malazgirt ilçesi‟nde 29 Ağustos 2015 tarihinde, HPG militanları tarafından 

alıkonulan AKP Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat, Halkların Demokratik Partisi 

(HDP) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) heyetine teslim edilerek, serbest bırakıldı. (09.09.2015 

/ Milliyet.com.tr / Haberturk.comhurriyet.com.tr) 

 

*Dersim-Erzincan karayolunun 40‟ıncı kilometresinde bulunan Zağge mevkiinde yol kesen 

HPG militanları, Erzincan istikametinden Dersim istikametine aracıyla giden bir astsubayı 

durdurarak alıkoydu. Astsubayın ismi öğrenilemedi. (18.09.2015 / DĠHA) 

 

 

 

*Bitlis ve ilçelerinde, Kongreya Jinên Azad (KJA) tarafından 8 Mart Dünya kadınlar günü 

nedeniyle kent merkezine asılan afişler, üzerlerinde Paris‟te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi 

ile dünya sosyalist kadın önderlerinin fotoğraflarının bulunması ve “örgüt progandası” 

yapıldığı gerçekçesiyle, Bitlis Cumhuriyet Savcılığı tarafından toplatılma kararı verildi.  

(01.03.2015 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)  
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*Hakkari'de 18 Mart'ta yapılması planlanan Newroz kutlamaları öncesinde çarşı merkezinin 

çeşitli yerlerine asılan ve üzerlerinde "Êdî bes e, ji Rêber Apo re Azadî (Artık yeter, Önder 

Apo'ya özgürlük)" yazılı afişler polis tarafından toplatıldı. Newroz Tertip Komitesi tarafından 

asılan pankartların savcılık talebiyle toplatıldığı öğrenildi. (15.03.2015 / DĠHA) 

 

*Batman'da kutlanan Newroz etkinliği sırasında Demokratik Modernite ve Özgür Halk 

dergileri, Gün Işığında Zap ile PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı kitapların 

dağıtımını yapmak isteyen Azadiya Welat Gazetesi çalışanları Baran Okalin ve Ömer Dalmış 

isimli yurttaşları gözaltına aldı. Polis, „toplatılma kararı‟ bulunduğu gerekçesiyle dergi ve 

kitaplara el koydu. (19.03.2015 / DĠHA) 

 

Mardin‟in Dargeçit ilçesinde, HES'lere karşı nöbet eylemi başlatan DBP Mardin ve Batman 

Gençlik Meclisleri ile Genç Kadın Meclisleri, "Xwedî derkeve (Sahip Çık)" sloganı 

kapsamında Ilısu Barajı'nın bulunduğu Dargeçit ilçesinde yapılan yürüyüşle çadırlar kurdu. 

Çadırın etrafını saran polisler, çadır içersinde bulunan bazı pankartlara el koydu. (13.04.2015 

/ Ozgur-gundem.com) 
 

*Mardin‟nin Nusaybin ilçesinde, Gazeteci Faruk Balıkçı ile yönetmen-yazar Ruhi Karadağ 

tarafından iki yılık çalışma sonucunda "Çözüm Süreci" ile ilgili kaleme alınan ve gerilla 

yaşamını anlatan "Yaralı Yonca (Nefela Birîndar)" adlı kitabın tanıtımını yapmak açılan imza 

standına afişleri, "örgüt propagandası" gerekçesi ile Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 

yasaklandı. (27.04.2015 / Diken.com.tr / Evrensel.net) 

 

*Aram Yayınevi tarafından basılan ve satışa sunulan 18 kitap hakkında Diyarbakır 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Hakkında soruşturma açılan kitapların 

isimleri şöyle: Akademileşme, Soykırım, Özgür Eş Yaşam, Kültür ve Uygarlık, Halk 

Özgürlük Eğilimi, Demokratik Özerklik, Zihniyetimizin öncüleri, Hakikat savaşçılığı, 

Tarihsel toplum, Soykırıma karşı kültürel direniş, Komün ve Modernite ve Son iki yüzyılda 

Kürt sorunu, Güneşin çocukları Ezidiler, Nurhak'tan Gabar'a Bir Serüven, Dörtlerin Gecesi, 

Gerekirse Sonra Ölürüm, Lilavlar Akacak, Dağlar Konuşsun ve Dağın Samimi Dostu. 

(05.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟ın Edremit ilçesinde, Edremit Belediyesi Eşbaşkanı Sevil Rojbin Çetin'in 24 Ağustos'ta 

gözaltına alınarak tutuklanmasına tepki amaçlı Edremit Belediyesi hizmet binalarına ve 

mahallelere asılan ve üzerinde Çetin'in fotoğrafının bulunduğu "İrademe dokunma" yazılı 

pankartlar hakkında toplatma kararı çıkarıldı. Pankartlar, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından 

"Suçu ve suçluyu övme ve propagandası yapma" gerekçesiyle toplatılarak Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (02.09.2015 / Vantv.com.tr) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, tutuklanan Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya ile 

dayanışmak üzere Nusaybin Belediyesi tarafından ilçedeki billboardlara asılmak istenen 

basılan afişlere, "suç ve suçluyu övme" gerekçesiyle polisler tarafından el konuldu. Söz 

konusu afişlerde Kürtçe ve Türkçe yazılı "Ji vîna gel re azadî (Halkın iradesine özgürlük)" ve 

"Berxwedana me ji bo jiyanek bi rûmet e (Direnişimiz onurlu bir yaşam için)" sloganları ile 

Kaya'nın resimleri bulunuyordu. (06.09.2015 / DĠHA) 
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*Diyarbakır‟da Dicle Haber Ajansı (DİHA), Azadiye Welat Gazetesi, Aram Yayınları ve Kürt 

Dili Araştırma Derneği (KURDİ-DER) bulunduğu binaya baskın düzenleyen polisler, tüm 

kurumlarda arama yaptı. Binada bulanan DİHA, Azadiya Welat ve Kurdi-Der çalışanı 32 kişi 

ise gözaltına alındı. (28.09.2015 / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

*Telekominikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından, Twitter, Facebook ve YouTube 

sosyal medya ağlarına erişim engellendi. (06.04.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta kazılan hendekleri 

kapatmak amacıyla zırhlı kepçe ve akrep tipi zırhlı araçlarla sokağa giren polislerin, etrafa 

rast gele açtıkları ateş sonucu, Lokman Süne isimli bir genç karnından ağır şekilde yaralandı. 

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Süne, tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesine getirilen Süne, 

hastane girişinde ambulanstan indirildiği sırada bir polis tarafından tekmelendi. Tekmeleme 

olayını görüntüleyen ve yayınlayan "www.nushaber.com" adlı internet haber sitesi, TİB 

tarafından "idari tedbir" kararıyla erişime engellendi.  (04.09.2015 / DĠHA) 
 

*Dicle Haber Ajansı (DİHA) ve 96 muhalif haber sitesi, 24 Temmuz 2015 tarihinde erişime 

Başbakanlık Güvenlik işleri Genel Müdürlüğü'nün 24.7.2015 tarihli ve 41654118-951-01-

07/01139 sayılı talimatıyla Telekomünikasyon Daire Başkanlığı (TİB) tarafından erişime 

engellendi. 25 Temmuz 2015 tarihinden itibaren uygulanan sansürü aşmak amacıyla DİHA 

tarafından açılan 21 farklı internet sitesi adresi de, TİB tarafından erişime engellendi. 

(28.09.2015 / DĠHA) 
 

 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesi Şırnak Mahallesi'nde yaşayan ve 3 ay önce kız çocukları olan 

Songül ve Mazlum Erol, kız çocuklarına Kürdistan ismini verdi. Songül ve Mazlum Erol çifti, 

nüfus kayıt örneğini almış olmalarına rağmen kimlik kartını henüz alamadıklarını, kart için 

gittikleri müdürlükte ise hakaret maruz kalarak bebeğin isminin değiştirilmesinin talep 

edildiğini söyledi. (10.01.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Atmaca (Xawez) köyünde yaşayan köy sakinlerinin, köyün 

girişine astıkları "Hun xêr hatin Xawas e" pankartı askerler tarafından söküldü. Köye baskın 

düzenleyen askerler pankartı sökerek Sinan Şahar adlı yurttaşı gözaltına alındı. Şahar kısa bir 

süre sonra serbest bırakılırken, pankartı astığı iddia edilen Taylan Şahar hakkında yakalama 

kararı çıkartıldığı öğrenildi. (25.01.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan Bayraktar İlköğretim Okulu'nda okuyan 6'ncı sınıf 

öğrencisi A.Ö.'nün, öğretmeni tarafından darp edildiği ve okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi. 

İddiaya göre; 12 yaşındaki A.Ö.'nün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde arkadaşları ile 

Kürtçe konuştuğu için dersin öğretmeni Ö.A., A.Ö.'yü yanına çağırarak tokat attı. Dersin 

öğretmeni Ö.A.'nın, ardından A.Ö.'yü sınıftan çıkararak, "Artık okul hayatın bitti. Ben burada 

bulunduğum sürece sana okul yüzü haram" sözlerini sarf ettiği ve A.Ö.'yü sınıfa bir daha 

almadığı iddia edildi.  Öğrenci velisini arayan Ö.A.'nın, "Çocuğun okulda Kürtçe konuĢuyor. 

Bir daha gelmesin" dediği iddia edildi. Konuya dair bilgi veren A.Ö. babası Abdulhamit 

Özmen, "Öğretmen bana bir daha gönderme dedi. Ona nedenini sorduğum zaman ise bana 

'Oğlun bana Kürtçe küfür etti' dedi. Oğluma sorduğumda ise bana 'Baba arkadaĢımla Kürtçe 
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konuĢuyorduk. Beni yanına çağırarak bana 'niye küfür ediyorsun?' dedi ve ardından bana 

tokat atıp, sınıftan çıkardığını söyledi" ifadesinde bulundu. Okul yetkilileri yaşandığı iddia 

edilen olayı doğruladı. (13.03.2015 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Hanifi Efe ve Servet Efe çifti, 1 Mayıs günü dünyaya gelen 

çocuklarına vermek istediği Muhammed Bawer ismi, Kayapınar İlçe Nüfus Müdürlüğü 

tarafından "w" harfinden dolayı reddedildi. Aileye, çocuklarına verecekleri ismin, kanuna 

uygun olması gerektiği yönünde ret gerekçesini içeren bir yazı gönderen Müdürlüğü ise 

kaleme alınan yazıda, yasaklı bir diğer Kürtçe harf olan "x" harfini kullandı. (14.05.2015 /  

Radikal.com.tr / Birgun.net) 

 

*Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Külli köyünde ikamet eden Mehmet Sever, 8 Aralık 

2014'te doğan çocuğuna verdiği İsmail Welat ismini Yakutiye İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde 

onaylayarak, nüfus cüzdanı çıkarttı. Nüfus Müdürlüğü'nün kabul ettiği isme, 7 ay sonra 

Erzurum Cumhuriyet Savcılığı tarafından "w" harfinin Türkçe alfabede olmadığı gerekçesiyle 

aile ve ilgili Nüfus Müdürlüğü hakkında dava açıldı. Erzurum 3. Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında "w" harfinin isimden çıkarılmasına ve 

onun yerine "v" harfinin konulmasına karar verildi. (01.07.2015 / Evrensel.net) 

  

*Erzurum'un Tekman ilçesinde Kaymakam Lütfullah Ün tarafından tüm kamu kurumlarına 

gönderilen yazıda, Türkçe dışında herhangi bir dilde konuşulmasına izin verilmemesi, buna 

göz yumanların ise cezalandırılacağı yönünde talimatta bulunuldu. 14 Ağustos tarihli 

elektronik imzayla gönderilen talimatta, "Kamu personellerinin kamuya ait alanlar içerisinde 

gerek kalmadıkça Türkçe dilinden başka bir dil konuşulmaması konusunda, kurum amirlerine 

gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uymayan personel hakkında yasal işlem yapılacağının 

bilinmesi herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim'' denildi. (19.08.2015 / 

Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

 

*02.01.2015 tarihinde, Ģubemiz yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 kiĢiye 

katıldıkları 17 Aralık 2014 tarihli basın açıklaması sebebiyle, 2911 sayılı kanuna muhalefet 

sebebiyle adli soruĢturma açılmıĢtır. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*Erzincan Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde, Roboski ve Maraş katliamlarını 

kınamak amacıyla 26 Aralık 2014 tarihinde eylem gerçekleştiren yurttaşlara, ırkçı bir grup 

saldırıda bulundu. Saldırıya maruz kalan Erzincan Üniversitesi'nde okuyan 30 öğrenci 

hakkında soruşturma başlatıldı. (23.01.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Roboski katliamının bu yıl yapılan üçüncü yıldönümünde 

gerçekleşen anma yürüyüşüne katılan ve aralarında HDP İlçe Eş Başkanı Av. Suna Ünsal 

Aydın, DBP ilçe Eş Başkanları Muhyettin Çelikhan ile Emine Aydın'ın da bulunduğu 10 kişi 

hakkında Çermik Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 

gerekçesi, yürüyüş sırasında atılan "Katil Erdoğan" sloganı ile "Cumhurbaşkanına hakaret 

edildiği" olarak açıklandı. (23.01.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Akgüney Mahallesi'nde ikamet eden C.A. isimli yurttaş 

tarafından bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan fotoğrafın altına Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'a hakaret içerici yorumlar yaptığı iddiasıyla F.K. ve O.P. adlı yurttaşlar 
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hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma gerekçesi olarak C.A.'nın 18 Şubat günü 

paylaştığı, 1998 yılında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafın altına 

hakaret içerikli yorumların yapılmasının gösterildiği öne sürüldü. (24.02.2015 / 

Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Siirt'in Pervari ilçesinde DBP ilçe binası önünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişini protesto amaçlı düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle yüzde 73 

zihinsel engelli H. P (15)  bir çocuğunda aralarında bulunduğu 8'i çocuk toplam 9 kişi 

hakkında Pervari Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın "örgüt 

propagandası", "suç ve suçluyu övme" suçlamaları ile başlatıldı. (24.03.2015 / Ozgur-

gundem.com / Siirtnews.com) 

 

*Urfa‟nın Birecik ilçesinde, 18 Mart'ta düzenlenen Newroz kutlamasında PKK Lideri 

Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu gerekçesi ile Tertip Komitesi üyeleri DBP İlçe Eş 

Başkanı Hasan Yıldız, HDP İlçe Eş Başkanı Yusuf Yeşiltepe, Hüseyin Gökdoğan, Mehmet 

Işık, Yüksel Şahin ve Adile Arıcı hakkında soruşturma açıldı. Hakkında soruşturma açılanlar, 

Emniyet Müdürlüğü‟ne çağrılarak, ifadeleri alındı. (07.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 6-8 Ekim Kobanê protestolarında haber takip eden Dicle 

Haber Ajansı (DİHA) Doğubayazıt muhabiri İdris Gül, DHA muhabiri Sedat Budak, Denge 

TV muhabiri Yusuf İba, Halkın Sesi Gazetesi muhabiri Cemal Basut ve Narinkale Gazetesi 

muhabiri Enver Basut hakkında polislerin suç duyurusu üzerine soruşturma açıldı. Gösteri 

sırasında şiddete maruz kalan gazeteciler, "taş atmak"la suçlanan 5 gazetecinin, Doğubayazıt 

Cumhuriyet Savcılığı'na çağrılarak ifadeleri alındı. (16.04.2015 / DĠHA) 

 

*Elazığ'da 20 Martta, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Newroz kutlamasında katılan Fırat 

Üniversitesi öğrencisi 14 kişi hakkında "Örgüt üyelisi olmak" ve "Örgüt propagandası 

yapmak" iddiasıyla başlatılan soruşturma başlatıldı. Öğrenciler soruşturma kapsamında Elazığ 

Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. (15.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Kılavuz köyünde HDP'nin düzenlediği şölene katılan F.E. 

ve M.E. adlı yurttaşlar hakkında "zafer işareti yaptığı ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

posterini açtığı" gerekçesiyle soruşturma açıldı. (28.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟ın Merkez Bağlar ilçesinde Kürtçe eğitim veren Ferzad Kemanger İlkokulu'nda 

gönüllü olarak ders veren Eğitim Sen Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Yıldırım Aslan ile TZP-

Kurdî Genel Başkanı Sebahattin Gültekin hakkında "örgüt talimatıyla okul açtıkları" 

iddiasıyla soruşturma açıldı. (02.06.2015 / Evrensel.net) 

 

*Kars'ın Kağızman ilçesinde Kağızman Öğrenci Derneği'nin düzenlediği basın açıklamasına 

katıldıkları gerekçesiyle 20 öğrenciye hakkında soruşturma açıldı. Öğrencilerin polis 

tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadelerinin alındığı öğrenildi. (03.06.2015 

/ Ozgur-gundem.com) 
 

*Van ANF muhabiri Oktay Candemir ve DİHA muhabiri Hakan Yılmaz haklarında “ROJ TV 

muhabiri” oldukları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Van Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine 

giderek ifade veren gazeteciler hakkında açılan soruşturmada, haber aktarımı ile ilgili ROJ TV 

ile yapılan telefon bağlantıları delil olarak gösterildi. (22.06.2015 / ANF / ETHA) 
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*Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, 6-8 Ekim Kobanê'ye destek eylemleri sırasında katliamın 

protesto edildiği basın açıklamasına katılıp, sadece zafer işareti yaptığı gerekçesiyle HDP 

Karaçoban İlçe Eşbaşkanı Mehmet Tilki hakkında Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Örgüt 

üyeliği ve örgüt propagandası" iddiasıyla soruşturma açıldı. (30.06.2015 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte çocukların gözaltına alınmasına dikkat çekmek 

amacıyla 29 Ocak'ta İHD öncülüğünde yapılan basın açıklamasında, "Ey Vali gazdan coptan 

vazgeç çocukları bırak, demokratik eylemlerin önünü aç" pankartı açıldığı gerekçesiyle İHD 

Siirt Şube Başkanı Zana Aksu hakkında soruşturma başlattı. (30.06.2015 / Ġmctv.com.tr / 

siirtnews.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 6-8 Ekim olaylarında ilçede çıkan yangınlara müdahale 

etmedikleri gerekçesiyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin itfaiye ekibinde çalışan 8 

kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 

soruşturma kapsamında Nusaybin İtfaiye Grup Amiri Bülent Aslan ve İtfaiye eri Ercan Aslan 

ile Burhan Çalışır, Mehmet Emin Aslan, Şehmus Fidan, Mehmet Şerif Çetin, Adnan Yarol ve 

Adil Öztürk isimli itfaiye çalışanları hakkında "Görevi kötüye kullanma" iddiasıyla 

soruşturma başlattı. (12.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yunus Eriş, çevreye uygunsuz çöp attıklarını tespit 

etiği Muhsin Çatık ve Osman Gökçe isimli polis memurlarının şikayeti üzerine Siirt 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma, özel 

hayatın gizliliği" suçlamalarına maruz kaldı. Polis oldukları bilmeden sadece çevreye çöp 

döktükleri için tespit edip, uyardığı kişilerin şikayeti doğrultusunda hakkında Başsavcılık 

tarafından soruşturma açılan Temizlik Müdürü Eriş, Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde ifade 

verdi.  Eriş‟in alınan ifadesinde "Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerine karşı herhangi bir 

husumetiniz var mı?, PKK/KCK sizin için ne anlam ifade etmektedir? Bina ve kişilere ait 

çöplerin fotoğrafını çektiniz mi? Bu çöplerin ve binaların resimlerini çekmekteki maksadınız 

nedir açıklayınız?" gibi soruların yöneltildiği öğrenildi. (15.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 
  

*Gazeteci-Yazar Ferhat Parlak hakkında, kaleme alıp 28 Mart 2015 tarihinde yayınladığı ve 

PKK'nin ilk komutanlarından Mahsum Korkmaz'ın günlükleri ve biyografisinden oluşan 

"Fermandar Egîd" adlı kitabı nedeniyle Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma 

açıldı. (08.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar Belediyesi eşbaşkanları Ahmet Cengiz ve Rukiye Eryılmaz hakkında 

Çınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. "Gösteri ve toplantı yürüyüşleri 

kanununa muhalefet etme" ile "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" 

iddiasıyla başlatılan soruşturmanın gerekçesi ise, eşbaşkanların 7 Ekim 2014 tarihinde DAİŞ 

çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırısının protesto edildiği yürüyüşe katılması. (20.08.2015 / 

DĠHA / Cinar.bel.tr) 

 

*Batman Cumhuriyet Savcılığı, "özyönetim" ilanı açıklaması nedeniyle DBP İl Eşbaşkanı 

Mehmet Candemir, Songül Korkmaz, Batman Belediyesi eşbaşkanları Gülistan Akel ile Sabri 

Özdemir, Narin Erol, Osman Akdağ, Hazan Yağız, Gülcemal Erdic, Melle Zübeyir Çelik ve 

Ozan Ataca hakkında soruşturma başlatıldı. (20.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Dersim'in Nazimiye ilçesinde 27 Ağustos tarihinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Destan 

Rüstem kod isimli HPG militanı Sıdıka Yıldız‟ın Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen cenaz 

törenine katılan HDP Van Milletvekilli Tuba Hezer hakkında, Başkale Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından "Örgüt propagandası yapma" iddiasıyla soruşturma başlattı. 

(03.09.2015 / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, 

HDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş hakkında iki ayrı 

soruşturma açıldığını açıkladı. Solmaz açıklamasında soruşturmaların Demirtaş'ın 9 

Eylül'de kentte yaptığı basın açıklamasının içeriğinde suç unsuru olması nedeniyle 

başlatıldığını belirtti. Açıklamada soruşturmalardan birisinin "Türk milletini, Türkiye 

Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak", diğerinin ise "Suç 

işlemeye alenen tahkir etmek, cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası 

yapmak" gerekçeleriyle başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Demirtaş'ın yasama 

dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderildiği de belirtti. 

(09.09.2015 / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Leyla İmret hakkında yabancı bir haber sitesine yaptığı söyleşi 

gerekçe gösterilerek, ''Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik" ve 

"örgütn propagandasını yapmak'' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet 

Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma dosyasının Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na 

gönderildiği belirtildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 

İmret'in yabancı haber sitesi VICE News'e ''Bir söz vardır, barış olacaksa Cizre'den 

başlayacaktır ve savaş da olacaksa Cizre'den başlayacaktır'' ve ''Türkiye'de bir iç savaş 

yürüttüğümüzü söyleyebiliriz'' şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi. (10.09.2015 / 

Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
 

*Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak hakkında "Örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kışanak'ın 

Diyarbakır'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 8 Mart Mitingi'nde yaptığı konuşma 

nedeniyle "Örgüt propagandası" yaptığı iddia edildi ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 

istendi. (16.09.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Ağrı Cumhuriyet Savcılığı, 2014 yılında kentte düzenlenen çeşitli demokratik eylem ve 

etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 70 kişi 

hakkında, 2911 sayılı „Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet‟ gerekçesiyle 

soruşturma başlattı. (30.09.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

 

*02.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Haktan Akman, Ģu beyanlarda 

bulundu: “18.05.2014 tarihinde Van kadın ve doğum nedeniyle hastaneye giriĢ yaptık. 24 

saat gözetim altında kalan eĢimin herhangi bir rahatsızlığı olmadığının tespiti üzerine çıkmak 

istedik. Ancak burada bulunan doktorun „Siz doğulular hiçbir Ģey hak etmiyorsunuz. Siz 

doğuluların yüzünden kimse buralara gelmiyor.” Ģeklinde hakaretine maruz kaldık. Ben ve 

eĢim “Biz doğululara hizmet etmek istemiyorsanız gelmeyin.‟ Ģeklinde karĢılık verdik. Bunun 

üzerine hastane güvenliğini ve polisini çağırdı. Beni aĢağı Acil servisin önündeki bir odanın 

önüne götürdüler. Orada beklemeye baĢladım. Polisler, doktor bayanın ifadesini alıyordular. 



 

 

 195 

Yanında baĢka bir erkek vardı. Polislere „Bu kim‟ diye sordum, „EĢi‟ dediler. Sonradan 

öğrendim ki, eĢi Van Adliyesinde hakim olarak görev yapan Erhan ÇavuĢoğlu imiĢ. Benim, 

eĢimin ve baldızımın ifadesinin, bu hakim tarafından alınmasını istediler. Biz „Burada alın‟ 

dedik, polisler ise „Olmaz‟ dedi. EĢim henüz yeni doğum yapmasına ve çocuğum daha bir 

günlük olmasına rağmen, bizi Edremit‟teki karakola götürdüler ve biz bir günlük çocukla 3 

saate yakın karakolda bekletildik ve ifademizi aldılar. Bize hakaret eden doktorla uzlaĢmak 

istiyor musunuz? diye sordular. Biz ise „Yok istemiyoruz ve o doktor bayandan Ģikayetçiyiz‟ 

dedik. Bunlara rağmen hakkımızda dava açılmıĢ ve biz suçlanmıĢız. Bizi mağdur etmek 

istiyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için Ģubenizden hukuki yardım talebinde 

bulunuyoruz.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*Diyarbakır‟da yaşayan Hollandalı Gazeteci Frederike Geerdink hakkında, twitter hesabından 

yaptığı paylaşımlarla "PKK propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Geerdink hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Geerdink'in "Örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. (02.02.2015 / 

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

 

*Van‟da 12 Aralık 2014 tarihinde PKK‟ye katılan 14 yaşındaki M.O. ile 13 yaşındaki B.T. 

adlı kız çocukları, yaşları küçük olduğu için örgüt tarafından ailelerine teslim edilerek geri 

gönderildi. Evlerine dönen iki çocuk hakkında, Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt 

üyesi olmak” iddiasıyla 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arası ceza istemiyle dava açıldı. Ortaokul 

öğrencisi olan M.O ile B.T., katıldıkları PKK‟de 3 gün kalmış ve herhangi bir eylemde yer 

almadığı öğrenildi. (03.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟ın Erciş ilçesinde 28 Eylül 2014 tarihinde, üzerindeki tişörtte Federal Kürdistan bayrağı 

olduğu gerekçesi ile Sedat Matur isimli yurttaş polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyette 

sorgulanan Matur, tişörtü satın aldığı mağazayı belirtmesi üzerine mağazaya baskın 

gerçekleştiren polisler, mağaza sahiplerini de gözaltına aldı. Konu ile ilgili süren 

soruşturmada, savcının hazırladığı iddianame ile Matur, işyeri sahibi Yüksel Deryal ve 

kardeşleri Faysal Deryal ile Veysel Deryal hakkında Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla dava açıldı. (05.02.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinden Urfa‟nın Suruç ilçesine, Kobane‟ye destek vermek isteyen 

yurttaşları aracı ile götüren Abdulhalim Özdemir adlı yurttaş, karşılaştığı asker müdahalesi 

sonucu arabasının tahrip edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu 

bulunduğu askerler hakkında takipsizlik kararı veren Suruç Cumhuriyet Savcılığı, bu kez 

askerlerin ifadesi doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında 9 Nisan 2015 tarihinde 

Özdemir hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve 

bunların hareketlerine katılma" gerekçesiyle iddianame hazırladı. Suruç Asliye Ceza 

Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özdemir için bir buçuk yıldan 5 yıla kadar 

hapis cezası isteniyor.  (14.07.2015 / DĠHA) 

 

 

*Siirt‟te 30 Kasım 2014 tarihinde DBP ve HDP Siirt il örgütleri öncülüğünde AKP hükümeti 

tarafından IŞİD çetelerine destek verildiği gerekçesiyle protesto amacıyla basın açıklaması 

gerçekleştiren yurttaşlardan 70 kişiye, açıklama sırasından yolu trafiğe kapattıkları 

gerekçesiyle Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 80 TL ceza verildi. Karayolları Trafik 
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Kanunu'nun 68/1C maddesi uyarınca, Mithat Öktüren Caddesi'ni trafiğe kapattıkları 

gerekçesiyle haklarında para cezası kesilenler arasında sivil toplum kuruluşu yöneticileri de 

bulunuyor. (06.01.2015 / DĠHA / Siirttesonsoz.net) 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kemal Babat, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Bünyamin Babat, 25 Ekim 2014 tarihinde gözaltına alınıp, 24 saat çocuk Ģubede tutuldu. 

Oğlum 4 kez yakalanıp mahkemeye çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı. En son 01.01.2015 

tarihinde taĢ atmaktan oğluma 208 TL para cezası kesildi. Çocuğumun akli dengesi bozuk ve 

daha çocuk ne yaptığını bilmiyor. Bundan dolayı çocuğumun böyle bir suç iĢleyeceğini 

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

 

*06.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Akın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Ramazan Akın, 31.12.2014 (yılbaĢı gecesi) dıĢarı çıktı. AkĢam Ofiste bilmediğimiz 

bir nedenden dolayı polisler tarafından arkadaĢları ile birlikte gözaltına alındı. Polisler 

kendilerine taĢ attıkları, bu nedenle gözaltına aldıklarını daha sonra bize söylediler. 

Karakolda yaklaĢık 5-6 saat kaldılar. Sabaha karĢı 4 gibi ben oğlumu almaya gittim. Oğlum 

daha sonra serbest bırakıldı. Bana da 189 TL para cezası kesildi. Bu cezaya ve polisin 

tutanağında belirttiği suçlamaya itiraz ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*07.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Tuncay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum M. Yasin Tuncay, 31 Aralık 2014 tarihinde yani yılbaĢı gecesi, Ofis Semtine giderken 

polisler tarafından taĢ attığı gerekçesiyle yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Karakolda 3 

saat kaldıktan sonra serbest bırakılan oğlumla ilgili tarafımıza 189,00 TL Ġdari para cezası 

kesilmiĢtir. YılbaĢı gecesi Ofis Semtinde olaylar olmuĢ ve oğlum olaylara katılmadığı halde 

yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Oğlum engelli olup, herhangi bir eyleme katılmamıĢtır. 

Polis tarafından haksız bir Ģekilde yakalanan oğluma bir de idari para cezası kesilmiĢtir. 

Tarafımıza kesilen idari para cezasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yukarıda 

belirtilen kanun hükmüne aykırı olarak tarafımıza idari para cezası kesilmiĢtir. Hâlbuki 

kanuni ve hukuki dayanak olmadan kabahat yaratılmayacağı gibi ceza da verilemez. Bu 

sebeple tarafımıza verilen idari para cezasının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı 

bulunmamaktadır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Siirt‟in Kurtalan ilçesinde, gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 4 çocuğun gözaltına alındı. 

Çocuklara kabahatler kanunu kapsamında ceza kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

(22.01.2015 / AA / Haberturk.com) 

 

*Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 22 Ocak tarihinde gözaltına alınan 

35 çocuğunda aralarında bulunduğu 43 çocuğun ailelerine "Çocukların korunması ve kamu 

güvenliğinin sağlanmasına dair karar" gerekçesiyle 208'er TL para cezası verildi. Konuyla 

ilgili yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Meydana gelen bu olaylara güvenlik güçlerimiz 

tarafından yapılan müdahale esnasında gaz kullanılmamış olup, toplam 36 şahıs gözaltına 

alınmış ve gerekli tahkikata başlanmıştır. Bu olaylar esnasında ve daha önce meydana gelen 

olaylarda yakalan toplamda 43 yaşı küçük çocuğun velilerine ya da vasilerine 'Çocukların 

Korunması ve Kamu Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Karar'ın 4. Maddesi gereğince 208'er 

TL idari para cezası kesilmiştir.” (23.01.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 
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*Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) okuyan 12 öğrenci hakkında, 26 Şubat 2014 

tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sebebiyle Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi görülen dava 

karara bağlandı. Mahkeme tarafından, savcılık iddianamesinde "Örgüt propagandası yapmak" 

ile suçlanan öğrenciler J.Ç, A.D., M.S., H.Ş., C.A, D.K., M.R.Ç., S.K., Ş.S., G.B., H.A. ve 

E.T.'ye 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. (02.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş‟ta 6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Kobanê‟ye destek eylemlerine katıldıkları 

gerekçesiyle tutuklanan Deniz Tarhan ve Halil Çiçek isimli yurttaşların yargılandığı davanın 

karar duruşması Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 

Tarhan ve Çiçek hakkında, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” 

gerekçesiyle 3 yıl 2 ay 15‟er gün hapis cezası verdi. (03.02.2015 / DĠHA) 

 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliş yıldönümü 

olan 15 Şubat'ı protesto eylemine katıldıkları için Yalçın Aysal, Sinan Kılıçkıran, Bedir 

Alican, Şirin Coşkun, Ferhat Aydemir, Eğit Akbay, Mazlum Akgül isimli gençler gözaltına 

alındı. Polis müdahalesinin yaşandığı protesto gösterisinin ardından eyleme katıldıkları 

gerekçesiyle gözaltına alınan ve Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 7 gence "polise 

taş attıkları" iddiasıyla "polise mukavemet" "toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahlı katılma" 

"örgüt üyeliği" suçlamalarıyla toplamda 100 yıl 6 ay hapis cezası verildi. (09.02.2015 / ANF / 

Ozgur-gundem.com)  

 

*Van‟ın Erciş ilçesinde, Kobanê'ye PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın özgürlüğü talebiyle imza 

toplayan DBP Erciş Gençlik Meclisi çalışanları Mesut Eren, Devran Altınten, Abdullah 

Çebeli, Turgay Gürses ve Emrah Kılıç TEM ekipleri tarafından göz altına alındı. Göz altına 

alınan 5 kişinin Erciş Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri belirtildi. Gözaltındaki 5 kişiye, 

Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılıp, "Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla kişi başı 

bin 171 TL olmak üzere toplam 5 bin 855 TL para cezası verildi. 5 kişi daha sonra serbest 

bırakıldı. (10.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*12.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sinan Erdoğan, Ģu beyanlarda bulundu: “7 

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

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

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

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

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

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

 

*DBP Siirt-Eruh İlçe Eş Başkanlığı yaptığı 2013 yılında kentte katıldığı HPG Askeri Konsey 

Üyesi Rizgar Erzi'nin taziyesinde, polisin çadırın içerisine girerek görüntü almasını ve çadırda 

yer alan PKK bayrağı ile HPG'linin fotoğraflarının alınmasını engellediği için hakkında açılan 

davada Eruh Belediye Eş Başkanı Hüseyin Kılıç'a ceza verildi. Hakkında "polise 

mukavemet", "polisin görevini yapmasını engelleme" ve "devlet malına zarar vermek" 

suçlamalarıyla hazırlanan iddianamenin kabulünün ardından Eruh Asliye Ceza Mahkemesi'ne 

görülen dava, 3 celsede karar bağlandı. Mahkeme, 10 ay hapis cezası verdiği Kılıç'a, "hüküm 

olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar TCK'nın 53/1-a-b-c-d-e maddeleri 

uyarınca Seçme ve Seçilme Hakkı ile diğer siyasi hakları kullanmaktan, kamu kurumunda 

meslek edinme hakkı ve memuriyet hakkından yoksun bırakılmasına" da karar 

verdi. (17.02.2015 / DHA / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
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*23.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Tuncay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum M.Yasin TUNCAY, 31 Aralık 2014 tarihinde yani yılbaĢı gecesi; ofis semtine 

giderken polisler tarafından taĢ attığı gerekçesiyle yakalanarak karakola götürülmüĢtür. 

Karakolda 3 saat kaldıktan sonra serbest bırakılan oğlumla ilgili olarak tarafımıza 189,00 TL 

idari para cezası kesilmiĢtir. YılbaĢı gecesi, ofis semtinde olaylar olmuĢ ve oğlum olaylara 

katılmadığı halde yakalanarak karakola götürülmüĢtür. Oğlum, engelli olup, herhangi bir 

eyleme katılmamıĢtır. ( EK-2 ENGEL DURUMUNU GÖSTERİR SAĞLIK RAPORU) Polis 

tarafından haksız bir Ģekilde yakalanan oğluma bir de idari para cezası kesilmiĢtir. 

Tarafımıza kesin idari para cezasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yukarıda 

belirtilen kanun hükmüne aykırı olarak tarafımıza idari para cezası kesilmiĢtir. Hâlbuki 

kanuni ve hukuki dayanak olmadan kabahat yaratılamayacağı gibi, ceza da verilemez. Bu 

sebeple tarafımıza verilen idari para cezasının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı 

bulunmamaktadır. Yukarıda belirttiğim hususların dikkate alınarak oğluma kesilen idari para 

cezasının iptalini talep ederim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan çocuk tutuklu ve hükümlüler 

arasında 15 Aralık 2009 tarihinde yaşanan kavga üzerine bazı çocuk tutsakların müşahade 

altına alınmasını protesto eden 29 çocuk hakkında cezaevi idaresinin şikayeti üzerine açılan 

dava sonuçlandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 çocuk hakkında hazırlanan 

iddianamede, çocuklar "Kamu malına zarar Verme" ve "Hükümlü veya tutukluların 

ayaklanması" iddiasıyla yargılandı. İddianamede, çıkan olaylarda 2.166.50 TL zararın tespit 

edildiğine de yer verildi. Hazırlanan iddianamenin Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi 

tarafından kabul edilmesinin ardından 23 Aralık 2014 tarihinde görülen davanın karar 

duruşmasında, 25 çocuğa "Hükümlü veya tutukluların ayaklanması" iddiasıyla toplamda 49 

bin 500 TL, "Kamu malına zarar verme" suçlamasıyla da yine toplamda 99 bin TL para cezası 

kesildi. M.Y., Ö.K., G.G. ve T.G. isimli diğer dört çocuğa da "Hükümlü veya tutukluların 

ayaklanması" iddiasıyla toplam 1 yıl 40 gün, "Kamu malına zarar verme" iddiasıyla ise 2 yıl 

80 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, yine mahkeme masrafları olarak her bir çocuğa 

ayrıca 289,00 TL para cezası kesti. Kesilen bu mahkeme masrafı toplamda 8 bin 381 TL'ye 

tekabül ediyor. (06.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Iğdır'da 2012 yılında "KCK" adı altında düzenlenen operasyonlar kapsamında aralarında 

Azadiya Welat gazetesi çalışanı Ufuk Demir'inde bulunduğu 7 kişi hakkında "örgüt üyeliği" 

gerekçesi ile açılan davanın duruşması Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların 

savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ufuk Demir, Hikmet Çark, 

Orhan Abay, Melek Aras, Cihat Şık, Zahide Parim'e "Örgüt üyeliği" gerekçe gösterilerek 7 yıl 

6'şar ay hapis cezası verirken, İsmet Megü hakkında ise beraat kararı verdi. (31.03.2015 / 

Milliyet.com.tr) 
 

*Iğdır‟da 22 Eylül 2014 tarihinde, Merkeze bağlı bir okula molotof attıkları iddiasıyla 7 kişi 

hakkında açılan davanın duruşması Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 7 kişi Erzurum 

H Tipi Cezaevi'nde bulundukları için duruşmaya telekonferans sistemi ile katıldı. Kararını 

açıklayan mahkeme heyeti, Yavuz Çakmak, Serkan Çakmak, Mizgin Sevinç'e "örgüt üyeliği" 

gerekçe 6 yıl 3'er ay, İlyas Soysal'a "örgüt üyeliği" ve "kamu malına zarar vermek" gerekçesi 

ile toplam 7 yıl 9 ay hapis ceza verildi. Hasan Koçuk, Volkan Demir ve Savaş Özcan 

hakkında ise beraat kararı verildi. (31.03.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*01.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Yahya Gengeç, Ģu beyanlarda 

bulundu: “2009 yılında G.antep Emniyet Müdürlüğü polislerince evimize baskın düzenlendi. 
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Baskında evde çıkan arbede sonrasında biz, “polisleri darp etmek‟‟suçuyla yargılandık. Ben 

o dönemde hiç kimseyi darp etmedim, aksine polisler bizi ailece darp etti. Biz itip, hakaretler 

ettiler. Aradan geçen 6 yıldan sonra bana, ĠçiĢleri Bakanlığınca; sözkonusu polislere izin 

günlerinde bakanlık tarafından ödenen ödeneklerin tümü ve yargılama giderleri olmak üzere 

16 bin küsur para tahsilinde bulunmam istenmiĢtir. Mağdurum ve konu ile ilgili Ģubenizden 

hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Antep ġubesi) 

 

*Van'da "KCK davasında" adı altında yargılanan 16 Kürt siyasetçi ile ilgili görülen karar 

duruşmasında toplamda 149 yıl hapis cezası verildi. Van 2. Ağır Caza Mahkemesi'nde 

görülen karar duruşmasında İsmail Demir'e 12 yıl 6 ay, Naif Oğraş'a 11 yıl 3 ay, M. Naim 

Işık'a 11 yıl 3 ay, Sait Kantarcıoğlu'na 12 yıl 6 ay, İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı Veysel 

Keser'e 12 yıl 6 ay, Semira Varlı'ya 10 yıl, Fevziye Şiran'a 11 yıl 3 ay, Hüseyin Dağ'a 12 yıl 6 

ay, Naci Erkol'a 7 yıl 6 ay, Senar Elter'e 7 yıl 6 ay, Adil Adıyaman'a 7 yıl 6 ay, Meral 

Güngör'e 11 yıl 3 ay, Selahattin Bozkurt'a 6 yıl 3 ay, İbrahim Alkan'a 7 yıl 6 ay, İsak Arslan'a 

7 yıl 6 ay ceza verildi. (09.06.2015 / Evrensel.net / Habervantv.com) 

 

*Siirt'in Eruh Belediye Eşbaşkanı Hüseyin Kılıç, özel harekat timleri tarafından evine 

düzenlenen baskında gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye 

sevk edilen Kılıç‟a "Denetimli serbestlik" kapsamında ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi. 

(26.08.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ve Sur ilçelerinde 19 Ağustos'ta gözaltına alınan ve 23 Ağustos'ta 

tutuklanan Silvan Belediye Eşbaşkanı Yüksel Bodakçi ve Sur Belediye Eşbaşkanı Seyid 

Narin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Karar, Diyarbakır Valiliği 

tarafından belediyelere gönderildi. (26.08.2015 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 31 Ağustos'ta özyönetim ilanı gerekçe gösterilerek, "Örgüt 

üyesi olması" iddiasıyla tutuklanan Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya, Mardin Valiliği 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen tebligatla görevinden 

uzaklaştırıldı. (08.09.2015 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır Silvan İlçesinde, haklarında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Silvan Belediye 

Eşbaşkanı Melikşah Teke ve Eşbaşkan Yardımcısı Ayser Yapıcı görevlerinden uzaklaştırıldı. 

(08.09.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Siirt'in Eruh ilçesinde "öz yönetim" ilanı gerekçesiyle 26 Ağustos günü gözaltına alınıp daha 

sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eruh Belediye Eşbaşkanı Hüseyin Kılıç, İçişleri 

Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. (08.09.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
 

*Cizre Belediye Eşbaşkanı Leyla İmret, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile görevden alındı. 

(11.09.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

*Van'ın Edremit ilçesinde "Öz yönetim" ilanı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve 

ardından tutuklanan Edremit Belediyesi Eşbaşkanı Sevil Rojbin Çetin, İç İşleri Bakanlığı 

tarafından görevinden uzaklaştırıldı. (17.09.2015 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com / 

Ntv.com.tr) 
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*Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bingöl İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzelendi. 

Konu ile ilgili basına açıklamada bulunan DBP İl Eşbaşkanı Mervan Temiz, "Sabah parti 

binasına geldiğimizde parti tabelasında 9 kurşun izi olduğunu fark ettik. Durumu önce 

polise bildirdik, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu saldırı dün gecemi, 

yoksa önceki gece mi oldu onu tam olarak bilmiyoruz" dedi. Parti çevresinde güvenlik 

önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. (17.01.2015 / Haberturk.com / 

Hurriyet.com.tr) 

 

*DBP Bingöl İl l Örgütü binasında baskın düzenleyen polisler, binada yapılan aramanın 

ardından bayrak ve pankartlara el koydu. (14.02.2015 / DĠHA / Bingolhaberi.com) 

 

*Elazığ'da, Acar İş Hanı'nda bulunan ve Fırat Üniversitesi öğrencilerinin kültür, sanat 

çalışmalarını yürüttüğü Musa Anter Gençlik Kültür Merkezi binasına polisler tarafından 

baskın düzenlendi. Dernek binasında 5 saat süren aramaların ardından eşyaların dağıtıldığı, 

dergi ve kitaplara el konulduğu öğrenildi. (19.02.2015 / DHA / Hurriyet.com.tr) 

 

*Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı önünde bir araya gelen 30 kişilik ırkçı bir grup, DBP il 

binasına yönelik taşlı saldırıda bulundu. (27.02.2015 / AA / Radikal.com.tr / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, gece 

saatlerinde özel harekat polisleri tarafından basıldı. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada ve 

yöneticilerine haber verilmeden derneğin kapısı kırılarak yapılan baskında, dernek binası 

içerisinde patlayıcı madde ve silah arandı. Uzun süre devam ettiği belirtilen aramalara 

rağmen, dernekte bulunduğu iddia edilen silah veya patlayıcı madde izine rastlanmadığı 

belirtildi. (11.03.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce belediye 

binasına saldırı düzenlendi. Belediye binasının giriş camının atılan parke taşı ile kırıldığı, 

atılan bazı taşların ise camları kıramadığı ve ancak hasar oluşturduğu, ayrıca, belediye 

tarafından yol kenarına dikilen fidanların kırılarak yol kenarına atıldığı belirtildi. (14.04.2015 

/ ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde HDP'nin seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişiler 

tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taşlı saldırı sonrası büronun camları kırıldı. 

(29.04.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum Merkez Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti'nde tur atan HDP'nin seçim anons aracı, bir 

grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda aracı arka camı kırıldığını belirten araç 

şoförü Cüneyt Diler, grubun taş ve sopalarla araca saldırdığını belirtti. (03.05.2015 /  

Ġmctv.com.tr / Bianet.org) 
 

*HDP'nin Elazığ Doğukent Mahallesi'nde bulunan kadın seçim bürosunun kapısı, gece 

saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zorlandı. Kapıyı açamayan saldırganlar, seçim 

bürosu önünde bulunan HDP bayraklarını indirerek yaktı. (07.05.2015 /  DĠHA) 

 

http://www.haberturk.com/etiket/silahl%C4%B1_sald%C4%B1r%C4%B1
http://www.haberturk.com/etiket/dbp_il_e%C5%9Fba%C5%9Fkan%C4%B1_mervan_temiz
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*Erzurum'da seçim çalışması yürüten ve içinde bulundukları anons aracı ile tur atan partililer, 

Cumhuriyet Caddesi'ne geldikleri sırada sayıları 400'ü bulan ırkçı bir grubun grubun 

saldırısına maruz kaldı. Saldırıda 2 partili atılan taşlarla yaralandı. Taşların isabet ettiği seçim 

aracında da maddi hasar meydana geldi. (10.05.2015 /  Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*12.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sema Saylan, Ģu beyanlarda bulundu: “11 

Mayıs 2015 tarihinde Diyarbakır Doğa ve Hayvan Dostları Derneği faaliyeti kapsamında 

Milli Emlak Müdürlüğünden izin alarak, Dağkapı Tek Beden Kıbrıs caddesi üzerinde bulunan 

adresimizde bulunduğumuz esnada polis baskın yaptı. Beni ve Ahmet Gündüz‟ü aldılar. 

ÇalıĢanımızı gözaltına almaya çalıĢtılar. Bizi karakola götürdüler. Bizi ifade odasının dıĢında 

bulunan üst kata çıkardılar. Biz ifade vermeyeceğimizi söyledik. Polisler hakkımızda 

mukavemetten dolayı tutanak tuttular. Bizi hastaneye götürdüler. Sonra serbest bıraktılar. 

Bize, vatandaĢlar sizin hakkınızda Ģikâyetçiler dedi. Ayrıca derneğimizin kimin tarafından 

kurulduğunu söylediler. Tüm sorumlulardan Ģikâyetçiyiz. Bize dernek olmamıza rağmen 

arama kararı olmadan hukuka aykırı olarak derneğimizi aradılar ve resimler çektiler. Bunlar 

hakkında Ģikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Erzurum kent merkezinde seçim çalışmalarında bulunan HDP‟ye ait anons aracı, Sanayi 

Mahallesi'nde ırkçı bir grubun saldırısına maruz kaldı. Yaşanan saldırıda yaralanan olmazken, 

araçlara maddi hasar meydana geldi. (20.05.2015 /  Hurriyet.com.tr / Evrensel.net) 

 

*Malatya'nın Çarmuzu Yolu üzerinde seçim çalışması yürüten HDP'nin seçim aracına saldırı 

düzenlendi. Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından 

durdurulan aracın içerisinde bulunanlara "Çabuk burayı terk edin" diyerek tehditler savruldu. 

Anons aracının durmasıyla birlikte sayısı artan saldırganlar, ''Mahallemizde sizleri 

istemiyoruz" şeklinde bağırması ile grubun sayısı 15-20 kişiye ulaştı. Olay yerine gelen polis, 

gözaltına alınması gereken saldırganlar yerine anons Aracı şoförü ve araçta bulunan 5 

HDP‟liyi gözaltına aldı. (23.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzincan'ın Kemah ilçesinde HDP seçim bürosuna gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya 

kişilerce taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, büronun camları kırılırken, büro içerisinde 

bulunan malzemeler de tahrip oldu. HDP ilçe yöneticileri, saldırıya ilişkin suç duyurusunda 

bulundu. (25.05.2015 /  Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesinde anons çalışmaları yapan HDP 

anons aracına, Hüda-Par destekli Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Zekeriya 

Yapıcıoğlu'nun seçim bürosundan çıkan bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olaya 

ilişkin bilgi veren Arzu Karaman, bürodan çıkan 25-26 yaşlarında bir şahsın ellerindeki taşları 

arabanın ön camına fırlattıktan sonra elini beline attığını ancak çevrede bulunan yurttaşlar 

tarafından engellendiğini söyledi. (29.05.2015 /  DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi eğitim Caddesi üzerinde bulunan HDP kadın 

seçim bürosu, bir grubun saldırısına uğradı. HDP kadın seçim bürosuna yapılan saldırıda 

çevrede bulunan esnafın iş yerlerinin camları kırıldı. Saldırıda iş yerlerinin camları kırılan 

esnaf duruma tepki gösterdi. Saldırı sırasında bir vatandaş yüzünden aldığı bıçak darbesi ile 

yaralanırken, birçok iş yerinde ise maddi hasar oluştu. Saldırının HÜDA PAR üyesi olduğu 

belirtilen bir grup tarafından yapıldığı iddia edildi. (31.05.2015 /  Milliyet.com.tr / 

Radikal.com.tr) 

http://www.milliyet.com.tr/diyarbakir/
http://www.milliyet.com.tr/egitim/
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*Bingöl‟ün Karlıova ilçesinde Serpmekaya köyünde, seçim çalışmalarında bulunan HDP'nin 

aracı uzun namlulu silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu açılan ateşin sesini duyan köylüler, 

HDP'lilere ve askere haber verdi. Olay yerine ulaşan askerler, aracı güvenlik çemberine alarak 

inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda araç şoförü Hamdullah Öğe‟nin 

cansız bedeni, 50 metre uzaklıktaki kayaların arasında bulundu. (03.06.2015 / Milliyet.com.tr 

/ Taraf.com.tr / Radikal.com.tr) 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seçim çalışmalarından dönen HDP'nin seçim aracına, 

ilçeye 25 kilometre mesafedeki çöplük mevkisinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 

silahlı saldırı gerçekleştirildi. Araçta bulunanların isabet almadan kurtulduğu saldırıya ilişkin 

bilgi veren araç şoförü Ercan Sevmez, ilçeye gelirken bir patlama sesi duyduğunu, patlamanın 

nedenini öğrenmek için araçtan indiği esnada araca doğru ateş açıldığını belirtti. Ateş açılması 

üzerine araca binerek hızla uzaklaştığını belirtti. (04.06.2015 / DĠHA) 

*Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesi İstasyon Meydanı'nda HDP tarafından düzenlenen 

miting sonrası, HDP anons aracı şöförü Aydın Taşkesen‟in kullandığı araç, Sanayi 

Mahallesinde seyir halindeyken önü ırkçı bir gruplar tarafından kesildi. Aracı taşlayan 

saldırganlar Taşkesen‟i aracından indirerek taş, sopa ve levye ile feci şekilde darp etti. 

Minibüsü ateşe veren saldırganlar, Taşkesen'i yanan aracın içine attı. Çevredekilerin yetişmesi 

ile yanan araçtan çıkarılan yurttaş, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisine alınan Taşkesen'in kafasının 8 yerinde ve sol 

kolunda kırık, kafa ile el kısmında 2'nci dereceden yanık olduğu tespit edildi. (04.06.2015 / 

Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / / Bbc.com) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İskender Paşa, Fatih Paşa ve Hasırlı mahallelerinde 

bulunan Eşit Özgür Yurttaş dernekleri ile Bağlar ilçesine bağlı Körhat, Mevlana Halit ve Şêx 

Şamil mahallelerinde bulunan Eşit Özgür Yurttaş dernekleri ve Kayapınar'a ilçesine bağlı 

Gaziler Mahallesi'nde bulunan Eşit Özgür Yurttaş derneklerine özel harekat timleri tarafından 

baskın yapıldı. Çok sayıda zırhlı polis aracı ve kar maskeli polisler eşliğinde yapılan eş 

zamanlı baskınlarda, dernek kapıları kırılarak içeri girildi. Dernek binalarına düzenlenen 

baskınların hangi gerekçe ile yapıldığı öğrenilmedi. (10.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Ari Gençlik Merkezi'ne sivil polis ve özel 

hareket timleri tarafından, gençlik merkezinde "patlayıcı madde bulundurulduğu" iddiasıyla 

baskın düzenlendi. Yapılan baskında bina içinde bulunan odaların kapılarını kıran polis, 

binayı didik didik aradı. Yapılan aramada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamayan 

polisler, daha sonra binadan ayrıldı. (16.06.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*Bitlis Belediyesi'ne ait Bilgi Evi'ne polis tarafından baskın düzenlendi. Kimsenin olmadığı 

sırada gerçekleşen baskında, kapı ve pencerelerin kırıldığı ve ardından yapılan aramalarda 7 

bilgisayarın hard diskleri ve öğrencilerin dokümanlarına el konulduğu öğrenildi. (09.07.2015 / 

DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan İskenderpaşa Mahallesi Özgür ve Eşit Yurttaş Derneği 

ile Lalebey Mahallesi Özgür ve Eşit Yurttaş Derneği'ne, polis tarafından baskın düzenlendi. 

(23.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 
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*Malatya'da, polis tarafından Özgürlükler Derneği'ne bakın düzenlendi. (28.07.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde Dicle Kent Bulvarında bulunan AKP Diyarbakır İl 

Başkanlığı binasına, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından ses bombası 

atıldı. Ses bombası binaya isabet etmezken, 5 metre ilerisine düştü. Olay ile ilgili geniş çaplı 

soruşturma başlatıldı. (01.08.2015 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr / Trthaber.com) 

 

*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Tesisler Kavşağı'nda bulunan AKP il 

binasına, kimliği belirsiz kişilerce ses bombası ve havai fişeklerle saldırı düzenlendi. 

(23.08.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Lalebey Mahallesine çok sayıda akrep tipi zırhlı araçla gelen özel 

harekat timleri, Lalebey Eşit Özgür Yurttaş Derneği'ne baskın düzenlendi. (05.09.2015 / 

DĠHA) 

 

*HDP Elazığ il binasına elinde sopalar bulunan bir grup saldırıda bulundu. Hozat Garajı 

yakınlarında olan HDP binasına önüne gelerek, binanın pencerelerini kıran ve binaya bayrak 

asmaya çalışan grup, polisin olay yerine gelmesiyle binadan çıkarıldı. (08.09.2015 / 

Ġmctv.com.tr) 

 

*HDP Erzurum il binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı 

sonucunda il binasının cam ve duvarları hasar gördü. (18.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve özel harekat timleri, Bağlar Belediyesi'ne 

bağlı Kardelen Kadın Evi Ana Çocuk Sağlık Merkezi'ne baskın düzenledi. Baskında yapılan 

arama ve kimlik tespitinin ardından polisler, sağlık merkezinden ayrıldı.  (19.09.2015 / 

Ozgur-gundem.org) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde Kürtçe eğitim verilen Dibistana Seretayî a Dayika Uveyş 

(Üveyş Ana İlköğretim Okulu), zırhlı araç eşliğinde özel harekat timleri tarafından basıldı. 

Baskın sırasında okul içersindeki eğitim malzemelerinin tahrip edildiği öğrenildi.  

(21.09.2015 / ANF / Ozgur-gundem.org) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan HDP 

binasına grup korucu, sloganlar eşliğinde saldırı girişiminde bulundu. Jandarmanın araya 

girmesiyle saldırgan grup HDP binası önünden ayrıldı. (22.09.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟da Dicle Haber Ajansı (DİHA), Azadiye Welat Gazetesi, Aram Yayınları ve Kürt 

Dili Araştırma Derneği (KURDİ-DER) bulunduğu binaya baskın düzenleyen polisler, tüm 

kurumlarda arama yaptı. Binada bulanan DİHA, Azadiya Welat ve Kurdi-Der çalışanı 32 kişi 

ise gözaltına alındı. (28.09.2015 / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Siirt'te, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Mezopotamya 

Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYA-DER) 

binalarına polis tarafından baskın düzenlendi. (30.09.2015 / Ġmctv.com.tr / Birgun.net) 
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*Mardin‟in Midyat ilçesinde, Midyat 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Anadolu Arap 

Birliği Hareketi Derneği hakkında kapatılma istemiyle dava açıldı. (22.02.2015 / DHA / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Mardin Valiliği Midyat Kaymakamlığı tarafından dernek tüzüğünde "Eş başkanlık, kadınlar, 

gençler, engelliler, çocuklar, ekoloji, yoksullukla mücadele, sağlık, hak savunuculuğu, 

yerleşim birimlerinin eski isimlerinin kullanılması" gibi maddelerin yer alması gerekçeleriyle 

27 Mayıs 2014 tarihinde hakkında suç duyurusunda bulunulan Anadolu Arap Birliği Hareketi 

Derneği, Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada kapatıldı. 

(01.04.2015 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Midyat Kaymakamlığı tarafından dernek tüzüğünde yer alan "eş başkanlık" ibaresi ile 

dernek isminde kullanılan "birlik" kavramının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle hakkında 

suç duyurusunda bulunulan Mardin Süryani Birliği Derneği, Mardin 2. Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında kapatıldı. (03.04.2015 / Radikal.com.tr / 

Milliyet.com.tr) 
 

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 
GÜVENLĠK GÜÇLERĠ TARAFINDAN MÜDAHALE EDĠLEN TOPLANTI VE GÖSTERĠLER 

 

*Diyarbakır‟ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde, yeni yılı kutlayan kalabalık gruba 

polis, tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 4 kişi gözaltına alındı. 

(01.01.2015 / Milliyet.com.tr / T24.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Siirt'te, YPJ'li Vasfiye Altay için kurulan taziyeye yürümek isteyen yüzlerce kişiye polis, gaz 

bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (09.01.2015 / DĠHA) 
 

*DBP Urfa İl Örgütü öncülüğünde, "Sömürgeciliği sök at, özgür mahalleleri yarat" sloganı ile 

gerçekleştirilen yürüyüşün ardından "Demokratik yaşamı inşa" adıyla çadır kurmak isteyen 

yüzlerce yurttaşa polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (10.01.2015 / DHA / 

Zaman.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesinin yıldönümü 

dolayısıyla bir grup genç protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylem yerine çok sayıda zırhlı araçla 

gelen polisler, gençlere gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu. 

(11.01.2015 / DĠHA) 

 

*Siirt‟te, Cizre ilçesindeki olayları protesto etmek isteyen bir grup genç gösteri düzenledi.  

Gruba polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (20.01.2015 / AA / 

Haberturk.com) 

 

*Siirt'in Conkbayır Mahallesi'nde, Paris‟te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesinin 

yıldönümünde faillerin ortaya çıkarılmamasını protesto amacıyla bir araya gelen onlarca genç, 

Şeyh Süleyman Caddesi'nden Hayvan Pazarı'na doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyen gençlere 

polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (13.01.2015 / DĠHA) 
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*Van‟ın Cumhuriyet Caddesi Sanat Sokağı'nda, IŞİD'in Kobani'den püskürtüldüğü 

haberleri üzerine toplanan kalabalık, havai fişek atıp halay çekerek kutlama yaptı. Kutlama 

yapan kitleye polis, biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleye karşılık verilmesi üzerine 

çatışma çıktı. (26.01.2015 / DHA / AA / Haberturk.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde,  IŞİD'in Kobani'den 

püskürtüldüğü haberleri üzerine bir araya gelen yurttaşlar, ateş yakarak ve etrafında halay 

çekerek kutlama yaptı. Kutlama yapan kitleye polis, müdahalede bulundu . (26.01.2015 / 

DHA / AA / Haberturk.com) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesinde belediye binası önünde, Kobanê'nin özgürlüşmesini kutlamak 

amacıyla bir araya gelen yüzlerce yurttaş şölen düzenledi. Şölen alanında bulunan pankart ve 

posterleri gerekçe gösteren polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombası, tazyikli su 

ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. (28.01.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Kobane'ye yönelik destek eylemleri sırasında yaşamlarını 

yitiren Bilal Gezer, Sinan Toprak ve Abdülkerim Seyhan'ın faillerinin hala ortaya 

çıkarılamaması ve Cizre'de çocukların polislerce katledilmesi üzerine bir araya gelen onlarca 

genç protesto gösterisi düzenledi. Saray Mahallesi'nde bulunan Mezopotamya Sokağı'nı 

trafiğe kapatarak sloganlar atan gençlere, bölgeye gelen polis tarafından gaz bombaları ve 

tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. (07.02.2015 / DĠHA) 

 

*Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şehit Fırat Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Türkiye‟ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla bir araya yüzlerce 

gence polis, müdahalede bulundu. (09.02.2015 / DĠHA) 

  

*Van'ın Özalp ilçesinde, PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getirilişinin yıldönümünü 

protesto etmek amacıyla DBP ve HDP ilçe örgütleri öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce 

kişiye polis cop, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (13.02.2015 / DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye‟ye getirilişinin 

yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla araya gelerek gösteriyi düzenleyen 

gençlere polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (14.02.2015 / 

Haberturk.com) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye‟ye getirilişinin yıldönümü 

olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla Nusaybin Caddesi üzerinde bir araya gelerek gösteri 

düzenleyen gençlere polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (14.02.2015 / 

Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 
 

*Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü 

protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombaları ve 

tazyikli su ile müdahale etti. (15.02.2015 / CHA / Milliyet.com.tr  / Haberturk.com) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü protesto etmek amacıyla basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirmek isteyen 

yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile sert müdahalede bulundu. (15.02.2015 / 

DĠHA) 

 

http://www.haberturk.com/etiket/i%C5%9Fid
http://www.haberturk.com/etiket/kobani
http://www.haberturk.com/etiket/i%C5%9Fid
http://www.haberturk.com/etiket/kobani


 

 

 206 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek isteyen gençlere polis, gaz bombalı, 

tazyikli su ile müdahalede bulundu. (15.02.2015 / DĠHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek isteyen gençlere polis, 

TOMA, panzer ve akrep tipi zırhlı araçlarla gaz bombalı, tazyikli su ve plastik mermilerle 

müdahalede bulundu. (15.02.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto 

etmek amacıyla binlerce kişi tarafından gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, Bağlar ilçesinde 

Lezgin Avcı, Emek, Öğretmenler, Hat Boyu ve Göçmenler caddeleri ile Sur ilçesinde 

Melikahmet Caddesi ve Seyrantepe Mahallesi'nde gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz 

bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çevik kuvvet polisleri Emek Caddesi'nde 

gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında bozkurt işaretleri yapması ise dikkat çekti. Gençlerinde 

polis müdahalesine karşılık vermesi ile olaylar çıktı. (15.02.2015 / Milliyet.com.tr) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümü protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüş ardından gençlere polis, zırhlı araç ve 

TOMA'lar eşliğinde tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (15.02.2015 / 

Milliyet.com.tr/) 
 

*Urfa‟nın Suruç ilçesi Aligor Mahallesi‟nde,  PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla Suruç – Urfa karayolu üzerinde gösteri 

düzenleyen gençlere İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında Halil Uğurlu, Celal Uğurlu, Ömer Kaya, Engin Kip ve isimleri 

öğrenilemeyen 10 kişi gözaltına alındı. (15.02.2015 / Haberturk.com) 

 

* Erzurum Merkez Yakutiye ilçesi Mahalle başı semtinde, DBP ve HDP tarafından PKK 

Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü protesto etmek amacıyla 

düzenlenen eyleme polis, biber gazı ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Müdahalede 

6 yurttaş, plastik mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. (15.02.2015 / ANF / DĠHA)  

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 15 Şubat komplosunu kınamak için Feridun, Bahçelievler, 

Tekel ve Konak mahallelerinde yapılan meşaleli yürüyüşlere, Diyarbakır'dan da getirilen 

takviye ekiplerle zırhlı araçlar eşliğinde polisler tarafından müdahale edildi. Gençlerinde 

karşılık vermesi üzerine çıkan olaylarda, Jandarma Taktik Alay Komutanlığı'ndan caddeye 

rast gele atılan gaz bombaları Ramazan İnanç (29) adlı yurttaşın başına isabet etti. 

(15.02.2015 / DĠHA) 
 

*Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan ve Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Mahallebaşı 

Semti'ne yaklaşık 300 kişilik bir ülkücü grubu saldırıda bulundu. Saldırıda 2'si ağır 5 kişi 

yaralandı. Yaşanan saldırının ardından olayı kınamak için amacıyla bir araya gelen kitleye 

polis, tazyikli su, gaz bombaları ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. (22.02.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Şırnak‟ın Beytüşşebap ilçesinde, Kobanê‟de yaşamını yitiren YPG'li Abdullah Durmuş'un 

cenazesi toprağa verildi. Durmuş'un cenazesinin toprağa verilmesi ardından ilçede kurulan 



 

 

 207 

taziyeyi toplu yürüyerek ziyaret etmek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su ile 

müdahalede bulundu. (24.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Urfa İl Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi için 

Ali Şellî Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, mitingin yapılacağı Topçu Meydanı'na doğru 

yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında taşınan pankartlar nedeniyle polis tarafından durdurulan 

kadınlar, yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından polis müdahalesine maruz kaldı. 

(08.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Urfa‟da, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir araya "Kürdistan Halk Cephesi" üyesi 

oldukları belirtilen yurttaşlar Berkin Elvan'ı anmak için basın açıklama yaptı. Açıklama 

sonrası bildiri dağıtmaya başlayan grubun önünü kesen polisler kimlik kontrolü yapmak 

istedi. Yaşanan gerginlik sonrası polisler biber gazı ile gruba müdahale ederek 3'ü kadın 11 

kişiyi gözaltına aldı. (12.03.2015 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*SES Muş Şube Başkanı İdris Gürkan‟ın Roboski anmasına katılması nedeniyle hakkında 

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezası verilmesinin ardından, duruşmada Kürtçe 

savunma yaptığı gerekçesiyle valilik tarafından görevden alınmasına ilişkin açılan idari 

soruşturmayı protesto etmek isteyen kitleye polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasından 

15 kişi gözaltına alındı. (14.03.2015 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Garzan Mahallesi'nde Newroz şöleni için bir araya gelen 

yurttaşlara polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. (15.03.2015 / DĠHA / 

Evrensel.net) 
 

*Batman'da gerçekleştirilen Newroz kutlamalarına polis, tazyikli su, gaz bombaları ve plastik 

mermi ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında etkinlik alanında kutlama yapan çok 

sayıda kişi yaralandı. (19.03.2015 / Radikal.com.tr / T24.com.tr) 

 

*Van'da Newroz Park'ta gerçekleştirilen Newroz etkinliği sırasında Van Kalesi'ne çıkmak 

isteyen bir gruba, müdahale etti. Etkinlik alanında bulunanların yurttaşların müdahaleye tepki 

göstermesi üzerine, bu kez havadan alçak uçuş yapan polis helikopterleri etkinlik alanında 

bulunan yurttaşlar gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında çok sayıda 

bebek, çocuk ve kadın gazdan etkilendi. (20.03.2015 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Silopi ilçesinde aylardır devam eden ve Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

(DEDAŞ) tarafından bilinçli yapıldığı ileri sürülen elektrik kesintilerini protesto etmek 

amacıyla Sanat Sokağı'nda bir araya gelen yurttaşlara, polis gaz bombaları ve plastik 

mermiler ile müdahalede bulundu. (02.04.2015 / Cnnturk.com / Haberturk.com) 

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesinde, ekolojik tahribatlara dikkat çekmek amacıyla "Xwedî Derkeve 

(Sahip Çık)" sloganıyla Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟na açılan Mürşitpınar Sınır Kapısı'na 

yürümek isteyen yüzlerce gence, askerler hiçbir uyarıda bulunmadan tazyikli suyla 

müdahalede bulundu. (11.04.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, HDP ve DBP İlçe Örgütleri tarafından Ağrı'nın Diyadin 

ilçesinde bulunan Tendürek Dağı'ndaki askeri operasyonları protesto etmek isteyen yurttaşlar 

yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası Oslo Oteli önünde yapılan açıklamanın ardından bir grup 

genç çarşı merkezinde yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Yürümek isteyen gençlere polis, 
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plastik mermi ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Gençlerinde müdahalesine karşılık 

vermesi ile birlikte çatışma meydan geldi. (12.04.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 
 

*Siirt‟te, Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟nda IŞİD çeteleri ile savaşırken yaşamını yitiren 

YPG'li Nurettin Kılgı'nın toprağa verilmesinin ardından, Hürriyet İlk ve Ortaöğretim Okulu 

ile mezarlık arasında TOMA ile konumlanan çevik kuvvet polisi tarafından cenaze töreninden 

ayrılan çocuklara "taş attıkları" gerekçesi ile tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. Müdahale 

sırasında okul bahçesinde bulunan 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencileri Fatma Şipal ile Sevda 

Özhan, tazyikli suyun etkisiyle yaralandı. Yaralı çocuklar ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi 

Acil servisine kaldırıldı. (13.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Yenişehir ve Abdulkadir Paşa mahallelerinde üç gündür 

fuhuş, ajanlaştırma ve yozlaştırmaya karşı kurdukları çadırda nöbet tutan DBP‟li gençlere 

polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (14.04.2015 / DĠHA) 

 

*Batman Üniversitesi'nde, 2 öğrenci arasında yaşanan tartışma üzerinde başlayan gerginlik 

sırasında öğrencilerin polis tarafından darp üzerine protesto gösterisi düzenledi. Batman 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aydın Durmuş'a yaşananları anlatmak istedikleri sırada, 

rektörlük binasına giren çevik kuvvet polisi ve sivil polislerin biber gazlı müdahalesine maruz 

kalan öğrenciler darp edilerek ve yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Polisin rektörlük 

odasındaki müdahalesi devam ettiği sırada, çevik kuvvet polislerinin müdahalesini protesto 

eden başka bir öğrenci grubu da, yine polislerin plastik mermili müdahalesine maruz kaldı. 

Müdahale sonucu 18 öğrencinin gözaltına alındı. Yaşanan olaylar üzerine Batman 

Üniversitesi Rektörlüğü de, Pazartesi gününe kadar eğitime ara verdi. (07.05.2015 /  

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

*Mardin'in Midyat ilçesinde, DEM-GENÇ üyesi gençler tarafından Xwedî Derkeve (Sahip 

Çık) sloganı başlatılan kampanya çerçevesinde HDP'ye destek amacıyla yürüyüş 

gerçekleştirdi. Gençlerin düzenlediği yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahale ile başlayan 

olaylarda yaralanan 3‟ü ağır 5 genç Midyat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına 

alınırken, Şeyhmus Bakar, Sedat Kaya, Ümit Yadikar  isimli gençler gözaltına alındı. İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gençler, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

(09.05.2015 /  JĠNHA / DĠHA) 
 

*Antep Üniversitesi Kampüsü'nün giriş kapısı önünde öğrenciler tarafından açılan HDP'nin 

seçim standının hemen karşısında MHP‟li bir grubun da stand açması gerginliğe neden oldu. 

İki grubun arasına barikat kuran polis, HDP standında bulunan öğrencilere gaz bombası ve 

tazyikli su ile müdahalede bulundu. (12.05.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bitlis merkezde HDP seçim bürosu önünde Talat Uçar (55) isimli bir yurttaşa polise ait zırhlı 

araç çarptı. Aracın ezdiği Uçar, ağır yaralanırken, zırhlı araç olay yerinden hızla uzaklaştı. 

Polisin kaçmasına halkın tepki göstermesi üzerine olay yerine kar maskeli özel harekat timleri 

sevk edildi. Bir anda çarşı merkezine giren timler, uzun namlulu silahlarla havaya ateş 

açmaya başladı. Yurttaşlara gaz bombasıyla müdahale eden özel timler, bazı yurttaşları da 

darp etti. Ağır yaralı Uçar, silah sesleri altında ambulansa bindirilerek Bitlis Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (14.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protesto etmek isteyen 

kitleye polis, cop, gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale etti. (14.05.2015 /  
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Cnnturk.com / Cumhuriyet.com.tr) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Botan Gever kod adlı YPG militanı Mazlum Altekin için 

düzenlenen cenaze törenine polis gaz bombaları, tazyikli su ve ses bombalarıyla müdahalede 

bulundu. (19.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl kırsalında 10 Şubat 2015 tarihinde kış üstlenmesi esnasında yaşamını yitiren 2 HPG 

militanından Agit Kop kod isimli Fehmi Yılmaz'ın cenazesini toprağa vermek üzere Muş'un 

Varto ilçesinde götüren kitle, Varto'ya 50 kilometre kala durduruldukları askerlerin 

müdahalesi ile karşılaştı. Plastik mermi ve gaz bombaları ile gerçekleşen müdahale sonrası 

birçok yurttaş yaralandı. (22.05.2015 /  ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Havaalanı açılışı nedeniyle ilçeye gelen 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu protesto etmek 

isteyen gruba polis, gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli suyu ile müdahale etti. 

(26.05.2015 /  ANF / DĠHA) 
 

*Van‟da, AKP tarafından düzenlenen miting alanının hemen yanında hemen yanında, 

Başbakan Ahmet Davutoğlu‟nu protesto eden kitleye polis, gaz bombaları ve taziyikli su ile 

müdahalede bulundu. "Başkan Demirtaş" sloganı atan 5 genç polis tarafından ters 

kelepçelenerek gözaltına alınırken, yurttaşlarla polisler arasında yaşanan tartışmada polisler 

gaz bombası kullanarak müdahaleyi sürdürdü. Müdahale sırasında 30 kişi gözaltına alındı. 

(29.05.2015 /  Ġmctv.com.tr / Taraf.com.tr) 

 

*Muş'ta oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Muş Adliyesi önünde bekleyen 

HDP taraftarlarının seçim kutlamasına polis biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su ile 

müdahalede bulundu. Polis müdahalesine gençlerin karşılık vermesi ile başlayan olaylarda 20 

kişi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(08.06.2015 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Federal Kürdistan Bölgesi sınırındaki Gündeş köyüne 

bağlı Ormanlı Mezrası'nda "güvenlik yolu" yapımına başlayan askerlere, köyde yaşayan 

yurttaşların tepkisi ile karşılaştı. Protesto amacıyla Şırnak-Çukurca karayolunu trafiğe kapatan 

yüzlerce yurttaşa askerler, gaz bombaları ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu. 

Müdahale sırasında Seyvan Ölmez, Eşref Ölmez ve Eşref Ediş adlı yurttaşlar yaralandı. 

Yaralılar Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (18.06.2015 / DHA  / Haberturk.com) 

 

*Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde askeri sevkiyata karşı çıkan yurttaşlara 

askerler, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Gaz bombalı saldırılar karşısında köy 

içerisine girmek isteyen yurttaşlara, askerler tekbir getirerek köyün girişinden iç taraflara 

doğru gerçek mermilerle ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Bedri Encü isimli yurttaş 

ayağından vurularak yaralandı. Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Encü tedavi altına 

alındı. (29.06.2015 / DĠHA / Cumhuriyet.com.tr / T24.com.tr) 
 

*Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski'de katırların katledilmesine ve Şirik Yaylası'nın 

yasak bölge ilan edilmesine karşı yürüyüş düzenleyen Roboskililere, askerler müdahalede 

bulundu. Şirik Yaylası'nda gaz bombaları ve gerçek silahlarla gerçekleşen müdahalede İsa 

Encü adlı yurttaş, karnına isabet eden mermi ile yaralandı. Ağır yaralan Encü, Şırnak Devlet 

Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (06.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 
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*Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çığlı köyünde, askerlerin sınır hattına askeri birlik sevk etmesine 

tepki gösteren yurttaşlara, askerler tarafından gaz bombaları ile müdahalede edildi. Müdahale 

sırasında 20 yurttaş gözaltına alındı. (08.07.2015 / DĠHA) 
 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla 

Şarkpınar Mahallesi'nden geçen İpek Yolu'nu trafiğe kapatan esnaflara, olaya yerine gelen 

polis ve çevik kuvvet ekibi tarafından TOMA, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede 

bulundu. (14.07.2015 / DHA / Hurriyet.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sıklaşan elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla Aras 

Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait binaya "Yönetim istifa" sloganları ile yürüyen yurttaşlara polis, 

tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. (16.07.2015 / DĠHA) 

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bombalı saldırıyı, 

Kültür Merkezi önüne gelerek protesto etmek isteyen yurttaşlara polis ve askerler, gaz 

bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. (20.07.2015 / CHA / Cumhuriyet.com.tr) 
 

*Siirtte, Urfa‟nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bombalı 

saldırıyı yürüyüşle protesto etmek isteyen yurttaşlara polis, Kültür Merkezi önüne gelerek 

protesto etmek isteyen yurttaşlara polis sert müdahalede bulundu. (20.07.2015 / 

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

*Adıyaman‟da, Urfa‟nın Suruç ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırıya yönelik yürüyüşle 

protesto gösterisi düzenlenmek istendi. Kitlenin önü bir müddet sonra oluşturulan polis 

barikatı ile kesildi. Yürüyüşe engel olmayan isteyen polisler, kitlenin vazgeçmemesi üzerine 

tazyikli su ve biber gazlı müdahalede bulundu. (21.07.2015 / DHA / Radikal.com.tr) 
 

*Ağrı'da HDP öncülüğünde Suruç katliamını protesto etmek isteyen kitleye polis, gaz 

bombası, tazyikli su ve plastik mermilerde müdahalede bulundu. (21.07.2015 / 

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

*Urfa‟nın Suruç ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Murat Yurtgül ve 

Emrullah Akhamur için Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde kabul edilen taziyeye, kitlesel 

yürüyüşle gitmek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu. (22.07.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Muş'un Varto ilçesinde Suruç katliamını protesto etmek için ilçe merkezinde bir araya gelen 

yüzlerce kişiye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (23.07.2015 / 

DĠHA) 

 

*Batman Belediyesi önünde bir araya gelen binlerce yurttaşın, hükümetin savaş politikalarına 

gerçekleştirmek istediği protesto yürüyüşüne polis, gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.  

(26.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesindeki protesto gösterilerinde polisin açtığı ateş sonucu yaşamını 

yitiren Seyithan Dede isimli yurttaşın, vurulduğu yere yürümek isteyen binlerce kişiye polis, 

gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (27.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 



 

 

 211 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi TSK‟ye ait savaş uçaklarının 

Medya Savunma Alanları‟nı bombalamasını protesto etmek istedi. İlçenin Cengiz Topel 

Caddesi üzerinde bir araya gelen kitleye polis,  zırhlı araçlar ve bombaları ile müdahalede 

bulundu. (27.07.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Şırnak‟ta bulanan Habur Sınır Kapısında, farklı tarihlerde yaşamını kaybeden 13 gerilla 

cenazesinin İbrahim Sınır Kapısı'nda bekletilmesini protesto etmek isteyen ve oturma eylemi 

gerçekleştiren yüzlerce yurttaşa jandarma, tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. 

(28.07.2015 / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*Van‟da, HDP ve DBP Van il örgütleri öncülüğünde 2 Nisan Kavşağı'ndan Feqiye Teyran 

Parkı'na düzenlenmek istenen yürüyüşe polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle 

müdahalede bulundu. (30.07.2015 / DHA) 

 

*TUHAD-FED öncülüğünde "Yüz binlerle Önderliğin özgürlüğü için yürüyoruz" sloganı ile 

Diyarbakır'dan Bursa‟nın Gemlik ilçesine yürüyüş eylemi gerçekleştirmek amacıyla, DBP 

Diyarbakır İl Örgütü bir araya gelen yüzlerce kişiye polis, biber gazı, plastik mermi ve 

tazyikli su ile müdahalede bulundu. (01.08.2015 / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'da Ben u Sen Mahallesi'nde, AKP'nin çözüm sürecine yönelik olumsuz tutumunu 

protesto etmek amacıyla meşaleli yürüyüş düzenleyen yüzlerce yurttaşa polis, gaz bombaları 

ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (02.08.2015 / DĠHA) 

 

*Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40'ncı kilometresinde bulunan Şıne Köprüsü mevkiinde 

askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Andok Colemerg kod isimli HPG 

Hakkari Bölge Sorumlusu Barış Tekçe yaşamını yitirdi. Tekçe için Hakkari‟de düzenlenen ve 

onbinlerce kişinin katıldığı cenaze törenine polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasından 3'ü kadın 9 kişi etkilendikleri gazdan dolayı Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükran Er (35) isimli kadın ise, saldırı esnasında duvardan düşerek 

yaralandı. (12.08.2015 / DĠHA / DHA / Haberturk.com) 

 

*Elazığ‟da, HDP Elazığ İl Örgütü ve Elazığ KJA'ya üye kadınlar, hükümetin savaş 

politikalarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Yürüyüşe izin 

vermeyen polis, oturma eylemi gerçekleştiren kadınlara polis, biber gazı ve tazyikli su ile 

müdahalede bulundu. (21.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesinde  bir araya gelen yurttaşlar, Merkez 

Sur ilçesine yapılan polis operasyonunu protesto etmek amacıyla Koşuyolu'na doğru yürüyüşe 

geçti. Parkta açıklama yapmak isteyen gruba polis, biber gazı ve gaz bombaları ile 

müdahalede bulundu. (22.08.2015 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesi Berçem Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup, protesto yürüyüşü 

gerçekleştirmek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polisin gruba biber gazı ve tazyikli su 

müdahalede bulundu. Müdahale sonrası polis ile grup arasında çatışma çıktı. (23.08.2015 / 

Ozgur-gundem.com) 
 

*Van‟da, DBP ve HDP il örgütleri tarafından İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde polis 

baskılarını protesto etmek amacıyla yapılmak istenen basın açıklamasına polis, gaz bombaları 

ve plastik mermilerle yapılan müdahalede bulundu. (27.08.2015 / DĠHA) 
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*Şırnak ve Silopi‟den, Cizre ilçesinde devem eden sokağa çıkma yasağı ve yaşam hakkı 

ihlallerini protesto etmek amacıyla Cizre'ye doğru yürüyüşe geçen yurttaşlara polis, gerçek 

mermi, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale bulundu. (09.09.2015 / Milliyet.com.tr/ 

Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağını protesto eden 

yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında HDP Diyarbakır 

Milletvekili Çağlar Demirel bir cismin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ayağından 

yaralanan ve atılan yoğun gaz nedeniyle nefes almakta zorluk çeken Demirel, hastaneye 

kaldırılarak tedavi altına alındı. (13.09.2015 / T4.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağını, Bağlar ilçesi 

Sento Caddesi'nde protesto eden yurttaşlara polis, gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. 

(13.09.2015 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Göçmenler Caddesinde, Bismil'de ilan edilen sokağa çıkma 

yasağına tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenleyen yurttaşlara polis, gaz 

bombası ve tazyikli su müdahalede bulundu.  (27.09.2015 / DĠHA) 
 

 

*Bingöl‟de, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle başlatılan imza kampanyası 

çerçevesinde Dörtyol Saat Kulesi önünde kurdukları standta imza toplayan bir gruba polis 

müdahalede bulundu. Herhangi bir karar yada gerekçe sunmadan kurulan standı deviren 

polisler, Sıdık Yurtsever, Müzeyyen Arslan, Seyfi Bulut, Ali Cirit ve soyadı öğrenilemeyen 

Mahmut isimli stand görevlilerini gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İl Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi. (24.01.2015 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır'da DBP ve HDP il örgütleri tarafından çatışmalı sürece dikkat çekmek ve barış 

talebiyle gerçekleştirilmek istenen ve DBP ilçe binasın önünden İstasyon Meydana kadar 

yapılmak istenen yürüyüş, Valiliğin tarafından yasaklanarak izin verilmedi. (13.08.2015 / 

DĠHA) 
 

 

*Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart'ta kentte düzenlenen Newroz kutlamasına ilişkin 

soruşturma başlattı. Konuya ilişkin ifade vermesi amacıyla Newroz Tertip Komitesi Başkanı 

Avukat Şakir Demir, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan 

soruşturmaya ilişkin polise ifade vermediklerini belirten Demir, "Emniyet Müdürlüğü'nde 

ifade vermedik. İlerleyen günlerde savcılıkta ifade vereceğiz" dedi. (23.03.2015 / DĠHA) 

 
*4 Nisan 2014 tarihinde Diyarbakır Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne kuruluş dilekçesi 

veren Kürdistan Sanayici ve İşadamları Derneği (KÜRDSİAD) hakkında, soruşturma açıldı. 

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, "Kürdistan" kelimesinin anayasaya 

aykırı olduğu belirtilirken, soruşturmanın yapılan suç duyurusu üzerine başlatıldığı 

kaydedildi. (09.04.2015 / Taraf.com.tr/ Ġmctv.com.tr) 
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*Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 12 Mart‟ta, adli mahpuslarla çıkan kavgada koğuştaki 

yatakları ateşe verdikleri gerekçesiyle siyasi 5 çocuk mahpus hakkında soruşturma açıldı. 

Soruşturma devam ederken, 5 çocuk Rize ve Ankara'daki cezaevlerine sürgün edildi.  

(17.03.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl'de 9 Ekim 2014 tarihinde 2 polisin yaşamını yitirdiği Bingöl Emniyet Müdürü Atalay 

Ürker'e yönelik saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla 10 Nisan‟da tutuklanan Umut Savaş 

Koçyiğit, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinden Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 

edildi. (11.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 
 

*Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerinde özyönetimin ilanında bulundukları gerekçesiyle 

tutuklanan Silvan ve Sur belediyesi eşbaşkanları, Ankara ve Kırıkkale cezaevlerine sürgün 

edildi. Tutuklanan Sur Belediyesi Eşbaşkanı Seyit Narin ve DBP Sur İlçe Eşbaşkanı Ali Rıza 

Çiçekli Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Sur Belediyesi Eşbaşkanı Fatma Şık 

Barut, Silvan Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Bodakçı ve Kadın Akademisi çalışanı Güneş 

Ölmez ise Ankara Sincan Cezaevi'ne gönderildi. (24.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulanan 50 siyasi tutuklu ve hükümlü, Türkiye‟nin 

değişik kentlerinde bulanan (Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun) cezaevlerine sürgün 

edildi. (28.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan HDP Nusaybin İlçe Eşbaşkanı Sabiha Gündüz, 

DBP Nusaybin ilçe yöneticisi Erhan Dinç, MEYA-DER Nusaybin Şube Başkanı Salih Cebe 

ve Nusaybin Devrim Mahallesi Halk Meclisi Eşbaşkanı Muhsin Aksan, Sincan ve Kırıkkale F 

Tipi Cezaevlerine sürgün edildi. (31.08.2015 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Adıyaman E Tipi Cezaevi'nde bulunan Hayrettin Kahraman, Orhan Kara, Fehmi Yıldız ve 

Hasan Çatal, İbrahîm Dengi, İrfan Hekimoglu, İsmail Taş, Şenol Yoldaş, Serkan Güngor 

isimli siyasi tutuklu ve hükümlüler,  İzmir Şakran F-1 Tipi, Kocaeli Kandıra F-1 Tipi ve 

Kocaeli Kandıra F-2 Tipi Cezaevlerine sürgün edildi. (31.08.2015 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Nusaybin Belediye 

Eşbaşkanı Sara Kaya ile DBP Nusaybin İlçe Eşbaşkanı Zinnet Ağlan, tutuldukları Mardin E 

Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. (02.09.2015 

/ JĠNHA/ CHA) 

 

*Haber takibi için geldikleri Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları 

mahkemece, "Silahlı örgüt içindeki hiyerarşiye dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek 

yardım etmek" iddiasıyla tutuklanan VICE News adlı internet haber kanalında görev yapan 

Jacop Philip John Gingell-Hanrahan adlı muhabir ve Philip John Pendlebury adlı kameraman 

ile Muhammed İsmail Resul adlı çevirmenleri, Adana Kürkçüler Cezaevi'ne sürgün edildi. 

(02.09.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
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*Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 29 siyasi tutuklu Türkiye'de bulanan farklı 

cezaevlerine (Balıkkesir L Tipi, Kocaeli 1 Nolu F Tipi, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi, Bandırma 1 

Nolu T Tipi) sürgün edildi. (02.09.2015 / Ozgur-gundem.org) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan PKK davası tutuklu ve hükümleri Sayaş Sayak, 

Abdulkadir Dağ, Mefair Aydın ve ismi öğrenilemeyen 1 bir kişi, İzmir'in Menemen ilçesinde 

bulanan Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. (18.09.2015 / DĠHA) 
 

 

*03.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran EĢref YaĢa, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

08.02.2012 tarihinde Bingöl Ilıcak‟ta çıkan çatıĢmada yaralanmıĢtır. Akciğeri parçalanmıĢ ve 

vücudunun değiĢik yerlerinde Ģarapnel parçaları vardır. Ayrıca bir ayağı kırılmıĢtı. ġuan 

Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır. Akciğerlerinde sıkıntılar var 

ve vücudunun değiĢik yerlerinde halen Ģarapnel parçaları mevcuttur. Oğlumun sağlığından 

endiĢeliyim ve oğlumun serbest bırakılmasını istiyorum. Bu mümkün olmadığı takdirde ise 

tedavisinin yapılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa Ilgar, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

kalp ve akciğer hastalığından dolayı % 70 özürlüyüm. Aynı zamanda rahatsızlıklarım hayati 

tehlike arz etmektedir. Derneğiniz tarafından tutulan hasta tutsak listesine ismimin kayıt 

edilmesini istiyorum. Ayrıca Adalet Bakanlığı olmak üzere uluslar arası kuruluĢlara ve ilgili 

bütün birimlere serbest bırakılmam için gerekli giriĢimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*13.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saibe Noyan, Ģu beyanlarda bulundu: “ Oğlum 

Erdal NOYAN, 7 yıldan beri değiĢik cezaevlerinde bulunmaktadır. Son olarak Ģu an E Siirt 

Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Ben annesi olarak yaĢlı ve hastayım. Cezaevinden 

tahliye olmasına ve cezasının bitimine 9 ay kalmıĢtır. Kendisi defalarca Diyarbakır‟a ve 

ilçelerine nakil talebinde bulunmasına rağmen bu istemi geri çevrilmiĢtir. Oğlum psikiyatri 

hastası ve ayrıca kalp rahatsızlığı da bulunmaktadır. Bu nedenle sürekli ilaç kullanmaktadır. 

Sürekli ve çok kere nakil talebinde bulunmasına rağmen bu talebi geri çevrildiği için 

psikolojik rahatsızlığı daha da artmıĢ ve son görüĢmemizde intihar edebileceğini söylemiĢtir. 

Bu nedenle çocuğumun hayatı söz konusudur. (Raporu ektedir) Bu nedenle oğlumun 

Diyarbakır veya Diyarbakır‟a ilçe cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep 

ediyorum. Ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını 

belirtirim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde dağıtılan akşam yemeğinden kaynaklı 10'u çocuk çok 

sayıda mahpusun zehirlendiği belirtildi. Mahpuslar, cezaevi revirinde yapılan kontrollerinin 

ardından koğuşlarına gönderildi. (15.01.2015 / DĠHA / Milliyet.com.tr) 
 

*20.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Menduha Oğurlu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum ġehmus Oğurlu, 6-7 yıldır cezaevinde kalmaktadır. YaklaĢık 2 yıldır Siirt Cezaevinde 

cezasını infaz etmektedir. Oğlumun psikolojik rahatsızlığı olduğu için defalarca cezaevi 

idaresine sağlık hizmeti almak için baĢvurmuĢ ancak her seferinde sıkıntı çıkarmıĢlardır. En 

son bizimde baĢvurumuzla Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gitmiĢ ve birkaç 

yatmıĢtır. Geçen yılda burnundaki eğrilik nedeniyle nefes almıyordu.  Hastanenin verdiği 

raporda ameliyat önerilmiĢti. Ancak cezaevi idaresi yine sağlık hizmeti alması konusunda 
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sıkıntı çıkarmaktadır. 1 yıldır oğlumu hastaneye götürmemektedirler. En son geçen hafta 

görüĢe gittiğimizde oğlum, bana dedi ki “artık nefes alamıyorum, ne yapıp edin, beni 

hastaneye götürsünler” dedi. Oğlum psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kendi isteği ile tek 

hücrede kalıyor. Ancak psikolojisi giderek daha da kötü oluyor. Oğlum cezaevine girdiğinden 

beri, sağlık hizmetlerinden yararlanmadığı için hem psikolojisi bozulmuĢ hem de burnundaki 

sıkıntısı giderilmemektedir. Bu konuda sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*25.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nazime Yürek, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Çocuklarımdan, Kenan YÜREK; Kandıra 1. Nolu F Tipi Yğksek güvenlikli kapalı Ceza Ġnfaz 

Kurumunda, hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlumun eklem hastalığı ve iç hastalıkları 

bulunmaktadır. Sırtında kamburluk belirtileri de baĢ göstermeye baĢlamıĢtır. Kızım Candan 

YÜREK; Gebze Kadın Kapalı ceza infaz kurumunda, hükümlü olarak bulunmaktadır. Kızımın, 

nefes darlığı astım, bronĢit ve göğsünde 7 kist bulunmaktadır. Haftada üç kez oksijen 

verilmektedir.  Oğlum, Ertan YÜREK de, üç buçuk yıldır tutuklu olarak cezaevinde 

bulunmaktadır. Halen Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda 

bulunmaktadır. Onun da iç hastalıkları bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte, ben ve eĢim de 

hem yaĢlı hem de hastayız. Benim açık kalp ameliyatı ve boyun fıtığı ameliyatlarım olmuĢtur. 

Günde en az 15 hap kullanmak zorundayım.  EĢim de hem Ģeker hastası, hem de kalp 

hastasıdır. Çocuklarımın bulundukları cezaevleri ikamet ettiğimiz Diyarbakır Ġline çok 

uzaktır. Bunun yanında bulundukları cezaevleri birbirlerine çok uzaktır. Bu nedenle 

kendileriyle görüĢememekteyiz. Hasta ve yaĢlı olmamız bununla birlikte ekonomik 

durumumuzun kötü olması nedeniyle raporlarımızın da dikkate alınarak çocuklarımın 

Diyarbakır iline veya ġırnak illerinde bulunan cezaevlerinden herhangi birine birlikte 

nakillerinin yapılmasını talep ederim. Nakil masrafını yatırmayı Ģimdiden kabul ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki bulunan siyasi hasta mahpus Aziz Temel, görme kaybı ile 

götürüldüğü cezaevi revirinde tedavi edilmek yerine ağrı kesici ilaç verilip tekrar koğuşuna 

gönderildi. Uzun süredir yaşadığı göz hastalığından dolayı görme kaybı yaşayan Temel, 

tedavi olmak için hastaneye sevkinin yapılmasını istedi. Ancak sevki yapılmayan Temel, uzun 

bir süre revire çıkarılmayarak ağrıları ile baş başa bırakıldı. En son çıkarıldığı revirde, 

yaşadığı görme kaybına rağmen cezaevi doktoru, Temel‟i hastaneye sevk etmek yerine ağrı 

kesici ilaç yazarak koğuşuna gönderdi. (27.01.2015 / DĠHA) 

 

*28.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Cevdet TARUK,  uyuĢturucu suçu nedeni ile tutuklandı ve Kastamonu E Tipi 

Kapalı Cezaevine gönderildi. ġuanda da Kastamonu E Tipin Cezaevinde kalmaktadır. 

GeçmiĢte yapmıĢ olduğu trafik kazasından kaynaklı olarak belinde platin vardır. Ġki kardeĢim 

de aynı cezaevinde kalıyor. KardeĢimin rahatsızlığına ve raporlarına rağmen cezaevi 

yönetimi tarafından kardeĢimin tedavisi için gerekli yerlere sevki yapılmıyor.  BaĢgardiyan 

M. Emin GÜLER kardeĢimin Kürt olması nedeni ile kendisine kötü muamelede bulunuyormuĢ. 

KardeĢimin tedavisinin yapılması ve keyfi muamelenin önlenmesi için derneğinizden hukuksal 

yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*29.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Netice Özbey, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

Mehmet Zahir ÖZBEY, 3 yıla yakın bir zamandır Amasya Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 

EĢim Koah hastasıdır. EĢim bana telefonda hastalığından dolayı ciddi anlamda rahatsız 

olduğunu ancak cezaevi yönetiminin kendisini tedavi etmediğini, hastaneye göndermediğini 
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belirtmiĢtir. Biz bu durumdan Ģikâyetçiyiz. EĢimin sağlık durumundan kaynaklı ciddi 

endiĢelerim var. Bu konuda derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*31.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hayriye Tekin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Halis Tekin, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Bir yıldır 

düzenli olarak tedavisini gördüğü endokrin bölümünün uzman doktorları tarafından 

kardeĢime ilaçların için reçete vermelerine rağmen aylardır ilaçları verilmiyor. Bu durum 

sağlığını olumsuz etkilemekte, diğer hastalıklarını da tetiklemektedir. KardeĢimin tedavisinin 

yapılması, ilaçlarının temin edilmesi ve keyfi muamelenin önlenmesi için sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*03.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahir Baran, Ģu beyanlarda bulundu: “2012 

yılı Nisan ayından beri kardeĢim Numan BARAN, cezaevinde yatmaktadır. Cezaevine 

girdikten 2 ay sonra psikolojik rahatsızlığı baĢladı. 5-6 seferdir Elazığ Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Hastanesine tedavi için gönderilmesine rağmen bir türlü çözüm bulunamadı. En 

son ziyaretine 02.02.2015 tarihinde gittiğimizde durumu daha da ağırlaĢmıĢtı. Hiç 

konuĢmuyor, yemiyor ve içmiyormuĢ. KoğuĢ arkadaĢlarından aldığımız bilgileri Cezaevi 

Savcısına bildirdik. KardeĢimin tedavisinin gereği gibi yapılması veya mümkünse cezasının 

ertelenmesi ile ilgili bir yol varsa bunun sağlanmasını istiyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Hanife Koç, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Ģu an bulunmuĢ olduğu cezaevinde hiç iyi muamele görmediğini ve 

mağdur olduğunu söylemiĢtir. Hem Ģeker hastası oluĢu (TĠP 1) hem de maddi imkanlarımızın 

çok kısıtlı olması sebebiyle bize yakın bir cezaevine alınmasını istiyorum. Oğlum Osmaniye 

Cezaevinde 10 kiĢilik koğuĢta 15 kiĢi kaldıklarını, kendisine hastalığına uygun yiyecekler 

verilmeyip „istersen yersin, istemezsen sen bilirsin‟ denildiğini, hastalığının gereklerinin 

temin edilmediğini ve hastalığının daha çok ilerlediğini söylemektedir. Bir an önce oradan 

kurtulmak istediğini söylemiĢtir. Kendisinin, zaten hali hazırda % 40 Ģekerden özürlü raporu 

bulunmaktadır. Ġnsülin asport, Ġnsülin Glarcine, Ģeker ölçüm cihazları ve iğnelerini 

kullanmaktadır. EĢim kalp krizi geçirdikten sonra iĢten de çıkarılmıĢtır. Ve yaĢı da ilerlemiĢ 

olduğu için çalıĢmamaktadır. Maddi durumumuzun bu kadar kısıtlı olması sebebiyle, oğlumun 

en azından Van ya da daha yakın bir cezaevine alınması için, derneğinizden yardım talebinde 

bulunuyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*05.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medeni Mehmet Ġnan-Fatma AteĢ, Ģu 

beyanlarda bulundu: “ArkadaĢımız Meryem Abi, örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezası aldı 

ve 4 yıldır cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. ArkadaĢım yaklaĢık 10 yıldır Behçet 

hastasıdır. Bu hastalığı vücudunun her yerine Ģirayet etmiĢ durumda ve durumu giderek 

ağırlaĢmaktadır. Siirt ve ġırnak Devlet Hastanesine götürülmüĢ, ama özenli tedavisi 

yapılmamıĢtır. Tedavi sonrası cezaevine döndüğünde gözlerinden kan akmıĢtır. ArkadaĢımızın 

durumu giderek ağırlaĢmaktadır. Çok acil olarak Diyarbakır‟a sevk edilip hastanede tedavi 

edilmesini, adli tıpa yeniden baĢvurulup tahliye edilmesini, sizden bu konuda hukuki destek 

sağlamanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*06.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Kemal Uyan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “ Cezaevinde bulunan abim olan Faruk Uyan hastalanmıĢ, ancak hastaneye 

götürülmesine izin verilmiyor. Bu sebeplerden dolayı derneğinizden yardım talep ediyorum.” 

(ĠHD Van ġubesi) 
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*07.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevinden 18 KiĢi 

adına M. ġefik Uçman, Ģu beyanlarda bulundu: “Açıldığından beri yaklaĢık 10 ay 

geçmesine rağmen cezaevinin kurumsal olarak hükümlü/tutukluların ihtiyaçlarını karĢılaması 

hiç düĢünülmemektedir. Cezaevi idaresinin izlediği bu hukuk ve insanlık dıĢı politika biz 

hükümlü ve tutukluları ciddi anlamda hayati sorunlarla baĢ baĢa bırakmıĢtır. Bu hayati 

sorunların çözülmesi için defalarca kurum müdürlüğü ile görüĢmemize rağmen sorunlarımız 

çözülmemiĢ ve zamana yayılarak daha da derinlik kazanmıĢ ve ciddi sorunlara yol açmıĢtır. 

Keyfiyetçilik ve hukuksuzluk söz konusudur. Bu çerçevede yaĢadığımız sorunları kısaca sizlere 

aktaracak olursak; revir ve hastane sevklerimiz aylarca bekletildiği gibi tedavi olma koĢulları 

sağlanmamaktadır. Her gün kurumda bir doktorun bulunması hayati önemdeyken; doktor ya 

haftada bir gelmekte ya da aylarca gelmemektedir. Acil durumlarda çağrılan 112 de hiçbir 

müdahalede bulunmayarak adeta hükümlü ve tutsakları “kaderine terk etme “ gibi hukuksuz 

ve insanlık dıĢı bir politika iĢlemektedir. DıĢarıdan ailelerimiz tarafından gönderilen koli, 

dergi ve mektuplarımız personelin keyfi yaklaĢımlarına bırakılarak aylarca bekletilmekte ve 

bu Ģekilde dıĢarıyla bağlantımız kesilmeye çalıĢılmaktadır. Cezaevi açıldığından beri su 

sorunu yaĢamaktayız. Günde 3 sefer verilen soğuk su temel ihtiyaçlarımız karĢılanmamakta 

ve yaĢamımızı ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. Sıcak su ise haftada 2 sefer 30-40 dakika 

verilerek temizlik (çamaĢır, banyo vb) ihtiyaçlarımızı karĢılamamaktadır. Bu durum hastalığa 

davetiye çıkarmaktadır… Yukarıda özetle söz ettiğimiz beyanlar doğrultusunda, ġırnak T Tipi 

Kapalı Cezaevinde yaĢanan hak ihlallerinin derhal sonlandırılması amacı ile gerekli 

iĢlemlerin yapılmasını ve sorumlular hakkında Kamu davası açılmasını amacı ile soruĢturma 

baĢlatılmasını talep ederiz. M.ġefik UÇKAN, Halil ĠRMEZ, Adem GÖLÇE, Nuerttin 

BAġARAN, Kamil DOĞAN, Sinan AKIL, Emin AKIL, Ġskan ÇELĠK, Mehmet KANIT, 

Abdulcabbar ĠĞDĠ, Ahmi ELÇĠ, Fethullah BANAR, Sedat ÇAYIR, Kadir AYDEMĠR, Sıddık 

BATUR, Süleyman KATAR, Sait ÇAĞDAVUL, Ġzzettin YILDIZ…”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan ve akciğerde nodül, bel fıtığı, astım, reflü, 

spastik kolon, kronik tansilit ve faranjit hastalıkları bulunan Halis Tekin, doktor tavsiye ile 

takribi ömür boyu kullanması gereken ilaçlarına ulaşamadığı belirtildi. İlaçların temini ile 

ilgili cezaevi idaresinin, "ilaçlarını bulamıyoruz" gerekçesini öne sürdüğü belirtildi. Durumu 

ailesi aracılığıyla kamuoyuna duyurmak isteyen Tekin, ilaçlarını kullanmadığı durumda 

kemik erimesi başta olmak üzere birçok yeni rahatsızlıkla yaşamakla yüz yüze olduğunun 

doktorlar tarafından kendisine aktarıldığını belirtti. (10.02.2015 / DĠHA) 

 

*11.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Yaman, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Cezaevinde bulunduğum sıralarda hastalandım. Konu ile ilgili Ģubenizden yardım talebinde 

bulunuyorum.” Şubemiz tarafından THİV‟e yönlendirildi.   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*12.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Habib Güler, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Bulunduğum cezaevinde yaĢanan bir durumu sizlerle paylaĢmak istiyorum. Muhammed 

Mahmo arkadaĢımızın çok ciddi sağlık problemleri vardır. ġimdi KOCAELĠ Tıp Fakültesinde 

kalın bağırsak ameliyatı olmaktadır. ArkadaĢımızın ailesi Rojava‟da olduğu için –ki 

arkadaĢımız da Rojava‟lıdır- bu nedenle ailesi uzak olduğundan kendisiyle ilgilenme ihtimali 

epey zayıftır. Kısacası sizden istemimiz ameliyat olan arkadaĢımızın hem sağlık, hem de 

hukuksal sorunları ile ilgilenmenizdir. Bu konuda gerekli hukuksal ve sağlıksal yardımı 

esirgemeyeceğinize inanıyor, hastanede ve cezaevinde kendisine yardımcı olmanızı talep 

ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*14.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bekir Toksöz, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi F – 8 koğuĢunda kalmaktayım ve 15 seneye mahkûm 

edildim. Ben aynı zamanda ağır ve kronik hastayım. Böbrek yetmezliğim mevcuttur. “Diyaliz” 

hastasıyım. Haftada üç gün diyalize bağlanmam gerekmekte. Yüksek tansiyon hastasıyım ve 

kalp sıkıntılarım da mevcuttur. Bu nedenle hasta mahpusların yasal haklarından ben de 

faydalanmak istiyorum. Derneğinizden giriĢimlerde bulunulmasını talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*16.02.2015 tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan Resul Yalçın, Ģu beyanlarda 

bulundu: “% 80 ġizofreni hastası olan KardeĢim Mecit Yalçın, hasta olmasına karĢılık 

Yardım ve yataklık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıĢtır. Konu ile ilgili derneğinizden 

hukuki yardım talebinde bulunmak istiyorum.” (ĠHD Elazığ ġubesi) 

 

*17.02.2015 tarihinde Ģubemize ġırnak Kapalı Cezaevinde bulunan Songül Bağartır’ın 

yakınlarınca yapılan baĢvuruda, Bağartır’ın tedavisinin yapılmadığı belirtilmiĢtir. 

ġırnak Cezaevinde bulunan hasta hükümlü Bağartır, konu ile ilgili, 36 yıl ağır hapis cezasının 

bulunduğunu ve 22 yılı aĢkın bir süredir cezaevinde tutulduğunu belirterek, cezasının infaz 

edilmeye devam olunduğu ve değiĢik rahatsızlıkları yanında belindeki ağrıları nedeniyle 

yürümede güçlük çektiğini ifade etmiĢtir. Bağartır, sevk talebinde bulunmasına karĢın geçen 

dört aylık süreye karĢın doktor yüzünü görmediğini ve tedavi hakkının engellendiğini dile 

getirmiĢtir. Yetkilerle yapılan görüĢmede ise, hükümlü Songül Bağartır dıĢında da çok sayıda 

hasta hükümlünün bulunduğu bilgisi verilmiĢ ve tedavilerinin yapılmamasının bilinçli 

olmadığı, imkan yetersizliğinden ve kendileri dıĢında bürokratik engellerden kaynaklandığı 

ifade edilmiĢtir. (ĠHD Batman ġubesi) 

 

*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 90 siyasi kadın ve erkek mahpus, cezaevlerindeki 

hak ihlallerini gerekçe göstererek bir hafta aile görüşüne çıkmama kararı aldı. Alınan 

kararının gerekçelerini açıklamak üzere görüş kabinine gelen bir temsilcinin aktarımlarına 

göre; Cezaevindeki mahpus sayısının arttığını, sayının artması sebebiyle de koğuşlarda 

hijyenik ortam sağlayamadığını, 5 ağır hasta tutsak olmasına rağmen cezaevinde hala doktor 

bulunmadığını öğrenildi. (23.02.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*03.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ġirin Keskin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “EĢim Hikmet Keskin, Batman Kapalı Cezaevinde ağır hasta olarak 

bulunmaktadır. Gerekli ve düzenli tedavilerinin yapılması konusunda derneğinizden hukuki 

yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*09.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ağa Yalçın, Ģu beyanlarda bulundu: “Kuzenim 

EĢref YaĢa, 1994 yılından beri cezaevinde olup, 2003 yılında CumhurbaĢkanı affıyla tahliye 

edildi. Ancak hastalığını bilmiyorum. 2006 yılında cezaevi Ģartlarında kalabileceği 

gerekçesiyle tekrar cezaevine gönderildi. Kuzenim 05.03.2015 tarihinde spor yaptığı esnada 

kalp krizi geçirmiĢtir. ġuanda Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi 

Yoğun Bakım servisinde tedavisi yapılmaktadır. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Bizler 

kuzenimin tedavisinin sağlanması için sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyoruz. 

Ayrıca kuzenim Kızıltepe‟den Dicle Üniversitesine sevk edilmesine rağmen Üniversite 

Hastanesinde güvenlik gerekçesiyle kuzenimin tedavisi sağlanmamıĢtır. 06.03.2015 tarihinde 

saat 14.30 sıralarında Üniversite Hastanesine vardık. Saat 19.00 sıralarında kuzenim Eğitim 

ve AraĢtırma Hastanesine sevk edilmiĢtir. Bizler kuzenimin tedavisini sağlamayan kiĢiler 
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hakkında da gerekli soruĢturmanın yapılıp cezalandırılmaları için hukuki destek talep 

ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*10.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Turan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Ġzzet TURAN Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmaktadır. KardeĢim Hasta 

mahpustur. Geçen hafta diğer kardeĢimle görüĢtüğünde çok hasta olduğunu, 1 haftadır 

kendisine serum takıldığını ve yataktan çıkamadığını söylemiĢ. Kendisine verilen ilaçların bir 

kısmını devlet ödemediği için ilaçlarını da tam olarak alamıyormuĢ. KardeĢimin hastalığı 

cezaevinde olmasından kaynaklı olarak gittikçe ağırlaĢıyor. Tedavisi ve takibi iyi yapılmıyor. 

Bu nedenle derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*12.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan mahpus yakınları, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Balıkesir Bandırma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Nesip Tarım ile Tahir 

Kurhan‟nın tedavileri engellenmektedir. Cezaevi idaresi tarafından birçok keyfi 

davranıĢlarına maruz kalmakta ve haksız disiplin cezalarına çarptırılmaktadırlar. Konu ile 

ilgili derneğinizden yardım talebinde bulunuyoruz.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*13.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medine Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Mukaddes Çelik, Ġnönü Üniversitesinde okuyordu. Ekim 2013 yılında 

gözaltına alınıp tutuklandı. KardeĢimin 9,5 yıllık cezası kesinleĢti ve Ģuan Erzurum Oltu 

cezaevinde kalmaktadır. KardeĢim kronik viral hepatit B hastalığı bulunmaktadır. Son 

zamanlarda cezaevi koĢullarında iyi bakılmadığı ve tedavisinin yapılmadığından dolayı aĢırı 

kilo kaybı yaĢamakta ve ellerinde morluklar oluĢmaktadır. KardeĢimin hastalığından çok 

endiĢeliyiz ve tedavisinin tam teĢekküllü bir hastanede yapılması gerekmektedir. Hastalığının 

daha fazla ilerlememesi için acilen hastaneye sevk edilmesi gerekmektedir. Bu konuda sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*14.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zahide Narin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Hulki GüneĢ, yaklaĢık 3 ay önce ġırnak F Tipi kapalı cezaevine gönderildi. 

Ağabeyim hasta olduğundan dolayı tam teĢekkül hastanenin olduğu ile naklini istedik ve nakli 

çıkmasına rağmen halen bekletilmektedir. Bu konuda sizden hukuki giriĢimlerde bulunmanızı 

talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Van F Tipi Cezaevinde bulunan Hepatit B hastası Mehmet Öztekin isimli mahpusun, 2 ayda 

30 kilo vererek, 85 kilodan 55 kiloya düştüğü belirtildi. Sürekli kusma, vücudunda morarma, 

şişme, gece uyuyamama, yemek yiyememe gibi sağlık sorunları yaşayan Öztekin‟in, tedavi 

amacıyla bir yarı açık cezaevine sevk talebinin kabul edilmediği öğrenildi. Ayrıca Öztekin 

hakkında, "Duvar delmek" ve "Devlet malına zarar vermek" iddiaları ile hakkında disiplin 

soruşturması başlatıldığı belirtildi. (26.03.2015 / DĠHA) 

 

*26.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nazmiye Özel, Ģu beyanlarda bulundu: “Siyasi 

tutuklu olan teyzem oğlu Orhan Atalay, yargılandığı dava dosyasından dolayı 36 yıl ceza aldı. 

23 yıldır cezaevinde bulunan teyzem oğlu en son 7 ay önce Trabzon Cezaevinde tek hücreli 

bir oda da kalmıĢtı. YaklaĢık 20 gündür Erzurum / Oltu cezaevinde adli tutsaklarla birlikte 

kalmaktadır. Uzun süreden beridir hasta olduğunu ailesinden saklamıĢtı. En son ailesine 

hakkınızı helal edin gibi haberler göndererek, çok hasta olduğunu ve felç olduğunu, arık hiç 

iyi olmadığını söylemiĢ. Ailesi uzun süredir onu göremiyor. Buradaki cezaevi yetkilileri 1 yıla 

kadar ailesi ile görüĢemeyeceğini belirtmiĢtir. Bundan çok etkilenen teyzem oğlu bir an önce 

bu cezaevinden, adli tutukluların olduğu yerden alınıp, siyasilerin arasında bulunmak 
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istediğini özellikle bildirdi. Teyzem oğlunu ailesi ile niçin görüĢtürülmediğini ve sağlık 

durumunun ne olduğu konusunda endiĢeli olduğumuzu belirtmek ve bu konuda hukuki destek 

sağlamanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

  

*Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Şiyar Keklik isimli tutuklunun, karaciğer, kalp ve böbrek 

hastası olmasına rağmen tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmediği belirtildi. Van'daki 

doktorların tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi gerektiğini belirtmesine rağmen 

cezaevi yönetimi ve savcılık sevk işlemine onay vermediği ifade edildi. (27.03.2015 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*27.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kerem ġeker, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Celal ġeker, Van Ağır Ceza Mahkemesinden verilen bir karar nedeniyle 6 yıl 3 ay 

hapis cezasına çarptırılmıĢ ve cezası kesinleĢmiĢtir. 25.03.2015 tarihinde Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesinde diyalize girdikten sonra Ofiste yakalanmıĢtır. KardeĢim diyaliz hastası, 

tansiyon ve kalp kapakçığı, damar geniĢliği doğuĢtan gelen ve her iki ayağında engel durumu 

vardır. Ayrıca karnında peritan aparatı bulunmaktadır. Özellikle peritan aparatı enjeksiyon 

riskini artırmaktadır. Ayrıca kardeĢimin sağ gözünde %90 görme kaybı bulunmaktadır. 

KardeĢimin MuĢ Devlet Hastanesinde 21.08.2014 tarihinde verilen engelli raporuna göre 

&96 fonksiyon kaybı bulunmaktadır. Rapora göre kardeĢim, baĢkasının yardım ve desteği 

olmadan hayatını idame edemiyor. Avukatı Kadir Karaçelik, daha önce Van Savcılığa Ġnfazın 

ertelenmesi talebinde bulunmuĢtur. Bizler kardeĢimin infazının ertelenmesi için sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*02.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hediye Çetiner, Ģu beyanlarda bulundu: “ 

Oğlum olan ġemsettin Çetiner, yaklaĢık 2 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde 

kalmaktadır. Oğlumun sağlık sorunları (sağ elini tam kullanamıyor, mide sorunu yaĢıyor, 

psikolojik sorunlar yaĢamakta) olduğu halde doktor baĢvurusu cezaevi yönetimi kabul 

edilmiyor. Oğlumun dediğine göre; oğlum kendisinin bize 2 yıl boyunca mektup 

yazamayacağını, kendisine yasak getirildiğini, belirtmiĢtir. Oğlumun sağlığından endiĢe 

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

*22.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Adıbelli, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben yaklaĢık 20 yıldır cezaevinde bulunmaktayım. Ġlk cezaevine girdiğimde çok genç, dinç ve 

sağlıklıydım. Herhangi bir sağlık sorunum da yoktu. Müebbetten hüküm giydim. 7-8 yıldan 

beridir benzer sağlık sorunlarım devam ediyor. Birden fazla rahatsızlıklarım mevcuttur. 

Hepside doktorların tanı koyduğu ve raporlu hastalıklardır. Rahatsızlıklarımın baĢında; mide 

ĢiĢkinliği, bağırsaklarımın sertleĢmesi, kabızlık, mide de aĢırı gaz ve asitin oluĢması, mide 

hazımsızlığı, reflü, feranjit, kronikleĢen sinozit vs… en önemli ve hayati sorunu taĢıyan 

hastalığım, beyimin üzerinde, beyine giden damarların birbirine dolanması, yani yumak 

haline gelmesidir. Doktorlar buna bir tür „UR‟ teĢhisi koydular. Bunun ilaçla değil, 

ameliyatla tedavi olması gerektiğini belirtiyorlar. Bu „UR‟ rahatsızlığımdan dolayı yer yer 

baygınlık geçirdiğim zamanlarda oluyor. Bundan kaynaklı konsantrasyon bozukluğu ve aĢırı 

unutkanlık oluĢuyor. Bu hastalığın en belirgin özelliği, beynin zorlanması halinde beyin 

kanamasına yol açma riski taĢımaktadır. Bu hastalığın içerde tedavisi olması mümkün 

değildir. Bulunduğum koĢullar buna el vermiyor. Cezaevinde bunun ameliyatı yapılması da 

oldukça zor ve mümkünü yoktur. Bundan dolayı ameliyat olamıyorum. Bütün bu koĢullar göz 

önüne alınarak ameliyat olabilmem için gerekli kurum ve kuruluĢlara yasal iĢlem 

baĢlatmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*22.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġeyhmus Demirel, Ģu beyanlarda bulundu: 

“ġuanda Diyarbakır D Tipi Cezaevinde hükümlü olarak cezamı infaz etmekteyim. Yıllardır 

Cezaevinde bulunmam nedeniyle buradaki kötü koĢullar yüzünden birçok hastalığa 

yakalandım. Bu hastalılarımın baĢında kalp gelmektedir. Daha önce kalp ameliyatı oldum ve 

kalbime pil takıldı. Ayrıca sara hastasıyım sürekli olarak sara nöbeti geçiriyorum. Ayrıca 

ayağımda sakatlık var ve bir ayağımda 10 santimlik kısalık mevcuttur. Kalça kemiğimde kırık 

olup kalkmakta dahi zorlanıyorum. Ancak bastonla kalkabiliyorum. Dicle Üniversitesi Tıp 

Hastanesine sevkim gerçekleĢti ve orada ayağım için ameliyat olmam gerekmektedir. 

Cezaevinde olduğum için kendi ihtiyaçlarımı karĢılayamıyorum. Hastalığımdan dolayı çok 

periĢanım ve kötü durumdayım. Hasta raporlarım da mevcuttur. Sizden bu konuda ilgili 

yerlere baĢvurmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*26.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hızal Tekcanlı, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Rıdvan Tekcanlı, 14 yaĢındayken 2004 yılında adam yaralama suçunda cezaevine 

girdi. Cezaevinde bulunduğu süreçte birçok psikolojik sorun yaĢadı. Oğluma “ a tipik psikoz” 

teĢhisi konuldu. 7 ay sonra oğlum tahliye dildi. Yargılaması devam etmesi üzerine 2010 

yılında oğlum tekrar cezaevine girdi. Oğlum % 90 zihinsel engelli olup; raporu da mevcuttur. 

Oğlumun cezaevinde kendi baĢına iĢ yapamaması nedeniyle 20 Mart 2014 tarihinde ĠHD 

Ġstanbul ġubesinde tahliyesi için yardım talep ettik. Gerekli baĢvuruları yaptıktan sonra, 

ATK‟den bir sonuç beklerken; tesadüf eseri 28 Nisan günü tahliye dildiğini öğrendik. 

Oğlumun tahliyesi konusunda tarafımıza herhangi bir bilgi verilmedi. Oğlum 5 gün boyunca 

sokaklarda kaldı. 3 Mayıs günü oğlumun mahallemize bırakıldığını öğrendik. Oğlum 

bırakıldıktan sonra bir diğer oğlum Mervan‟ı cezaevinde ziyaret etmek için Rıdvan ile birlikte 

cezaevine gittik. Oğlumla cezaevi ziyareti sırasında Rıdvan‟ın cezası olduğunu ve bu nedenle 

tutuklayacaklarını söylediler. Daha sonra oğlumu Savcılığa götürdüler. Savcılıkla 

görüĢtükten sonra, oğlumun denetimli serbestliği olduğunu ve imza atmadığı için 

tutuklayacaklarını belirttiler. Oğlum Rıdvan Ģuan Diyarbakır E Tipi Cezaevinde 

bulunmaktadır. Oğlum % 90 engelli olup, cezaevinde tek baĢına yaĢamını idame 

ettirememektedir. Bu nedenle sizden gerekli giriĢimlerde bulunulması için yardım talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*28.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Songul Tayık, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

ġehymus Tayık, 07.04.2015 tarihinde okula gitti. Okuldan eve geldi. EĢofmanlarını giyip 

dedesinin evine gideceğini söyledi. AkĢam saat 19.00‟a kadar eve gelmedi. Bizde onu 

aramaya baĢladık. Gidebileceği her yere baktık ancak bulamadık. Yasal olarak herhangi bir 

yere baĢvuruda bulunmadık. Daha sonra bize verilen bilgiye göre PKK Örgütüne katılım 

sağladığı yöndeydi. Oğlum yaĢ olarak çok küçüktür. Sizden bir çağrıda bulunmanızı ve 

oğlumun geri dönmesi için bana yardımcı olmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*28.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ferman Kurtuldu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kızım Zeynep Kurtuldu, 08.04.2015 günü evden ayrıldı. Ayrıldıktan 4-5 saat sonra evde 

bıraktığı mektubunu fark ettik. Mektupta örgüte katılmak üzere gittiğini, kendisini merak 

etmememizi ve aramamamızı yazmıĢtı. O günden beri kızımdan bir daha haber alamadık. Her 

yerde soruĢturduk aynı gün emniyete gittik, bizi çocuk Ģubeye yönlendirdiler. Bizde aynen bu 

Ģekilde kayıp baĢvurusunda bulunduk. Kızım daha çocuk ve 18‟ini daha doldurmamıĢ, eve 

dönmesini biran önce istiyoruz. Bu konuda sizden ve herkesten gerekli desteği sunmanızı 

istiyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*29.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Özgün, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Resul ÖZGÜN askerliğini Kıbrıs‟ta yapıyordu. Sağlık durumundan kaynaklı 1 ay izin 

kullandı ve eve geldi. 2015 yılı Nisan ayı içinde oğlumu Mamak‟a gönderdiler ve oğlum 

askerliğine Mamak‟ta devam etti. Oğlumun normalde psikolojik problemleri var. Onun için 

ben komutanı arayarak oğlumun psikolojik problemlerinin olduğunu söyledim. Daha 

sonradan oğlum karnının ağrıdığını ve kendisini Hastaneye göndermelerini istiyor. Ancak 

orda yüzbaĢı olarak görev yapan Ģahıs oğlumun esas duruĢa geçmesini istiyor. Oğlumun da 

çok sancısı olduğu için „çok sancım var lütfen beni hastaneye sevk edin‟ diyor. Bunun üzerine 

yüzbaĢı olan kiĢioğlum rahatsızlığından dolayı esas duruĢa geçemediği için oğluma sopa ile 

vurmaya çalıĢırken, oğlum da yüzbaĢının kendisine vurmasını engelleme amaçlı yüzbaĢını 

elini tutuyor ve bunu üzerine üste karĢı gelme ve hakaret suçlamasıyla oğlum hakkında yasal 

iĢlem baĢlatılmıĢ. ġuan oğlum Mamak Cezaevinde tutuklu ve psikolojik yönden problemler 

yaĢıyor. Önceden de oğlumun psikolojik problemleri vardı. Bu nedenle oğlumun Hastaneye 

sevki ile hakkında rapor aldırılmasını ve kullanması gereken ilaçları almasının sağlanması 

için derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*30.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Turan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Ġzzet TURAN Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmaktadır. KardeĢim Hasta 

mahpustur. Hastalığı için gerekli olan ve kullanılması zorunlu olan ilaçları vermiyorlar. 

Bundan dolayı sağlık durumu giderek kötüleĢiyor. KardeĢimin tedavisi için gerekli ilaçların 

kendisine verilmesi ve tedavisinin düzenli bir Ģekilde yapılmasını sağlamak adına 

derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Antep H Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 65 yaşındaki mahpus Abdulaziz Özdemir‟in ağır 

hastalığına rağmen tahliye ve tedavi edilmediği belirtildi. Özdemir‟in kanser, disk kayması, 

mide de kronik iltihaplanma, böbreğinde kist ve taş bulunması, gözlerindeki bozukluk, kalpte 

ritim bozukluğu, kalp kapaklığı gevşekliği, bel fıtığı, omurilik zedelenmesi, karaciğerde 

büyüme, prostat, hemoroit, mide rahatsızlığı ve yüksek tansiyon gibi birçok hastalıkla 

boğuştuğu belirtiliyor. (05.05.2015 /  DĠHA) 

  

*14.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Leyla Narin ġans, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Mustafa Selim ġans, izne geldiği günlerde, Silvan adliye bahçesinde bunalım 

sonucu kafasına silah sıktı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Tedavisi 

çok iyi yapıldı. Sonra tekrar cezaevine gönderildi. Tekrar tedavi edilmesi için AraĢtırma 

Hastanesinin mahkum koğuĢuna getirildi. Orada kısa bir süre kaldıktan sonra tekrar 

Diyarbakır E Tipi cezaevine gönderildi. KardeĢimin ameliyat olması gerektiği halde 34 

gündür tedavisi ile ilgili bugüne kadar bir Ģey yapılmadı. Cezaevi yetkilileri her 

sorduğumuzda “ameliyat olacak” diyorlar ama hala hiçbir Ģey yapılmadı. Ailesi olarak 

kardeĢimin sağlığını merak ediyoruz. Niçin bu kadar geciktirdiklerini, gerekçeleri ne 

öğrenmek istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*18.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sefa Çetin, Ģu beyanlarda bulundu: “ġuan da 

Erzincan T Tipi Cezaevinde cezamı infaz etmekteyim. Cezaevinde olmam bana yapılan 

haksızlık sonucudur. Yapmadığım bir olay yüzünden ve benim aleyhime verilen ifade sonucu 

ceza aldım. Bu konuda mağdur olduğumu dile getirmek istedim. Cezaevindeki kötü koĢullar 

sonucunda birçok hastalığa yakalandım. Cezaevi müdürlüğüne tedavi olmak istediğimi 

söylememe rağmen dilekçeme cevap olmadılar. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*20.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran NurĢan Turan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Ġzzet Turan, 17 yıldan beri değiĢik cezaevlerinde cezasını infaz etmektedir. 

YaklaĢık olarak 7 yıldır da Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 20.05.2015 

tarihinde ağabeyimle cezaevinde yaptığımız görüĢmede durumunun kötü olduğu ve yanımıza 

gelirken bile zorlandığını gördük. Sağlık sorununu sorduğumuzda iyi olmadığını, çeĢitli 

sorunlarla uğraĢtığını söyledi. Ayrıca kendisinde baĢ dönmesi ve psikolojik rahatsızlık baĢ 

gösterdiğini dile getirdi. Cezaevi idaresi ağabeyimi hastaneye göndermiyorlar. Ağabeyimin 

durumu gittikçe kötü oluyor. Bu konuda duyarlı olmanızı ve gerekli yasal iĢlemleri 

baĢlatmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*15.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Selahattin Çinibulak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben Ģuanda Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktayım. Cezaevi koĢulları kötü 

olduğundan dolayı burada birçok hastalığa yakalandım. Tedavisi zor olan bu hastalıklarımın 

gündeme gelmesini istiyor ve size göndereceğim raporlarımı hasta tutsaklar listesine 

alınmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*30.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Aydınalp, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Engin AYDINALP, Ģuan KahramanmaraĢ Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde 

bulunmaktadır. Ġnsan Hakları Derneği Diyarbakır ġubesine hitaben yazdığı mektubunda 

Tüberküloz hastalığından kaynaklı olarak Cezasının Ertelenmesi için Elbistan Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına baĢvuruda bulunduğunu ancak Elbistan Cumhuriyet BaĢsavcılığı Ġlamat ve 

Ġnfaz Bürosunun 13/05/2015 tarihli kararıyla ilgili baĢvurusunun reddine karar verildiğini 

belirtmiĢtir. Sağlık Kurulu Raporunda düzenli fizik tedavi, göğüs hastalıkları ve beyin 

cerrahisi poliklinik takibi yapılması gerektiğini belirtildiğini ve bulunduğu cezaevinde 

hastalıklarının takibinin mümkün olmadığını, bu nedenle de Diyarbakır D Tipi veya Siverek 

Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinden birine sevkinin yapılmasını talep ettiğini bildirmektedir.  

KardeĢimin sağlık durumu nedeni ile sürekli olarak tedavi görmesi gerekmekte olup, kendi 

beyanında belirtildiği üzere sağlık yönünden düzenli takibinin yapılması için sevkinin 

sağlanması gerekmektedir. Ayrıca KardeĢim Engin‟in Elbistan‟da olması ve Elbistan‟ın 

Diyarbakır iline uzak olması nedeni ile kardeĢimin görüĢlerine gidip gelememekteyiz. 

KardeĢimin görüĢlerine gidemediğimiz için kendisine sağlık sorunlarıyla ilgili olarak destek 

olamıyoruz. Ayrıca maddi durumumuz olmadığından dolayı kardeĢimi ziyarete gidemiyorum. 

Tüm bu hususlar dikkate alınarak kardeĢimin Diyarbakır, Siverek veya Diyarbakır‟a yakın 

herhangi ile naklinin yapılmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*14.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Kahraman, Ģu beyanlarda bulundu: 

“2009 Aralık ayında tutuklanan kardeĢim Yılmaz KAHRAMAN, Adana Kürkçüler F Tipi 

Cezaevine gönderildi. Yargılama neticesinde 13 yıl 6 ay cezaya hükmedildi. Daha sonra 

Ġskenderun M tipi cezaevine, oradan da tekrar Kürkçüler ve Kırıkkale Hacılar F Tipine sevk 

edildi. Burada beyin hipofiz bezinde tümör tespit edildi. 5 aydan beri ameliyat edilmesi 

yönünde karar alınmıĢ olmasına rağmen ameliyatı yapılmamaktadır. En sonra Sincan 1 Nolu 

F Tipi cezaevine gönderildi. Halen de bu cezaevindedir. KardeĢim hastalığı nedeniyle Ankara 

Numune Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucunda ameliyat edilmesi 

gerektiği söylendi. Ancak burada da hasta koğuĢu olmadığı gerekçesiyle kendisini tekrar 

Sincan 1 Nolu F Tipin gönderdiler. Yılmaz,  2 Nolu F Tipi Cezaevine arkadaĢlarının yanına 

geçmek için 3 kez dilekçeyle baĢvurmasına rağmen baĢvurusu kabul edilmedi. Bizler, 

kardeĢimin hayati tehlikesi bulunması nedeniyle bir an önce tedavisinin sağlanmasını ve 
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gerekli iĢlemlerin hızlandırılmasını ve kardeĢimin arkadaĢlarının bulunduğu Sincan 2 Nolu F 

Tipi Cezaevine gönderilmesini talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Van F Tipi Cezaevinde bulunan Mehmet Durgun (34) isimli tutuklunun, yüzde 80 felçli 

olması sebebiyle yapılan tüm başvurulara rağmen tahliye edilmediği öğrenildi. Cezaevine 

konulması ile birlikte dışarıda gördüğü tedavisi yarıda kalan Durgun, düzenli bir fizik tedavi 

programı alması gerekirken Diyarbakır'dan, Bandırma, Şırnak ve son olarak da Van F Tipi 

Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. (01.08.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*25.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Aynur Pekdemir Ayaz, Ģu beyanlarda 

bulundu: “EĢim olan Ġsmet Ayaz, dün dilekçe vermek için geldiği adiye de gözaltına alınıp, 

tutuklandı. EĢim Ģuan D Tipi Cezaevinde kalmaktadır. EĢim 20 yıl cezaevinde kaldı ve çölyak 

hastalığına yakalanmıĢtı. EĢimin ayrıca % 50 engelli raporu vardır. Triod kanseri de 

bulunmaktadır. EĢim cezaevinde kalamaz, sağlığından Ģüphe duyuyoruz. Sizden bu konuda 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*14.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zinet DemirbaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Abdullah DemirbaĢ, 05.08.2015 tarihinde Kırklar dağı davasından dolayı 

Ġstanbul‟da gözaltına alındı. YaklaĢık 40 gündür Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 

bulunmaktadır. Henüz iddianame oluĢturulmadı. EĢimin hayati risk taĢıyan rahatsızlığı 

bulunmaktadır. Bu rahatsızlığı Adli Tıp Kurumu raporu ile belgelenmiĢtir. Bu rapora göre 

cezaevinde bulunması kendisi açıcından hayati risk taĢımaktadır. KCK davası nedeni ile 

yargılaması devam ederken sağlık sorunu nedeni ile serbest bırakıldı. Sağlık sorunlarından 

dolayı 2 defa hastaneye kaldırıldı. EĢimin sağlık raporu ekte sunulmuĢtur. Bu konuda 

derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

*07.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan DerviĢ Abukan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Adana KarataĢ Cezaevinde geçen yıl görüĢ günlerinde birbirimize kavuĢmayalım 

diye masaları yere sabitlediler. ġimdi görüĢe gittiğimizde görüĢ saatlerinin 45 dakikadan 30 

dakikaya indirildiğini öğrendik. Bundan dolayı mahkumlar görüĢe çıkmama kararı almıĢ 

bulunmaktadır. Bundan durumun derneğiniz aracılığı ile kamuoyu ile paylaĢılmasını talep 

ediyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 
 

 

*28.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Burhan Taruk, 2004 yılından beri Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevinde 

hükümlü olarak kalmaktadır. 27.01.2015 tarihinde bizi telefonla arayarak durumunu aktardı. 

Cezaevi 1. Müdürü olan cezaevi baĢ memuru M. Emin Güler kardeĢime iĢkence ve psikolojik 

Ģiddet uygulamaktadır. KardeĢim Kürt olmasından kaynaklı sürekli baskı görüyor. Cezaevi 

yönetimi diğer mahkûmları kardeĢime karĢı kıĢkırtıp, saldırtıyor. KardeĢim Ģuan hücrede olup 

yaklaĢık bir aydır açlık grevindedir. KardeĢimin aktardığına göre mektupları cezaevi yönetimi 

tarafından gönderilmemekte-yırtılmakta ve her türlü hakları kısıtlanmaktadır. Tüm bunların 

sorumlusu olarak baĢ memur M. Emin Güler‟i sorumlu tutmaktadır. Bizler ailesi olarak 

kardeĢimin hayatından endiĢe ediyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Söz konusu 

hukuka aykırı uygulamaların sonlanması amacı ile sizden yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)   
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*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutsaklara yönelik hak ihlallerini mektup aracılığı ile 

kamuoyuna duyaran Agit Aslan isimli siyasi tutuklu, "açlık grevine girme" ve "duvarlarda 

delik açma" gerekçesiyle 60 tutsağa hücre cezası verildiğini belirtti. Cezaevi idaresinin keyfi 

bir şekilde hücre cezaları verdiğini, uygulamanın periyodik olarak devam ettiğini ifade eden 

Aslan "Bir ayın en az 10 günü hücredeyiz" diyerek maruz kaldıkları hak ihlaline dikkat çekti. 

Aslan ayrıca, verilen hücre cezaları nedeniyle iletişim, görüş ve sosyal etkinlik haklarının 

engellendiğini kaydetti. (05.03.2015 / DĠHA) 

 

*Van M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Başkale İlçe Eşbaşkanı Senar 

Yeşilırmak, DTK delegesi Derviş Polat, Başkale Belediye Meclis üyesi Selahattin Bozkurt, 

HDP yöneticileri Salih Tayfun ve Tanju Sancar'ın, tek kişilik hücrelerde tutulduğu belirtildi.  

(08.05.2015 /  DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*Mardin‟in Midyat ilçesinde bulunan Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde tutulan siyasi 

mahpus Mehmet Aktaş‟a, havalandırma kapısını açık tuttuğu gerekçesiyle hücre cezası 

verildiği öğrenildi. (25.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Malatya Cezaevinde başlattığı açlık grevi nedeniyle Hamiyet Vural isimli tutukluya önce 

hücre cezası verildi, ardın da Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Yaşananlara 

ilişkin durumunu gönderdiği bir mektup ile aktaran Vural şunları belirtti: “Grevin 3'üncü 

günü gelip beni hücreye alacaklarını söylediler, ben de 'hücre cezam yok' diyerek karĢı 

çıktım. Buna karĢın, beni zorla hücreye attılar. Hücre çok pis ve dardı. Bir döĢek vardı, o da 

çok pis, ıslak ve de iğrenç kokuyordu. Onlara bu döĢekte yatamayacağımı söyledim. Onlar da 

'herkes yatıyorsa sende yatacaksın' dediler. Ben de yere eski gazete serip yerde yattım. Ayrıca 

onlara beni koğuĢa götürmezlerse, grevi sadece su içerek sürdüreceğimi söyledim ve greve 

öyle devam ettim. Bana grevi bırakmam için baskı uyguladılar, onlarca kiĢi daracık hücreye 

doluĢup psikolojik baskı kuruyor ve 'vazgeçeceksin' diyorlardı. Bu arada o döĢeğin 

değiĢtirilmemesi için ikinci müdür bizzat talimat verdiğini öğrendim. O hücrede sadece su 

içerek 8 gün kaldım. Ciddi sağlık sorunları yaĢadım. Beni hücreye aldıkları sırada D-1 ve D-

2'de kalan erkek arkadaĢlarımız da grevdeki arkadaĢlarını ayırmalarını kabul etmedikleri iĢin 

70-80 kiĢilik bir 'A takımı' diye tabir edilen grup gardiyan tarafından darp edilmiĢlerdi. Grevi 

yeni devretmiĢ halimle, sabah erkenden beni koğuĢtan 'hastaneye' diye alarak, Elbistan 

Cezaevi'ne getirdiler." (06.09.2015 / DĠHA) 

 

*14.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Koçer Fidancan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum 1 yıl 3 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde tutuklu. Toplamda 5 yıl 6 ay ceza aldı. 

Oğlumun Ģuan sağlık durumu çok kötüdür. 1 aydır tek hücrede kalıyor. Psikolojisi tamamen 

bozulmuĢ. Geçen gün görüĢüne gittiğimde oğlum yerinde duramıyordu. Üstü baĢı kir 

içindeydi. Beni bile tanımıyordu. Bu nedenle ne yapacağımı bilemiyorum çok zor 

durumdayım. Derneğinizin bu konuda gerekli giriĢimlerde bulunmasını talep ederim.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*21.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hüseyin Aslan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Hüseyin Ay, yaklaĢık 3 yıldır cezaevinde kalmaktadır. 11 yıllık kesinleĢmiĢ 

cezası var. YaklaĢık 10 aydır ġırnak Kapalı E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Ġlk ġırnak‟a 

gittiği zaman 2-3 ay herhangi bir sorun yoktu. Ancak sonrasında onu aradığımızda, cezaevi 
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yönetimi bize telefona çıkamadığını, disiplin cezası olduğunu söylediler. Ağabeyimin 

cezaevinde baskı ve tecrit altında olduğunu düĢünüyoruz. Onu cezaevin de ziyaret etme 

Ģansımız pek olmadı. Yakın zamanda babamı kaybettiğimiz için ağabeyimizi üzmemek için çok 

fazla sorunlarını anlatmıyordu. Ancak dün onunla telefonla görüĢtüğümde, bana cezaevinin 

baskısı nedeniyle kötü olduğunu söyledi. Açlık grevine baĢlamıĢ ve psikolojisi kötü olduğu için 

ağzını dikmiĢ. Ağabeyimin sağlığından endiĢeliyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Şerife Karadaş isimli kadın tutuklu, 7 Eylül'de 

gerçekleştirilen açık görüş bitiminde annesi ile son kez kucaklaşmak istedi. Ancak 

gardiyanların "ġerefsizler, madem bunu yaptınız üzülmeseydiniz" şeklinde sözlü sataşmada 

bulunması üzerine Karadaş tepki gösterdi. Bu olay sebebiyle Karadaş ve bir arkadaşına 

cezaevi idaresi tarafından 2 ay iletişim cezası verildi.  Tutuklu yakınlarından Leyla Acar, 

yaşanları şöyle anlattı:" Açık görüĢün sonlanmasına doğru bir tutsak son olarak annesine 

sarılmak için gardiyandan izin istedi. Gardiyan izin vermedi ve ardından keyfi olarak tutanak 

tutacağını söyledi. Bizlerde tutanak tutulmasını gerektirecek bir durumun olmadığını söyledik. 

Çünkü halen görüĢ süresi devam ediyordu. Gardiyan ardından tutsakların hepsine dönerek 

'ġerefsizler, madem bunu yaptınız üzülmeseydiniz' bu lafından sonra orda bunan herkes tepki 

gösterdi gardiyana. Bu arada ise bir gardiyan gelerek ardından arkadaĢını götürdü. Zaten 

orada bulunan kimse gardiyana fiziki bir müdahalede bulunmadı." (30.09.2015 / DĠHA) 

 

*02.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Mehzer Tantekin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Mustafa Tantekin, yaklaĢık 3 yıldan beri Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı 

Cezaevinde bulunmaktadır. Beni 20.12.2014 tarihinde aradı ve sorunlarının olduğunu 

söyledi. Bu sorunlardan biri de Abdullah ÖCALAN‟nın yayınlamıĢ olduğu kitaplarını bize 

göndermek üzere olan arkadaĢlarımız oldu ve cezaevi yönetimi tarafından yasak diye 

verilmiyor. Bu bir politikadır ve son dönemlerde kitaplar üzerindeki yasaklar kalkmalarına 

rağmen ve bizim bu konuyu dile getirmemize rağmen bu kitaplar tarafımıza verilmemektedir. 

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

 

*07.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevinden 18 KiĢi 

adına M. ġefik Uçman, Ģu beyanlarda bulundu: “Açıldığından beri yaklaĢık 10 ay 

geçmesine rağmen cezaevinin kurumsal olarak hükümlü/tutukluların ihtiyaçlarını karĢılaması 

hiç düĢünülmemektedir. Cezaevi idaresinin izlediği bu hukuk ve insanlık dıĢı politika biz 

hükümlü ve tutukluları ciddi anlamda hayati sorunlarla baĢ baĢa bırakmıĢtır. Bu hayati 

sorunların çözülmesi için defalarca kurum müdürlüğü ile görüĢmemize rağmen sorunlarımız 

çözülmemiĢ ve zamana yayılarak daha da derinlik kazanmıĢ ve ciddi sorunlara yol açmıĢtır. 

Keyfiyetçilik ve hukuksuzluk söz konusudur. Bu çerçevede yaĢadığımız sorunları kısaca sizlere 

aktaracak olursak; …DıĢarıdan ailelerimiz tarafından gönderilen koli, dergi ve 

mektuplarımız personelin keyfi yaklaĢımlarına bırakılarak aylarca bekletilmekte ve bu Ģekilde 

dıĢarıyla bağlantımız kesilmeye çalıĢılmaktadır. Cezaevi açıldığından beri su sorunu 

yaĢamaktayız. Günde 3 sefer verilen soğuk su temel ihtiyaçlarımız karĢılanmamakta ve 

yaĢamımızı ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. Sıcak su ise haftada 2 sefer 30-40 dakika 

verilerek temizlik (çamaĢır, banyo vb) ihtiyaçlarımızı karĢılamamaktadır. Bu durum hastalığa 

davetiye çıkarmaktadır. Adalet Bakanlığınca hükümlü ve tutuklulara tanına ortak faaliyetle, 

kurslar cezaevinin kimi alanları bunlar için ayrılmasına rağmen hiçbiri kullandırılmamakta 

ve adeta cezaevi içinde cezaevi yaĢatılmaktadır. Cezaevi demirbaĢ kategorisinde olan masa, 
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sandalye yastık idare tarafından temin edilmesi gerekirken paramız karĢılığında alınmaya 

zorlanmaktayız. Kantinden temel ihtiyaçlarımızı karĢılamakta ciddi sorunlarla karĢı karĢıya 

olup kimi ihtiyaçlarımız aylarca karĢılanmamaktadır. Aynı fiyata olan malzemeler fahiĢ fiyata 

satılarak deyim yerindeyse sömürülmeye çalıĢılmaktadır. Ayrıca tüm bu sorunlara ek olarak 

bazı personellerin ideolojik yaklaĢımları provokasyonlara zemin sunmakta ve bu konuda 

ısrarcı olmaktadırlar. Belirttiğimiz sorunlara çözüm beklerken sorunlarımız kümülatif bir 

Ģekilde ağırlaĢmaktadır. Sorunlarımızın kümülatif bir Ģekilde ağırlaĢmaktadır. Sorunlarımızın 

kaynağı kurum müdürlerinin yaklaĢımları ve bu yaklaĢımlarının personelin yaklaĢımının 

izdüĢümü olarak içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Cezaevinde yaĢanacak herhangi bir 

olumsuzluğun sorumlusu cezaevi kurumu yönetimi sorumludur. Yukarıda özetle söz ettiğimiz 

beyanlar doğrultusunda, ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde yaĢanan hak ihlallerinin derhal 

sonlandırılması amacı ile gerekli iĢlemlerin yapılmasını ve sorumlular hakkında Kamu davası 

açılmasını amacı ile soruĢturma baĢlatılmasını talep ederiz. M.ġefik UÇKAN, Halil ĠRMEZ, 

Adem GÖLÇE, Nuerttin BAġARAN, Kamil DOĞAN, Sinan AKIL, Emin AKIL, Ġskan ÇELĠK, 

Mehmet KANIT, Abdulcabbar ĠĞDĠ, Ahmi ELÇĠ, Fethullah BANAR, Sedat ÇAYIR, Kadir 

AYDEMĠR, Sıddık BATUR, Süleyman KATAR, Sait ÇAĞDAVUL, Ġzzettin YILDIZ…”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*02.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hediye Çetiner, Ģu beyanlarda bulundu: “ 

Oğlum olan ġemsettin Çetiner, yaklaĢık 2 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde 

kalmaktadır. Oğlumun sağlık sorunları (sağ elini tam kullanamıyor, mide sorunu yaĢıyor, 

psikolojik sorunlar yaĢamakta) olduğu halde doktor baĢvurusu cezaevi yönetimi kabul 

edilmiyor. Oğlumun dediğine göre; oğlum kendisinin bize 2 yıl boyunca mektup 

yazamayacağını, kendisine yasak getirildiğini, belirtmiĢtir. Oğlumun sağlığından endiĢe 

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

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi‟ne "Anneanne Ben Aslında Diyarbakır'da Değildim" ile 

"Suskunlar/konuşuyor-Yaralı Yonca Nefel a Birîndar" isimli kitapların girişi cezaevi idaresi 

tarafından yasaklandı. İdarenin, her 2 kitapta yer alan fotoğraf ve yazıları "Örgüt 

propagandası" ve "Suç ve suçluyu övdüğü" iddiasıyla yasakladığı belirtilirken, cezaevindeki 

tutukluların İnfaz Hakimliği'ne yasağın kaldırılması amacıyla yaptığı başvuru ise reddedildi.  

(02.05.2015 /  DĠHA) 
 

 

*08.01.2015 tarihinde Ģubemize Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran 

Ciger Haret, Ģu beyanlarda bulundu: “Kobane de YPG SavaĢçısı olup, 08.10.2014 

tarihinde DaiĢ çeteleri ile çıkan çatıĢmada benin ile birlikte 2 kadın ve 2 erkek savaĢçısı da 

yaralandı. Bizi Türkiye‟de bulunan hastanelere getirdiler ve daha sonra Türk Devleti 

tarafından gözaltına alındık ve çıkarıldığımız mahkeme tarafından tutuklandık. Tedavimiz tam 

olarak yapılmadığı için sağlık sorunlarımız ve yaralarımızın ağrıları devam etmektedir. Tam 

tedavi olabilmek için tam teĢekküllü bir hastaneye götürülmemiz gerekmektedir. Sizden 

Türkiye‟deki tüm kurumlara durumunuzu bildirmenizi ve tedavi olabilmemiz için ilgili 

yazıĢmalar yapmanızı ve bu konunun üzerinde durmanızı ve ilgili davranmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

“Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 4 Ekim 2012 tarihinde hakkında 3 yıl ceza verilerek 

Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderilen Erdi Olhan isimli mahpus, herhangi bir talebi 

olmamasına rağmen cezası bir yıldan az kaldığı için sadece adli mahpusların tutulduğu 
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Horosan K 2 Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. 50 gündür adli mahpusların arasında bulunan 

Olhan, defalarca kendisinin siyasi mahpusların bulunduğu bir cezaevine nakledilmesi için 

cezaevi idaresine dilekçe vermesine karşın talebi reddedildi. Adli mahpusların kendisine 

yönelik yaptığı baskı ve hakaretlere dayanamayan Olhan, 15 gün açlık grevinde kaldı. 

(18.01.2015 / DĠHA) 

 

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Cezaevinden baĢvuran Veysi Akar, 

Ģu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaĢık 17 yıldır Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 

tutuklu olarak kalmaktayım. 24.11.2014 tarihinde Diyarbakır aile mahkemesine bir dilekçe ile 

baĢvuruda bulunup, eĢimle yaĢadığım sorunları belirtip, yaĢadığım sorunlardan kaynaklı 

eĢimden boĢanmak istediğimi belirttim. BoĢanma davası açılması talebinde bulundum. Ancak 

17.12.2014 tarihinde Diyarbakır 1. Aile Mahkemesinin dilekçeme verdiği cevapta boĢanma 

davası açma hakkım olmadığını, davayı ancak vasim veya avukatımın açabileceğini söylüyor. 

Oysaki vasi hükümlü olunduktan sonra atanıyor. Ben hükümlü değilim, hala kesinleĢmiĢ veya 

aldığım bir ceza yoktur. Dolayısıyla peĢinen bir hükme gidilerek masumiyet maddesi 

çiğnenmiĢtir. Dava açabilme hakkım elimden alınmıĢtır. Bu nedenle vasim yoktur. Ailemde 

bana sahip çıkmadığı için avukatta tutamıyorum. Bu durum beni tam bir çıkmaza sokmuĢtur. 

Uzun zamandır çok ciddi psikolojik sorunlar yaĢıyorum. ġimdi bu durumda yaĢanınca tam 

uçurumun kenarına itildim desem yerinde olacaktır. Bu nedenle yaĢanan bu hukuksuzluğu 

giderip, yoluma devam edebilmem için sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*03.02.2015 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Musa 

Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: “Olayın özeti göndermiĢ olduğu mektupta mevcuttur.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Cezaevinde PKK davasından tutuklu bulunan Lokman Aslan'ın, gördüğü cilt kanseri tedavisi 

sırasında yaşamını yitiren eşi Lale Aslan‟ın cenaze törenine katılmasına izin verilmedi. 

(09.02.2015 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 
 

*Van'da 2012 yılında "örgüte yardım yataklık ettiği" gerekçesiyle tutuklanan yüzde 80 felçli 

hasta tutsak Mehmet Emin Akdağ, cezasının bitimine az bir süre kaldığı için Elbistan E Tipi 

Kapalı Cezaevi'nden Gürpınar Cezaevi'ne nakledildi. Yüzde 80 felçli olması nedeniyle 

tekerlekli sandalyede yaşam mücadelesi veren Akdağ, Gürpınar Savcılığı'na yaptığı Şartlı 

Tahliye başvurusuna rağmen yasadan yararlanamıyor. Üç ay sonra cezası bitecek olan 

Akdağ'a savcılık tarafından Pişmanlık Yasası'nın dayatıldığı kaydedildi. (14.03.2015 / DĠHA) 

 
*10.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fesih ġenyit, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Ahmet ġenyit karıĢtığı bir olay nedeniyle, Bolu Tipi Kapalı Cezaevinde 

bulunmaktadır. Bugün (10.04.2015) telefonla yaptığım görüĢmede kardeĢim, revire çıkmak ve 

traĢ olmak istemesine rağmen bu talebinin yerine getirilmediğini, Kürtçe konuĢmasına izin 

verilmediğini kendisine zulüm uygulandığını, Ġnfaz koruma memuru Ġbrahim ÇITIRIK‟ın 

kendisine sürekli baskı uyguladığını, Diyarbakırlı olması nedeniyle kendisine ırkçılık 

yapıldığını artık dayanacak gücü kalmadığını söyledi.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mehmet Ali Altaş isimli mahpusa, cezaevi 

tarafından her yıl yapılan Adıyaman Açık Cezaevi futbol turnuvasında üzerinde Federal 

Kürdistan Bölgesi'nin bayrağının bulunduğu formayı giydiği gerekçesiyle, cezaevi idaresi 

tarafından soruşturma açıldı. (20.04.2015 / DĠHA) 
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*21.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gazal Karabulut, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Askeri Karabulut yaklaĢık 5 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Diyarbakır D TĠPĠ Kapalı 

Cezaevinden Tekirdağ Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edilen kardeĢim 

yaklaĢık 1 yıldır Kandıra Cezaevinde kalmaktadır. Maddi durumumuz elvermediği için 

kardeĢimi ziyaret edemedik. Önceden telefonla görüĢüyorduk ancak kendisinden uzun süre 

haber alamayınca cezaevini aradık. Bunun üzerine Cezaevindekiler oğlumun Bakırköy Ruh ve 

Sinir Hastalıkları Hastanesinde olduğunu söylediler. Kendisine para göndermiĢtik ancak bu 

nedenle parayı da alamamıĢ. Oğlum hasta olduğu için bize bilgi verememiĢ olabilir. Ancak 

cezaevi yetkilileri tarafından da bize hiçbir konuda bilgi verilmiyor. ġuan sağlık durumu 

hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ayrıca adliyeye ve cezaevine sormamıza rağmen cezasının ne 

kadar kaldığı hakkında bilgi alamadık. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*03.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zülyazan Zuğurli, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kızım olan Nedret Demir, 2002 yılında PKK‟ye katıldı. 6 yıl kırsalda kaldı. Bir süre sonra 

tekrar gitti. 2010 yılında Ġran sınırında o ve arkadaĢları yakalanıp Türkiye Devletine teslim 

edildi. Ġlk olarak Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kaldı. Mahkeme 6,5 sene ceza verdi. Sonra 

GümüĢhane‟ye sürgün edildi. GümüĢhane‟den de Gebze‟ye gönderildi. Daha sonra Ġzmir‟den 

Ankara‟ya tekrar sevk edildi. Kızım ġakran cezaevinde 53 gün açlık grevine girdi. Bu nedenle 

sistematik iĢkence, taciz, kötü muamele, baskı gibi farklı birçok nedenden dolayı böyle bir 

yola gitme kararı aldı. Kızımın cezası bitmesine rağmen hala serbest bırakılmadı. Sizden bu 

konu ile ilgilenmenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

 

*Erzurum Yakutiye ilçesi Abdurrahman Gazi Türbe yolu üzerinde, etkili olan fırtına ve soğuk 

hava sonrasında yaşanan elektrik kesintilerindeki arızaları gidermek için çalışan Canan 

Küçükkaya (29) isimli elektrik teknisyeni, arızayı gidermek için çıktığı trafoda elektrik 

akımına kapılarak yaşamını yitirdi. (10.01.2015 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*Erzurum'un Oltu ilçesinde suyla dolan Oltu Ayvalı Barajı'nın inşaatında çalışan operatör 

Fehmi Akşam (65) kumlu zemin üzerinde çalıştığı sırada, zeminde meydana gelen kayma 

sonucu dozerle birlikte gölete düştü. Suda kaybolan dozer operatörü Fehmi Akşam, arama ve 

kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalara rağmen kurtarılamadı. Cesed, sudan 

çıkarılarak Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (22.01.2015 / DHA / AA / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Gaziantep‟in Şahinbey ilçesinde 4 katlı bir işhanının en üst katındaki bulunan tekstil 

atölyesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede mahsur kalan Suriye uyruklu 

Husem Yusuf, Kasım Halebi, Delil Mahmut, Ahmet D., Ali K. ve Mahmut S. itfaiye 

tarafından hastaneye götürüldü. İşçilerden Husem Yusuf, kurtarılamadı. Yangının 

söndürülmesinin ardından soğutma çalışması için atölyeye giren itfaiye ekipleri, kimliği 

belirlenemeyen ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir başka işçinin daha cesedine ulaştı. 

(22.01.2015 / DHA / AA / Milliyet.com.tr) 

http://www.milliyet.com.tr/suriye/
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*Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Bat Pazarı semtinde bulunan ve kullanılamayan 

3 katlı eski Fuadiye Oteli'nde yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale için olay yerine sevk 

edilen 3 itfaiye ekibi, yangını söndürmekte güçlük çekerken, binanın 2'nci katında asma 

tavan, 50 yaşındaki itfaiye eri Remzi Aran'ın üzerine düştü. Dumandan etkilenen Aran olay 

yerinde bulunan arkadaşları tarafından kaldırılarak balkona çıkartılıp nefes alması sağlandı. 

Başından yaralanan ve dumandan etkilenen Remzi Aran, ambulansın gelmesinin ardından 

itfaiye asansörüyle indirildi. Remzi Aran, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine 

kaldırıldı. (20.02.2015 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
 

*Adıyaman'da, Adıyaman Üniversitesi Altınşehir Yerleşkesi'nde bulunan ve özel bir elektrik 

dağıtım şirketine ait yüksekgerilim hattında bakım çalışması yapan Osman Şahin (35) isimli 

işçi elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Şahin, yaklaşık 20 metre yükseklikteki direkte 

asılı kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından direkten 

indirilen Şahin, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in 

vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü. (26.03.2015 / Radikal.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Bitlis ile Siirt‟in Baykan ilçesi arasında yaşanan elektrik arızasını gidermek üzere bölgeye 

giden Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş (VEPSAŞ) çalışanları gece saatlerinde çalışma 

başlattı. Arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan çalışanlardan Semih Akkoyun, elektrik 

çarpması sonucu direkten düştü. Ağır yaralanan Akkoyun, kaldırıldığı Baykan Devlet 

Hastanesi‟nde yaşamını yitirdi. (27.03.2015 / DĠHA / Bitlistehaber.com/) 

 

*Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi 500 Evler Semti'nde, bir şahsa ait bir inşaatın yapım 

aşamasında çökme meydana geldi. Beton dökümü sırasında meydana gelen çökme sonucunda 

5 işçi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 5 işçi tedavi altına alınırken, olayla ilgili 

inceleme başlatıldı. (31.03.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Buğday Pazarı'nda kamyona buğday yükledikleri esnada 

buğday ambarının duvarının yıkılması sonucu duvarın altında kalan Nedim Başer (45) adlı 

işçi yaşamını yitirdi, kardeşi Aziz Başer ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile 

Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aziz Başer, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (01.04.2015 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımına devam edilen Silvan Barajı'ndaki su aktarım 

tünelinde patlama meydana geldi. Barajın su aktarım tünelinin 4,5 kilometresinde metan gazı 

sıkışmasından kaynaklı yaşanan patlamada, tünelde çalışan 30 işçiden 5‟i ağır yaralandı. 

(21.04.2015 / Ntv.com.tr / Hurriyet.com.tr / Taraf.com.tr) 

 

*Ağrı‟da, yapımına 4 yıldır devam edilen Ağrı Devlet Hastanesi inşaatında çalışan 7 çocuk 

babası Abbas Başboğa, inşaatın 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Başboğa‟nın çalıştığı 

sırada, emniyet kemersiz ve kasksız olduğu belirtildi. (03.05.2015 /  Milliyet.com.tr /  

Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'a bağlı Eğil ilçesinde Beyaz Sokak'ta yapımı devam eden okul inşaatında 

meydana gelen kazada Kadir Demirel isimli işçi ağır yaralandı. Çalıştığı sırada başına demir 

kalıbın düşmesi sonucu ağır yaralanan Demirel, işçi arkadaşları tarafından Eğil Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (03.06.2015 / DĠHA) 

 

http://www.radikal.com.tr/index/gerilim
http://www.radikal.com.tr/index/egitim
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*Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Kavak Taş Ocağı'nda çalışan Mahmut Can isimli 

yurttaş, işi olmadığı halde elektrik direğine çıkartıldı. İş güvenliği olmadan enerji oge 

sigortasını bağlaması istenen Can, direkten düşerek yaralandı. Vücudunun birçok yerinde 

kırık olduğu tespit edilen Can, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (03.06.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bir ay önce yağmur ve atık su ayrıştırma çalışmasının 

yapıldığı karayolunda göçük meydana geldi. Palandöken ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda 

meydana gelen göçükte biri ağır 3 işçi yaralandı. İşçilerin çabaları sonucu Recep Akar ile 

Rasim Yılmaz isimli işçiler göçük altından çıkarılırken, haber vermesi üzerine olay yerine 

ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri gelerek, Eyüp Akar isimli işçiyi toprak altından çıkardı.  

Durumu ciddi olan Akar ve 2 işçi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (23.06.2015 / Ntv.com.tr  / Haberturk.com / Radikal.com.tr) 
 

*Şırnak Üniversitesi kampusunda devam eden inşaat çalışması esnasında işçileri taşıyan 

inşaat asansörünün yere çakılması sonucu 7 işçi yaralandı. Yaralan Suriyeli Hussam Sanoufi 

(37), Muhammed Abdulcabbar (26), Muhammed Husam (37) ve Taha Ogur (36) ile Şırnaklı 

Abdurrahman Olcan (21), Abdullah Ertene (20) ve Faysal İşlek (21) olay yerine çağrılan 

ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından 

müşahede altına alınan işçilerin çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. (25.06.2015 / 

Sabah.com.tr / Haberturk.com / Radikal.com.tr) 
 

*Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyü üst bölgesi olan Süngü Tepe'de yapılan 

karakol inşaatında çalışan şantiye sorumlusu Murat Ova (44), inşaat çalışması yaptığı yan 

yatan iş makinesinin altında kalan Ova, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili inceleme 

başlatıldı. (06.07.2015 / Haberturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde bulunan trafoda 

meydana gelen patlamada DEDAŞ arıza ekibinden Murat Aksoy (30) ve Bilal Ay (27) isimli 

işçiler çalışmaları yaralandı. Trafodaki arızayı giderdikleri sırada panonun kısa devre yapması 

sonucunda meydana yaşanan patlamada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler, 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne tedavi altına alındı. Olay ile ilgili 

soruşturma başlatıldı. (13.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

  

*Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesinde, beldeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan 

buğday tarlasını biçerken bir kayaya takılması sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü 

Mehmet Salih Cesur (45), olay yerinde feci bir şekilde can verdi. Kazayı duyan köylüler 

tarlada devrilen traktörü bağladıkları halatlarla düzelterek, Cesur'un cansız bedenini traktörün 

altından çıkardı. Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay ilgili 

soruşturma başlatıldı. (19.07.2015 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep‟te yapımı süren 12 katlı bir inşaatın dış cephe kaplama işini yapan işçilerin bulunduğu 

tahta iskele çöktü. Binanın 9. katından düşen işçiler Hacı Çevik ve Abdulkadir Atıcı yaşamını 

yitirdi. 8. katın balkonuna düşen 4 işçi ise yaralandı. (23.07.2015 / Radikal.com.tr) 

 

*Bitlis'in Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde Ahlat Belediyesi AVM Eğlence Kültür ve 

Ticaret Merkezi inşaatında beton döküldüğü esnada kat çöktü. Çöken kat altında kalan 5 işçi, 

olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından güçlükle molozlar altından çıkarıldı. Ahlat Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan, durumu ağır olan Mahmut Yiğit tüm müdahalelere 



 

 

 232 

rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. AVM inşaatında inceleme başlatıldı. (02.09.2015 / 

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

 

*Mardin'in Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki yapımı 

süren cami inşaatının iskelesi çöktü. Bu esnada inşaatta sıva yapan işçiler, iskelenin altında 

kaldı. Hasan Beyaz (49), Murat Irmak (34), Ahmet Irmak (40), Enver Irmak (18) ve M. Sait 

Dursun (34) isimli işçiler yaralandı. Yaralanan işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.  

(17.09.2015 / DHA / Radikal.com.tr / Ntv.com.tr) 
 

*Urfa'nın Viranşehir ilçesindeki eski Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun binasının yıkımında 

göçük oluştu. Okul binasının yıkımını yapan kepçe operatörü Ahmet Sallı, üzerine düşen 

molozlardan kaynaklı yaralandı. (21.09.2015 / DĠHA) 
 

 

*Urfa'nın Birecik ilçesinde, zabıta müdürlüğünden büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye 

müdürlüğü emrine verilen İsmail Sarıkaya, Derviş Sarıkaya, Gevan Begit ile hal müdürlüğü 

emrine verilen Mehmet Nuri Şahin'in iş akitlerine sonlandıran Büyükşehir belediyesi 

tarafından işlerine son verildi. (22.01.2015 / ANF / DĠHA) 
 

*Merkezi Erzurum'da olup bölgesel yayın yapan Pusula Gazetesi'nde stajyer muhabirlik 

yapan Ayşe Yılmaz, izinli olduğu HDP İl Kongresi'ne katıldı. Pazartesi iş başı için gazeteye 

giden Yılmaz, daha önce çalışması için kendisine verilen çalışma masasının başka bir kişiye 

verildiği ve kendisini çağıran Gazete İmtiyaz Sahibi Kenan Güneş'in hiçbir gerekçe 

göstermeden, "Artık başka yerde devam et işine" dediğini söyledi. Yılmaz, HDP kongresine 

katıldığı için işine son verildiğini ileri sürdü. (02.02.2015 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟da, Özel Rehşa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan ve staj döneminde 

bireysel tercih yaparak Diyarbakır Çocuk Hastenesi'ne yerleşen 70 öğrenci, hastane ile 1 yıllık 

staj sözleşmesi imzalamalarına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın bir yıl önce hastanelere 

gönderdiği stajyer kontenjanının dışında oldukları gerekçesiyle öğrencilerin stajlarına son 

verildi. (24.02.2015 / Birgun.net / Evrensel.net) 
 

*Dersim'in Pertek ilçesinde, Pertek Belediyesi tarafından "performans düşüklüğü" gerekçesi 

ile 57 işçi işten çıkarıldı. (06.04.2015 / Birgun.net / Evrensel.net) 

 

*Erzurum'da bir şirkette çalışan Zafer Cömert isimli yurttaş, "Örgüt propagandası" ve " Örgüt 

üyesi" gerekçesiyle 14 Nisan‟da, polis tarafından iş yerine düzenlenen baskınla gözaltına 

alındı. Kaçma gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltına alınan Cömert'in evi de arandı. Ev 

aramasında Karl Marx, Deniz Gezmiş ve Yürüyüş Dergisi yayınlarına el koyan polis, 

Cömert‟i İl Emniyet Müdürlüğü‟ne götürdü. Adliyeye sevk edilen Cömert, haftada iki gün 

imza vermek şartıyla denetimli serbestlikle bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından çalıştığı 

iş yerine giden Cömert'e, "Sen bu baskınlardan sonra burada rahat çalışamazsın" denilerek 

işine de son verildi. (16.04.2015 / Cumhuriyet.com.tr / Diken.com.tr) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulanan Telhamut Mülteci Kampı'nda taşeron firma işçisi 

olarak çalışan Mehmet Kılınç isimli işçinin, sosyal medya ağı facebook'ta HDP ile ilgili 

paylaşımlarda bulunduğu gerekçesi işine son verildiği belirtildi. İddialar ile ilgili konuşan 

şirketin sahibi İsmail Güneş ise, Kılınç'ın işten çıkarılma gerekçesini “Mehmet Kılınç isimli 

bir çalıĢanımız facebook hesabında CumhurbaĢkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle savcılık 
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tarafından hakkında soruĢturma baĢlatılmıĢ, daha sonra idarenin yani Ceylanpınar 

Kaymakamlığı'nın bize verdiği talimat üzerine iĢine son verilmiĢtir" diye belirtti. (02.06.2015 

/ Ozgur-gundem.com) 

 

Kısa adı TPIC olan Turkish Petroleum İnternational Company, geçen Aralık ayında bazı 

petrol arama kuyularında bekleme sürecine geçip, çalışan personelin de maaşlarının 6 ay 

boyunca asgari ücret üzerinden ödeneceğini açıkladı. TPİC bu sürenin sonunda Batman, 

Diyarbakır ve Adıyaman‟da bulunan bazı petrol sahalarında çalışan 350 işçinin işine son 

verdiğini açıkladı. (29.06.2015 /  Radikal.com.tr / Birgun.net) 

 

*Mardin Artuklu Üniversitesi‟nde 14 yabancı öğretim üyesinin sözleşmeleri henüz bitmeden 

görevlerine son verildi. (30.06.2015 / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) 
 

*Şırnak Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (DEDAŞ) bünyesinde arıza ve onarım 

bölümünde çalışan 36 işçinin işine son verildi. (27.07.2015 / Evrensel.net) 
 

 

*KESK‟e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Muş Şube Başkanı İdris 

Gürkan hakkında Roboski katliamı anmasına katıldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası istemi 

ile açılan davada Kürtçe ifade verdiği gerekçesiyle bu kez de idari soruşturma açıldı. 

Mahkeme, Gürkan hakkında memurluk şartlarını taşımadığını belirttiği yazıyı valiliğe 

göndererek, valilikten Gürkan hakkında idari soruşturma talep etti. Ardından valilik muhakkik 

(soruşturmacı) görevlendirip Gürkan‟ı görevden alma ile ilgili soruşturma başlattı. 

(22.02.2015 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Maraş'ın Nurhak ilçesinde bulunan Nurhak Lisesi'nde, beden eğitimi öğretmenliği yapan 

Çilem Sakine Coşkun'a öğrencilerin yaptığı "kardan kadın"la fotoğraf çektirmesi nedeniyle ve 

"toplum değerleri ile örtüşmeyen bir karede görüntülenmek" gerekçesiyle soruşturma 

başlatıldı. (07.04.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / T24.com.tr/) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Eğitim Sen tarafından 13 Şubat'ta Türkiye genelinde 

gerçekleştirilen iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle 13 Eğitim Sen üyesi hakkında 

soruşturma açıldı. (14.04.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı'da, Suruç katliamını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşüne katıldıkları 

gerekçesi ile Eğitim Sen ve SES Ağrı şubesi üyesi 13 kişi, Ağrı Valisi Musa Işın'ın talimatıyla 

açılan soruşturma sonucu görevinden uzaklaştırıldı. (17.09.2015 / DĠHA / T24.com.tr)

 

*Diyarbakır Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikası (SES) üyesi 20 hemşirenin görev yeri,  gerekçesi açıklanmayan nedenlerden dolayı 

başka bir hastaneye geçici ve süresiz olmak üzere değiştirildi. (09.02.2015 / Evrensel.net) 
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*Mardin'in Nusaybin Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Sadiye Korul isimli yurttaşın, 

hastane yönetiminin rencide edici yaklaşımlarından kaynaklı yaşadığı sıkıntılardan dolayı 

Savur Devlet Hastanesi'ne sürgün edildiği belirtildi. (14.04.2015 / DĠHA) 

 

*Ağrı Valisi Musa Işın tarafından, gerekçe gösterilmeden Eğitim Sen üyesi 5 öğretmen 

sürgün edildi. Eğitim Sen Ağrı Temsilcisi Kemal Kürkçü Kayseri'ye, Eğitim Sen üyeleri Fecri 

Aydın Yozgat'a, Asım Güneş Gümüşhane'ye, Nihat Kaya Trabzon'a ve Emin Kaya ise 

Osmaniye'ye sürgün edildi. (19.09.2015 / DĠHA) 

 

 

*Malatya'da iplik ve kumaş üreten Anateks Anadolu Tekstil Fabrikası sahipleri, hiçbir 

gerekçe göstermeden üretimi durdurdu. Üretimin durdurulması nedeniyle işsiz kalan 200 

fabrika işçisinin, 2 aylık ücretlerini alamadıkları belirtildi. Ücretleri ödenmeden çıkış 

imzalatılmak istenen işçiler, buna karşı çıkınca fabrika yönetimi işçileri "ücretsiz izinli" 

olarak gösterdi. (01.02.2015 / DĠHA) 

 

*08.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Asım Çeri, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

herhangi bir yerden emekli değilim. Üzerimde kayıtlı malvarlığım da yok. Devletten 1 yıldır 

65 yaĢ üstü yaĢlılık maaĢımı alamıyorum. Bugün bankaya gittim, maaĢımın kesildiğini 

söylediler. Sosyal yardımlaĢma bana bir dilekçe ile gelmemi söyledi. Bu konuda bana 

yardımcı olmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 
 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan MuĢ Alparslan Üniversitesi Öğrenci 

Derneği (MED-DER) üyeleri, MuĢ ilinde Roboski katliamına iliĢkin gerçekleĢen protesto 

eyleminde askeri müdahalenin gerçekleĢtiğini ve ardından çıkan olaylarla ilgili 134 kiĢi 

hakkında disiplin soruĢturması açıldığını ifade etmiĢ ve Ģubemizden hukuki yardım talebinde 

bulunmuĢlardır. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 8 Ekim tarihinde düzenlenen Kobanê protestoları ile 17 

Aralık tarihinde Kürt bir öğrencinin Edebiyat Fakültesi ek binasında ülkücü bir grup 

tarafından alıkonulması üzerine çıkan olayların ardından, üniversite rektörlüğü "Mala zarar 

verme", "Kasten yaralama" iddiaları ile 51 Kürt öğrenci hakkında soruşturma başlattı. 

Haklarında soruşturma başlatılan 51 öğrenci, 17 Aralık akşamı gözaltına alınıp, aynı gece 

bırakılmıştı. (17.01.2015 / Ġmctv.com.tr) 

 

*Erzincan Üniversitesi'nde 2014 yılının Kasım ayında, ırkçı grupların saldırısına maruz kalan 

38 öğrenci hakkında üniversite yönetimi tarafından soruşturma açıldı. (06.02.2015 / DĠHA) 

 

*Erzurum Atatürk Üniversitesi‟nde okuyan DİHA muhabirleri Mensur Küçükkarga ve 

Selman Keleş hakkında, üniversite yönetimi tarafından "Örgüt propagandası yapmak", "Örgüt 

üyesi olmak", "Mala zarara vermek" ve "yaralama" gibi iddialarla soruşturma başlatıldı. 

(07.02.2015 / DĠHA) 
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*Bingöl Üniversitesi'nde okuyan 150 öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Açılan 

soruşturmalara gerekçe olarak ise "Polis tarafından katledilen Dicle Üniversitesi öğrencisi 

Aydın Erdem anması, 25 Kasım Kadına Şiddete Yönelik Mücadele Günü etkinliklerine 

katılmak, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın özgürlüğü için başlatılan imza kampanyası 

kapsamında destek vermek ve 26 Aralık günü ülkücü bir gurubun saldırısı sonrası çıkan 

olaylara katılmak" gösterildi. Soruşturma açılan öğrencilerin birçoğunun ise söz konusu 

eylem ve etkinliklere katılmadığı bazılarının ise başka bir yerde olduğu ortaya çıktı.  

(09.02.2015 / DĠHA) 

 

*Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde, 23-25 Aralık 2014 tarihlerinde ırkçı grupların Kürt 

öğrencileri saldırısı ile başlayan olaylar sırasında gözaltına alınan 75 öğrenci hakkında, 

"Kamu malına zarar verme" gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı.  

(01.04.2015 / Ozgur-gundem.com) 
 

 

*Erzincan Üniversitesi'nde 2014 yılının Kasım ayında, ırkçı grupların saldırısına maruz kalan 

38 öğrenci hakkında üniversite yönetimi tarafından açılan soruşturma kapsamında, 

öğrencilerden 18'i hakkında 6 ay uzaklaştırma cezası, 20'si hakkında ise uyarı ve kınama 

cezaları verildi. (06.02.2015 / DĠHA) 

*Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Aralık 2014'te ırkçı bir grubun 5 Kürt öğrenciye yönelik 

saldırısını kınamak amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahalesi 

gerçekleşmişti. Müdahaleye maruz kalan 75 Kürt öğrenci hakkında üniversite yönetimi 

tarafından başlatılan soruşmada, ifadeleri alınan 75 öğrenciden 7'sine 25 gün, 4'üne 15 gün, 

4'üne 7 gün uzaklaştırma cezası verilirken, 10 öğrenciye uyarı, 50 öğrenciye de kınama cezası 

verildi. Öte yandan, uzaklaştırma cezalarının öğrencilerin final sınavlarının başladığı hafta 

verilmesi dikkat çekti. (26.05.2015 /  Ozgur-gundem.com) 
 

*Erzurum'un Hınıs ilçesinde 17 Nisan'da Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda 

kalan iki grup öğrenci arasında çıkan kavganın ardından, okul idaresi haklarından disiplin 

soruşturması başlatılan 16 öğrenciden 10‟u okuldan atılırken, 6 öğrenciye ise bir haftalığına 

uzaklaştırma cezası verildi. (06.05.2015 /  DĠHA) 

*Erzurum'un Hınıs ilçesinde 17 Nisan'da Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda 

kalan iki grup öğrenci arasında çıkan kavganın ardından, okul idaresi haklarından disiplin 

soruşturması başlatılan 16 öğrenciden 10‟u okuldan atılırken, 6 öğrenciye ise bir haftalığına 

uzaklaştırma cezası verildi. (06.05.2015 /  DĠHA) 

 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'nde bulunan Yücelen İlköğretim 

Okulu'nda, 'Okul Sütü Programı Kampanyası' kapsamında dağıtılan sütlerden kaynaklı çok 

sayıda öğrenci zehirlendi. Sütten zehirlenen çocuklar okula gelen ambulans ve okul servisleri 

ile Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından 

öğrenciler müşahedeye alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (23.02.2015 / DĠHA) 
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*Van'da, Hacı Ali Akın Ortaokulu'nda 5'nci sınıfta eğitim gören öğrencileri öğretmenlerinin 

aldığı yaş pastayı yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle okul yönetimine 

başvurdu. Sınıfta diğer öğrencilerin de aynı şikayette bulunması üzerine okula ambulans 

çağrıldı. Öğrenciler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İlk yapılan 

müdahalede, 32 öğrenciye zehirlenme teşhisi konuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin 

Kırekin “Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin getirmiş olduğu yaş pastayı yedikten sonra 

rahatsızlanmışlar. Daha sonra başlayan mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetini 

öğretmenlerine bildirmişler. Öğrencilerimiz Van'daki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra 

gerekli incelemeyi yapacağız" diye konuştu. (23.02.2015 / AA / Hurriyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık köyü ortaokulunda eğitim gören 33 öğrenci kusma 

ve baş dönmesi şikayetleriyle Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale 

sonucu öğrencilerin zehirlenmiş olabileceği ihtimali sonucu öğrenciler hastanede müşahede 

altına alındı. Duruma ilişkin bilgi veren Acil Servis Doktoru Mustafa Ertaş, zehirlenmenin 

gıdadan veya okulda kullanılan jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından olabileceğini 

tahmin ettiklerini belirtti. (25.03.2015 / Milliyet.com.tr / Diyarbakirsoz.com) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, polis operasyonu ardından , polis ile göstericiler arasında çıkan 

çatışma ve olaylar sırasında doğum sancıları tutan ve komşuları tarafından hastaneye 

kaldırılmak istenen Hayriye Uyan (25) isimli bir kadına, polisler tarafından izin verilmeyerek, 

hastaneye götürülmesi engellendi. Yaşanan durum ile ilgili bilgi veren Uran'ın komşusu 

Fehmi Aşan, Uran'ın sancıları tuttuğunu, yolun açılıp hastaneye kaldırılması gerektiğini 

polislere bildirdiğini ancak polislerin yolu açmadıklarını belirterek "Bunun üzerine biz de 112 

Acil servisi aradık, onlar da can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ambulans 

gönderemeyeceklerini belirttiler. Uran'ın sancıları artması üzerine biz de onu bir eve götürdük 

ve mahallede bulunan kadınlar yardımıyla doğum yaptı." diye konuştu. (22.08.2015 / DĠHA) 

 

 

*25.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nazım Çağlak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“25.07.2015 tarihinde gece kardeĢim Nezir Çağlak‟ın evine polisler tarafından baskın 

düzenlenmiĢtir. Baskın sırasında kardeĢim evde olmamasına rağmen kalabalık bir maskeli 

polis grubu kapıları kırarak içeri girmiĢ evi darmadağın hale getirmiĢlerdir. Evde oluĢturulan 

zararı ben görüntüledim. KardeĢimin Evinde hukuksuz bir Ģekilde arama eylemini 

gerçekleĢtiren ve evine zarar veren kolluk memurlarının tespiti ile gerekli soruĢturma 

iĢlemlerinin yürütülmesini talep etmekteyim. Kolluk memurlarının yapmıĢ olduğu iĢlem açık 

bir Ģekilde haksız arama olup; konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve görevi 

kötüye kullanma suçunu oluĢturmaktadır. Tüm bu nedenlerden, gerekli soruĢturmanın 

yürütülerek Ģüpheliler hakkında kamu adına dava açılmasını talep ederim. Ayrıca kardeĢimin 

zararının tespiti ile giderilmesi için de gerekli iĢlemlerin yapılmasını talep etmekteyim. 

Yukarıda belirttiğim hususlar çerçevesinde ekte sunduğum görüntüler ve savcılığınızca resen 

toplanacak deliller neticesinde sorumluların tespiti ve cezalandırılması ve kardeĢimin 

zararının tespiti ve giderilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*30.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hatice Zümrüt, Ģu beyanlarda bulundu: 

“29.07.2015 tarihinde evde olmamama rağmen, evimi basan polisler tarafından kapım 
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kırılarak içeri girilmiĢ, yanlarına komĢum alınarak evde arama yapılmıĢtır. Evim alt üst 

edilmiĢtir. ġehir dıĢında bulunmam nedeniyle komĢularım tarafından bana haber verilmesiyle 

olaydan haberdar oldum. Ek‟te sunulu CD‟den de net bir Ģekilde evimin kapısına verilen 

zarar görülecektir. Evimde hukuksuz bir Ģekilde arama eylemini gerçekleĢtiren ve evime zarar 

veren kolluk memurlarının tespiti ile gerekli soruĢturma iĢlemlerinin yürütülmesini talep 

etmekteyim. Kolluk memurlarının yapmıĢ olduğu iĢlem açık bir Ģekilde haksız arama olup; 

konut dokunulmazlığını ihlal, zarar verme ve görevi kötüye kullanma suçunu kamu adına 

dava açılmasını talep ederim. Ayrıca zararımın tespiti giderilmesi için de iĢlemlerin 

yapılmasını talep etmekteyim. Yukarıda belirttiğim hususlar çerçevesinde ekte sunulu CD ve 

savcılığınızca resen toplanacak deliller neticesinde sorumluların tespiti ve cezalandırılması, 

zararımın tespiti ve giderilmesi için gereğinin yapılmasını talep ederim.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*30.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Feyzi Önkol, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yukarıda belirtmiĢ olduğum adreste oturmaktayım. 25.07.2015 tarihinde gece 01.30‟da 

kapım çalındı. Kim olduğunu sorduğumda polis olduklarını söylediler. Kapıyı açar açmaz 

beni yere yatırdılar ve eve girdiler. YaklaĢık 10 kiĢiydiler ve biri sivil geri kalanı ise resmi 

üniformalı polislerdi. Bazılarının yüzü kapalıydı. Evimin her tarafına bakıp eĢyaları karıĢtırıp 

tutanak tutup evden ayrıldılar. Yine, 30.07.2015 tarihinde ben evde olmadığım bir anda saat 

05.00 sıralarında evimin kapısını kırarak tekrar evimi basmıĢlar, ancak arama yaptıkları 

esnada yanlarına herhangi bir eĢya almamıĢlar,  evimi darmadağın bir Ģekilde bırakıp, 

babama ait telefon numarasını komĢularımdan birine vererek “bizler kendisine ulaĢamıyoruz, 

siz ulaĢın.” DemiĢler ve tutanak tutmadan evden ayrılmıĢlardır. Evimde hukuksuz bir Ģekilde 

arama eylemini gerçekleĢtiren ve evime zarar veren kolluk memurlarının tespiti ile gerekli 

soruĢturma iĢlemlerinin yürütülmesini talep etmekteyim. Kolluk memurlarının yapmıĢ olduğu 

iĢlem açık bir Ģekilde haksız arama olup; konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve 

görevi kötüye kullanma suçunu oluĢturmaktadır. Tüm bu nedenlerden, gerekli soruĢturmanın 

yürütülerek Ģüpheliler hakkında kamu adına dava açılmasını talep ederim. Ayrıca zararımın 

tespiti ile giderilmesi için de gerekli iĢlemlerin yapılmasını talep etmekteyim. Yukarıda 

belirttiğim hususlar çerçevesinde savcılığınızca resen toplanacak deliller neticesinde 

sorumluların tespiti ve cezalandırılması, zararımın tespiti ve giderilmesi için gereğinin 

yapılmasını saygılarımla arz ederim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*19.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zülküf Demir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“18.08.2015 tarihinde akĢam saat 23.00 civarında silah sesleri geldi. Silah seslerinin 

arkasında gaz fiĢeği atıldı. Çocuklarım içerde korkmaya baĢladılar. Gaz kokusu evin içine 

kadar geldi. Pencereleri kapatmaya çalıĢtım. ÇatıĢma esnasında evimin mutfak dolabına, 

oturma odasına gelen kurĢunlar duvar ve kapıları, dolapları delerek içeri girdi. Her an bize 

de isabet edebilirdi. 155 polisi aradım 3 ekip geldi. Zararımızın ne olduğunu sordu ve 

incelemelerde bulunmak için kriminal ekip geldi ve tespit yapıp gittiler. Ben 19.08.2015 

tarihinde karakola gittim, Ģikâyetçi olduğumu söyleyerek ifademi aldılar. Zararımın 

karĢılanması için hukuki iĢlem baĢlatılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Van'dan İstanbul'a gitmekte olan Van plakasına ait özel bir firmanın yolcu otobüsü, 

Erzurum‟un Aşkale ilçesinde önü bir grup ırkçı tarafından kesilerek taşlandı. Araçta 

aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yolculara küfür ve hakaretler savuran ırkçı grup, 
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otobüsü taş yağmuruna tuttu. Bir süre hakaretlerini sürdüren grup ardından olay yerinden 

uzaklaştı. (29.07.2015 / DĠHA) 

 

 

*Diyarbakır'da polisin fişleyerek "makul şüpheli" diye 872 çocuğu kayıt altına alması 

ardından, talep üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, 410'u "Suça sürüklenen", 416'sı "Sokakta 

çalışan ve çalıştırılan" ve 46'sı ise "mağdur" edildikleri iddiasıyla 872 çocuk için okullara yazı 

göndererek, haklarında bilgi istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okullara gönderilen yazıda 

şöyle denildi: "Suça Sürüklenen Çocuklar ile ilgili 31/12/2014 tarih ve 7124648 sayılı yazısı 

yazımız ekinde gönderilmiştir. Bu bağlamda ilçemizde suça sürüklenen, mağdur durumda 

olan, sokakta çalıştırılan veya aileleri tarafından istismar edilen çocuklarla ilgili bir 

incelemeye esas olmak üzere ekli listede bilgileri bulunan çocukların okulunuzda öğrenim 

görüp görmediklerine dair bilginin ivedi olarak Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve Rehberlik 

Şubesi'ne gönderilmesini rica ederiz." Listede yer alan çocukların kimlik ve özel bilgileri, 

Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumun resmi internet sitesinden yayımlandı. 

(11.01.2015 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / T24.com.tr) 

 

*Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde sivil polislerin akrep tipi zırhlı 

araçla mahalleye giderek Yıldırım Sokak'taki evleri tek tek kameraya aldığı iddia edildi. 

Mahalle sakinlerinin anlatımına göre, 24 Ocak öğle saatlerinde plakasız akrep tipi zırhlı 

araçlarla mahalleye giden sivil polisler Yıldırım Sokak'ta araçtan inerek ellerindeki kamerayla 

tek tek evleri kamera kaydına aldı. O sırada polislere neden çekim yaptıklarını soran bir 

çocuğa ise daha önce telefon kablolarının çalınmasından dolayı çekim yaptıklarını söylediği 

iddia edildi. Telefon tellerinin çalınmasından dolayı resmi polisler ile muhtar yerine sivil 

polislerin gelmesi ve evleri tek tek kayıt altına alması mahalle sakinlerinde tedirginlik yarattı.  

(28.01.2015 / DĠHA / Habervantv.com) 

 

*Van'ın Gürpınar ilçesinde ikamet eden yaklaşık 700 yurttaşın ikametgahının kendilerinden 

habersiz bir şekilde 27 Aralık 2014'te Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesine 

taşındığı ortaya çıktı. 7 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için seçmen kütüklerini kontrol 

ettikleri esnada durumu anlayan yurttaşlar, Gürpınar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak 

ikametgahlarını ilçeye geri aldı, ancak 7 Haziran seçimlerinde oylarını Gürpınar'da değil de 

Niksar'da kullanmaları gerekecek. Ekonomik durumlarından dolayı Tokat'a gidemeyeceklerini 

belirten mahalle sakinleri, ikametgahlarının kendilerinden habersiz taşınmasından dolayı suç 

duyurusunda bulundu. (25.05.2015 /  Taraf.com.tr / Ġmctv.com.tr) 

 

*02.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Sabahattin YaĢar, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Babam Mehmet YaĢar, 1993 yılında Batman merkezde uğradığı silahlı saldırı 

sonucu yaĢamını yitirdi. Bugüne değin olayın failleri bulunamadı. Faillerin tespit ve olayın 

aydınlatılması için derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum. (ĠHD Batman 

ġubesi) 
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*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remziye Dağ, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Halil Dağ, 1994 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. YaklaĢık 4 yıldır Tokat T Tipi 

Cezaevinde infazını yatmaktadır. Oğlum Tokat‟a sevk edildiğinden beri kendisini göremedik. 

Maddi olanaklarımız elvermediği için oğlumun ziyaretine gidemiyoruz. Benim birçok 

hastalığım mevcut olup bunların baĢında karaciğer ve hepatit c hastalıklarıdır. YaĢlılığımdan 

dolayı Ģeker hastası ve tansiyon rahatsızlığımda bulunmaktadır. Oğlumu görmeye 

gidemediğim için hastalığım tetikliyor. Babası da ağır hasta ve yatalaktır. Oğlumuzu 

göremediğimiz için hem benim hem de yatalak babasının psikolojisi bozulmuĢtur. 

Diyarbakır‟da ikamet ettiğimizden dolayı Tokat iline sağlık koĢullarımız ve maddi 

durumumuz olanak vermektedir. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın 

Siverek, Batman Cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep ediyorum. Ayrıca 

gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtirim.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hedayet Ay, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Ayetullah Ay, 10 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. YaklaĢık 2 yıldır Kırıkkale 

Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevinde tek hücrede bulunmaktadır. Oğlum Kırıkkale‟ye sevk 

edildiğinden beri kendisini göremedik. Maddi olanaklarımız olmadığından oğlumu uzun 

mesafeden ziyaret edememekteyiz. Ben annesi olarak yaĢlı ve hastayım. Oğlumu görmeye 

gidemediğim için hastalığımı tetikliyor. Babası da ağır hasta ve yaĢlıdır. Oğlumuzu 

göremediğimiz için hem benim hem de babasının psikolojisi bozulmuĢtur. Diyarbakır‟da 

ikamet ettiğimizden dolayı Kırıkkale iline gitmemize sağlık koĢullarımız ve maddi durumumuz 

olanak vermemektedir. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın illerden 

ġırnak cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca gerçekleĢecek 

nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtirim.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saadet Görenç, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Sedat Görenç, 1994 yılının Mart ayından beri cezaevinde bulunmaktadır. 

YaklaĢık 2 yıldır Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum Çankırı‟ya sevk 

edildiğinden beri kendisini göremedik. Maddi olanaklarımız, oğlumu mesafeden ziyaret 

edememekteyiz. Ben annesi olarak yaĢlı ve hastayım. Oğlumu görmeye gidemediğim için 

hastalığımı tetikliyor. Babası da ağır hasta ve yaĢlıdır. Oğlumuzu göremediğimiz için hem 

benim hem de babasının psikolojisi bozulmuĢtur. Diyarbakır‟da ikamet ettiğimizden dolayı 

Çankırı iline gitmemize sağlık koĢullarımız ve maddi durumumuz olanak vermemektedir. Bu 

nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın illerden ġırnak cezaevlerinden birine 

naklinin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının 

tarafımca karĢılanacağını belirtirim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*05.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halise Kaya, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Misbah Kaya, 22 yıldır hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktadır. Bu süre içerisinde değiĢik 

cezaevlerinde kalmıĢtır. Son 4 yıldır da Samsun Vezirköprü M Tipi cezaevinde bulunmaktadır. 

Hasta ve yaĢlı olmam bununla birlikte ekonomik durumumun kötü olması nedeniyle oğlumu 

ziyarete gidemiyorum. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır iline veya Diyarbakır‟a yakın Siverek, 

MuĢ veya Batman illerinde bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep 

ediyorum. Nakil masrafı tarafımızca karĢılanacağını belirtirim. Bu konuda sizden hukuki 

destek sağlamanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*08.01.2015 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Hasan 

Aldemir, Ģu beyanlarda bulundu: “6-8 Ekim 2014 olayları ile ilgili detaylı bilgiler 

göndermiĢ olduğum mektubumda mevcuttur. YaĢanılan olaylar ciddi olup üzerinde durmanızı 

talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*08.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hayriye Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Aydın Elverdi, Trabzon E Tipi Bahçeci Kapalı Cezaevinde hasta koğuĢunda 

bulunmaktadır. YaĢlı ve hasta olmam, ayrıca ekonomik durumum kötü olması nedeniyle 

oğlumu ziyarete gidemiyorum. Bu nedenle raporlarımın da dikkatte alınarak oğlumun 

Diyarbakır iline veya Mardin, Siirt, Batman illerinde bulunan cezaevlerinden herhangi birine 

naklinin yapılmasını talep ediyorum. Nakil masraflarını tarafımdan karĢılanacağını 

belirtmekteyim. Bu konuda sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet YeĢilbalık, Ģu beyanlarda bulundu:   

“ 08.01.2015 tarihinde saat 18.00 civarında evimin yakınlarında bir kısım genç toplanmıĢtı. 

Polisler de toma ve akrep tipi araçlar ile o bölgeye gazla ve suyla saatlerce müdahale etti. 

Polis müdahale ederken rastgele etrafa müdahale etmekte, etraftaki vatandaĢların can ve mal 

güvenliklerini gözetmeden ve korumadan müdahale etmekteydi. Benim evim 2. Katta olmasına 

rağmen evimin kapısına sıkılan su ve atılan gaz fiĢekleri ile camlar ve kapılar kırıldı ve ev 

kullanılamayacak hale geldi. Ben ve çocuklarım canımızı koruma amacı ile kendimizi dıĢarı 

attık ve emniyetli bir yer bulmaya çalıĢtık. Etrafta bulunan vatandaĢların can güvenliğini ve 

mal güvenliğini gözetmeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak Ģekilde rastgele etrafa 

gaz fiĢeği atan güvenlik görevlilerinden Ģikâyetçiyim. Olay yerinde görevli ve müdahale eden 

polis memurlarının tespiti ile gerekli soruĢturma iĢlemlerinin yürütülmesini talep etmekteyim. 

Ayrıca zararımın tespiti ile giderilmesi için de gerekli iĢlemlerin yapılmasını talep 

etmekteyim.  Yukarıda belirttiğim hususlar çerçevesinde sorumluların tespiti ve 

cezalandırılması, zararımın tespiti ve giderilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 

ederim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fatma Yüksel, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Azad Yüksel, 2 Ekim 2014 tarihinde okula gideceğini söyleyip evden çıktı ve bugüne 

kadar yaptığımız tüm araĢtırmalara rağmen bulunamadı. Oğlum okul dıĢında hiçbir yere 

gidip gelmiyordu. Telefonu bile yoktu. Kendi halinde biriydi. Kayıp olduktan sonra endiĢe 

içindeyim ve baĢına bir Ģey gelebilir korkusunu yaĢamaktayım. Bu konuda sizden hukuki 

destek sağlamanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*12.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ġahize Güler, Ģu beyanlarda 

bulundu: “1996 yılında gerilla olan eĢimin, Batman‟ın Kozluk ilçesinde bulunan kimsesizler 

mezarlığına defnedildiğini öğrendim. EĢimin naĢının tespiti edilmesini ve tarafımıza teslim 

edilmesi için, derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 

 

*13.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saniye Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Ġdris Nakçi, 11 Eylül 2007 tarihinde Ankara Sihhiye‟de bir otoparkta bulunan 

bomba yüklü aracı otoparka park ettiği iddiasıyla yargılandı ve 20 yıl 11 ay 20 gün ceza aldı. 

Cezası Yargıtay tarafından onandı. Ancak eski Emniyet Ġstihbarat Dairesi BaĢkanı Sabri 

Uzun “Ġn” kitabında bombalı aracın Gülen Cemaatine mensup polislerce otoparka bırakıldı 

ve daha sonra bu polislerin bombalı aracı bulduğu gibi gösterildi. KardeĢimin savunmasında 

bomba ile alakasının olmadığı söylemelerine ve dosyada somut bir delil olmamasına rağmen 
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cezalandırılmıĢtır. Ortaya çıkan bu gerçek kardeĢimin suçsuz olduğunu ve boĢ yere ceza 

aldığını ortaya koymaktadır. Bizlerde yeniden yargılanması için talepte bulunacağız. Sizden 

hukuki desteğin sağlanması ve kamuoyunda duyarlılık yaratmak adına giriĢimlerde 

bulunulmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*15.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kawtar Foullane, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben 04.10.2013 tarihinde Türkiye‟ye geldim. EĢim Mehmet aslan ile Ġstanbul‟da tanıĢtım. 

Beraber Diyarbakır‟a geldik. ġubat 2014 tarihinde dini nikah ile evlendik. Düğünümüz oldu. 

Hamile kaldım. Fas‟a dönemedim. Çocuğumuz Abdullah Birhat 21 Ekim 2014 tarihinde 

Diyarbakır Dünya Doğum Hastanesinde dünyaya geldi. Hastane kayıtlarım ve doğum 

raporum var. O sırada eĢim hakkında daha önce kesinleĢmiĢ bir hapis cezası olduğundan 

çocuğumun nüfusta kaydını yapamadık. Ve eĢim 13 Ocak 2105 günü kesinleĢen cezasının 

infazı için yakalandı. Benim oturma iznim 26.10.2013 tarihinde bitti. ġuan güvenlik güçleri 

beni nerede yakalasalar sınır dıĢı edeceklerdir. Çocuğumun resmi kaydı olmadığı için ayrıca 

sorun yaĢamaktayım. Çocuğumu aĢıları için hastaneye bile gidemiyorum. Ben burada resmi 

nikâh kıymak ve çocuğumu eĢim adına kaydetmek istiyorum. Fakat vizem bittiği için ayrıca 

kaygı duyuyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*15.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remziye Alan, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım 

Ruken Alan, 17 Kasım 2014 tarihinde evde birlikte kahvaltı yaptık, kahvaltıdan sonra dıĢarı 

çıkacağını söyledi ve o günden beri eve bir daha dönmedi ve kendisinden bir daha da haber 

alamadık. Suruç‟a gitmiĢ olabileceğini düĢünüyoruz. Ben bir oğlumu 2006 yılında kaybettim. 

Diğer bir çocuğum siyasi nedenlerden dolayı 150 yıl ceza verildi. Terörle mücadele Ģubeden 

son 3 gündür aranmaktayız. Arayan polisler “kızınız Ruken PKK‟ye katılmıĢ, elimizde kanıt 

var Ruken‟in fotoğrafı ile emniyete gelin ve ifade verin” diyorlar. Kızımın hayatından endiĢe 

etmekteyim. Polislerin bu kadar sık araması bizi endiĢelendirmektedir. Bu konuda sizden 

hukuki destek talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*16.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abdi Bozkurt, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Rıfat Bozkurt, 14 Aralık 2014 tarihinde dersleri kötü olduğu için evden 

ayrılmıĢ bir daha kendisinden haber almamaktayız. Konu ile ilgili derneğinizden yardım 

talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Urfa ġubesi) 
 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sebiha Polat, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Erdal Polat, 2007‟den beri cezaevinde bulunmaktadır. Diyarbakır cezaevinde 5 yıl 

kaldıktan sonra oğlumu Balıkesir- Bandırma T/1 cezaevinde tek hücre cezası verildi. Oğluma 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası verildi. Oğlumun durumu hiç iyi değildir. Sağ kolu sakat 

durumda, sağ tarafı bütünüyle Ģarapnel parçalarıyla doludur. Oğlumun durumunu merak 

ediyorum ancak yanına gidemiyorum. Kaldığı yer çok uzak olduğu için rahatsızlığımdan 

dolayı gidemiyorum. Ayrıca maddi durumumuz da elvermediğinden kaynaklı olaraktan 

gidemiyorum. Oğlumun nakil masraflarını karĢılamak kaydıyla naklini Diyarbakır, ġırnak ve 

Siverek gibi illerden birine istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ömran Avcı, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Kenan Avcı, aldığı ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasından dolayı 2005 

yılından beri Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Kaldığı ilin 

mesafe olarak çok uzak olması, maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları nedeni ile ağabeyimin 

görüĢüne gidemiyoruz. Ağabeyimin ikamet ettiğimiz Siverek ilçesine veya daha yakın bir ile 
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naklinin sağlanması için defalarca talepte bulunmamıza rağmen bu talepler her defasında 

hukuka aykırı bir Ģekilde reddedildi. Ağabeyimin aldığı görüĢme ve iletiĢim yasağı gibi 

disiplin cezaları da gerekçe gösterilmektedir. Ağabeyimin tek baĢına kalması ve aileden de 

kimse ile görüĢememesi psikolojik olarak ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Nakil 

konusundaki taleplerimizin hukuka aykırı olarak reddedilmesi hususunda derneğinizden 

destek bekliyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ömran Avcı, Ģu beyanlarda bulundu: “Dayım 

olan Mehmet Ali Kayadağ, aldığı müebbet hapis cezasından dolayı 1993 yılından beri 

cezaevinde bulunmakta ve Ģuan Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. Kaldığı ilin mesafe olarak çok uzak olması, maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları 

nedeni ile ailesi olarak dayımın görüĢüne gidemiyoruz. Dayımın ailesinin ikamet ettiği 

Siverek ilçesi veya daha yakın bir ile naklinin sağlanması için defalarca talepte bulunmamıza 

rağmen bu talepler her defasında hukuka aykırı bir Ģekilde reddedildi. Dayımın aileden kimse 

ile görüĢememesi psikolojik olarak ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Nakil konusundaki 

taleplerimizin hukuka reddedilmesi hususunda sizden hukuki destek talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*19.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Ġhsan Bilgin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Babam Mehmet Mehdi Bilgin, 1993 yılında Siirt ili Kurtalan Ġlçesine Bağlı 

Arenze/BeĢpınar köyünde, kimliği belirsiz kiĢilerce silahlı saldırı yapılması sonucu yaĢamını 

yitirdi. Olayın faillerinin halen bulunmadı. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talebinde 

bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*20.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mesude Polat, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Sedat Polat, geçen yıl askere gitti. Askerliğin 3. Ayından sonra hastaneye 

göndermiĢler. Hastanede kendisine rapor verilip eve gönderdiler. O tarihten sonra evdedir ve 

psikolojik rahatsızlıkları bulunmaktadır. Evde sürekli tartıĢıp, bize Ģiddet gösteriyor. 

Psikolojik rahatsızlıklarından dolayı hastaneye götürdük. Ancak maddi olanaklarımız artık 

onu hastaneye götürmeye el vermiyor. Oğlumun bu duruma gelmesinden Ģikâyetçi ve 

davacıyım. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
 

*25.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasina Güler, Ģu beyanlarda bulundu:“Oğlum 

olan Habip Güler Ģu anda Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 

YaĢımın ilerlemesi, sağlık sorunlarımın olması ve ekonomik problemler nedeni ile oğlumun 

görüĢlerine gidememekteyim. Oğlumun görememek manevi olarak beni yıpratmakta, 

hastalıklarımın ilerlemesine neden olmaktadır. Ayrıca eĢim Sıddık Güler de Diyarbakır D 

Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. EĢim yaĢının ilerlemesi ve sağlık sorunları 

nedeni ile günlük ihtiyaçlarını giderememekte, baĢkasının bakımına ihtiyaç duymaktadır. 

Oğlumun Diyarbakır Cezaevine gelmesi durumunda, eĢimin bakımı ve ihtiyaçlarını gidermek 

konusunda da destek olabilecektir. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde eĢimin, ikamet 

ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın ġırnak‟taki cezaevlerinden birine naklinin 

sağlanmasını talep etmekteyim. Ayrıca, nakil durumunda masraflar tarafımızca 

karĢılanacaktır.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*25.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanife Akpolat, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mehmet Akpolat, 21 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. YaklaĢık 13 yıldır 

Rize / Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde tek hücrede bulunmaktadır. Oğlumun Serutial 

Diskopati tanısıyla hastalığı raporlanmıĢtır. Maddi olanaklarımız, oğlumu mesafeden ziyaret 
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edememekteyiz. Ben annesi olarak yaĢlı ve hastayım. Oğlumu görmeye gidemediğim için 

hastalığımı tetikliyor. Babası da ağır hasta ve yaĢlıdır. Oğlumuzu göremediğimiz için hem 

benim hem de babasının psikolojisi bozulmuĢtur. Diyarbakır‟da ikamet ettiğimizden dolayı 

Rize iline gitmemize sağlık koĢullarımız ve maddi durumumuz olanak vermemektedir. Bu 

nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın illerden ġırnak cezaevlerinden birine 

naklinin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının 

tarafımca karĢılanacağını belirtirim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*28.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Lütfiye Ak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“19.07.2008 tarihinde Bingöl‟ün Genç Ġlçesi Xırab köyünde Fikri ÖZCAN ve ailesi 

tarafından tüm ailemdeki bireyler taranmıĢ ve olay da basına yansımıĢtır. Ben köyde iken 

akĢam 19.00 sularında silah sesleri duydum. Evin içindeydim. DıĢarı çıktığımda ağabeyimin 

kapının önünde vurulmuĢ olduğunu gördüm. Yeğenim Fırat BAYRAM, bize doğru dereden 

koĢarken o da vuruldu ve öldü. Ben sadece tepenin üzerinde çömelmiĢ vaziyette birini 

gördüm. Hava kararmaya yakındı ve yüzünü göremedim. Köyü çapraz ateĢe tuttular. Bu olay 

sonrasında 2 ağabeyim, yeğenim, kayınım ve amcamın oğlu vefat etti. Diyarbakır Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının 2011/1829 SoruĢturma numarası ile Fikri-YaĢar ve Mesut ÖZCAN hakkında 

kovuĢturmaya yer olmadığına dair karar verilmiĢtir. Bu kiĢiler köyümüzde oturan ve devlette 

bağlantılı olan ailelerdir. Olayı bu kiĢilerin gerçekleĢtirmiĢ olduğunu eĢim Fethi AK 

görmüĢtür. ġuan bu kiĢilerin hiçbiri köyde ikamet etmemektedir. Devlet bağlantılı oldukları 

için devlet tarafından korunuyorlar ve hiçbiri hiçbir Ģekilde tutuklanmadı. Yapmam gereken 

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

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Önder Tosun, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Aydın Tosun, Van ilinde doktorluk yapmakta iken 25.11.1994 tarihinde 

ortadan kayboldu ve kendisinden bir daha haber alamadık. Yaptığımız tüm araĢtırmalara 

rağmen somut bir bilgiye ulaĢamadık. Avukat Selahattin Çoban ile birlikte yaptığımız 

yazıĢmalarda BĠMER BaĢkanlığı Hakları, Dağ Komandonun yaptığı bir operasyonda 

02.04.1995 tarihinde yapılan operasyonda yaĢamını yitirdiği bilgisini verdi. Ama Genel 

Kurmay BaĢkanlığının verdiği cevapta böyle bir çatıĢmanın olmadığı belirtilmiĢtir. Biz 

ağabeyimin örgüte katılmadığını ve çatıĢmada yaĢamını yitirmediğini düĢünüyoruz. 

Ağabeyimin akıbeti konusunda bilgi almak ve gerekli hukuki iĢlemler için sizden yardım talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   
 

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan Karahan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Daha önce de derneğinize baĢvuru da bulundum. Olay tarihi 2011 yılı olup, bu tarihte bana 

yapılan iĢkenceden dolayı davacı oldum ve tarihten beri mahkemeler de davamın takipçisi 

oldum. Mahkeme beni 3 defa Diyarbakır Adli Tıp, 1 kere AraĢtırma Hastanesine, 1 kere de 

Devlet Hastanesine 1 kere de Ġstanbul‟daki Adli Tıp‟a gönderildim. En sonda 05.08.2014 

tarihinde Dicle Fakültesine gönderildim. YaklaĢık 4 yıldır hastane-adli tıp üçgeninde 

dolaĢtırılmama rağmen sürekli hastanelere ve adli tıpa gönderiliyorum. Artık bu kurumlara 

gitmek istemiyorum. Bu sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
 

*30.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġükriye Engin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Ġbrahim Engin, Dicle Üniversitesinde 2. Sınıf öğrencisi iken yakalanıp tutuklandı ve 

Bingöl Cezaevine gönderildi. 1,5 yıl burada kaldıktan sonra firar eden grup arasındaydı ve 

tekrar yakalanıp tutuklandı. Daha sonra Van F Tipi Cezaevine gönderildi. Oğlumu görmeye 

giderken sıkıntı çekmekteyiz ve de çok zorlanıyoruz. Oğlum Ġbrahim de hasta ve mağdur 

durumdadır. Oğlumun Diyarbakır, ya da Batman, ġırnak cezaevlerinden birine naklinin 
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yapılmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
 

*31.01.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cezmi Ġpek, Ģu beyanlarda bulundu: “Belirli 

tarihlerde girmiĢ olduğum birçok sınavda haksızlığa uğradım ve hakkımın gasp edildiğini 

düĢünerek hukuki olarak dava yoluna gittim. Ancak verdiğim dilekçeler mahkemeler 

tarafından ret edildi. Ben hakkımın bana geri iade edilmesi için sizden bana bu konuda 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*02.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran D.O., Ģu beyanlarda bulundu: “Makedonya‟da 

YurtdıĢı Eğitim için banka hesabına para yatırıldı. Kayıt yapmadığım halde parayı geri 

göndermiyorlar. Bu konu ile ilgili sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*07.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Birgül Ekinci, Ģu beyanlarda 

bulundu: “KardeĢim Mehmet Zeki Akyıldız, 1994 yılından beridir kayıptır. KardeĢimin 

akıbetinin araĢtırılması ve olayının aydınlatılması için derneğinizden yardım talebinde 

bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saliha ġeker, Ģu beyanlarda bulundu:“ Oğlum 

Bedri ġEKER, Ümraniye T Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlumun 

bulunduğu cezaevi ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile 

oğlumu görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koĢullarda 

yaĢamaktayız. Yine yaĢlılıktan kaynaklı sağlık koĢullarım da uzun yolculuk yapmama elveriĢli 

değildir. Ayrıca, kalp hastasıyım ve iki kez anjiyo oldum. BelirtmiĢ olduğum hususlar 

çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Batman 

veya Mardin illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim. Nakil masraflarını 

karĢılamayı kabul ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Turhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Mazlum Turhan, 13.10.2014 tarihinden beri kayıptır. O tarihten bu yana kendisinden 

haber almıĢ değiliz. Yaptığım araĢtırmalar sonucunda Kobani‟ye gitmiĢ olduğu bilgisini 

aldık. Oğlum evli ve üstelik sağlık sorunları mevcuttur. Oğlumun eve geri dönmesi için sizden 

bir çağrıda bulunmanızı ve bu konuda yardımcı olmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*09.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medeni Ercankan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Cengiz Ercankan, 10.10.2014 tarihinden beri kayıptır. O günden beri kendisinden bir 

daha haber alamadık. Yaptığım araĢtırmalar sonucunda aldığım bilgiye göre oğlumun 

Kobani‟de olduğu bilgisine ulaĢtım. Üç kere Kobani‟ye gittim ancak kendisine ulaĢamadım. 

Ailesi olarak hepimiz endiĢe ediyor ve durumunu merak ediyoruz. Oğlumun eve geri dönmesi 

için sizden bir çağrıda bulunmanızı ve bu konuda yardımcı olmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*11.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ġükrüllah Aslantosun, Ģu 

beyanlarda bulundu: “2009 seçimlerinde köyümüzde çıkan kavgadan sonra. evimizi adana 

Ceyhan mercimek kasabasına götürdük. Babam kendisi özürlü, annemde onun bakıcısı. Biz 

gittiğimizde Van Sosyal hizmetlere bir dilekçe yazarak dosyamızı, Adana Ceyhan Sosyal 

hizmetlere istedik ve dosyamız 1 ayda geldi ve orada biz talepte bulunduk. Ceyhan sosyal 

hizmetler bize her seferinde bir mazeret ve bir yalan uydurarak tarafımıza, evde bakım 
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ücretini ödememiĢtir. Her seferinde farklı Ģeyler söylemiĢtir. „Elimde memur yok, devlette 

para yok, ödenek yok, dosyalarda karıĢıklık var” gibi türlü yalanlarla, evde bakım ücreti 

tarafımıza ödenmemiĢtir. 15 aydan sonra en son müdür ve elindeki bir memur bu iĢlerin 

masrafı var demiĢler ve bizden açıkçası rüĢvet istemiĢler. Bunun üzerinden bir hafta geçti ve 

ben Van‟a geldim. Van sosyal hizmetlere gittim ve derdimi bir memur arkadaĢa söyledim. O 

memur arkadaĢta orayı aradı ve o memura da farklı bir Ģey söylemiĢtir. Burada benim 

sorunumu çözmeyince ben Van milletvekili Sayın GülĢen Orhan‟ın babasıyla bir telefon 

görüĢmesinde durumumu anlattım. Ve bana dedi ki „Yarın bin arabaya TBMM‟ye git, orada 

derdini GülĢen hanıma anlatırsın.‟ Ve ben oraya gittim.GülĢen hanım yoktu, ben onun özel 

kalemiyle Sadegül hanıma derdimi anlattım. Sadegül hanım, Ceyhan sosyal hizmetleri aradı. 

Ceyhan sosyal hizmetler bu seferde Sadegül hanıma „70-80 dosya birbirine karıĢmıĢtır. Bu 

yüzden bu aileye ödenek yapmamıĢız‟ dedi. O günden sonra bize ödenek sağlandı. Geriye 

dönük 15 ayımızla ilgili bizi suçlu bularak, suç sanki kendileri değil de biz iĢlemiĢiz gibi 

geriye dönük tarafımıza ödenmeyince, biz bunun üzerinde idari mahkemeye baĢvurduk. Ġdari 

mahkeme lehime karar verdi. Biz mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini için 

derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*12.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Bülent Uluada, Ģu beyanlarda 

bulundu: “4-5 yıldır, çalıĢmak amacıyla gittiğimiz batı illerinde, Kürt olmamız nedeniyle 

sürekli karĢılaĢtığımız ırkçı ve faĢist saldırılar sebebiyle mağduruz. Balıkesir‟in Ayvalık 

ilçesinin sarımlıklı küçük köyünde Murat Reis oteli inĢaatında çalıĢmasında böyle bir 

mağduriyet ve baskıyla yine karĢılaĢtık. Bu problemlerin bir daha yaĢanmaması için sivil 

toplum kuruluĢlarının ve ĠHD‟nin bu konuda bize destek olup, bu problemlere çözüm bulmaya 

yardımcı olmaları talebinde bulunuyoruz.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*13.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Gülhan Çöl, Ģu beyanlarda 

bulundu: “ KardeĢim Uğur Korkmaz Ģu an Tekirdağ F Tipi kapalı cezaevinde yatmaktadır. 

KardeĢimin Van F Tipi kapalı Cezaevine sevkinin yapılması için, derneğinizden yardım 

talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 

 

*15.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abdullah Ayayna, Ģu beyanlarda 

bulundu: “18 yaĢlarından küçük olan kuzenim Harun BOZYĠĞĠT ile kardeĢi Bilal Ayayna, 

6,7,8 Ekim olaylarından sonra evden ayrıldıktan sonra kendileri ile bir daha iletiĢim 

kuramadık. Derneğinizden bu konuda yardım talep ediyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 
 

*19.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġuayıp Altundal, Ģu beyanlarda bulundu: 

“GirmiĢ olduğum 2014 KPSS sınavına iliĢkin olarak, sıvana girdiğim salonda yer alan 

kamera kayıtlarında sınav kurallarına uymadığım gerekçesiyle, sınavımın geçersiz sayıldı. 

Davalı idarenin 27.10.2014 tarih ve 2014/25.03 sayılı iĢleminin iptali istemiyle açmıĢ 

olduğum davada yerel mahkemece 22.01.2015 tarih ve 2014/2182 E, 2015/53 K. sayılı 

kararıyla reddedilmiĢtir. Oysa söz konusu karar usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı 

gerektirir. Tarafımca, sınav kuralları hiçbir Ģekilde ihlal edilmemiĢtir. YaĢanan gecikme, 

tarafımca kasten yapılmamıĢtır. Bir dakikayı dahi bulmayan gecikmenin sınavımın iptalini 

gerektirmediği, bu yaptırımın ağır olduğu ve böyle bir durumun hakkaniyete aykırılık teĢkil 

edeceği açıktır. Tüm bu nedenlerden, söz konusu kararın temyizen incelenerek bozulması 

gerekmektedir. Yukarıda sayılan ve dairenizce resen gözetilecek sebeplerden; Ankara 9. Ġdare 

mahkemesinin 22.01.2015 tarih ve 2014/2182 E, 2015/53 K. sayılı kararının temyizen 

incelenerek bozulmasına karar verilmesi ve yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde 

bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*20.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mikail Çolak, Ģu beyanlarda bulundu: “2 yıla 

yakındır Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde cezamı infaz etmekteyim. Annem babam hayatta 

olmadığı için benden küçük bir kardeĢim var Diyarbakırlı olduğumuz için Diyarbakır‟da 

ikamet eder. Bayburt Diyarbakır‟a uzak olduğu için de ziyaretime gelememektedir. 

Mağduriyetimin giderilmesi için Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne sevk dilekçesi 

yazdım ancak henüz bir cevap gelmedi. Bu nedenle naklimin yapılmasının sağlanması ve nakil 

baĢvurumun sonucu hakkında yardımcı olmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*24.02.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran AyĢe ġabo, Ģu beyanlarda bulundu: “Biz aslen 

Suriye vatandaĢı olup, Suriye‟de yaĢanan çatıĢmalardan dolayı Ģuanda Diyarbakır ilinde 

ikamet etmekteyiz. Yakınımız Mohammed ELġABO, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz 

Kurumunda tutuklu olarak bulunmakta olup, görüĢebilmek için Bakanlık izni gerekmektedir. 

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mohammed ELġABO ile görüĢmenin 

sağlanması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*03.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sedoh Kılınç, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Mustafa Kılınç, 1993 yılında otobüs Ģoförlüğünü yapıyordu. Yolcu getirip- götürürken 

Cizre‟de mayına basıp vefat etti. Dosyası zaman aĢımına uğradı. EĢimin ölümünde dolayı 

tarafıma tazminat ödenmesi ve aylık bağlanması için sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  
 

*03.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ĠmiĢ Mutlu, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Mehmet ĠmiĢ, Elazığ Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Elazığ ikamet 

ettiğim Diyarbakır iline çok uzak olmamasına rağmen benim tansiyon, Ģeker, kalp ve kemik 

erimesi hastalıklarım olduğundan dolayı yolculuk yapamadığımdan kaynaklı oğlumu ziyaret 

bile demiyorum. Oğlum yaklaĢık olarak 5 yıldır cezaevinde ve ben sadece onu bir kere 

görebildim. Oğlumda hasta ve beni görmeye ihtiyacı var. Ancak sağlık sorunlarım nedeni ile 

oğlumu göremiyorum. Sağlık durumum ile ilgili raporlarımda mevcuttur. BelirtmiĢ olduğum 

hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline naklinin yapılmasını ve bu 

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

*04.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Besra Orak, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Ferit Orak, 2008 yılından beri cezaevinde hükümlü olarak kalmakta ve yaklaĢık 3 yıldır 

Bandırma Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum cezaevine girdikten sonra ciddi sağlık sorunları 

yaĢamaya baĢladı ve Ģu anda sürekli tedavi gerektiren birçok hastalığı söz konusudur. Biz 

aile bireylerinin mesafenin uzak olması nedeni ile görüĢüne gidemememiz sağlık sorunlarının 

da olumsuz yönde ilerlemesine neden olmaktadır. Biz ailece aĢağıda yazmıĢ olduğum adreste 

yeni Diyarbakır ilinde ikamet etmekteyiz. Bandırma‟nın ikamet ettiğim Diyarbakır iline 

mesafe olarak uzak olması nedeni ile oğlumu görmeye gitmemiz mümkün olamamaktadır. 

Maddi olarak çok kısıtlı koĢullarda yaĢamaktayız. Yine sağlık koĢullarım da uzun yolculuk 

yapmama elveriĢli değildir. Uzun yolculuk yapamayacağıma iliĢkin düzenlenen raporu da 

dilekçe ekinde sunmaktadır.  BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde kardeĢimin, ikamet 

ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan ġırnak, Siverek veya Siirt illerinden 

birine naklinin sağlanmasını ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca 

karĢılanacağını belirtmek isterim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 



 

 

 247 

*05.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Özkan Kuru, Ģu beyanlarda 

bulundu: “CHP Antep ġahinbey Ġlçe teĢkilatı görevlileri tarafından darp edildim. Konu ile 

ilgili yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Urfa ġubesi) 
 

*06.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Ferman Demirkan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “AKP‟nin yıllarca oyun ve planlarına maruz kaldığımız yetmedi, görüĢüme 

uymayan partiye beni ve ailemi bizden habersiz üye göstermelerinden dolayı irademiz ve 

onurumuzla oynamalarını kınıyor, mağduriyetimizin göz önünde bulundurulmasını istiyorum. 

ĠHD aracılığıyla yaĢadığım durumun Türkiye kamuoyuna duyurulmasını talep ediyorum.” 

(ĠHD Van ġubesi) 
 

*06.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Dırbaz Demirkan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “ Ben AKP tarafından mağdur edildim. Herhangi bir partiye üyeliğim olmadığı 

halde, 2007 yılında AKP‟ye üyeliğim bilgim dıĢında yapılmıĢtır. Mağduriyetimin giderilmesi 

için ĠHD aracılığıyla yaĢadığım durumun Türkiye kamuoyuna duyurulmasını talep 

ediyorum.” (ĠHD Van ġubesi) 
 

*06.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Osman Demirkan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Ben AKP tarafından mağdur edildim. Herhangi bir partiye üyeliğim olmadığı 

halde AKP‟ye üyeliğim bilgim dıĢında yapılmıĢtır. Mağduriyetimin giderilmesi için ĠHD 

aracılığıyla yaĢadığım durumun Türkiye kamuoyuna duyurulmasını talep ediyorum.” (ĠHD 

Van ġubesi) 
 

*16.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Necdet Bozkurt, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Yüksel Bozkurt, 2011 yılından beri cezaevinde olup, hükümlü olarak Erzurum H 

Tipi Kapalı cezaevinde kalmaktadır. KardeĢim Bingöl M Tipi Cezaevinde yaĢanan firar 

olayından sonra Erzurum‟a sürgün edildi. Annemin kalp hastalığı, damar tıkanıklığı ve yaĢı 

nedeniyle yolculuk yapması sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Diğer yandan Erzurum ile ikamet 

etmekte olduğumuz Dicle arasındaki mesafe nedeniyle de Erzurum‟a her gidiĢimiz ailemize 

maddi yönden de külfet oluĢturmaktadır. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde 

kardeĢimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Batman veya 

Mardin illerinden birine naklinin sağlanmasını ayrıca gerçekleĢecek nakilde tüm yol 

masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtmek isterim. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*17.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Suna Kaçmaz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam olan Mehmet Tahir DağtaĢ, 24 Haziran 1992 yılında Uçarlı‟da bulunan köyümüz de 

tarlada çalıĢtığı sırada amcam ve dedeme Van‟a gideceğini söylemiĢ. Babamın o dönemde 

BaĢkale‟ye gidildiği biliniyordu. O dönemde amcam ve dedemin yapmıĢ olduğu tüm aramalar 

sonuçsuz kalmıĢtır. En son amcam ve dedem Van / BaĢkale‟ye gidip araĢtırmalarda 

bulunmuĢlar ve orada ġevket adında bir vatandaĢla görüĢmüĢler. ġevket adındaki Ģahıs “ 

babamın buraya gelip bir miktar borcunun olduğunu ve borcunu kapatıp tekrar geri 

döndüğünü söylemiĢtir.” Ve daha sonra görmediklerini söylediler. Daha sonra gelen bir 

haber üzerine bir cenazenin bulunduğunu ve verilen eĢkâle uyduğunu amcam ve dedeme 

haber verilerek gelip cenazenin oğlunuz olup olmadığını tespiti için çağırıldılar. Ancak 

cenazeyi almaya gitmek isteyen amcam ve dedem o dönemin zor Ģartları yüzünden cenazeyi 

alamadan geri dönüyorlar. O günden beri babamın ne ölüsünden ne de dirisinden haber 

alamadık. Bu konuda herhangi bir Ģikâyette bulunulmamıĢ ve herhangi bir soruĢturma 

yürütülmemiĢtir. Babamın ölümü veya sağ mı bilmiyoruz. Bu konuda hukuki iĢlemlerin 

baĢlatılması için sizden yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*17.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mukaddes Bayram, Ģu beyanlarda bulundu:  

“ EĢim Mahir Bayram, ġırnak M Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Babam 

Zülfükar Bayram‟da Diyarbakır D Tipi cezaevinde kalmaktadır. Ben hem babamı hem de 

eĢimin görüĢüne farklı illerde oldukları için beraber gidemiyorum. Kendimde bel fıtığı 

hastasıyım. Bu nedenle eĢimin görüĢüne 1- 2 defa gidebildim. Babam ayrıca hastadır. Bu 

nedenle eĢim Diyarbakır cezaevine nakil olursa hem babama bakabilir hem de benim onların 

görüĢüne gitmem mümkün olacaktır. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde eĢimin, ikamet 

ettiğimiz Diyarbakır iline naklinin sağlanmasını talep etmekteyim. Ayrıca gerçekleĢecek 

nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtmek isterim. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*17.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Resul Balikan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “KardeĢim Yusuf BALĠKAN adli kontrol kapsamında Mahalle karakoluna imza 

vermek üzere evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alamadık. KardeĢinin kayıptır. 

Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Batman ġubesi)  

 

*19.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran M. Ali Karadeniz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“YGS 2015 sınavında (15.03.2015) soruların gayri resmi yollardan internet sitelerinde 

yayımlandığı söz konusudur. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav sorunsuz 

yapılmıĢtır. Ġkinci açıklamada ise soruları kimlerin paylaĢtığı yazıldı ve bir Ģekilde 

duyurulmuĢtur. Ben aksini düĢünerekten elimdeki soru kitapçık sayfasının ilk sayfası 

01031962 öğrenci kitapçık sayı numaralı kitapçık sosyal medyada var. Bununla ilgili sorumlu 

kiĢi-kiĢiler-kurum hakkında Ģikâyette bulundum. Bu konu ile ilgili gerekli iĢlemlerin 

baĢlatılmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*19.03.2015 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Servet Yükselir, şu beyanlarda 
bulunmuştur; “Benim kardeşim gerilla iken 1999 yılı Mart ayında fırtına nedeniyle 

yaĢamını yitirdi. Cenazesinin Varto ilçesine defnedildiğini öğrendik ve Ģuan yerinin tespit 

etmiş bulunuyoruz. Varto Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na mezarın açılması ve cenazenin teĢhisi 

için dilekçe ile baĢvuruda bulunduk, ancak savcılık tarafından dilekçemiz alınmadı. Konu ile 
ilgili şubenize hukuki yardım talebinde bulunmak istiyorum. (ĠHD Muş ġubesi) 
 

*23.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdurrezzak Çetin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim M. Mehdi Çetin, 1992 yılında aldığı ceza nedeniyle 2007 yılına kadar cezaevinde 

kaldı. 2007 yılının sonunda cezaevinde tahliye edildi. Bu tarihten itibaren herhangi bir 

bildirim gelmedi. 19.03.2015 tarihinde KamıĢlı Karakolunda gözaltına alındı. O tarihten bu 

yana Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Bize tutuklamanın nedeni olarak eski 

cezasından dolayı olduğu belirtildi. BaĢka herhangi bir bilgi verilmedi. KardeĢimin haksız 

tutuklanmasından dolayı sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*24.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Cihan Tekinalp, Ģu beyanlarda 

bulundu: “19.10.2014 tarihinde babam Salih Tekinalp ve abim Sinan Tekinalp, otoban 

Aligör giriĢte silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiĢtir. Daha öncede babama suikast 

yapılmıĢ. Babam ifadesinde, aracın markasını rengini plakasını jandarmaya bildirmiĢti. Olay, 

mobese kameralarının önünde gerçekleĢmiĢtir. Suikast olduğunda aracın, Adana istikametine 

doğru kaçtığı HGS kayıtlarında anlaĢılmıĢtır. Araç tespit edilseydi, ikinci olay olmayacak ve 
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babam ile abim ölmeyecekti. Konu ile ilgili Ģubenizden hukuki yardım talebinde bulunmak 

istiyorum.” (ĠHD Urfa ġubesi) 

 

*23.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Velat Aygün, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Azat Firik, 27 Temmuz 1993 yılında Çermik ilçesi AĢağı ġehler köyünde 

yaĢanan bir çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini öğrendik. Aldığımız bilgiye göre Mardinkapı 

mezarlığına defnedilmiĢtir. Biz mezarlığın yerini öğrenince hemen mezarlığını yaptırıp ismini 

yazdırdık. Yıllardır mezarını ziyaret ediyoruz. Ağabeyimin ölümü resmiyette düĢmediğinden 

bu konuda bir iĢlem yapmak istiyoruz. Cenazesi savcılık tarafından gömülmüĢtür. Bu konuda 

hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*26.03.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Meliha Özçelik, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Hamza Özçelik,  01.08.2013 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde 

arkadaĢını görmeye gittiğinde daha önce aldığı ve kesinleĢen cezası nedeniyle tutuklandı. 

YaklaĢık 1,5 yıldır Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine nakli yapıldı. Bandırma T Tipi 

Cezaevinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile oğlumu 

görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Ayrıca hem sağlık sorunlarımdan kaynaklı hem de 

maddi imkânsızlıklarımdan dolayı oğlumu ziyaret edemiyorum.  BelirtmiĢ olduğum hususlar 

çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın illerden 

ġanlıurfa, Siverek, Batman ve Mardin (Nakil ücreti tarafımızca karĢılanacaktır) 

cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*01.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Mehmet Salan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Düztepe mahallesinde bulunan dükkanımı, Maliyeden olduğunu söyleyen bir Ģahıs 

geldi. Bu Ģahsın dükkânımda bulunduğu sırada, 42 adet sigara paketi çalındı. Olaydan sonra 

bu Ģahsın aslında maliyeden gelmediğini öğrendim. Bu Ģahsın dükkanımda bulunduğu sırada 

hırsızlık olayı yaĢanmıĢtır. Mahkemedeki ifadelerim bu yöndedir. Ancak ben, Suriye 

sınırından Türkiye‟ye kaçak sigara getirmek iddasıyla ve kaçakçılık yapmak ile suçlanıyorum. 

Hırsızlık olayı nedeniyle mağdur olan ben iken, hakkımda açılan bu dava nedeniyle 

derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunmak istiyorum.” (ĠHD Antep ġubesi) 

 

*?/04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Aslıhan Neğas, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Salih Neğas, 15 ġubat baskınlarında Antep‟te gözaltına alınıp tutuklandı. 

Kendisi henüz 16 yaĢındadır. Antep‟te çocuk koğuĢu olmadığı gerekçesiyle Mardin cezaevine 

sevk edildi. Sevk edildikten sonra, mali sorunlar nedeniyle hala ziyaret edemedik. Avukatı da 

yok. Dosyası hakkında henüz bilgiye sahip değiliz. Konu ile ilgili Ģubenizden hukuki yardım 

talep ediyorum.” (ĠHD Antep ġubesi) 

 

*?/04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Yusuf Paksoy, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Ahmet Paksoy, PKK davasından uzun süredir Bandırma cezaevinde yatıyor. EĢi 

ve çocukları Finlandiya‟da yaĢıyor. Annesi Antep‟te yaĢıyor ve yatalak olduğu için uzun 

süredir görüĢüne gidemiyor. Ailesi, Ahmet Paksoy‟un, Antep cezaevine nakledilmesini istiyor. 

Bu nedenle konu ile ilgili hukuki giriĢimlerde bulunmasını talep ediyorum.” (ĠHD Antep 

ġubesi) 

 

*?/04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan AyĢe Bağrıyanık, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Mehmet Bağrıyanık, PKK davasında hükümlü olarak Kırıkkale cezavinde 

kalıyor. 20 senedir cezaevinde. 1999 yılında Elbistan cezaevinde bedenini ateĢe verdi. O 

dönem yeterli tedavi görmediği için sağlık sorunları devam ediyor. Kırıkkale cezaevinden 
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Osmaniye cezaevine sevki çıkmıĢ. Ancak sevk ücretini ödeyemediği için henüz sevki 

gerçekleĢtirilmedi. Oğlum, Osmaniye cezaevine nakledilmesi durumunda görüĢe daha rahat 

gidip gelebileceğiz. Mali durumumuz kötü. Bu nedenle derneğinizden hukuk yardım talebinde 

bulunmak istiyorum.” (ĠHD Antep ġubesi) 

 

*02.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mazlum Gül, Ģu beyanlarda bulundu: 

“15.02.2015 tarihinde Vehbi Koç Ġlköğretim Okulunda (YGS) 9 nolu sınıfta sınava girmek 

için okula gittim. Güvenlik noktasında arama yapıldı. Fakat arama esnasında saatimi fark 

etmediler. Benimde ilk yılım olduğu için heyecan ve stres üzerimde vardı. Direk sınıfa geçtim. 

Saat kolumda görünür Ģekildeydi. Sıraya oturdum, sınava baĢlangıç saatinden 5 dakika 

geçtikten sonra salondaki Gözetmen öğretmen saati çıkarıp sınavıma devam etmemi istedi. 

Bende sınava devam ettim. Sınav esnasındayken herhangi bir sorun çıkmadı. Bitirdikten sonra 

gözetmen hakkımda tutanak tuttuğunu fakat hiçbir sorunun çıkmayacağını belirtti. Tutanakta 

da saati normal saat olarak belirttiğini söyledi. Fakat ben tutanağı görmedim. Sınav sonuç 

belgesi elime geçtiğinde sınavımın geçersiz olduğunu gördüm. ġayet ben kopya çekmek 

amaçlı saati takmıĢ olsaydım sınav esnasında hırkamı çıkarıp saati görünür bir vaziyette 

ortaya çıkarmazdım. Sınıfta kamera kayıtları da var, her Ģey olduğu gibi kayıtlarında 

görünür. Bu konuda haksızlığa uğradığımı düĢünüyorum. Bu konuda gerekli hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*06.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ayser Kalır, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

ġeyhmus KALIR, Ġnebolu Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Kendisi daha önce 

Diyarbakır D tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktaydı. Ancak 2,5 yıldır Ġnebolu‟ya sevk edilmiĢtir. 

EĢim, Ġnebolu Cezaevine gönderildiğinden beri kendisini görememekteyim. Hasta olmam ve 

ekonomik durumumun kötü olması nedeniyle oğlumu ziyarete gidemiyorum. Bu nedenle 

raporlarımın da dikkate alınarak eĢimin Diyarbakır iline veya Mardin, Siirt, Batman illerinde 

bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ederim. Nakil masrafını 

yatırmayı Ģimdiden kabul ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halime Aydın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Murat Aydın, Adıyaman Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlumun 

bulunduğu cezaevi ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile 

oğlumu görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koĢullarda 

yaĢamaktayız. Yine yaĢlılıktan kaynaklı sağlık koĢullarım da uzun yolculuk yapmama elveriĢli 

değildir. Oğlum bulunduğu cezaevinde darp edilmiĢ durumdadır. Kendisi fiziksel olarak 

çökmüĢ ve psikolojisi de bozulmuĢ durumdadır. Ben ve iki kızım eĢimden kalan emekli 

maaĢıyla geçinmekteyiz. Maddi durumumuz kötü olduğu için Adıyaman‟a gidiĢ-geliĢlerde 

güçlük çekiyoruz. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz 

Diyarbakır ili, Diyarbakır‟a yakın olan Batman ve Mardin illerinden birine naklinin 

sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*27.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Atiye Ari, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim olan 

Bayram Ari, yargılanmıĢ olduğu bir dosyadan dolayı 10,5 yıl ceza aldı. YaklaĢık 4 yıldır 

Kastamonu Ġnebolu cezaevinde kalmaktadır. Ben bel fıtığından ameliyat olduğum için 

oturarak uzun seyahat edemiyorum. Sağlık sorunlarımdan dolayı eĢimi ziyarete gidemiyorum. 

Sağlık sorunlarımın olduğu raporlarımda mevcuttur. BelirtmiĢ olduğum hususlar 

çerçevesinde eĢimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Mardin ve 

Batman illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
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*29.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Müslüm, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben aslen Suriye vatandaĢı olup, Ģuanda Gaziantep ilinde ikamet etmekteyim. KardeĢim olan 

Halil Müslüm, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak 

bulunmaktadır. KardeĢim ile görüĢebilmem için Bakanlık izni gerekmektedir. Diyarbakır D 

Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan kardeĢim Halil Müslüm ile cezaevinde görüĢebilmesi 

için babam Mahmut Müslüm adına da gerekli iznin verilmesini talep etmekteyim.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*29.04.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Servet Atlı, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Aziz ATLI, 11 Ocak 2015 tarihinde Antalya‟da gözaltına alındı çıkarıldığı mahkemece 

tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yargılama sonucunda 8 yıl 4 ay cezaya mahkûm edildi. Daha 

sonra Antalya cezaevinden Manisa Kapalı Cezaevine sevk edildi. Maddi imkânsızlıklardan 

dolayı cezaevine oğlumu ziyarete gidemiyorum. EĢimden ayrı yaĢıyorum. Hükümlü olan 

oğlum Aziz‟in dıĢında 3 çocuğuma da ben bakıyorum. Maddi ve manevi olarak çok zor 

durumdayım. Oğlumun görüĢlerine gidemediğim için durumunu merak ediyorum. BelirtmiĢ 

olduğum hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a 

yakın olan Mardin ve Van illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fatma Maçin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Ferat MAÇĠN, 36 yıl müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.  ġuan yeni ġakran 

2 Nolu T Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum 4 yıldır ġakran 2 Nolu T Tipi cezaevinde 

olmasına rağmen sadece bir kere görüĢüne gidebildim. Maddi olanaklarım elvermediğinden 

dolayı oğlumu ziyarete gidemiyorum.  Sağlık sorunlarım da mevcut olup raporlarım Ek‟te 

sunulmaktadır. Oğlumu sağlık sorunlarımdan dolayı da cezaevinde ziyaretine gidemiyorum. 

BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya 

Diyarbakır‟a yakın olan Siverek ve ġanlıurfa illerinden birine naklinin sağlanmasını talep 

etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fatma Çakmak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Bedri ÇAKMAK, 5 yıldan beri cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 

YaklaĢık 2 yıldır Tekirdağ 2 Nolu Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Bu iki yıl içinde 

sadece bir kere görüĢüne gidebildim.  4 çocuğum var ve onlara ben bakmakla yükümlüyüm. 

En büyük çocuğum 12 yaĢındadır.  Çocuklarıma bakacak ve onları teslim edeceğim kimsem 

olmadığından dolayı eĢimin görüĢüne gidememekteyim. Kiracayım, kiramı dahi vermekte 

zorlanıyorum. Ayrıca eĢimin de birçok hastalığı mevcut olup bunların baĢında;  kemik erimesi 

ve yüksek tansiyon gelmektedir. Bizden uzak olması ve onun görüĢüne gidemememiz de onu 

daha çok üzmekte ve hastalıklarını daha da tetiklemektedir. Maddi ve manevi olarak çok zor 

durumdayım. EĢimin görüĢüne gidemediğim için durumundan endiĢe ediyorum. BelirtmiĢ 

olduğum hususlar çerçevesinde eĢimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a 

yakın olan Mardin ve Batman illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yıldız Yıldırım, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Abdulkadir YILDIRIM, daha önce yargılandığı bir dava sonucu 16 yıl cezaya 

mahkûm edildi. YaklaĢık 13 yıldır çeĢitli cezaevlerinde cezasını infaz etmektedir. 4 yıldan 

beridir EskiĢehir H Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. EĢim kalp hastası olup, kısa bir süre 

önce anjiyo olmuĢtur. Maddi olanaklarımız elvermediğinden dolayı eĢimi cezaevinde ziyarete 
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gidemiyorum. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. Ayrıca çocuklarımda babalarını 

görmek istiyorlar. Bizden uzak olması ve onun görüĢüne gidemememiz de onu daha çok 

üzmekte ve hastalığını daha da tetiklemektedir. EĢimin görüĢüne gidemediğim için 

durumundan endiĢe ediyorum. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde eĢimin, ikamet 

ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Siverek, Adıyaman ve Bingöl illerinden 

birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġahin-ġükran Mağaç, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kızım olan Jiyan Mağaç, 07.04.2015 tarihinden okula gideceğim diye evden ayrıldı. Gece 

geç saatlere kadar eve gelmedi. Biz ailesi olarak endiĢe etmeye baĢladık. Kızımı aramaya 

baĢladık. En son karakola kızımın kaybolduğuna dair baĢvuruda bulunduk. O günden beri 

kendisinden bir daha haber alamadık. En son bize verilen habere göre PKK Örgüte katılım 

saplamıĢtır. Kızım henüz küçük yaĢta olup kendi iradesi ile katılmamıĢtır. Kızımın bize geri 

verilmesi için sizden PKK Örgütüne çağrıda bulunmanızı ve bize destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Sabri GülĢen, Ģu beyanlarda 

bulundu: “biz Batman Ġli Kozluk ilçesi Geçitaltı köyünde ikamet ediyorduk. 2012 yılında 

oğlum Gökhan GülĢen askerde intihar ettiği iddia edildi. Ancak oğlumun intihar ettiğine 

inanmıyorum. Durumu Yargıtay‟a taĢıdım. 4-5 avukata vekalet vermeme rağmen davamı 

incelemeyip dava bile açmaya cesaret edemediler. Oğlumun belirttiğim gibi intihar ettiğini 

düĢünmüyorum. Bu olay ile ilgili sizin araĢtırma yapıp bana yardımcı olmanızı talep 

ediyorum. Gerekli davayı açacağım ve konuyu Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine 

taĢıyacağımdan dolayı bana yol gösterme konusundan sizden talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halime AtaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“15.05.2015 tarihinde ben YeniĢehir ilçesi Sümerpark kitap fuarındayken 0507 863 31 34 

numaralı hattan telefonum arandı.  Açtığımda telefondaki kiĢi emniyetten aradığını söyleyerek 

kendisini baĢ komiser olarak tanıttı. Emniyete kaç dakikada gelebileceğini sorunca ben de 

çağrılma nedenimi sordum. Bana sert bir uslupla emniyete gelmemi tekrarladı. Ben de 

telefonu yanımda bulunan arkadaĢıma verdim. ArkadaĢım da arama nedenini sorunca “sen 

kim oluyorsun” diyip arkadaĢıma küfür ve hakaret etti. Ben de ağzını bozma Ģeklinde 

konuĢtum. Ancak bana da küfür edince telefonu kapattım. Bana ve arkadaĢıma küfür ve 

hakaret eden numarasını belirttiğim Ģahsın tespit edilmesini ve hakkında gerekli 

soruĢturmanın baĢlatılması ve cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ederim. 

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde tespit edilecek sorumlular hakkında gerekli 

soruĢturma iĢlemlerinin yürütülmesini saygıyla arz ederim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*08.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Muhittin Yıldız, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Cihan Yıldız, Bingöl‟de Elektronik bölümünü okuyordu. Geçen yıl ki bayramda 

eve geldi. 6-8 Ekim Kobani olaylarından dolayı evimize baskın düzenlendi. Bu baskında 

oğlum Cihan gözaltına alındı. ġuanda yargılanması devam ediyor. Ancak oğlumun bu 

olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Olay günü evde misafirlerle birlikte oturuyorduk. Oğlum neden 

ve kime benzetilerek alındığını bilmiyorum. Oğlum suçsuz yere yargılanıyor. Olaylarda 

alınanların hepsinin suçsuz olduğuna inanıyorum. Çocukları suçsuz yere alınan tüm ailelerin 

kamuoyuna basın açıklamasını yapmalarını ve sizin de bu konuda bize destek sunmanızı talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*09.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Emine Koçyiğit, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Umut SavaĢ KOÇYĠĞĠT, ġUANDA Oltu T Tipi Kapalı Cezaevine 

bulunmaktadır. KardeĢim Oltu cezaevine isteği dıĢında sevk edilmiĢtir. Ancak Oltu cezaevinin 

hem bizim bulunduğumuz Diyarbakır iline, hem de babamızın ikamet adresinin bulunduğu 

Tarsus‟a uzak olması kardeĢimin görüĢüne gitmemize engel teĢkil etmektedir. Ayrıca babamın 

yaĢlı olması nedeni ile kardeĢimin görüĢüne gitmekte sorun yaĢamaktadır. KardeĢimin siyasi 

tutuklu olarak cezaevinde bulunması ve adli mahkûmlar ile birlikte kalması birtakım sıkıntılar 

yaĢamaktadır. Bu nedenle kardeĢimin siyasi mahkûmların bulunduğu Diyarbakır veya 

Tarsus‟a yakın bir cezaevine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*11.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Tamır, Ģu beyanlarda bulundu: 

“25.07.2013 tarihinde kızım daha 2 yaĢındayken ġehitlik semtinde bir araba çarptı. Kızımı 

önce Devlet Hastanesine daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine götürdüler. Burada 

acil serviste kızıma hiçbir müdahalede bulunmadılar. Bende babası olarak bu durumu 

BaĢhekime bildirmek istedim. Ama baĢhekim benimle görüĢmedi. Sonra 2. Kattaki Ortopedi 

servisine gittim. Hiçbir doktoru göremedim. Sonra hasta hakları bölümüne gittim, orada da 

kimse yoktu. Kızıma sabah saatlerinden akĢam saat 10‟a kadar kimse herhangi bir 

müdahalede bulunmadı. Bende kendi imkânlarımla kızımı Memorial Hastanesine götürdüm. 

Özel ambulansla kızımı buraya getirdiler. Kızımın ameliyat ve tedavisi yapıldı. Fakültede olay 

günü eĢinin yanında olan kiĢi sonradan isminin Mustafa Ġçer olduğunu öğrendim. Çocuğu 

buradan götürün yapabileceğimiz bir Ģey yok dedi. Onunla tartıĢtım. Sonra polisler geldi ve 

„Bu kiĢiden Ģikâyetçi misin‟ dedi. O da „hayır değilim‟ dedi. Olay adli makama intikal ettiği 

için konuyla ilgili ifadeyi, benimle hiç muhatap olmayan bir Doktor (Ferhat Çağıran) vardı. 

Ġlgili tüm ifadeler ve evraklar bendedir. Mahkemede konuyla ilgili yeterli delil elde 

edilemediğinden, hakaret davasından ceza aldım ve bu paraya çevrildi. Benim asıl istediğim 

hem zamanında çocuğuma bakılmadı hem de ben maddi ve manevi mağdur edildim. Konuyla 

ilgili tüm detayları basın yoluyla kamuoyuna açıklamak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*14.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahmut Karakan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kızım olan Zehra Karakan, 15 Nisan günü evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber 

alamadık. Yaptığım araĢtırmalara göre kızım PKK Örgütüne katılım sağladığı yönündedir. 

Kızım henüz 13 yaĢında ve çocuktur. Kızım örgüte katılma bilincinde değildir. Biz ailesi 

olarak periĢan durumdayız. Sizden hassasiyetimizi göz önünde bulundurarak bize yardımcı 

olmanızı istiyor ve örgüte çağrıda bulunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*18.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sefa Çetin, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Aziz Bayın, 5 yıla yakındır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum Ģuanda 

Metris cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlumun birçok hastalığı mevcuttur. Bunların 

baĢında, epilepsi, sara, Ģizofren, menenjit hastalıklarıdır. Maddi durumum olmadığından 

dolayı ben çalıĢarak evin geçimini sağlamaktayım. Oğlumu ziyarete gidemiyorum. Oğlumun 

Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın ilerliden birine naklinin yapılmasını istiyorum. Nakil 

masrafları tarafımca karĢılanacaktır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı istiyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*30.05.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Alaattin Demir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kızım olan AyĢegül Demir,  15.05.2015 tarihinde erkek arkadaĢı ile birlikte ortadan 

kayboldu ve kendilerinden bir daha haber alamadık. Kızımın erkek arkadaĢı onunla evlenme 
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maksatlı konuĢup ve kandırarak PKK Örgütüne katıldıklarını yaptığım araĢtırma sonucunda 

öğrendim. Kızım henüz 15 yaĢında ve daha çocuk yaĢtadır. Bize verilen bilgilere göre kızım 

Ģuanda Dersim Bölgesinde olduğudur. Bunun üzerine Dersimdeki gerilla Bölgesine gittim ve 

oradaki komutan ile görüĢtüm. Kızım küçük olduğunu ve kandırılarak gerillaya getirildiğini 

söyledim. Bunun üzerine komutan kızımı göndereceğini söyledi. Bu konuda sizden de bir 

çağrıda bulunmanızı ve destek olmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*02.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nurhayat Gündüz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim Sadık GÜNDÜZ 2013 yılında 10 yıl hapis cezası aldı ve 1.5 yıldır Ġnebolu cezaevinde 

kaldıktan sonra KOAH hastalığına yakalandı. Hastalığından dolayı son olarak Kastamonu E 

tipi Kaplı Cezaevine gönderildi. Hastalığı giderek ilerlemekte olan eĢimin görüĢüne gidip 

gelemiyorum. Kızım 2 yaĢında ve kayınvalidem de hasta olduğu için hem maddi 

imkânsızlıktan hem de sağlık koĢullarından kaynaklı eĢimin görüĢüne gidip gelemiyoruz. Bu 

nedenle eĢim Sadık GÜNDÜZ‟ün Diyarbakır veya Diyarbakır‟ a yakın herhangi bir cezaevine 

naklini talep ederim.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*02.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remezan Doğan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben 25 yıllık Ģizofren hastasıyım. EĢimi öldürmekten kaynaklı olarak ağırlaĢtırılmıĢ müebbet 

hapis cezasına çarptırıldım. Ayrıca Elazığ ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde % 80 

Ģizofreni olduğumu belirten rapora rağmen hakkımda ağırlaĢtırılmıĢ müebbet cezası 

hükmedilmiĢ olup, cezamın kesinleĢtiğini belirtmek istiyorum. Bu nedenle ilgili 

mağduriyetimin giderilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*02.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yunus Esvet, Ģu beyanlarda bulundu: “ġuanda 

Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktayım. Ben polislerin baskısı sonucu 

iĢlemediğim suçları kabullenmek durumda kaldım. Bu dosyalardan birinin Ģuan cezamın 

infazı için sonuca gidilmektedir. Ayrıca 5 tane daha dosyam mevcuttur. Dosyalarım 

Yargıtay‟da olup hala sonuçlanmamıĢtır. Sizden talebim dernekte bulunan bir avukat 

arkadaĢın cezaevine gelmesi ve dosyalarım hakkında detaylı bilgi aktarmak istiyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Özcan Demirtuyi, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam Hayrettin Demirtuyi ile annem imam nikâhı ile evliyken 1992 yılında babam güvenlik 

güçleri tarafından (JĠTEM) öldürüldü. Biz aynı babadan 3 kardeĢiz. Babamın davası 

Diyarbakır‟da açıldı. Fakat annem ve babamın resmi nikâhı olmadığı için biz 3 kardeĢ öz 

babamın adına kayıtlı nüfusta kayıtlı değiliz. Bu nedenlerden dolayı babamın faillerinin 

yargılandığı Kulp-JĠTEM davasına müdahil olamıyoruz. Aynı zamanda 5233 Sayılı Yasa 

kapsamında “terör olaylarında öldürülenlere” bağlanan maaĢ ve iĢ imkânlarından 

yararlanamıyoruz. Bu nedenlerle, öncelikle nüfus kütüklerimizin düzeltilerek öz babam olan 

Hayrettin Demirtuyi adına yazılmamızı akabinde 52 33 sayılı yasadan yararlanmak için 

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

*05.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Alan, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Mazlum ALAN 3.5 sene Erzurum Cezaevinde kaldı. Oğlum Erzurum Cezaevinden sonra 

Midyat Cezaevine nakledildi. Burada 2.5 ay kaldıktan sonra Van F Tipi Cezaevine isteği 

dıĢında gönderildi.  Oğlum bu sürgünler nedeni ile açlık grevine baĢladı. 04.06.2015 günü 

oğlumu ziyaret ettiğimde sağlık durumunun ve psikolojisinin hiç de iyi olmadığını gördüm. 

Oğlum Midyat Cezaevinde revire çıktığı sırada yanında bulunan görevli astsubay dosyasına 

bakarak „ sen çok suç iĢlemiĢisin‟ diye çıkıĢarak kelepçesini bastırmıĢ ve kötü muamelede 
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bulunmuĢtur. Oğlum en son Midyat Cezaevinden Van M Tipi Kapalı Cezaevine 

gönderilmiĢtir. Oğlum Mazlum ALAN‟ın annesinin rahatsızlığı nedeni ile ( sağlık raporu ekte 

sunulmuĢtur) görüĢüne gidip gelememekteyiz. Oğlumun cezaevinde yaĢadığı sıkıntılar, sağlık 

ve psikolojik durumunun kötü olması, annesinin sağlık durumunun görüĢe gidip gelmemize 

engel olması nedeni ile Diyarbakır, Siverek, Mardin veya Diyarbakır‟a yakın herhangi bir ile 

naklinin sağlanmasını talep ederim.” ( Nakil için gerekli masraflar tarafımdan ödenecektir.) 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*16.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Piruzhan Aslan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Abdi Aslan, yaklaĢık olarak 36 gündür evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber 

alamadık. ArkadaĢı PKK‟ye katılım sağladığını söyledi. Oğlum 14 yaĢında ve kendisi küçük 

olduğu için iradesiyle bu kararı veremez. Oğlumun geri gönderilmesini istiyorum. Sizlerden 

gerekli olan yerlere çağrıda bulunmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*16.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Veysi Karadeniz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Benim oğlumu yaklaĢık 2 aydır (17/4/2015) Ġzmir Buca Ġnzibat Merkez Komutanlığında 

askerlik yapmaktadır. Oğlumla hemen her gece telefonla görüĢüyorduk. Oğlumla en son 

11.06.2015 tarihinde gece telefonla konuĢtuğumda bana herhangi bir sıkıntısı olmadığını 

söyledi. 12 Haziranda aradığımda ulaĢamadım. Araya hafta sonu girdi ancak 12-13-14 

Haziranda aradığımda da ulaĢamadım.  15.6.2015 günü ağabeyi askerlik Ģubesinden onu 

sormasına rağmen kendisine ilgilenen olmayınca Buca Ġnzibat Komutanlığına gitti. Kendisine 

“kardeĢini baĢka yere yolladık” demiĢler ancak nereye gönderildiğini bilmiyoruz. Abisi 

çevrede araĢtırdığında inzibat merkezinin karĢısındaki bir bakkal, ona “kardeĢinin çantasını 

baĢka bir asker 1 saat sonra alacağım diyerek Cuma günü bize bıraktı, kendisi gelmeyince 

burada kaldı” demiĢtir. Çanta Ģu an polistedir. Oğlumdan 12.6.2015 tarihinden beri haber 

alamıyoruz. Denizli‟ye gönderildiğini söylediler ancak orayı aradığımızda bu isimde bir 

asker olmadığını söylediler ve bir sonuç alamadık.  Oğlumun hayatından Ģüphe ediyorum. Bu 

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

*16.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Recep Akbulut, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam olan Veysi Akbulut, 05.06.2015tarihinde Halkların Demokratik Partisi‟nin 

Diyarbakır‟da düzenlediği seçim mitingine katıldı. Bu mitingde meydana gelen bombalama 

olayındaki ikinci patlamada yaralandı. Bu bombanın içine yerleĢtirilen bilyelerden bazıları 

babamın sol ayağına isabet etti. Bu bilyelerin isabet etmesi sonucunda sol ayağında kırık 

meydana geldi ve ameliyata aldılar. Ancak ameliyat edilmesine rağmen ayağındaki bilyeler 

çıkarılamadı. Babam Ģuan evde ve sol ayağı alçıdadır. Bu patlamanın faili olarak bilinen ve 

tutuklanan O.G ve bu patlamaya neden olan, bu patlamada ihmali bulunan kiĢilerden 

Ģikâyetçiyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*22.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Selma Aslan, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

aslen Suriye vatandaĢı olup, ġuanda Diyarbakır ilinde ikamet etmekteyim. EĢim Bülent 

ASLAN, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. 

EĢim ile cezaevinde görüĢebilmek için Bakanlığınızın izni gerekmektedir. ġu anda Diyarbakır 

D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmakta olan eĢim Bülent ASLAN 

ile görüĢebilmem için gerekli iznin verilmesini talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*23.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Haziran ayında akrabamı ziyaret etmek için Suriye‟ye gittim. DönüĢte bana pasaport 

kanununa muhalefet nedeniyle 1200 TL para cezası verildi. Bu cezayı ödeyecek durumum 
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yoktur. Cezamın iptali için sizden hukuki destek sunmanızı istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 
 

*23.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fatma Maçin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Fırat Maçin, yaklaĢık 5 yıldır Ġzmir/ġakran 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde 

bulunmaktadır. Ben Diyarbakır‟da ikamet ediyorum. 65 yaĢındayım ve birçok hastalıkla 

mücadele diyorum. Bu hastalıklarımın baĢında tansiyon ve kalp hastalığım mevcuttur. Hem 

yaĢlı hem de hasta olduğum için ve maddi imkânlarım el vermediğinden dolayı 2 yıldır 

oğlumu ziyarete gidemiyorum. Bu nedenle oğlumun Siverek veya Diyarbakır ġanlıurfa veya 

Batman illerinden birine naklinin sağlanmasını talep ediyorum. Ayrıca gerçekleĢecek nakilde 

tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtirim. Bu konuda hukuki destek 

sağlamanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*26.06.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ebul Hüda Yüksel, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Hamit Yüksel (kod adı: Dr. Rezan ) 1993 yılında PKK‟nin dağ kadrosuna katıldı. 

Kendisinden uzun süre haber alamadık. YaklaĢık 15 gün önce, oğlumun kırsaldan arkadaĢı 

olan Ali Ġhsan, Kulp‟lu bir gerilla‟nın ablası ile görüĢtüm. KardeĢinin de içinde bulundu ve 

benim doktor oğlumda olduğu, bunların dıĢında bir arkadaĢlarının da yer aldığı ve 1995 

yılının 6. Ayında Lice / Genç ilçesi Yol çatısında bulunan petrolün arkasında çıkan bir 

çatıĢmada yaĢamını yitirdiklerini söyledi. Akabinde oğlum ile birlikte bu 3 kiĢiyi Lice merkez 

mezarlığına getirip defnetmiĢler. Ġçlerinde Kulplu olanı ailesi mezarını açtırıp tespit etmiĢler 

ve baĢka bir mezara götürmüĢler. Benim oğlum ve Liceli olan Ali Ġhsan‟nın mezarı hala 

oradadır. Bende gidip mezarı gördüm. Lice Belediyesine gidip mezarlık listesine baktık. Fakat 

2003‟ten sonra düzenli kayıtları olduğu için 1995 yılına iliĢkin kayıtlara ulaĢamadık. Bunları 

bize anlatan Çeper köyünde kalan Feride adında bir kadındı. Ben Ģimdi o mezarda gömülü 

olanın oğlum olup olmadığının tespiti amacıyla sizden hukuki yardım talep ediyorum. Ayrıca 

mezarı açılan kiĢi benim oğlum ise, mezarını Diyarbakır‟a taĢımak istiyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*01.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hidayet Atan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Mahmut Atan, 29.07.2015 tarihinde Sur Ġlçesinde çıkan olaylarda yaralandığını bize 

orada bulan kiĢiler tarafından haber verildi. Olayın olduğu yere gittik. Polisler izin vermedi. 

Ortalık sakinleĢince olay yerine tekrar gittiğimizde yaralıları polis götürüyordu. Biz devlet 

hastanesine gittik, oradan Üniversiteye götürdüklerini söylediler. Üniversiteye gittiğimizde 

görüĢtürmediler. Oğlumun durumu ve hayati tehlikesi var, tedavisi daha yapılmadan polisler 

ısrarla bu haliyle soruĢturmaya götürmek istiyorlar. Oğluma bir Ģey olursa sorumluları 

polislerdir. Ve onlardan Ģikâyetçi olacağımı söylemek istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*01.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sevin Mamo, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

aslen Suriye vatandaĢı olup, Ģuanda Batman ilinde ikamet etmekteyim. Ağabeyim olan Ahmed 

Mamo, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. 

Ağabeyim ile görüĢebilmem için Bakanlık izni gerekmektedir. Diyarbakır D Tipi Kapalı 

Cezaevinde tutuklu bulunan Ağabeyim Ahmed Mamo ile cezaevinde görüĢebilmesi için 

kardeĢim Mazlum Mamo adına da gerekli iznin verilmesini talep etmekteyim.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*02.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fuat DemirtaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Nihat DEMĠRTAġ, 2011 yılından beri Rize L Tipi Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. Annem ve babam hem yaĢlılıktan hem de sağlık sorunlarından dolayı kardeĢimin 
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görüĢüne gidememektedirler. Rize L Tipi Cezaevinin mesafe olarak ikamet ettiğimiz il olan 

Diyarbakır‟dan çok uzak olması ve maddi olarak imkânlarımız elvermediğinden dolayı annem 

ve babam kardeĢimi göremedikleri için çok üzülüyorlar. BelirtmiĢ olduğum hususlar 

çerçevesinde kardeĢimin Diyarbakır, Mardin ve Siverek illerinden birine naklinin 

sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*02.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Herdem Tantekin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mustafa Ġmdat Tantekin, 2010 yılının ġubat ayında Bağlarda gözaltına alındı ve 

çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Oğlum ilk olarak Diyarbakır D Tipi 

Kapalı Cezaevinde cezasını infaz ediyordu. En son 2012 yılında Trabzon E Tipi Kapalı 

Cezaevine sevk edildi. Oğlumun mesafe olarak ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır‟dan çok 

uzak olması ve maddi olarak imkânlarımız elvermediğinden dolayı yılda sadece bir kez 

görüĢüne gidebiliyorum. Oğlumun görüĢüne gidemediğim için annesi olarak çok üzülüyorum. 

Oğlumun görüĢüne gidemediğimden dolayı hem bende hem de oğlum da psikolojik çöküntü 

yaĢamaktadır. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde oğlumun Batman, Mardin ve ġırnak 

illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*07.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Faruk ÇağıĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Kutsi ÇağıĢ, yaklaĢık 4 yıldır Kocaeli/Kandıra 2 F Tipi Cezaevinde hükümlü 

olarak kalmaktadır. Ben Diyarbakır‟da oturmaktayım. Maddi imkânsızlıklardan dolayı 

kardeĢimi, ne ben ne de ailem uzun zamandır ziyaretine gidemiyoruz. Onu ziyarete 

gidemediğimiz için kardeĢim de kendini çok yalnız hissetmekte ve psikolojisini etkilemektedir. 

BelirtmiĢ olduğum hususlardan dolayı kardeĢimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline veya 

Mardin, Batman, Siverek gibi yakın yerlere naklinin yapılmasını talep etmekteyim. 

GerçekleĢecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtirim.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*07.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Faik Durmaz, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Saffet Durmaz, yaklaĢık 2 yıldır Ankara/Sincan F Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü 

olarak kalmaktadır. Diyarbakır‟da oturmaktayım. Akciğer kanseriyim, doktorlar tedavimin 

mümkün olmadığını söylediler. Oğlum %90 özürlü raporu verdiler. Bu nedenle oğlumu 2 yıl 

içinde hiç ziyaret edemedim. Ġsteğim oğlumu Ankara‟da ziyaret etmek istiyorum. BelirtmiĢ 

olduğum hususlardan dolayı oğlumun ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline veya Mardin, Batman,  

gibi yakın yerlere naklinin yapılmasını talep etmekteyim. GerçekleĢecek nakilde tüm yol 

masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtirim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanım Biçimli, Ģu beyanlarda bulundu: “ Biz 

Stokholm‟de doğduğumuzdan dolayı Ġsveç vatandaĢıyız. ġuan tatil amaçlı kısa süreli 

Türkiye‟de bulunmaktayız. Dayımız olan ġahım BĠÇĠMLĠ Ankara Sincan F Tipi Cezaevinde 

kalmaktadır. Bizler dayımız olan ġahım BĠÇĠMLĠ‟yi cezaevinde görüĢebilmek için bakanlık 

izni gerekmektedir. Dayımla cezaevinde görüĢebilmem için gerekli görüĢ ve iznin verilmesini 

talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Rustem Ay, Ģu beyanlarda bulundu: “ġu anda 

yargılandığım dosyadan dolayı cezaevinde yatmaktayım. Benimle ilgisi olmayan olaylardan 

dolayı cezaevinde hukuksuz bir Ģekilde bulunmaktayım. Bu olayların açığa çıkması ve 

aydınlatılması için sizden bir hukukçu ile görüĢmek istiyorum. Bu konuda bana yardımcı 

olmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*10.07.2015 tarihinde Ģubemize Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Murat 

Al, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben, konut dokunulmazlığını ihlal etme, para ve resmi belgede 

sahtecilik, bina içinde muhafaza altına alınmıĢ olan eĢya hakkında hırsızlık, birden fazla kiĢi 

ile tehdit suçundan dolayı Siverek 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 13 yıl 33 ay ceza 

verildi. Ben bütün bu suçları kabul etmiyorum. Bir kez daha mahkemenin beni dinlenmesi 

talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*10.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Selma Aslan, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

aslen Suriye vatandaĢı olup, ġuanda Diyarbakır ilinde ikamet etmekteyim. EĢim Bülent 

ASLAN, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. EĢim 

ile cezaevinde görüĢebilmek için Bakanlığınızın izni gerekmektedir. ġu anda Diyarbakır D 

Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmakta olan eĢim Bülent ASLAN ile 

görüĢebilmem için gerekli iznin verilmesini talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*14.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Behice Tanrıverdi, Ģu beyanlarda bulundu: 

“03.07.2010 tarihinden beri tutukluyum. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 

yargılandım. Hiçbir somut delil olmadığı halde 2013 yılına kadar mahkemem devam etti. Özel 

yetkili mahkemelerin kalkmasıyla beraber dosyam ġırnak-Cizre arasında yine Diyarbakır‟a 

gitti-geldi. Daha sonra KahramanmaraĢ 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu dosyanın 

bu beĢ yıl süreç içerisinde bulunduğum bütün mahkemelerde hukuka aykırı olarak hiçbir 

Ģekilde ifadelerim alınmadı. Bu hukuk dıĢı politikaların son bulmasını talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*20.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġsmail Atabay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Pakize Atabay (Nupelda) 1993 yılında PKK Saflarına katıldığını öğrendik. 

Bu süre içerisinden bir daha haber alamadık. En son 1994 yılında basında çıkan habere 

göre; Genç-Lice arasında güvenlik güçleri ile çıkan çatıĢmada kardeĢimin yaĢamını 

yitirdiğini öğrendim. Yaptığımız araĢtırmaya göre Bingöl ilçesine bağlı Zıtke bölgesinde 

olduğudur. Daha önce derneğinize baĢvuruda bulunan Hacı Sarı isimli baĢka bir baĢvurucu 

da o bölgede çıkan çatıĢmada oğlu Tuncay Sarı‟nın da yaĢamını yitirdiğini söyledi. Aynı 

çatıĢma da benim kardeĢimde olduğundan dolayı birçok bilgi bu Ģahısta mevcuttur. Hacı 

Sarı‟nın anlatımına göre derneğinize baĢvurmuĢ ve dosyasının burada olduğunu, dosyada 

bazı fotoğrafların olduğunu ve bunların arasında kız kardeĢimin de olduğunu söyledi. Dosya 

da bulunan fotoğraflara bakmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*21.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hüseyin Aslan, Ģu beyanlarda bulundu: “ Bir 

komplo sonucu yaklaĢık olarak 5 yıldır cezaevinde bulunmaktayım. Hasta tutsaklar listesinde 

olmama rağmen ve serbest bırakılmam gerekirken hala cezaevinde tutuluyorum. Bu 

nedenlerden dolayı 1 günlük açlık grevine baĢlayacağımı söylemek istedim. Bu konuda 

haberdar olmanızı istedim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*21.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadriye Kaya, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Gani ĠZ ile yaklaĢık 16 yıldır imam nikâhıyla evliyim. Resmi nikâhlı olan eĢiyle beraber 

yaĢıyordum. Benim 15, 13 ve 16 yaĢında 2 oğlum ve 1 kızım var. Evlendiğimden beri eĢimle 

geçinemiyoruz. Son zamanlarda da bu sorunlar arttı. EĢim ile resmi nikâhlı olmama rağmen 

bana ve çocuklarıma tazminat parası verilmiyor. Benim yasal güvencem olmadığı için eĢim en 

son bana  “elinden geleni yap, zaten resmi nikâhın yok” diyerek beni evden kovdu. Bende 

çocuklarımı alıp ablama geldim. EĢimden ayrılmak istiyorum. Çocuklarım nüfusta benim ve 
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eĢimin üzerine kayıtlıdır. Çocuklarım benimle kalmak istiyor. Ancak benim onlara bakacak 

gücüm yok. Bu nedenle kocamın, en azından çocuklarıma bakmasını istiyorum. Bu konuda 

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

 

*22.07.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Huriye Mutlu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Mahsun DEMĠR, yaklaĢık olarak 4 yıldan beridir cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. Oğlum bu süre içerisinde birçok cezaevinde cezasını infaz ediyordu. YaklaĢık 

olarak 3 aydan beri de Samsun/Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Samsun/Bafra T 

Tipi Kapalı Cezaevinin mesafe olarak ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır‟dan çok uzak olması 

ve maddi durumumuz elvermediğinden dolayı oğlumun görüĢüne gidemiyorum. Maddi 

durumum oldukça kötü olduğundan verilen yardımlarla yaĢamımı idame ediyorum. Bunun 

yanında da birçok hastalığım mevcuttur. Hastalıklarımın baĢında kan kanseri, tansiyon,  

Ģeker ve bel fıtığı olduğundan dolayı uzun yolculuklara çıkamıyorum. Oğlumu 

göremediğimden dolayı üzüntü nedeniyle hastalıklarım daha da artıyor. BelirtmiĢ olduğum 

hususlar çerçevesinde oğlumun Diyarbakır, Batman ve Siverek illerinden birine naklinin 

sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*31.07.2015 tarihinde Ģubemize Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Cihan 

Ulalı, Ģu beyanlarda bulundu: “Daha önce Adalet Bakanlığına yazmıĢ olduğum nakil 

baĢvurularım defalarca ret edildi. Sizden talebim adıma gerekli nakil iĢlemlerini yapmanızı ve 

tarafıma bildirmenizi istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*01.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saadet Ġçözlü, Ģu beyanlarda bulundu: 

“01.08.2015 tarihinde sabah saat 06.00 civarında uyandığımda dıĢ kapımızın aralıklı 

olduğunu gördüm. Bende eve hırsız girdiğini zannettim. Evin odalarına bakmaya baĢladım. 

En son kızım Meral‟ın odasına girdim ve kızımın yatakta olmadığını fark ettim. Evden 

giderken bana ait telefonumu da (0531 354 96 26) alarak evden çıkmıĢ. Tüm aramalarımıza 

rağmen bulamadık. Bağlar karakoluna baĢvurduk. Telefonumun takibe alınmasını istedik. 

Ancak pazartesi olabilir dediler. Kızımın biran önce bulunulmasını ve bize teslim edilmesini 

istiyorum. Bu konuda destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*05.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa Yıldız, Ģu beyanlarda bulundu: “5 

Haziran günü HDP‟nin Ġstasyon meydanındaki mitingine katıldım. Mitingin sonlarına doğru 

trafonun yanında duruyordum. O anda büyük bir patlama oldu. Ben bir anda kendimi kanlar 

içinde gördüm. Ayrıca çevremde çok sayıda yaralı ve ölen insanlar gördüm. Yaram sıcak 

olduğundan dolayı pek fazla acı hissetmiyordum. O esnada yaralanan insanlara yardım 

etmeye çalıĢtım. Yanımdaki yaralı olan arkadaĢımı ve ben ambulans ile bizi Dicle Üniversitesi 

AraĢtırma Hastanesine götürdüler. Hastanenin acil servisinde bulunan personeller ilk 

müdahalede bulundular. Elim ve bacağımdaki parçaları müdahale sonucunda çıkardılar. 

Birkaç gün hastanede kaldıktan sonra beni taburcu ettiler. Tedavimi evde yapmaya devam 

ettim. Hastane bana 10 günlük iĢ göremez raporu verdi. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*06.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zübeyde Tamir, Ģu beyanlarda bulundu:  

“Oğlum olan Ahmet TAMĠR, yaklaĢık olarak 22 yıldır cezaevinde hükümlü olarak 

bulunmaktadır. ġuanda da Konya/Karaman Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir.  

Oğlum ile 3 yıldan sonra yani Bayramda ilk kez görüĢüne gidebildim. Ben hastayım ve birçok 

hastalığım mevcut olup raporum ekte sunulmaktadır. . Maddi durumumuz iyi olmadığı için 

oğlumun görüĢüne gidemiyorum. Annesi de ağır hasta olduğu için oğlumuzu görme 
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imkânımız bulunmamaktadır.  Gerek maddi imkânsızlıklar gerek sağlık sorunları yüzünden 

oğlumu cezaevinde ziyarete gidememekteyim. Bu durum bizi çok üzmektedir. Oğlum 

ailesinden mahrum kalmaktadır. Bu nedenlerle oğlumun Siverek, ġırnak ve Mardin illerinden 

birine naklinin sağlanması için gereğinin yapılmasını talep ederim.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*11.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran YaĢar Özalp, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım 

Gülcan Özalp, 05.06.2015 tarihinde Ġstasyon Meydanındaki HDP Mitingine katıldı. YaĢanan 

patlamada sol ayağından yaralandı. ġuan evde tedavisini devam ediyoruz. Rahatlıkla 

yürüyebiliyor. Ancak ayağında Ģarapnel parçaları halen duruyor. Biz Ģikâyetçi olmadık. 

Ancak 2 gün önce evimize polisler geldi ve kızımı ifadeye çağırdılar. Ne için çağırdıklarını 

bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*17.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulaziz Çerçel, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kızım olan Elif Çerçel, 05.06.2015 günü HDP‟nin yaptığı mitinge katıldı. Mitingde meydana 

gelen patlamada yaralandı. O günden beridir tedavi görüyor. Ama kızım Ģuan tam olarak 

iyileĢmiĢ değil. Halen psikolojik sorunları var. Böbreğinde ve dalağında sorun var. Raporu 

iliĢiktedir. Sizden ricam kızımın hakkını korumanızdır. Dava açtık, davamız devam ediyor. 

Sizden bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*19.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hüseyin Salih, Ģu beyanlarda bulundu: 

“18.08.2015‟te Nusaybin Afad kampında kalan ġengalden gelenlere ikamet belgesi vermek 

için 55 lira istemiĢler. Olanlar yaptırmıĢ, parası olmayanlar yaptırmamıĢlar. Bunun üzerine 

kargaĢa yaĢanmıĢtır. Ayrıca bir polis arabası bir çocuğa çarpmıĢ onunda vücudunda kırıklar 

oluĢmuĢtur. Bundan kaynaklı olarak kamp sakinleri ile polis arasında taĢlı, gazlı ve su 

fıĢkırtarak olay yaĢanmıĢtır. Kamp sakinleri çocuk, kadın ve yaĢlı insanlar etkilenmiĢtir. 

Bunun yanında baygınlıklar yaĢanmıĢtır. Arabanın çarpmıĢ olduğu kız Ģuanda Mardin Devlet 

Hastanesinde yatmaktadır. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*24.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Netice Zuğurli, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Alaaddin Semir Zuğurli, Ģuanda Kocaeli Kandıra Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. Kocaeli ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması, 

ekonomik koĢullarımızın uygun olmaması, nedeni ile oğlumu görmeye gitmem mümkün 

olamamaktadır. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz 

Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Batman, Siverek cezaevlerinden birine naklinin 

sağlanmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*28.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sedat Özden, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Elazığ‟da üniversite öğrencisiyim. 05.06.2015 tarihinde Diyarbakır Ġstasyon meydanındaki 

HDP mitingine katıldım. Mitingdeki patlama sırasında yaralandım. Sağa ayağımın birçok 

yerinde kırık var. Bu nedenle ayağım alçıya alındı ve bu süre içinde evden çıkamadım. 

Ayağım hala sarılı ve değnekle yürüyorum. Bu dönemde okuluma da devam edemedim. Bu 

bombanın patlamasında maddi ve manevi zarar gördüm. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*28.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Süleyman Selçuk, Ģu beyanlarda bulundu: 

“05.06.2015 tarihinde Diyarbakır Ġstasyon meydanındaki HDP mitingine katıldım. YaĢanan 
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patlamada ayağımdan yaralandım. Daha sonra hastaneye kaldırıldım. Ayaküstü tedavi 

edildikten sonra taburcu edildim. ġuan evimde tedavimi sürdürmekteyim. Bana bunu 

yapanlardan davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*31.08.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Natık Akdeniz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Münir Akdeniz, bundan yaklaĢık olarak 3 ay önce 10.06.2015 tarihlerinde 

evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. KardeĢimin psikolojik sorunu vardı. 1 ay hastanede 

tedavi gördü ama düzelmedi. Bazen kendini kaybediyor ve ne yaptığını bilmiyor. YaklaĢık 20 

gün önce ablasını aramıĢ, beni merak etmeyin demiĢ. Ablam yaklaĢık 25 gün önce karakola 

kayıp diye bildirimde bulundu. Karakol bize kardeĢimin YPG Saflarına katıldığını söyledi. 

Ama ben buna inanmıyorum. Çok zor durumdayız. KardeĢimi ailesi olarak çok merak 

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

 

*04.09.2015 tarihinde Ģubemize baĢvuran Selma Aslan, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

aslen Suriye vatandaĢı olup, ġuanda Diyarbakır ilinde ikamet etmekteyim. EĢim Bülent 

ASLAN, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. EĢim 

ile cezaevinde görüĢebilmek için Bakanlığınızın izni gerekmektedir. ġu anda Diyarbakır D 

Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmakta olan eĢim Bülent ASLAN ile 

görüĢebilmem için gerekli iznin verilmesini talep etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)                   
 

*15.09.2015 tarihinde Ģubemize Siverek/ġanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran 

Tabir TutuĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Daha önce yargılandığım bir suçtan dolayı hükümlü 

olarak cezaevinde bulunmaktayım. Bu süre içerinde eĢim tarafından boĢanma davası açıldı.  

Ben bu kesinleĢen suça yeniden itiraz etmek istiyorum. Bu konuda bana hukuki bilgi 

verirseniz sevinirim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

 

 

 

 

 


