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DEĞERLENDĠRME 
 
 2013 yılının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hak Ġhlalleri Raporu‟nu açıklamak üzere bir 

aradayız.  

2013 yılında hak ihlalleri konusunda önceki yıllara nazaran önemli düĢüĢler yaĢanmıĢtır. Ancak 

sorunların çözülmesi konusunda gerekli adımların atılmamasından kaynaklı olarak hak 

ihlallerinde bazı artıĢların da olduğunu söyleyebiliriz. KuĢkusuz 2013 yılının baĢında silahlı 

çatıĢmalardan kaynaklı yaĢamını yitiren 29 kiĢi dıĢında çatıĢmalardan kaynaklı yaĢam hakkı 

ihlalinin olmaması önemli bir geliĢmedir. Bu geliĢme 21 Mart Newroz‟uyla birlikte baĢlayan 

çatıĢmasızlık sürecinin bir ürünüdür. Ancak, çatıĢmasızlık sürecinin sürekli barıĢa evrilebilmesi 

konusunda hükümetin ciddi bir çaba içinde olduğunu söyleyemiyoruz. 

ÇatıĢmalar nedeniyle yaĢam hakkı ihlalleri yaĢanmasa da, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara 

müdahalesi ve halka yönelik saldırıları sonucu yaĢam hakkı ihlalleri davam etmiĢtir. Nitekim 

Aralık ayı içerisinde Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde yapılmak istenen bir toplumsal gösteride 

ReĢit ĠĢbilir, Veysel ĠĢbilir ve Bemal Tokçu‟nun polis kurĢunlarıyla katledilmesi baĢta olmak 

üzere yıl içerisinde güvenlik güçleri tarafından veya faili meçhul cinayetler sonucu 28 kiĢi 

yaĢamını yitirmiĢtir. Yine Türkiye‟nin genelinde Gezi Parkı olaylarıyla birlikte 6 kiĢi polisin 

Ģiddeti sonucu yaĢamını yitirmiĢtir. Bu da, Devletin Kürt sorununa, hukukun üstünlüğüne ve 

demokrasiye yaklaĢımının halen çok geride olduğunu yansıtmaktadır.  

 

2013 yılında yaĢam hakkı ihlalleri dıĢında birçok alanda ihlallerin yaĢandığını görmekteyiz. 

ĠĢkence yasağı ihlalleri, adil yargılanma hakkı ihlalleri, keyfi ve uzun süren tutuklamalar, düĢünce 

ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, cezaevlerinde yaĢanan hak ihlalleri, toplanma ve gösteri 

hakkına yönelik müdahaleler, kadına yönelik Ģiddet, çocuk hakları, çevre ve ekoloji sorunları, 

ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar, din ve vicdan özgürlüğüne yönelik engeller gibi baĢlıklar 

öne çıkan ihlal konuları olmuĢtur.   

 

2013 yılında cezaevlerinde yaĢanan hak ihlalleri artarak devam etmiĢtir. Cezaevlerindeki hak 

ihlallerinin artıĢının temel kaynağı devletin yaĢanan sorunları görmezden gelmesi, yapılan 

baĢvurulara karĢılık vermemesi ve ceza infaz yasalarının uluslararası hukuk mevzuatından çok 

uzak olmasından kaynaklanmaktadır. Tespitlerimize göre yıl içerisinde bölgemizde cezaevlerinde 

6 mahpus yaĢamını yitirmiĢtir. Halen Türkiye cezaevlerinde 550‟ye yakın ağır hasta mahpus 

bulunmaktadır. Cezaevinde tedavisi yapılamayacak derecede olan ölüm sınırında bulunan 163 

hasta mahpus tahliye edilemeyerek, cezaevinde ölmeleri beklenmektedir. Cezaevlerinde ayrıca 

iĢkence ve kötü muamele, sevk ve sürgünler, tecrit ve izolasyon, fiziki koĢullar gerekçe 

gösterilerek mahpusların çeĢitli haklardan mahrum bırakılmaları gibi çok sayıda ihlal 

yaĢanmaktadır. Özellikle uzak cezaevlerine yapılan sürgünlerle sadece mahpuslar değil, aileleri de 

cezalandırılmaktadır.  

 

Cezaevlerine yönelik ihlaller baĢlığında değinmemiz gereken bir önemli konu da Ġmralı 

Cezaevi‟ndeki uygulamalardır. PKK Lideri Abdullah Öcalan‟a yönelik tecrit uygulaması 2013 

yılında da devam etmiĢtir. Sürecin baĢlaması ile birlikte bazı heyetler ile görüĢmesi sağlanmıĢ olsa 

da avukatları ile görüĢtürülmemiĢ olması hukukun ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir. 

15 yıldan bu yana ağırlaĢtırılmıĢ bir tecrit ortamında tutulan Öcalan‟ın bu koĢullarda tutulması 

hukuki olmayıp gayri insanidir. Kürt meselesinin çözümünde önemli bir aktör olduğu son barıĢ 

süreciyle birlikte tüm kesimler tarafından kabul edilen Sayın Öcalan‟ın barıĢ sürecindeki rolünü 

oynayabilmesi için üzerindeki tecride son verilmesi gerekmektedir.  

 

Geride bıraktığımız 2013 yılında da devlet Türkiye‟deki kayıplar, toplu mezarlar ve faili meçhul 

cinayetler gerçeği ile yüzleĢmekten kaçınmıĢtır. Yine bir insanlık ayıbı olan toplu mezarlar 

usulüne uygun açılması talepleri görmezden gelinmiĢ, kayıpların akıbeti araĢtırılmamıĢtır. Buna 

karĢılık savaĢta yaĢamını yitiren PKK‟liler için yapılan mezar ve mezarlıklar tahrip edilerek, 

halkın dini ve örfi değerleri ayaklar altına alınmıĢtır.  
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90‟lı yıllarda devlet görevlilerince iĢlenen cinayetlerle ilgili etkin soruĢturma yürütülmezken, 

dosyalar zaman aĢımına terk edilerek, failler cezasız bırakılmaya devam etmiĢtir. Bu dönemde 

iĢlenen cinayetler ile ilgili açılan Lice Katliamı davası gibi bir iki dava da buradan nakledilerek, 

Kürtlere katillerinden hesap sorması dahi çok görülmüĢtür. Bölgemizde yapılan katliam ve 

cinayetlerin cezasız bırakılmasının bir örneği de Roboskî katliamında verilen takipsizlik kararıdır. 

Bu da yetmezmiĢ gibi, Roboskîli aileler üzerinde sistematik bir baskı politikasının uygulanması, 

katliamın “kaçınılmaz bir hatadan” kaynaklanmadığının baĢka bir delilidir.  

 

ġunu tekrarlamakta yarar görüyoruz; toplumsal barıĢ, ancak geçmiĢle yüzleĢme ile sağlanabilinir. 

Bu nedenle öncelikle geçmiĢte yaĢanan kirliliklerin ortaya çıkması için vakit kaybetmeden 

Hakikatleri AraĢtırma ve Adalet Komisyonu‟nun kurulması gerektiğini tekrardan belirtmek 

istiyoruz. Böylesi bir komisyonla devlet arĢivlerini açarak geçmiĢte yaĢananlar açığa çıkarılmalı, 

iĢlenen insanlık suçlarından hesap sorulmalı, kaybedilenlerin akıbeti ortaya çıkarılmalıdır.  

 

2013 yılında hak ihlallerinde meydana gelen azalmanın temel sebebi, Türkiye‟deki 

demokratikleĢmeden kaynaklı olmadığını, barıĢ umudu ile sağlanan çatıĢmasızlık ortamından 

kaynaklandığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Zira çözüm süreciyle birlikte demokratikleĢme ve 

hukukun üstünlüğünü sağlayıcı tek bir yasal düzenleme yapılmıĢ değildir.  

DemokratikleĢmenin hayata geçirilebilmesi ve hak ihlallerinin son bulması için demokratik, 

katılımcı sivil bir Anayasa‟nın yapılması, anti demokratik yasaların değiĢtirilmesi ve yasaları 

uygulayacak tarafsız ve bağımsız bir yargı mekanizmasının oluĢturulması gerekmektedir. Ancak 

Türkiye halen askeri cuntanın çıkardığı Anayasa ve yasalarla yönetilmektedir. Antidemokratik 

yasalarla yönetilen Türkiye‟de yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı her zaman tartıĢmalı 

olmuĢken, özellikle de bölgemizde tarafsız bir yargının hiçbir zaman olmadığını rahatlıkla 

söyleyebiliriz.  

Cumhuriyet tarihi boyunca devlet içerisindeki farklı yapılanmalar yargıyı her zaman kendi 

çıkarları için kullanılmıĢtır. 17 Aralık operasyonuyla birlikte hukukun ve yargı organlarının nelere 

alet edildiği bir kez daha kamuoyu tarafından net bir Ģekilde görülmüĢtür. Meclis‟te çoğunluğu 

elinde bulunduran AKP iktidarı, tarafsız ve bağımsız bir yargı mekanizması oluĢturacağı yerde 

yargıyı kendine bağlayarak, sadece el değiĢtirmesini sağlamaya çalıĢmaktadır. Ġnsan haklarının 

temel güvencesi tarafsız ve bağımsız yargı organlarıdır. Bağımsız bir yargı mekanizmasının 

oluĢturulması için de tepkisel değiĢikliklerden ziyade, toplumun tüm kesimlerinin üzerinde 

uzlaĢacağı ve evrensel hukuk normlarına uygun değiĢikliklerin yapılması gerekmektedir.  

 

Bölgemiz yıllar boyunca çatıĢmalı ortamın büyük yıkımlarını yaĢadı. SavaĢın yarattığı tahribatları 

en derinden hisseden bölge halkı, artık acı ve gözyaĢı görmek istemediğini her fırsatta dile 

getiriyor. Ancak, onurlu bir barıĢın gerçekleĢmesi engelleme çabaları hiçbir zaman son bulmadı. 

Türkiye‟nin içinde bulunduğu kaos ortamı da çözüme dair adımları ciddi anlamda tehdit 

etmektedir. Tüm bu yaĢananlara rağmen Kürt siyasal hareketi barıĢ ısrarını sürdürmektedir. Fakat 

bunun gerçekleĢebilmesi için devletin daha ciddi adımlar atması gerektiğini bir kez daha 

vurgulamak istiyoruz.  

 

2013 yılında azalan hak ihlallerinin tamamen son bulması ve çözüm sürecinin baĢarıya ulaĢması 

için baĢta hükümet olmak üzere toplumun tüm kesimleri üzerine düĢenleri yapmalıdır. Bu 

bağlamda çözüm için atılacak tüm adımların yasal dayanağının oluĢturulması kaçınılmazdır. 

Ayrıca barıĢ sürecinin istenen sonuca ulaĢması amacıyla PKK Lideri Abdullah Öcalan‟a 

müzakereleri yürütebileceği uygun koĢullar sağlanmalıdır.  

2013 yılını geride bırakırken, hazırladığımız bu rapordaki ihlallerin son bulması dileğini 

tekrarlıyor, barıĢ ikliminin oluĢtuğu, özgürlüklerin tartıĢmasız bir Ģekilde yaĢandığı bir gelecek 

diliyoruz. 

 
ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 
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2013 YILI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU 

YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ 

  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 12 26 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 1 6 

CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 6   

FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR 

Erkek 15 1 

Çocuk   2 

TOPLAM 15 3 

YAġAMINI YĠTĠREN SIĞINMACI VE GÖÇMENLER 9 5 

RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 10 2 

POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġÜPHELĠ ÖLÜMLERĠ 

Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 12 6 

ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri 17 2 

TOPLAM 29 8 

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi 2 9 

Gazeteci   1 

Öğretmen / Öğretim Üyesi   5 

Öğrenci   18 

Sağlık ÇalıĢanı   13 

TOPLAM 2 46 

SĠLAHLI ÇATIġMALAR 

Güvenlik Görevlisi 1 7 

Silahlı Militan 28   

TOPLAM 29 7 

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

SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR 15 25 

MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR 

Erkek   4 
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Çocuk 4 9 

TOPLAM 4 13 

KUġKULU ÖLÜMLER 

Erkek 12   

Kadın 6   

Çocuk 4   

TOPLAM 22 0 

NAMUS CĠNAYETLERĠ 

Erkek 3   

Kadın 2   

TOPLAM 5 0 

ĠNTĠHAR (Erkek) 34 4 

ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN ĠHLALLER 

Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı 20 

Askeri Operasyonlar Sonucu YaĢanan Ġhlaller 1 

Koruculuk Baskısı 54 

Verilmeyen Militan Cenazeleri 33 

Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar 2 

Ölünün Hatıratına Saygısızlık 3 

Militanların Ailelerinden Tazminat Talebi 6 

Toplu Mezar Ġddiaları 

Mezar Sayısı 23 

KiĢi Sayısı 246 

Ortaya Çıkan Toplu Mezarlar 

Mezar Sayısı 5 

KiĢi Sayısı 16 

Ortaya Çıkan Gözaltında Kayıplar ve Yargısız Ġnfazlar 

Mezar Sayısı 4 

KiĢi Sayısı 9 

KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

Kadın Ġntiharları 

Ġntihar 32 

TeĢebbüs 13 
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Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar 

Ölü 33 

Yaralı/ġiddet 14 

Tecavuz 1 

Taciz 1 

Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar 

Ölü 17 

Yaralı/ġiddet 18 

Tecavuz 1 

Taciz 4 

Güvenlik Güçlerince ġiddete Uğrayan Kadınlar  

Yaralı/ġiddet 18 

Taciz 3 

FuhĢa Zorlanan Kadınlar 10 

TOPLAM 165 

ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

Çocuk Ġntiharları 

Ġntihar 14 

TeĢebbüs   

Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar 

Ölü 1 

Yaralı/ġiddet 1 

Tecavuz 1 

Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar 

Ölü 4 

Yaralı/ġiddet 8 

Tecavuz 15 

Taciz 18 

Güvenlik Güçlerince ġiddete Uğrayan Çocuklar  

Yaralı/ġiddet 28 

Tecavuz 1 

TOPLAM 91 

ĠġKENCE YASAĞI 

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

CEZALANDIRMA 

Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 20 
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Köy korucuları tarafından yapılan iĢkence ve kötü muamele 1 

Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 66 

Cezaevlerinde ĠĢkence 114 

Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 32 

Tehdit Edilenler 42 

Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 

Yaralananlar 112 

Özel Güvenlik Görevlilerinin Uyguladığı ĠĢkence ve Kötü Muamele 6 

Okulda ġiddet 2 

TOPLAM 395 

KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ĠHLALLER 

Gözaltına Alınanlar 

YetiĢkin 1149 

Çocuk 203 

TOPLAM 1352 

Tutuklananlar 

YetiĢkin 300 

Çocuk 64 

TOPLAM 364 

Ev Baskınları 677 

Örgüt Militanları Tarafından Alıkonulanlar 46 

KAYIP ĠDDĠALARI 

Diğer Kayıp Ġddiaları 15 

DÜġÜNCE ve ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 

Yasaklanan Etkinlikler 3 

Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 8 

Adil Yargılanma Hakkının Ġhlali 12 

Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller 3 

Anadilde Savunma Yasağı 92 

DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR 

SoruĢturma Sayısı  19 

KiĢi Sayısı 496 

DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR 
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Dava Sayısı  14 

KiĢi Sayısı 83 

DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR 

Dosya Sayısı  55 

KiĢi Sayısı 405 

TOPLAM 1190 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 

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

Siyasi Parti 4 

Sendika 1 

Dernek 3 

Eğitim ve Kültür Kurumu 2 

TOPLAM 10 

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

Dernek 15 

Eğitim ve Kültür Kurumu 1 

TOPLAM 16 

TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 130 

Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 10 

Açılan SoruĢturmalar 13 

Açılan Davalar 2 

Sonuçlanan Davalar 4 

TOPLAM 159 

CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER 

Sevk Uygulamaları 614 

Sağlık Hakkı Ġhlali 125 

Aile GörüĢü Engellenenler 10 

Tecrit ve Ġzolasyon 132 

Disiplin Cezası Verilenler 375 

HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler 154 

Cezaevlerinde Anadile Yönelik Ġhlaller 2 
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Cezaevlerinde Diğer Ġhaller 19 

TOPLAM 1431 

EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK ĠHLALLER 

ĠĢ Kazaları 

ĠĢ Kazalarında Ölenler 17 

ĠĢ Kazalarında Yaralananlar 28 

ĠĢten Çıkarılanlar 769 

Ġdari SoruĢturmalar 1535 

Verilen Cezalar 16 

Ücreti Verilmeyenler 900 

ĠĢe Almada ve ÇalıĢtırmada Ayrımcılık / DıĢlama 300 

TOPLAM 3565 

EĞĠTĠM HAKKINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar 232 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 33 

Okuldan Atılan Öğrenciler 19 

TOPLAM 284 

ENGELLĠ HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Ġhlali 1 

Sosyal Güvenlik Hakkı Ġhlali 1 

TOPLAM 2 

AYRIMCILIK 

Cinsel Yönelim Hakkı Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 2 

Ġnanç Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 18 

Etnik Köken Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 18 

TOPLAM 38 

DĠĞER HAK ĠHLALLERĠ 

Sağlık Hakkı Ġhlali 321 

Mülkiyet Hakkı Ġhlali 29 
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Seyahat Hakkı Ġhlali 1 

Çevre Hakkı Ġhlali 7 

Kültürel Hakların Ġhlali 1 

DĠĞER BAġVURULAR 48 

TOPLAM ĠHLAL SAYISI 10967 

 
 

Bu veriler, ĠHD Doğu -Güneydoğu Anadolu Bölge ġubelerinden, ġubemize yapılan 

baĢvurulardan ve günlük gazeteler ile internet haber sitelerinden derlenmiĢtir. Kesin 

rakamlar değildir. 

2013 YILI içerisinde Diyarbakır ġubemize toplam 345 baĢvuru yapılmıĢtır. 
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2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ AYRINTILI VERĠLER 

 

YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ 
 

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

Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)      

 

-Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 

*ġırnak Tümen Komutanlığı'nda askerlik yaptığı sırada "kaza kurĢunu" ile yaĢamını yitirdiği 

açıklanan 25 yaĢındaki Ġsmail Akça'nın, aynı birlikte görevli uzman çavuĢ E.Ġ. tarafından 

vurulduğu iddia edilmiĢti. KuĢadası'nda oturan baba Asım ve anne Munire Akça'yı geçtiğimiz 

günlerde ziyaret eden Genelkurmay BaĢkanlığı'nda görevli Tümgeneral Tayyar Süngü'nün, 

aileye Ġsmail Akça'nın yaĢamını yitirmesine neden olan kurĢunun Uzman ÇavuĢ E.Ġ'nin 

tabancasından çıktığını ve bu kiĢinin Diyarbakır Askeri Savcılığı'nın talebi üzerine 

"Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçlaması ile tutuklandığı 

bilgisi verdiği öğrenildi. Olayın nasıl meydana geldiği konusunda aileye bilgi vermeyen 

Süngü'nün gerçeğin yargılama sonucunda ortaya çıkacağını söylediği ifade edildi. 

(25.01.2013/DĠHA) 
 

*12.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet ġirin Öner, Ģu beyanlarda bulundu: 

“10.02.2013 tarihinde inĢaatta çalıĢmak üzere evimden ayrıldım. Aynı gün akĢam saat 20 

sularında eve geldim. Oğlum ġahin‟in nerede olduğunu aileme sordum. EĢim, oğlum ġahin‟in 

henüz eve gelmediğini söyledi. Oğlumun eve gelmemesi üzerine saat 22.10 sularında aramak 

için dıĢarı çıktım. Aynı gün ġehitlik Semtinde olaylar meydana gelmiĢti. Ben de olayların 

gerçekleĢtiği alan olan, ġehitlik Dörtyol‟daki yolun karĢı tarafında sol kolda bulunan yere 

gittim. Olay yerine gittiğimde dükkân darabanların da mermi izleri vardı. Orada bulunan 

insanlara ne olduğunu sorduğumda bana bir gencin polisler tarafından panzerle ezildiğini, 

panzerin gencin üzerinden geçtiğini ve gencin ġehitlik Polis Karakoluna götürüldüğünü 

söylediler. Ben de gencin ismini sorduğumda adının ġahin olduğunu söylediler. Ben hemen 

Devlet Hastanesi Acil Bölümüne baĢvurdum. Acil servisinde ġahin‟in kaydına rastladım ve 

ġahin‟in öldüğünü söyleyip beni morga götürdüler. Ben ve birkaç akrabam morga girdik. 

ġahin‟i görünce çok kötü oldum. Oğlumun sağ Ģakağında büyükçe bir morarma ve kan pıhtısı 

Ģeklinde bir iz vardı. Sol tarafında da ĢiĢkinlikler mevcuttu. Oğlumun eli ve ayağı sağlamdı. 

Sadece iki ayağının dizinin alt kısmında morluklar oluĢmuĢtu. Bizi morga bile zor aldılar. 

Otopsiye de girmemize izin vermediler. Olayın meydana geldiği yerde olayı gören 

vatandaĢlar mevcut olup, tanıklık yapabileceklerini beyan ettiler. VatandaĢların bazıları 

evlerinin penceresinden olaya Ģahit olmuĢlardır. Oğlumun vahĢi bir Ģekilde polisler 

tarafından panzerle ezilmesi sonucu ölümü nedeni ile hukuksal tüm giriĢimlerde bulunmak 

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

 

*12.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yasemin Öner, Ģu beyanlarda bulundu: “Olay 

günü evdeydim. Ġsviçre‟den kardeĢim arayarak, Diyarbakır‟da olay olduğunu ve ġahin Öner 

isimli bir gencin polisler tarafından infaz edildiğini söyledi. Bende kardeĢime isim benzerliği 

olabileceğini söyledim ancak içim rahat değildi. Amcamın oğlunu aradım ve ġahin evde mi 

diye sordum. Ġlkin evde olduğunu söylediler ancak ben ısrarla basında haber çıktığını ve 

ġehitlikte ġahin Öner isimli gencin infaz edildiğini, belirttiğini, söyledim. Bunun üzerine 

amcamın oğlu, oğlu ġahin‟i aramak üzere olay yerine gitmiĢ ve ġahin‟in akrep tipi zırhlı 

araçla ezildikten sonra karakola götürüldüğünü öğrenmiĢ. KardeĢim Ġsviçre‟den beni tekrar 

arayarak haberlerde ġahin‟in devlet hastanesine götürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine 

ġahin‟in babasını arayarak, ġahin‟i devlet hastanesine götürüldüğünü belirttim. Biz 22.00 

sularında devlet hastanesi morguna gittik, bizi morga almak istemediler. Polisler adeta etten 

duvar örmüĢlerdi. Orada bulunan polisler, ġahin‟in elinde bomba patlaması neticesinde 

öldüğünü aileye söylemiĢler. Biz de bunun üzerine ġahin‟in elbiselerini istedik. ġayet bomba 
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patlaması olsaydı elbiselerde veya vücudunun herhangi bir yerinde parçalanma ve dağılma 

olurdu. Otopsiye aileyi almadılar ve sonrada cenazeyi bize teslim ettiler. Olaya iliĢkin olarak 

olay yerinde bulunan görgü tanıkları mevcuttur. Görgü tanıkları 112‟yi arayarak olay yerine 

ambulans istemiĢler ve olayın hemen ardında olay yerine gelen ambulans, ġahin‟in karakola 

götürülmesinden kaynaklı olarak ġahin‟i olay yerinde bulamayıp, ġehitlik Karakoluna 

gitmiĢler. Karakolda yaklaĢık bir saat bekleyen ambulans, bir saatten sonra ġahin‟i alıp 

hastaneye götürmüĢler. Olaya iliĢkin görgü tanıklarını sonradan hazır edeceğiz. Bu konuda 

sizden hukuki bir sürecin baĢlatılmasını talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
     

*Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde adli bir suç nedeniyle, cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle 

arandığı ileri sürülen Nesim Yıldırım, evine gelirken polis ekibi tarafından takip edildiğini 

fark edince kaçmaya çalıĢtı. Yıldırım, kovalamaca sırasında açılan ateĢ sonucu sırtına isabet 

eden iki kurĢunla ağır yaralandı. (05.02.2013 / DHA / Cnnturk.com) 

  

*28.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvura E.K., Ģu beyanlarda bulundu: “27.03.2013 

tarihinde saat 14.00 sıralarında mahallemize (Fiskaya) yaklaĢık 12 akrep tipi araçlar ile 

geldiler. Polislerin mahallemizi arama gerekçeleri PKK‟li bir örgüt mensubunun saklandığı, 

aramayı bundan kaynaklı yapacaklarını dile getirdiler. Olayların nasıl geliĢtiğini tam olarak 

göremedik, ancak polis ekipleri arkadaĢımız olan Murat Ġzol‟a saldırmaya baĢladılar. Bunun 

üzerine Murat‟ta Dicle Nehrine doğru kaçmaya baĢladı. Polislerden biri arkadaĢımıza 

sıkmaya baĢladı. Arkasından giden polis arkadaĢımızı göremeyince geri geldi. Biz olayların 

yatıĢmasını takiben nehir kenarına gittik ancak Murat‟ı hiçbir yerde göremedik. Daha sonra 

polisler mahallemize gelerek arkadaĢımızın nehirden çıktığını bize söylediler. Dün akĢam bu 

olaylardan sonra sivil savunma ekipleri olay yerine geldiler ama hiçbir arama yapmadan 

olay yerini terk ettiler. Biz Murat‟ın hayatından endiĢe ediyoruz. Murat‟ın ailesi de olmadığı 

için biz ne yapacağımız bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)     
NOT: Polis kovalamacası sonucu kayıp olduğu belirtilen Murat ĠZOL isimli gencin cenazesi, 

Diyarbakır'da bulunan tarihi On gözlü Köprü civarında Dicle Nehri'nde su yüzüne çıkmıĢ bir 

Ģekilde 7 Nisan 2013 tarihinde bulundu. 

 

*Van‟da Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından düzenlenen 8 Mart 

mitinginin ardından polisler tartıĢtıkları Cemal IĢık isimli gence iki plastik mermi sıktı. Çenesi 

ve sırtından yaralanan IĢık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. IĢık‟ın hayati tehlikesi 

bulunmadığı öğrenildi. (04.03.2013 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde yüzlerce genç, Tekirdağ Cezaevi'ndeki açlık grevine destek vermek 

ve 23 Nisan Çocuk Bayramı protestolarında uygulanan polis Ģiddetini kınamak amacıyla, 

Yafes Mahallesi'ndeki Park Sokak'ta gösteri düzenledi. Gösteri yapıldığı sırada, gösterici 

gençlerin üzerine doğru hızla sürülen bir araç, önce 17 yaĢındaki Sinan Saltıkalp isimli genci 

ezdi. Ardından da araçtan inen iki kiĢiden birinin havaya ateĢ açtığı, diğerinin de rastgele 

etrafı silahla taraması üzerine Abdullah Onanç (40) ve eĢi Meryem Onanç (45), Özgür Tok 

(12), Nahide Ürper (32) isimli yurttaĢlar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen yurttaĢlar 

tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan 

araçla ezilen 17 yaĢındaki Sinan Saltıkalp'in durumunun ağır olması nedeniyle Batman 

Medicalpark Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. KurĢunun Abdullah Onanç'ın kolunu, eĢi 

Meryem Onanç'ın da sırtını sıyırdığı, hastanedeki tedavilerinin ardından Onanç çiftinin 

taburcu edildiği belirtildi. Göğsünden yaralanan 12 yaĢındaki Özgür Tok ve sırtından kurĢunla 

yaralanan Nahide Ürper'in (32) ise ameliyata alındı. Olay yerinde çok sayıda MKE menĢeli 

boĢ kovan bulundu. ġırnak Valiliği, 1 kiĢinin araç ile ezildiği, 4 kiĢinin ise açılan ateĢ 

nedeniyle yaralandığı olayı gerçekleĢtirenlerin polis olduğunu duyurdu. (24.04.2013 / DĠHA / 

Sabah.com.tr / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr) 
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*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saat 15.00 sıralarında Serê Gulanê Ģenliklerinden 2 arkadaĢı 

ile birlikte Silvan'a dönen Kamuran Özkan (25) yönetimindeki 21 SV 755 plakalı aracın 

polisler tarafından durdurulduğu ve henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücü Özkan'a 

polis tarafından ateĢ edilerek, bacağından yaraladığı iddia edildi. Polisler tarafından hastaneye 

kaldırılan Özkan, buradan da ifadesi alınmak üzere ilk olarak Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. AkĢam saatlerinde ise Silvan Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na sevk edilerek, ifadesi 

alındı. Özkan, ifadesi alındıktan sonra ağabeyi ile birlikte koltuk değnekleri ile adliye 

binasından ayrıldı. Yaralı Kamuran Özkan, polislerin kendilerini durdurduğunu, hiç bir Ģey 

sormadan direk silah sıktığını belirterek, "Bir Ģey sorsa ben de cevap vereceğim. Sıktıktan 

sonra ben de kaçtım. Malabadi yönünden arkamdan geliyordu. Yüksek Mahallesi yakınlarında 

dur dedi. Ben de durdum. Polis araçtan indiği gibi ayağıma tabanca ile sıktı. Bir el ayağıma 

sıktı bir elde havaya sıktı" dedi. (14.05.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

  

 *Urfa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edilen plakasız ve kasksız 

motosikletin kaza yapması sonucu yaĢamını yitiren Diyarbakır Çermik nüfusuna kayıtlı 14 

yaĢındaki Hasan Kaya'nın cenazesi Belediye Asri Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ağır yaralı 

olan 16 yaĢındaki Ömer Dağ'ın ise Balıklıgöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki 

tedavisi sürüyor. Ġtfaiye Müdürlüğü önünde motorize yunus timleri tarafından takip edilirken 

ani manevra yaparak polisi geride bırakmaya çalıĢan Ömer Dağ yönetimindeki motosikletin, 

polis ekipleri ile çarpıĢtığı ve kazada Dağ ile Kaya'nın yanı sıra polis memuru Taner Önal'ın 

da yaralandığı belirtilirken, Kaya ailesi çocuklarının polis tarafından öldürüldüğünü ileri 

sürdü.DĠHA'ya konuĢan Kaya'nın amcası Medet Kaya, yeğenini polislerin öldürdüğünü iddia 

etti. Yeğenini 2 yunus polisinin takip ettiğini aktaran Kaya, "Dün geceden beridir vali ve 

emniyet müdürü sürekli arkamızdan koĢtu. 'Basına konuĢmayın' dediler. Her gün trafik 

kazasında insanlar ölüyor; ama vali ya da emniyet müdürü hangisine gidiyor. Bizimkine 

gelmelerinin nedeni ne? Bana dediler 'Gel görüntüleri izle'. Gittim takip anı, düĢüp 

sürüklenme anı var; ama nedense motorun düĢtüğü an yok. 'Orada kamera yok' dediler. Nasıl 

oluyor da öncesi var, sonrası var ama olay anı yok. Çünkü yaralı olan Ömer demiĢ ki, 'Bize 

tekme atıp motoru devirdiler.' Savcıya ifade vermeye gittim. Savcı bana 'Çık dıĢarı polisi 

kötüleyemezsin' deyip, ifademi almadı. Otopsi raporunu bize vermediler. Davacı olacağız" 

dedi.Daha sonra olay yerinde konuĢan Kaya, "Yeğenimin kafası parçalanmıĢ. Olay yerine 

baktığınızda zaten görülüyor. Tekme atılmıĢ ve motor devrilip, sürüklenmiĢ. Arkadan silah 

sıktıkları iddiası var. Belki de yeğenimi silahla öldürdüler. Ben kaza olduğu iddia edilen 

kırmızı ıĢıkta, ıĢık ihlalinden dolayı 3 defa ceza yedim. ġimdi takip, sürüklenme görüntüleri 

var. Ama nedense olay anının görüntüsü yok diyorlar. Kısacası olayın üstünü örtmek 

istiyorlar" diye konuĢtu. (07.06.2013/DĠHA) 
 

*Diyarbakır Lice ilçesi Jandarma Alay Komutanlığı'nda askerlik yapan Erzurum'un AĢkale 

ilçesi nüfusuna kayıtlı er Muhammed Sıddık Çintimar'ın silahla vurulduğu iddia edildi. 

Çintimar ile bir asker arasında çıkan tartıĢma sonrası, tartıĢtığı askerin Çintimar'a ateĢ ettiği 

öne sürüldü. Koltuk altından vurulan Çintimar'ın, helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne 

kaldırıldığı bildirildi. Yaralı askerin durumunun ağır olduğu belirtildi. (19.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kayacık köyünde karakol yapımını protesto eden köylülere Kayacık 

Karakolu'na bağlı askerler tarafından açılan ateĢ sonucu 8 yurttaĢın yaralandığı belirtildi. 

Askerlerin ateĢ açmasının ardından yurttaĢlar ile askerler arasında baĢlayan çatıĢma sona 

ererken, askerlerin açtığı ateĢ sonucu yararlanan 3'ü ağır 5 yurttaĢ Diyarbakır Dicle 

Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakol yapımını protesto eden köylülerin inĢatta 

çalıĢtırılan iĢ makineleri ile iĢçilerin kaldığı çadırı ateĢe verdiği belirtildi. Lice Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan Medeni Yıldırım adlı yurttaĢın ise yaĢamını yitirdiği bildirildi. 

(28.06.2013/DĠHA) 
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*Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı sınıra sıfır noktada bulunan Beydoğan (ġêxsucu) köyünde 

Türkiye-Ġran sınırından akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 yurttaĢ, Türk askerleri 

tarafından vuruldu. Gece saat 23.00 sıralarında Çaldıran'a bağlı Beydoğan (ġêxsucu) 

köyünden Ġran tarafından kaçak akaryakıt getirmek amacıyla sınırı geçen Nurettin Karakoç 

(21) ve Feyyaz Karadeniz'e (20) Türk askerlerince ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu Karakoç 

yaĢamını yitirdi, Karadeniz ise ağır yaralandı. (16.08.2013 / ANF / Birgun.net) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde 23 Nisan akĢamında yolu trafiğe kapatan 

gençlerin kimlik kontrolü yaptığı sırada olay yerinden geçen ve içinde iki sivil polisin 

bulunduğu araç gençlerin üzerine silahla ateĢ açmıĢtı. Açılan ateĢ sonucu 4 kiĢi yaralanırken, 

polis aracı 17 yaĢındaki Sinan Saltıkalp isimli genci ezmiĢti. 4 aydır Batman Medicalpark 

Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında tutulan Saltıkalp, öğlen saatlerinde 

yaĢamını yitirdi. (26.08.2013 / DHA / Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak‟ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde devriye gezen polis aracından atılan plastik 

mermilerin evinin kapısında oynayan BarıĢ Baydemir adlı 10 yaĢındaki çocuğa isabet ettiği 

ileri sürüldü. Baydemir, polisin attığı plastik mermiler nedeniyle gözünün altı, baĢ ve 

bacaklarından yaralandığı belirtildi. Baydemir'in baygınlık geçirmesi üzerine polisler 

mahalleden ayrılırken, baĢına aldığı darbe ile kanlar içinde kalan Baydemir, komĢuları 

tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (19.09.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın BaĢkale ilçesi Güroluk (Elenya) köyü yakınındaki yolda sigara kaçakçılığı yaptığı 

iddia edilen bir aracı takibe alan askerlerin, açtığı ateĢ sonucu araçta bulunan Kayhan Demir, 

Erdoğan Aydın ve Orhan Bakır isimli yurttaĢlar yaralandı. Köy sakinlerinin askerlere tepki 

göstererek, taĢlarla karĢılık vermesi üzerine Özcan Kurtkan isimli bir asker gözünden 

yaralandı. Yaralılar BaĢkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (28.09.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

  
*Hakkari il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümcü Köyü yakınlarında, 

Çukurca‟dan Hakkari‟ye gelen bir minibüs Üzümcü Karakolu‟ndaki askerler tarafından 

oluĢturulan güvenlik noktasında durdurulmak istendi. ‟Dur‟ ihtarına uymadığı öne sürülen, 

içinde Yücel ErtuĢ ile Cemil Korkmaz isimli yurttaĢların bulunduğu minibüse askerler 

tarafından ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu araçta bulunan 29 yaĢındaki ErtuĢ ağır yaralandı. 

Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ErtuĢ, yapılan müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Bu sırada olay yerinde bulunan 1 uzman çavuĢun da bu sırada ağır yaralandı ve kaldırıldığı 

Hakkari Asker Hastanesi‟nde kurtarılamadı. Minibüste bulunan Cemil Korkmaz ise gözaltına 

alındı. Hastaneye gelen ĠHD Hakkari ġube BaĢkanı Ġsmail Akbulut, " Geçimli Karakolu‟nda 

durduruluyor. Yoluna devam eden araç, bu kez de Üzümlü Karakolu‟nda tekrar durdurulmaya 

çalıĢılırken yüksek mevzilerden ateĢ açılıyor. Bu sırada yolda aracı durdurmaya çalıĢan 

uzman çavuĢ ile minibüste bulunan sivil yurttaĢ ağır yaralanıyor. ErtuĢ ile uzman çavuĢ, 

kaldırıldıkları hastanelerde de hayatlarını kaybediyor. Bu tamamen yargısız infazdır" 

açıklamasında bulundu. (02.11.2013 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr) 

 

*BDP Genel Merkezi‟nin çağrısı üzerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Nusaybin-QamıĢlo 

sınır hattında örülen duvar inĢaatı protesto amacıyla düzenlenen ve on binlerce kiĢinin 

katıldığı mitingin ardından, sınıra doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli 

su ile müdahalede bulundu. YurttaĢlarında müdahaleye karĢılık vermesi üzerine yaĢanan 

karĢılıklı çatıĢmada, polisin attığı gaz bombası kapsülünün yüzlerine isabet ettiği 3 yurttaĢ 

ağır yaralandı. (07.11.2013 / DHA / DĠHA / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*Urfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Öncül beldesinin Rojava sınırındaki Çömlükçü köyünde 

askerlerin 12 Kasım günü akrep tipli zırhlı araçla 16 yaĢındaki Hasan Bakdur isimli çocuğu 

ezerek öldürdüğü iddia edildi. Ġnsan Hakları Derneği'ne müracaat eden Bakdur'un babası Fazıl 

http://birgun.net/
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Edip Bakdur, lise 2'nci sınıf öğrencisi olan çocuğu Hasan Bakdur'un pamuk tarlasında 

çalıĢmaya gittiğini belirterek, 12 Kasım günü saat 16.45 sıralarında tarladan dönerken 

jandarmaların kaçakçıları kovalarken içerisinde bulundukları zırhlı aracı çocuğunun üzerine 

sürüp ezdiğini ileri sürdü.  (19.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

 *Hakkari Yüksekova ilçesinde bulunan Orman Mahallesi'nde 8 HPG militanına ait 

mezarlığın polis olduğu iddia edilen kiĢilerce tahrip edilmesini protesto etmek amacıyla 

yürüyüĢ düzenleyen binlerce kiĢiye polis müdahale de bulundu. Müdahaleye kitlenin karĢılık 

vermesi ile birlikte çatıĢmaya dönüĢen olaylarda polis, gaz bombası, tazyikli su ve plastik 

mermilerle müdahalede bulunurken, ReĢit ĠĢbilir ve Veysel ĠĢbilir isimli amca-yeğen oldukları 

öğrenilen kiĢiler, polisin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitirdi. (06.12.2013 / ĠHD Hakkari 

ġubesi / DĠHA / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com / Sabah.com.tr) 

 

*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 6 Aralık'ta polis tarafından katledilen amca-yeğen Mehmet 

ReĢit ĠĢbilir ve Veysel ĠĢbilir'in cenaze töreni dönüĢü polisin kitleye müdahalesi sonucu 

baĢına aldığı kurĢunla ağır yaralanan ve 7 Aralık'tan bu yana Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Hastanesi Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi'nde yoğun bakımda tutulan Bemal Tokçu yaĢamını 

yitirdi. (11.12.2013 / ĠHD Hakkari ġubesi / DHA / Taraf.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

 

 

 -Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Elvendi köyünde 26 Nisan'da koyunlarını otlatan Burhan 

Temiz (24) adlı çoban ile babası köy korucusu olan Nizamettin Toprak arasında mezra sınırı 

nedeniyle tartıĢma çıktı. TartıĢmanın ardından Toprak, Temiz'i silahla vurarak yaraladı. 

Ġsmini vermek istemeyen görgü tanığının ifadelerine göre, koyunlarını kendi mezrasında 

otlatan Burhan Temiz, korucu oğlu olan ve çobanlık yapan Nizamettin Toprak'ın kendi 

koyunlarını Temiz'in mezrasının sınırlarında otlatmak istemesi sonucu tartıĢma yaĢandı. 

Çıkan tartıĢmada silahlı olan Toprak, Temiz'i karnından vurarak yaraladı. Olayın gerçekleĢtiği 

alana 600 metre uzaklıktaki jandarma karakolundaki askerler ve Toprak'ın babasının da içinde 

bulunduğu bir grup korucu, olay yerine geldi. Temiz'i yaralayan Toprak'ın olay yerinden 

kaçtı. Karnından yaralanan ve durumu ağır olan Temiz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Temiz'in 

karaciğerine kurĢun saplandığı ve ameliyat olmasına rağmen karaciğerindeki kurĢunun 

çıkarılmadığı öğrenildi. (29.04.2013 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde korucu Ayetullah Ġçli ve amcasının oğlu Kemal Ġçli 

arasında arsa anlaĢmazlığı nedeniyle tartıĢma çıktı. TartıĢmanın kısa sürede silahlı kavgaya 

dönüĢmesi sonucu, yoldan geçen Ömer Filiz ve Osman Üçgül adlı yurttaĢlar korucu 

silahından çıkan kurĢunlarla yaralandı. Yaralanan Filiz ve Üçgül, Dicle Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yurttaĢların durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 

(04.05.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*13.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Süleyman Tayfur, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Biz 1993 yılında Silvan ilçesine bağlı köyümüzden, güvenlik gerekçesiyle göç etmek zorunda 

kaldık ve Diyarbakır ili iplik mahallesine yerleĢtik. YerleĢtiğimiz mahallede yaĢayan, Selim 

Bozkurt silahlı çete kurmuĢ ve etrafına baskı uygulayıp birçok suç iĢlemektedir. Selim 

Bozkurt‟un dayanağı Kulp ilçesi Kaya köyündeki korucu kardeĢleridir. Korucu kardeĢlerin 

adı Bejno-ġahin Bozkurt ve çocukları Cevel- Süleyman Bozkurt‟tur. Ailece koruculuk ve 

ajanlık yapmaktadırlar. KorucubaĢı da Hamit Kocaağa‟dır. Koruculuk gücünü kullanarak 

birçok suç iĢlemektedirler. 1993 yılında henüz korucuda değillerdi. Ġplik mahallesinde 

bulunan bir araziyi tapuda kendi adlarına kaydettiler. Bu araziden dolayı aramızda husumet 

çıktı. Araziyi vermeyeceklerini söylediler. 4 ev, bir ahır ve yüzlerce meyve ağacımız bu 
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arazide bulunmaktadır.  Aramızda çıkan husumette sürekli koruculuğun verdiği yetkiyi 

kullanmaktadırlar. Bizim ailemizde PKK‟ye katılanlar olduğundan karakola, polislere bizi 

sürekli terörist olarak tartmaktadırlar. 1,5 yıl önce Fatma Tayfur (Bozkurt) isimli kızımı zorla 

kaçırarak selim‟in amcaoğlu olan ve Fırat isimli amcaoğluyla evlendirdiler.  Kızım 

istemiyordu. Sürekli ölümle tehdit ettikleri için kızım için hiçbir Ģey yapamadık. KorucubaĢı 

ve diğer korucularla gelerek barıĢmak için bizi tehdit ettiler. 24 Nisan 2013 günü oğlum 

Mehmet, Ağabeyinin evinden gelirken Selim‟in evinin önünde bulunan yaklaĢık 30 kiĢi önünü 

kesip yarım saat boyunca, öldüresiye dövdüler. Bunun üzerine oğlumun ayağına 3 el ateĢ 

ettiler. Ayağından yaralandı. Oğlumu çekip içeri aldık. Bunun üzerine 40 kiĢi evimizi taradı. 

Polisin gelmesine rağmen, polislerin önünde taĢlarla, silahlarla evi taramaya devam ettiler. 

Oğlumu hastaneye kaldırdık, uzun süre komada kaldı. Dengesi henüz yerine gelmemesine 

rağmen ifadesini aldılar ve imzalattılar. Ġfadeye ne yazdıklarını bilmiyorum. Bu olaydan 

yaklaĢık 2 hafta önce Kulp Kaymakamı beni çağırdı. Kızım, eĢi askerde olduğu için maaĢ 

almak için kaymakamlığa gitmiĢ. Burada kaymakam kızıma ne sorunu olduğunu sorunca, 

kayınbabam çıkarsa anlatırım demiĢ. Kayınbabası çıkınca kızım, 1,5 yıldır maruz kaldığı 

iĢkence ve baskıları anlatmıĢ. Bunun üzerine kaymakam beni çağırdı, kızım için de koruma 

kararı alındı, ifadelerimiz alındı. Kızımın onlardan alınması üzerine, tamamen saldırganlaĢıp 

bizi ölümle tehdit etmeye baĢladılar. Yukarıda anlattığım olayda bunun üzerine geliĢti. Bu 

olaydan sonra biz evlerimizi terk edip Batman‟a yerleĢtik. Bu arada kızım öncesine 2 kez 

intihar giriĢiminde bulundu. Kızı devlet bize teslim etti. ġuanda da ölüm tehditleri almaya 

devam ediyoruz. Damat Fırat da askerden arayıp bizi ölümle tehdit ediyor. Biz bu evlerin 

taraması olayı için Av. Suzan Erik‟e vekâlet verdik, avukatı da tehdit etmiĢler. Dosya 

Diyarbakır Savcılığında derdesttedir. Oğlumun olayını komĢumuzun güvenlik kamerası 

kaydetmiĢ. KomĢumuzun adı ġirin Turan olup, güvenlik kamerası olayı kaydetmiĢtir. Biz siz 

dernek yöneticileri ve basından oluĢan bir heyetin evlerimizin bulunduğu yerde inceleme 

yapmasını ve güvenliğimiz için gerekli hukuki desteği sunmanızı istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı NorĢêncik köyünde ikamet eden Abdulkadir Demir isimli 

yurttaĢın, aynı köyde ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen korucu tarafından öldürüldüğü iddia 

edildi. Demir'in, saman meselesi nedeniyle korucu tarafından av tüfeği ile öldürüldüğü 

belirtildi. (06.07.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com / Gazetebitlis.com) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Çağıl (MeĢkok) köyünde ikamet eden korucular, 

öğrenilemeyen bir nedenden dolayı köy sakinlerini kalaĢnikof silahlarla taradı. Karahan soy 

isimli korucuların, köylüleri taraması sonucu Abdulbari Özdemir isimli yurttaĢ vücuduna 

isabet eden 3 mermiyle ağır yaraladı. Yaralanan Özdemir, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne 

kaldırılarak ameliyata alındı. (21.07.2013 / Ozgur-gundem.com / Mardinlife.com) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Bozalan köyünde ismi öğrenilemeyen bir korucu, koyunlarını 

kendisine ait arazide otlatan köylülere yönelik silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateĢ sonucu 

Abdullah Yağarcık isimli köylü yaralandı. Saldırı sonrası yaralanan Yağarcık, köylüler 

tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırının 

ardından köye giden jandarma inceleme baĢlattı. (20.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

 

CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR     

*14.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ferha Atar, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Ramazan Atar, yedi aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktaydı. 16.06.2012 

tarihinde Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp ceza aldı. Oğlum 

Diyarbakır E Tipi Cezaevinde Ek binada bulunan 10. KoğuĢta cezasını yatıyordu. Oradaki 

tutuklular oğluma karıĢınca gardiyanlar koğuĢunu değiĢtirip 11. KoğuĢa aldılar. 11. KoğuĢta 

2 gün kaldıktan sonra oradaki tutuklular ve baĢgardiyanlar olan Mustafa ve Cengiz oğlumu 
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dövüp koğuĢtan atmıĢlar. Oğlum 12 gün boyunca tek kiĢilik hücreye atılıp baĢgardiyanlar 

tarafından iĢkenceye tabi tutulmuĢtur. Vücudunda morartılar vardı. Oğlumla 08.01.2013 

tarihinde telefonla görüĢtüğümde kendisini öldüreceklerini ve onu oradan almamızı ve can 

güvenliğinin olmadığını, korktuğunu, avukatıyla görüĢüp bilgi vermemizi dile getirdi. Bende 

ÇarĢamba açık görüĢüne gittim. Oğlumun görüĢünde ayakkabı bağlarının olmadığını ve 

kemerinin bulunmadığını gördüm. Oğluma sordum, “bu ne halin” o da bana hücrede 

olduğundan dolayı ayakkabı bağı ve kemerin yasak olduğunu ve kendisine verilmediğini 

söyledi. Oğlum gardiyanlar tarafından aynı koğuĢa gönderileceği konusunda tehditlerde 

bulundukları ve koğuĢtan sorumlu olan kiĢinin de Çingene diye hakaretlerde bulunduğunu 

söyledi. GörüĢ bitene kadar oğlum durmadan ağlıyordu. Oğlumun avukatıyla görüĢmek 

istedik ancak kendisine bir türlü ulaĢamadık. Oğlumun cezaevinde intihar ettiği haberi bize 

verildi. En son görüĢmemizde bütün Ģahsi eĢyaları kendisinden alınmıĢtı. Fakat oğlumun 

kemerle kendisini kapıya asarak intihar ettiğini söylediler. Otopsi yapıldıktan sonra oğlumun 

cenazesini yıkarken oğlumun vücudunun çeĢitli yerlerinde darp izleri vardı. 16 yaĢında olan 

bir çocuğun 12 gün hücrede tek kalması hukuk kurallarına, insan haklarına, evrensel çocuk 

hakları sözleĢmesine ve çocuk hakları kanununa aykırı olup, bu konuda eğer oğlum intihar 

etmiĢ olsa bile bu aĢamaya getiren herkesten davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ġlyas Uyar (27) adlı adli tutsak, dün akĢam 

saatlerinde kaldığı tek kiĢilik hücrede tavana bağladığı kıyafetine kendini asarak intihar ettiği 

iddia edildi. Gardiyanların tutsakları kontrolü sırasında Uygar'ı tavana asıl halde bulunduğu 

öne sürülürken, Uygur'un cenazesinin Urfa Eğitim AraĢtırma Hastanesi morguna kaldırıldığı 

öğrenildi. (10.02.2013 / DHA / DĠHA / Haberturk.com) 

 

*Van'da 5 Nisan günü kullandığı aracın bir trafik kazasına karıĢması nedeniyle gözaltına 

alınan ve tutuklanan Uğur Özçoban (19), Van F Tipi Cezaevi'ne konulmuĢtu. Özçoban'ın 8 

Nisan tarihinde havalandırmada bulunan pencere parmaklıklarında asılmıĢ bir halde 

gardiyanlar tarafından bulunduğu ileri sürüldü. Olay yerinde yaĢamını yitiren Özçoban, otopsi 

için hastaneye kaldırıldı. (09.04.2013 / DĠHA / Evrensel.net / Baskalenews.com) 

 

*Bitlis‟in ilçesi Ahlat‟ta bulunan Ahlat Cezaevi'nde kalan yüzde 50 felçli ve yüksek tansiyon 

hastası Gürgün Kurt (63) isimli hasta mahpus beyin kanaması geçirerek yaĢamını 

yitirdi. (21.05.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com)  

 

*Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli suçtan hüküm giymiĢ Hasan Kaya adlı hükümlünün 

sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek yaĢamını yitirdiği öğrenildi. Kaya'nın cenazesinin 

Bingöl Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığı belirtildi. (08.10.2013 / DĠHA / ĠHA / Ozgur-

gundem.com)  

    

*11.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Platin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Muhannet Sait Platin, 2007 yılının sonlarına doğru er olarak askere gitti. Acemi 

birliğinde Manisa‟daydı. Daha sonra Ankara Etimesquit ilaç Deposunda görevlendirildi. 

Oğlum askerdeyken belli sorunlar yaĢıyordu. Komutanları ile problem yaĢadığını telefonda 

bize anlattı. En son olarak bölükte hastalık olduğu gerekçesiyle bölüğe ilaç dağıtılacağını 

dağıtım sırasında bone takılacağını, oğlum bone istemesine rağmen yok diyerek kendisine 

verilmediğini söyledi. Kendisine bone verilmeyinceye kadar miğferi takmayacağını söylüyor. 

Bunun üzerine oğlum hakkında emre itaatsizlikten dolayı iĢlem baĢlatıldı ve 2 ay ceza aldı. 

Terhis olduktan sonra 20.07.2011 tarihinde oğlum hakkında Batman Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

tarafından yakalanarak, Batman M Tipi Cezaevine gönderildi. Oğlumun cezasının infazına 5 

gün kala oğlumun cezaevinde intihar ettiğini, cezaevinden arayarak haberdar ettiler. Ben 

gittiğimde oğlum Batman Bölge Devlet Hastanesindeydi. Oğlumun kendini astığını söylediler. 

Oğlumu bana gösterdiklerinde boyun bölgesinde izler vardı. KoğuĢ arkadaĢlarına oğlum, 
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bölük komutanının kendisine ve ailesine zarar vereceğini beyan etmiĢ. Ben bu olayla ilgili 

olarak hukuksal mücadelemi baĢlattım. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

 

FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR       

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Nur Mahallesi'ndeki AĢut Sokak'ta kimliği belirsiz kiĢi 

veya kiĢilerin saldırısına uğrayan 35-36 yaĢlarındaki Mehmet CoĢkun adlı yurttaĢ yaĢamını 

yitirdi. Botan Hospital Hastanesi'nde yaĢamını yitiren CoĢkun'un cenazesinin otopsi için 

Diyarbakır'a gönderildi. CoĢkun'un öldürülme nedeni henüz aydınlatılmazken, olayla ilgili 

soruĢturma devam ettiği öğrenildi. (12.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde Ramazan Erkan adlı korucu uğradığı silahlı saldırı sonucu 

yaĢamını yitirdi. Kimliği belirsiz kiĢiler tarafından 1. Cadde'de uğradığı silahlı saldırı sonucu 

ağır yaralanan Erkan, olay yerinde bulunan yurttaĢlar tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Erkan'ın yaĢamını yitirdiği kaydedildi. 

(21.06.2013/DĠHA) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde 30-35 yaĢlarındaki Ali Nart isimli yurttaĢ, silahlı 

saldırıya uğradı. Evinden çıktığı esnada silahlı kiĢi veya kiĢilerin saldırısına uğrayan Nart, 

olay yerine gelen yurttaĢlar tarafından ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nart, yaĢamını yitirdi. 

(21.06.2013/DĠHA) 
 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde, kimliği 

belirsiz kiĢi veya kiĢilerce Cafer Kaman adındaki bir yurttaĢa silahlı saldırı düzenlendiği 

öğrenildi. Silahlı saldırıya uğrayan Kaman, olay yerinde yaĢamını yitirdi. Polis olayla ilgili 

soruĢturma baĢlattı. 35 yaĢında ve evli olan Kaman'ın baĢına ve vücudunun farklı yerlerine 

kurĢunların isabet ettiği öğrenildi. Görgü tanıkları olay yerinden bir aracın kaçtığını 

belirtirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Kaman'ın 4 çocuk babası olduğu 

öğrenildi. (01.07.2013 / DHA / Ozgur-gundem.com / Ozviransehirgazetesi.com) 

 

*Siirt'in Pervari ilçesinde önceki gece bir kahvehaneye yönelik kimliği belirsiz kiĢi veya 

kiĢiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kahvehane iĢletmecisi Abdullah 

Korkusuz (26), önce Pervari Devlet Hastanesi'ne ardından da Siirt Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Henüz nedeni belli olmayan saldırıda Korkusuz, tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. Olaya iliĢkin soruĢturmanın baĢlatıldığı belirtildi. 

(07.07.2013 / ANF) 

 

*08.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Ekin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yeğenim olan Hakan Turan, 24 Mayıs 2013 tarihinde saat 13.20 sularında Bağlar Ġlçesi 

Girne Caddesinde bir manavda alıĢ-veriĢ yaparken arkadan yaklaĢan bir kiĢi ensesine 

tabanca (7.65) ile bir el ateĢ edip kaçıyor. Yeğenim çevredeki kiĢiler tarafından hastaneye 

kaldırılıyor. 01.07.2013 tarihinde Diyarbakır Devlet AraĢtırma hastanesinde vefat etti. 

Yeğenimin vurulması üzerinden 40 gün geçmesine rağmen failleri bulunamadı. Görgü 

tanıklarının ifadesi, robot resmi çizilmesine rağmen yakalanmaması bizleri kuĢkulandırıyor. 

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

 

*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar (Zîlan) köyüne dün saat 10 Temmuz‟da gece 

23.30‟da, kimliği belirsiz kiĢiler tarafından uzun namlulu silahlarla yakın mesafeden ateĢ 

edildiği öğrenildi. KurĢunların, ġirin Sevim'in köyün ortasında bulunan evine isabet ettiği, 

köyün bazı evlerinin önünde de boĢ kovanların bulunduğu öğrenildi. Kim/kimler tarafından 

ve neden gerçekleĢtirildiği öğrenilemeyen saldırının, Yeniçağlar (Zîlan) köyünün karĢısında 
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bulunan ve Silvan'a bağlı Malabadi Jandarma Karakolu'ndan gerçekleĢtirildiği iddia edildi. 

Saldırıda kimse yaralanmazken, ġirin Sevim'in evinin duvarlarında ve damında kurĢun izleri 

görüldü. Sevim'in, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan (Kaniyahenê) Jandarma Karakolu'na 

giderek durumu bildirmesi üzerine köyde inceleme yapıldı. (11.07.2013 / 

Batmanmedya.com) 

 

*Dersim'in Ovacık ilçesinde Haziran ayında, TKP/ML TĠKKO üyelerince kaçırıldığı iddia 

edilen taksi Ģoförü Cemal Beyazgül‟ün cenazesi Ovacık ilçe merkezi yakınlarında yol 

kenarında bulundu. Köylülerin durumu jandarma ve polise haber vermesinden sonra, olay 

yerine giden sağlık ekipleri, Beyazgül'ün cenazesini Ovacık Devlet Hastanesi'ne getirdi. 

Yapılan ilk incelemede vücudunda kurĢun izine rastlanmayan Beyazgül'ün ölüm nedeni 

belirlenemedi. Ovacık Cumhuriyet Savcılığı, Beyazgül'ün kesin ölüm sebebinin 

belirlenebilmesi için cenazeyi Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. (17.07.2013 / 

Radikal.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*Iğdır'a bağlı Tuzluca ilçesinde, BDP Tuzluca Ġlçe Örgütü yöneticisi Ali Bulut (45)  sabah 

saatlerinde evinin yanındaki ahırda elleri arkadan bağlı, tavana asılı ve azına cep telefonu 

sıkıĢtırılmıĢ haldeki cansız bedeni eĢi tarafından bulundu.  Elleri arkadan bağlı olması 

sebebiyle intihar etmesinin mümkün olmaması olasılığı üzerine, Bulut‟un naĢının ölüm 

nedenin araĢtırılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. 

(26.08.2013 / Cumhuriyet.com.tr / T24.com.tr / Yenisafak.com.tr) 
 

*26.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Recep Avcı, Ģu beyanlarda bulundu: “27 Ocak 

2013 tarihinde gece saat 21.00 civarında oğlum Deniz Avcı, arkadaĢları Nevzat Karakaya, 

Mehmet Yıldız, Çermik‟te Haburman köprüsü civarında, Mehmet Yıldız bir yakınını arayarak 

“gelin bizi vurdular” demiĢ. Olay yerine giden arkadaĢ ve yakınları polislerin orada 

olduklarını olaya el koyduklarını söylediler. Olay sırasında oğlum Deniz ve arkadaĢı Nevzat 

vefat ediyor. Yaralı olan Mehmet ise hastanede vefat ediyor. Olay üzerine ben “BĠMER 

150‟yi aradım. Beni kaymakamlığa gönderdiler. Orada dilekçe yazıp savcılığa verdik. 

Dilekçemde kolluk kuvvetlerinin olmadığını, arama ya da yol kesme olayının olmadığını 

söyledim. Dolayısıyla bu olayın araĢtırılmasını önemle vurguladım. SoruĢturma hala devam 

ediyor.  Ama hiçbir geliĢme olmadı. Bu konuda sizden ne yapmamız gerektiğine dair bilgi ve 

yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Yıldız, Ģu beyanlarda bulundu: 

“27.01.2013 tarihinde saat 09.00 sularında Deniz Avcı, Nevzat Karakaya, Çermik/Haburman 

Köprüsü civarında arkadaĢlarıyla otururlarken arkadaĢları olan Mehmet Yıldız‟da onları 

arayıp kendisinin de yanlarına gitmeleri için kendisini araçla almalarını istemiĢ. Mehmet 

Yıldız‟da yanlarına alarak tekrar Haburman köprüsüne geri geliyorlar. 15-20 dakika 

oturduktan sonra kimliği belirsiz kiĢiler tarafından silahla vurularak iki kiĢinin olay yerinde 

ölmesine ve Mehmet Yıldız‟ında ağır yaralanmasına neden oldular. Mehmet yaralı halde 

akrabamız olan Ali Akdağ‟ı arayarak vurulduklarını söylemiĢ. Ali Akdağ‟da Emniyeti 

arayarak olay yerine gitmeleri için haber verdi. Emniyet olay yerine intikal ederek yaralı olan 

Mehmet Yıldız‟ı Çermik hastanesine daha sonra Diyarbakır AraĢtırma Hastanesine 

gönderdiler. Mehmet Yıldız‟da hastanede vefat etti. O günden beri Emniyet olay yerinde 

herhangi bir incelemelerde bulunmamıĢtır. Ben olaydan bir gün sonra Almanya‟dan geldim. 

Dosya Ģuan savcılıktadır. 8 ay gibi bir süre geçmesine rağmen herhangi bir iĢlem yapılmadığı 

gibi failleri bulma konusunda da hiçbir giriĢimde bulunulmamıĢtır. Bu konunun araĢtırılması 

ve faillerin bulunması için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*26.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ferhat Parlak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam olan Mehmet YaĢar Parlak, 18 Ağustos 2004 yılında Silvan ilçesine bağlı 

Selahaddini Eyyubi Cami avlusunda bankta otururken saat 20.30 sıralarında arkasına 

http://t24.com.tr/
http://yenisafak.com.tr/
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yaklaĢan tek kiĢi sıkılan tek kurĢunla hayatını kaybetti. Olay yeri ilçe emniyet müdürlüğü ile 

asayiĢ Ģube müdürlüğüne yakın olmasına rağmen olay yerine hem polis hem de ambulans geç 

intikal ediyor. Ambulansın geç gelmesiyle vatandaĢların yardım ve destekleri ile hastaneye 

kaldırılıyor. Hastanede kan kaybından dolayı yaĢamını yitirdi. 9 yıldır verdiğimiz hukuk 

mücadelesine rağmen cinayet aydınlatılmadı. Babamın düĢmanı ve hasımı yoktu. Babam 

ölmeden önce Silvan‟da 1990-2004 yılları arasında yaĢanan faili meçhul cinayetleri içeren, 

bir kitap çıkarmıĢtı. Kitap yayınlandığından dönemin Silvan kaymakamı ve Cumhuriyet 

BaĢsavcısı tarafından yasaklanıp, toplatılmıĢtır. Bu bilgileri sizlerle paylaĢmak istedim.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

YAġAMINI YĠTĠREN SIĞINMACI VE GÖÇMENLER 

*Urfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi‟nde TĠGEM arazisi içinde Suriye'den gelen sığınmacılar için 

kurulan ve 30 binden fazla sığınmacının yaĢadığı Telhamut çadırkentinde yangın çıktı. 

Çadırın içinde bulunan elektrik sobasının devrilmesinden kaynaklandığı öğrenilen yangında 

bir anne ve 3 çocuğu yaĢamını yitirdi, 5 kiĢi ise yaralandı. Ġtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 

yangında yaralananların ilk müdahaleleri Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne yapılırken, daha 

sonra Urfa'ya sevk edildiği öğrenildi. (15.01.2013/DĠHA) 

 

*Suriye'nin Halep kentinden olan ve iç savaĢtan kaçarak Batman'ın Kültür mahallesine 

yerleĢen Osman ailesinden 5 kiĢinin içinde bulunduğu araç, 6 Ağustos'ta Batman merkeze 

bağlı ġerbetli köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra Batman Çayı'na uçtu. Gece geç 

saatlerde meydana gelen kaza, aradan 4 gün geçtikten sonra 10 Ağustos‟ta sabah saatlerinde 

Çay‟a düĢen aracı bir sürücünün fark etmesi üzerine ve durumu Jandarma'ya bildirmesi 

üzerine ortaya çıktı. Çay kenarında bulunan araç, itfaiye ekipleri ve kurtarıcıların uzun 

uğraĢları sonucu bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi. Aracın içinde bulunan aynı aileden 

Ahmet, Caziya, Yusra, Hayat ve Meryem Osman'ın cesetleri çıkarıldı. (10.08.2013 / 

Milliyet.com.tr / Yenisafak.com.tr / aa.com.tr) 

 

 

RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 

*Ġdil Devlet Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olduktan sonra yaĢamını yitiren Sosin Gasır 

isimli genç kadının ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle ailesi doktor hakkında dava açtı. 

Dava açılması üzerine mezarı tekrar açılan genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin 

belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (18.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karabahçe köyü sakinlerinden Çelik ailesi, 30 Ocak günü 

rahatsızlanan 9 aylık çocuklarını Diyarbakır Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne 

götürdü. Türkçe bilmeyen anne Azize Çelik tarafından hastaneye götürülen Adnan bebeğe 

ilaç verilerek eve gönderildi. 2 ġubat günü Adnan bebek tekrar rahatsızlanınca aynı hastaneye 

götürüldüğünde yine ilaç verilerek eve gönderildi. Bir gün sonra ise sağlık durumu kötüleĢen 

Adnan bebek, bu kez ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ardından ise 

bebeğe önce zatürre, sonra bronĢit ve verem teĢhisi konuldu. Adnan bebek 24 ġubat'ta 

hastanede yaĢamını yitirdi. (05.03.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesine bağlı Kılıç Mahallesi‟nde öğlen saatlerinde Eslem Özer (6) 

isimli çocuk evinin önünde oynarken, tel örgülerin dıĢına çıkan ve ġemdinli Ġlçe Jandarma 

Karakolu'na ait olduğu öğrenilen 4-5 köpeğin saldırısına uğradı. Kolları ve bacaklarından 

yaralanan Özer'i çevredeki yurttaĢlar kurtardı. ġemdinli Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan Özer, 

ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. (23.04.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Ġdil ilçesine bağlı Sırtköyü (DeĢtadarê) beldesinde ikamet eden Mehmet Ballıca 

(61) isimli yurttaĢ, 16 ġubat günü Ġdil Devlet Hastanesi Acil servisine baĢ ağrısı Ģikayetiyle 

http://yenisafak.com.tr/
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giderek muayene oldu. Doktor muayenesinin ardından acil serviste çalıĢan hemĢire tarafından 

iğne yapıldıktan sonra Ballıca, bir daha ayağa kalkamadığını ve yapılan iğneden kaynaklı 

bacağının felç olduğunu iddia etti. Ballcı, sağ bacağının diz altından parmaklarına kadar olan 

bölgeyi hissetmediğini belirterek, ayakta durabilmek için yakınlarından yardım almak 

zorunda kaldığını söyledi. Cumartesi günü olduğu için acil serviste muayene olmak zorunda 

kaldığını belirten Ballıca, "HemĢire iğne yaptığı esnada büyük bir acı hissettim. Daha önce bu 

kadar acı çekmemiĢtim. Bir Ģeylerin ters gittiğini anladım. HemĢireye dönerek 'bana yanlıĢ 

yerden iğne yaptın' dedim. HemĢire yüzüme bile bakmadan çekti gitti. Ardından ayağa 

kalkmaya çalıĢtım. Ancak kalkamadım. Ayaklarımı kıpırdatamıyordum. Uzun bir süre sedye 

üzerinde acılar içinde kaldım" dedi. Ballıca, yapılan iğne sonucu sağ bacağında kısmi felç 

oluĢtuğu iddiasıyla iğneyi yapan hemĢire hakkında suç duyurusunda bulundu. (03.05.2013 / 

DHA / Ozgur-gundem.com / Stargazete.com) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Kelabito (Giraylar) köyünde yaĢan 13 yaĢındaki Ferhan 

Giray, uzun süredir mücadele ettiği SSPE hastalığına nedeniyle 5 Mayıs‟ta fenalaĢması 

üzerine Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baba Adnan Giray, "Uzman doktor gelip acil 

serviste kızımı görünce, tam teĢekkülü yoğun bakım ünitesi olan bir hastaneye gitmesi 

gerektiğini söyledi. Hastane 112 ambulansını aradı. 112, 'Sevk edecek hastane bulamıyoruz' 

diyerek, gelmedi. Ben Sağlık Bakanlığı hattı olan 184'ü aradım yardım istedim. 'Hemen 

uzman gelecek bakacak' dediler. Gelen olmayınca yine aradım. 'Hemen yönlendiriyoruz' 

dediler, yine gelen olmadı. Kızım 7 saat acil serviste bekletildi ve öldü" dedi. (08.05.2013 / 

DĠHA / Urfapress.net) 

 

kazazedelere hastane acil servisinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kimi hastaların sevk 

edilmesi gerektiğine karar veriliyor. Diyarbakır'a sevk edilmesi gereken hastalar için 

Diyarbakır 112 Acil Servisi tarafından ambulanslara çıkıĢ izinleri verilmediği iddia edildi. 

ÇıkıĢ izinleri verilmeyen hastalar saatlerce ambulanslar içinde Lice Devlet Hastanesi 

bahçesinde bekletildikleri öne sürülürken, ambulansta 14 Temmuz‟da yaklaĢık 1 saat 

bekletilen Hüsna Çolak (75) adlı kadın Lice-Diyarbakır yolunun 15'inci kilometresinde 

hayatını kaybetti. Çolak'ın yaĢamını yitirmesinden sonra cansız bedeni tekrar Lice Devlet 

Hastanesi'ne geri getirildi. Çolak'ın yaĢamını yitirdiği gün, 3. kattaki evinin balkonundan 

düĢen Edanur ĠĢikten (15) adlı çocukta babası tarafından Lice Devlet Hastanesi Acil Servisi' 

ne getirildi. Burada acil servis doktoru tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından beyin 

kanaması teĢhisi konulan ĠĢikten'in acil olarak ambulansla Diyarbakır'a sevki uygun görüldü. 

Diyarbakır 112 Acil Servisi tarafından hastanın içinde bekletildiği ambulansa çıkıĢ izni 

verilmediğinden dolayı hastanın 1,5 saat boyunca ambulans içinde Lice Devlet Hastanesi 

bahçesinde bekletildiği iddia edildi. (15.07.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde bulunan Yüksekova Devlet Hastanesi'nde, Güllü Büllbül 

(20) isimli kadına gerekli tıbbi müdahalenin yapılmaması sebebiyle doğum esnasında kalbinin 

durduğu ve yaĢamını yitirdiği iddia edildi. Hasta yakınlarının, Güllü‟nün doğum ameliyatını 

gerçekleĢtiren Kadın Doğum Uzmanı Dr. Soner Pul'u darp ettiği öğrenildi. (13.08.2013 / 

Ozgur-gundem.com / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Urfa'nın Bozova ilçesindeki Arıkök (Saf) köyünde etrafında herhangi bir koruma 

bulunmayan sulama kanalına düĢen amca çocukları 4 yaĢındaki YaĢar Ekinci ve 5 yaĢındaki 

Songül Ekinci boğularak can verdi. Köyün içinden geçen ve hiç bir koruma tedbiri 

bulunmayan kanala çocukların oyun oynarken düĢtüğü belirtildi. Mehmet Akif Ġnan Devlet 

Hastanesi morguna kaldırılan çocukların cesetleri, yapılacak otopsinin ardından köyde 

toprağa verileceği bildirildi. (23.11.2013 / Milliyet.com.tr) 

 

*Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Kalaycı köyünde solunum cihazına bağlı yaĢamını 

sürdüren Selahattin AteĢ'in (62) elektrik kesintisi sonrası öldüğü iddiası üzerine yakınları suç 
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duyurusunda bulundu. Köydeki evinde bir süredir evinde solunum cihazına bağlı yaĢamını 

sürdüren AteĢ'in ölümü üzerine cumhuriyet savcılığının talimatıyla da "taksirle ölüme 

sebebiyet verme" suçundan soruĢturma baĢlatıldı. (28.11.2013 / KentHaber) 

 

 

POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġÜPHELĠ ÖLÜMLERĠ 
-Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 

*Dersim'in Pülümür Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan er Muhammet Pelikan'ın 

dün saat 15.00 sıralarında nöbet tuttuğu nizamiyede tüfeğiyle kendini karnından vurarak, 

intihar giriĢimde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralanan Erzurum nüfusuna kayıtlı Pelikan, 

helikopterle kaldırıldığı Erzincan Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 

yoğun bakım servisine alınan Pelikan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

(06.01.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Duru Karakolu'nda Tokat nüfusuna kayıtlı bir askerin intihar 

ettiği iddia edildi. Askerin ismi öğrenilmezken, cenazesinin helikopterle Diyarbakır Askeri 

Hastanesi'ne getirildiği belirtildi. (16.01.2013/DĠHA) 

 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10'uncu Motorlu Piyade Mekanize Tugayı'nda görevli Astsubay 

Naci D.'nin (41) kendi silahıyla intihar ettiği iddia edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan 

astsubay, Tatvan Asker Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi. (30.01.2013/DĠHA) 

 

*Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Ġğneli Jandarma Karakolu'nda bunalımda olduğu belirtilen bir 

asker, G-3 otomatik tüfekle karakolda bulunan diğer askerlere ateĢ açtığı iddia edildi. 3 

arkadaĢını vuran askerin de daha sonra intihara kalkıĢtığı belirtildi. Ağır yaralanan asker, 

helikopterle Siirt Asker Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Doktorlar, yaralı askerin 

hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. YaĢamını yitiren askerler ile intihara kalkıĢan 

askerin kimlikleri henüz açıklanmazken, Siirt Valisi Ahmet Aydın, "Olayda 3 Ģehidimiz var. 

Karakolda görevli bir asker arkadaĢlarına ateĢ açıyor. Daha sonra aynı silahla kendisini 

vuruyor" dedi. (05.02.2013 / Haberturk.com  / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*Diyarbakır'ın ÇüngüĢ Ġlçe Jandarma Karakol Komutanlığı‟nda askerlik yapan er Ġsmail 

Seyhan'ın intihar ettiği ileri sürüldü. Gece 00.00-02.00 nöbetindeyken Seyhan'ın silahını 

çenesinin altına dayayarak ateĢ ettiği, silah sesi üzerine bölgeye giden askerlerin, Seyhan‟ı 

kanlar içinde bulduğu savunuldu. Kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitiren Seyhan'ın cenazesi 

otopsinin ardından memleketi Adıyaman‟ın Kahta ilçesine gönderildi. (06.04.2013 / DHA / 

DĠHA / Haberturk.com) 

 
*MuĢ‟ta ki 49‟uncu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı‟nda görevli 36 yaĢındaki Astsubay BaĢçavuĢ 

B.D., tabancası ile baĢına ateĢ ederek intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralanan 

astsubay B.D.‟nin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.  (22.04.2013 / DĠHA / 

Posta.com.tr) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya köyünde bulunan Alakaya Karakolu'nda, Adıyaman 

nüfusuna kayıtlı Yusuf Bozan isimli Kürt askerin intihar ettiği iddia edildi. Sabah saat 03.00-

04.00 sıralarında nöbet tuttuğu kulübede intihar ettiği iddia edilen Bozan'ın nöbet esnasında 

kulübede yalnız olduğu ve nöbet arkadaĢının kulübenin dıĢında nöbet tuttuğu iddia edildi. 

AteĢli silah ile intihar ettiği iddia edilen askerin ilçede ölü muayenesi yapıldıktan sonra otopsi 

iĢlemleri için Van Bölge Eğitim AraĢtırma Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi. (23.04.2013 / 

DĠHA / Evrensel.net / Askerhaklari.com) 

 

*Urfa'da, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda askerlik yapan 21 yaĢındaki K. Gürsel'in nöbet 

tuttuğu sırada tüfeğini çenesinin altına dayayarak ateĢ ettiği iddia edildi. Olay, sabaha karĢı 
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20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Ġddiaya göre, Sakarya nüfusuna kayıtlı er 

K. Gürsel, nöbet tuttuğu kulübede G3 piyade tüfeğini çenesinin altına dayayıp ateĢledi. Silah 

sesini duyan askerler tarafından nöbet kulübesinde kanlar içersinde bulunan Gürsel, 

ambulansla Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan ve 

ameliyata alınan askerin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. (23.05.2013 / DHA / DĠHA) 

 

*15.06.2013 tarihinde Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi‟nde 34. Hudut Tabur Komutanlığı‟nda 

görevli Ankara nüfusuna kayıtlı Uzman ÇavuĢ Sinan AltunbaĢ, kafasına dayadığı silahla 

yaĢamına son verdi. (ĠHD Hakkari ġubesi) 

 

*Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, Ġlçe Jandarma Karakolu'nda Adem Kalkan adlı askerin 

intihar ettiği iddia edildi. Kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Kalkan'ın cenazesinin 

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp 

Kurumu'na gönderildiği belirtildi. (24.06.2013/DHA) 
 

*Elazığ'ın Sivrice Ġlçesi Jandarma Komutanlığı'nda 21 yaĢındaki er olarak görev yapan asker 

Ali Karaaslan, üzerine zimmetli silahla göğsüne ateĢ ederek intihara etti. Ağır yaralı olarak 

hastaneye götürülen Karaaslan, tedavi altına alındı. (18.07.2013 / DHA / Cnnturk.com) 
  

*Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Baykan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda, Van nüfusuna 

kayıtlı MaĢallah T. (20) isimli asker G-3 silahı ile baĢına ateĢ ettiği iddia edildi. Silah sesinin 

duyulması üzerine yaralı halde Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan MaĢallah T. tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. (27.08.2013 / Siirttimes.com) 
 

*ġırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'nda görevli uzman çavuĢ Turgay Koç (28) 

henüz belirlenemeyen nedenle girdiği bunalım sonucu YeĢilyurt Mahallesi'ndeki evinde sabah 

saatlerinde beylik tabancasıyla kendisini vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Koç'un 

cesedi, ġırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Elazığ'ın Maden ilçesi nüfusuna kayıtlı 

uzman çavuĢun, boĢanma davaları süren eĢiyle ayrı yaĢadığı öğrenildi. (24.10.2013 / 

KentHaber) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca (Oremar) bölgesindeki YeĢiltaĢ (ġitazîn) 

Askeri Birliği'nde görevli Ömer Faruk Biçer isimli askerin, henüz belirlenemeyen bir nedenle 

intihar ettiği iddia edildi. Cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Biçer'in 

Ankara nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (01.11.2013 / 

Sabah.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir polis, önce eĢini ardından kendisini vurdu. Ağır yaralanan 

çift, hastaneye kaldırıldı. Ġddiaya göre, Ergani TOKĠ konutlarında oturan polis memuru O.B 

(32) ile eĢi D.B arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıĢma çıktı. Bu sırada polis 

memuru O.B, eĢine ardından kendisine ateĢ etti. Silah sesi duyulan eve gelen polis ekipleri, 

çiftin yerde yaralı yattığını gördü. Yaralı çift, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 

Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin 

ardından polis memuru Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine, eĢi ise Diyarbakır 

Eğitim AraĢtırma Hastanesine sevk edildi. (03.11.2013 / KentHaber) 

 

*Piyade astsubay Ferdi Altınsoy (35) ve ayrıldığı eĢi Fatma Demir'den (27) 3 gündür haber 

alamayan yakınları, Altınsoy ve Demir'in bir akrabalarına ait villaya gitmiĢ olabileceğini 

düĢünerek, Elazığ Defterdarlığı Hazar Gölü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri civarına geldi. 

Altınsoy ve Demir'i otomobilin içerisinde baĢından tabancayla vurulmuĢ halde bulan 

yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin 

ardından otopsi yapılmak üzere Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Tunceli'de görev yapan astsubay Altınsoy ile eĢinin, geçimsizlik nedeniyle bir süre önce 
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boĢandığı öğrenildi. Altınsoy'un eĢiyle barıĢmak istediği ancak Demir'in bu talebe olumlu 

yanıt vermediği ileri sürüldü. Aslen Elazığ Madenli olan çiftin, 6 ve 9 yaĢında iki kız çocuğu 

olduğu öğrenildi. Altınsoy'un, boĢandığı eĢi Demir'i tabancayla öldürdükten sonra intihar 

ettiği öne sürüldü. (14.11.2013 / KentHaber) 

 

*SĠĠRT‟te 22 yaĢındaki er Ġlyas Özsoy, belirlenemeyen bir nedenle vatani görevini yaptığı 

askeri gazinonun kazan dairesinde tavana astığı iple intihar etti. Özsoy‟un ölümü ile ilgili 

soruĢturma baĢlatılırken, cenazesi memleketi Kırıkkale‟ye gönderildi. (18.11.2013 / 

KentHaber) 

 

*Urfa merkez Eyyübiye ilçesi TOKĠ Mahallesi'nde yaĢayan polis memuru Yakup Özkök'ün 

evinde intihar giriĢiminde bulunduğu kaydedildi. Beylik tabancası ile kafasına ateĢ eden 

Özkök, kafasının ön tarafından girip arka tarafından çıkan mermi ile ağır yaralandı. Balıklıgöl 

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkök'ün hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakım 

ünitesinde tutulduğu belirtildi. (13.12.2013 / DHA / Mynet.com) 
 

 

-ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri 

*Van'ın BaĢkale Ġlçesi'ne bağlı Albayrak 3'üncü Hudut Piyade Birliği'nde sabah saatlerinde 3 

asker aniden rahatsızlandı. Helikopterle BaĢkale Devlet Hastanesi'ne getirilen askerlerden 

F.E. yaĢamını yitirirken, durumları ağırlaĢan G.K. ve E.Ç. helikopterle Van YYÜ Tıp 

Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan askerlerin sağlık durumunun 

ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bir askerin ölümüne 2 askerin de ciddi Ģekilde 

rahatsızlanmasına, kullandıkları ilaç veya bir maddenin neden olduğu ileri sürülürken, olayla 

ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (08.01.2013/KentHaber) 
 

*Diyarbakır‟ın Hani ilçesinde 4 yıldır görev yapan 29 yaĢındaki Kıdemli Piyade Üsteğmen 

YaĢar Karaağaç, 15 gün izin alarak memleketi Erzincan‟a gitti. Ġzninin bitiminin ardından 8 

ġubat Cuma günü Diyarbakır‟a dönen Üsteğmen Karaağaç, Kabul Toplama Merkezi‟ne 

giderek teslim oldu. Yakınları, hafta sonunu burada geçiren Üsteğmen Karaağaç‟tan 

haber alamayınca, Hani ilçesindeki birliğini telefonla aradı. Bunun üzerine birlik komutanları, 

Kabul Toplama Merkezi ile görüĢtü. GörüĢme sonrası, Üsteğmen Karaağaç‟ın bulunduğu 

odaya gidildi. Çalınmasına rağmen açılmayan kapıyı kırarak odaya giren askeri yetkililer, 

Üsteğmen YaĢar Karaağaç‟ın kendi silahı ile intihar ettiğini belirledi. Üstteğmen Karaağaç‟ın 

intiharında kimsenin silah sesi duymamasından ve cesedinin odada 10 saat boyunca 

bekletilmesinden Ģüphelendiklerini belirten Karaağaç‟ın yakınları, olayın araĢtırılması için 

giriĢimlerde bulundu. (14.02.2013 / Hurriyet.com.tr / Taraf.com.tr/ Sabah.com.tr / 

Milliyet.com.tr) 

 

*Elazığ'ın Maden ilçesi Hazar Karakolu'nda askerlik yapan Mardin Derik nüfusuna kayıtlı 

Mazlum Aksu'nun intihar ettiği iddia edildi. Terhisine 5 ay kalan Aksu'nun Kocaeli Darıca'da 

ikamet eden ailesinin kaldığı eve gece saatlerinde giden jandarma ekipleri, Aksu'nun intihar 

ettiğini söyledi. Aksu'nun 25 gün önce izne ayrılarak ailesinin yanına geldiği ve en son 

geçtiğimiz ÇarĢamba günü ailesi ile telefonla görüĢtüğü öğrenildi. Aile cenazeyi almak üzere 

Elazığ'a gitti. (22.02.2013 / DHA / DĠHA / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*MuĢ'un Hasköy Ġlçesi Jandarma Komutanlığı'nda 11 aydır askerlik yapan Batman nüfusuna 

kayıtlı olan jandarma er Abdurrahman Çiftçi'nin 6 Mart‟ta öğle saatlerinde karakol bahçesi 

dıĢında silahla çenesine ateĢ ederek intihar ettiği belirtildi. Ġntihar ettiği iddia edilen Çiftçi‟nin 

ailesi, olayın çok yönlü araĢtırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvuruda bulunduğu 

öğrenildi.  (08.03.2013 / Milliyet.com.tr) 

 

http://www.hurriyet.com.tr/anasayfa/
http://www.milliyet.com.tr/index/Cumhuriyet~Savc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1/default.htm
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*Ardahan'ın Damal Ġlçesi Piyade Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan Masum Atlığ, 

askerlik yaptığı birlikte intihar ettiği belirtildi. Acemi birliğini Sivas Temeltepe'de piyade er 

olarak yaptıktan sonra Ardahan Damal Ġlçesi'ndeki usta birliğine 10 gün önce giden Masum 

Adlığ'ın amcası Sabahattin Adlığ, olayın çok yönlü soruĢturulmasını istediklerini söyledi. 

Adlığ, "Çünkü ortada kuĢkulu bir intihar olayı var. Acemi birliğinden sonra yeğenim 10 

günlük iznini kullanmak üzere 23 ġubat'ta Batman'a gelmiĢti.Sadece acemi birliğinde 

ayağından menüsküs olduğunu söylemiĢti. Ġki gün önce de onunla konuĢtum. Telefonla sohbet 

ettik. Morali yerindeydi. 10 günlük bir askere silah ve gerçek merminin verilmesi 

düĢündürücüdür. Bu Ģüpheli bir ölüm olayıdır diye düĢünüyoruz. Nöbet yerinden 20 metre 

ötede, olayın yaĢandığı bilgisini aldık. Adli Tıp'tan henüz bir rapor elimize ulaĢmadı. Bu 

ölümden kuĢkuluyuz" dedi. (08.03.2013 / Milliyet.com.tr) 
 

*11.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Hüseyin Çavdar, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Mehmet Çavdar, Van BaĢkale Ġlçesi 4.üncü Hudut Taburu 14.üncü 

Hudut Bölüğü Esenyamaç Hudut Takım Komutanlığı emrinde P.OnbaĢı olarak görev 

yaparken kendi tüfeğinden çıkan mermi ile kaza sonucu öldüğü söylendi. Ancak cenazenin 

teslim ve defni aĢamasında bize gösterilmemesi bizde Ģüphe uyandırdı. Buna istinaden davacı 

olduk. Oğlumun ölümü Ģüpheli görünüyordu. Van Askeri Savcılığı 2011/78 Sayılı Kararıyla 

kovuĢturmaya yer olmadığına dair olayı ret etti. Oğlumun kaza sonucu değil öldürülmüĢ 

olabileceğinden Ģüpheleniyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*ġırnak'ın Küpeli Dağı eteklerindeki Görmeç köyünde bulunan 4. Motorize Piyade 

Taburu'nda akĢam saatlerinde iddiaya göre, bir silahın kazayla ateĢ alması üzerine mermi 

Eren Ġğneci isimli askere isabet etti. Ġğneci, olay yerinde yaĢamını yitirdi. (12.04.2013 / DHA 

/ Haberturk.com / Ozgur-gundem.com) 

 

*11.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Çiftçioğlu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Çanakkale/Gelibolu Fahrettin Altaylı Piyade KıĢlasında askeri görevini yapmakta olan 

oğlum Ramazan Çiftçioğlu, 04.05.2013 tarihinde çarĢı iznine çıkarken deniz kıyısında 

bulunan kayalıklardan düĢtüğü ve orada öldüğünü bize Bursa merkez komutanlığına bağlı 

komutanlık tarafından bildirildi. Bu olaydan öncede oğlum bir gün kayıplara karıĢmıĢ ama 

arama doğrultusunda aynı akĢam bulunup kıĢlasına geri getirmiĢlerdi. Olay günü sürekli 

kıĢlayı aramama rağmen karĢı taraftan herhangi bir bilgi alamadım. Bende bölük 

komutanının cep telefonu vardı onu ısrarla aramama rağmen bana bir türlü cevap vermedi. 

Çok endiĢeliydim. Ayrıca edindiğim bilgilere göre olayın yaĢandığı gün oğlumun yanında 

baĢka askerlerinde bulunduğu ancak onlar kimler olduğunu bilememekteyim. Olayın 

yaĢandığı günden buyana bize bölük komutanlığından olayın nasıl olduğunu oğlumun 

ölümünün nasıl gerçekleĢtiğini söyleyen kimseler olmadı. Üstelik olayı Bursa merkez 

komutanı kendilerine bildirmiĢtir. Olayda kasıt olma olasılığının bulunduğunu düĢünmekte, 

oğlumun kayalıklardan düĢtüğüne inanmayıp, ailesi olarak görev yaptığı kıĢladaki 

komutandan davacı ve Ģikâyetçiyim. Ayrıca kıĢlasından izinsiz ayrıldığı için daha önce 

kendisine 2 ay çarĢıya çıkmama cezası verilmesine rağmen 2. Haftasında çarĢı iznine çıkmıĢ 

ve bu olay yaĢanmıĢtır. Oğlumun ölümünde kasıt olduğunu düĢünmekteyim. Bu olayın 

araĢtırılmasını ve kimlerin suçlu olduğu anlaĢılması için sizden hukuki destek talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Omurlu Karakolu'nda askerlik yapan Van Çaldıran 

nüfusuna kayıtlı Ferhat MortaĢ adlı askerin intihar ettiği iddia edildi. Sabah saatlerinde 

Çaldıran Tabur Komutanlığı'na bağlı askeri yetkililer, MortaĢ'ın Yağbasan (Qeymez) köyüne 

giderek, çocuklarının intihar ettiğini söyledi. Askeri yetkililer aileye, "Oğlunuz karakoldaki 

kazan dairesinde nöbet tutarken silahla intihar etti" iddiasında bulundu.Haberi alan aile fertleri 

sinir krizi geçirdi. Ferhat MortaĢ'ın kuzeni Muhammet MortaĢ ise, Ferhat'ın intihar edecek bir 

http://www.milliyet.com.tr/index/Sivas/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/sadece/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p/default.htm
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sorunu olmadığını belirterek, "Daha 3 gün önce annesi telefonla onunla konuĢtu ve sağlığının 

iyi olduğunu söylemiĢ. ġimdi bu sabah askeri yetkililer gelmiĢler psikolojik sorunu vardı da 

intihar etmiĢ. Zaten karakolda da kazan dairesinde görevliydi. Nasıl bir psikolojik sorunu 

olabilir ki? Buna inanmıyoruz ve biz bu olayın peĢini bırakmayacağız" dedi. 

(12.06.2013/DĠHA) 
 

*Siirt Orduevi lojmanlarında nöbet tutan Gökhan Çelik (22) adlı askerin, 17 Temmuz‟da saat 

16.00 sıralarında nöbet tuttuğu esnada silahıyla intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. G-

3 piyade tüfeğiyle sağ göğsünden vurulan asker Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 

yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı asker Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildiği sırada 

yaĢamını yitirdi. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (18.07.2013 / Sabah.com.tr / 

Haberturk.com / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*18.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa Özdel, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Uğur Özdel, 7 ġubat 2013 tarihinde Ankara/GölbaĢı Abibaz jandarma 

karakolunda askeri görevini yapmak için gitti. Abibaz karakolunda 10 gün kaldı. Bu süre 

içinde beni sürekli arayıp üzerinde yoğun bir baskının olduğunu belirtti. Bende iki kez karakol 

komutanını arayarak ricada bulundum ancak komutan benimle dalga geçti. Oğlumun en 

yakın arkadaĢı olan Osman DenktaĢ‟ı da Abibaz karakoluna gönderdiler. Osman DenktaĢ 

Kızıltepeli ve ayrıca Kürt Kökenlidir. Bu iki arkadaĢ tesadüf sonucu öldürülüyor. Ölüm 

sebepleri ise oğlumun sinir krizi geçirip önce arkadaĢını ve daha sonra kendisini 

öldürdüğünü söylediler. Benim oğlum gayet sağlıklı biriydi. Üzerinde baskı vardı. Oğlum 

kendisine sabit nöbet verdiklerini gece 02.00-0400 ile sabah 08.00-10.00 arası nöbet 

tuttuğunu dile getirdi. Oğlumun nöbetçi olmadığı bir saatte Nizamiyede silahıyla birlikte ne 

iĢi vardı. Ayrıca oğlum sinir krizi geçirdiği sırada kendisine baskı kuran kiĢiler değil de en 

yakın arkadaĢını niye öldürsün. Osman‟ın ailesi ile de görüĢtüm ve oğullarının da kendisine 

aynı sorunlardan bahsettiğini bana aktardılar. Ayrıca oğullarının bir çavuĢtan söz ettiklerini 

ve sorunu bölük komutanıyla paylaĢmak için askeri birliğe gittiklerini buna rağmen 

komutanın iki Kürt gencinin birbirini öldürdüklerini savunmaya devam ettiğini belirttiler. 

Oğlumun cenazesini almaya gittiğimde komutan olaydan önce oğlumun bir uzman çavuĢ 

tarafından darp edildiğini söyledi. Görüntü istedik. Ancak Nizamiyedeki kameranın arızalı 

olduğunu söylediler. Karakol komutanının eĢi ve kaynanası silah sesleri üzerine Nizamiyeye 

gittiklerini ve Osman‟ın öldüğünü Oğlum Uğur‟unda ağır yaralı olduğunu ve konuĢamayacak 

durumda olduğunu söylediler. Oğlumun ve arkadaĢının ölümlerinin infaz olduğu 

düĢünüyorum. Büyük çeliĢkiler var. YaĢanılan bu olayın ve ölümlerin açığa çıkarılmasını 

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

 

*Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Merkez Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan ve 

Kayseri nüfusuna kayıtlı 20 yaĢındaki er Duran BaĢkurt nöbet kulübesinde bilinmeyen bir 

nedenle silahla kafasına bir el ateĢ ederek intihar etti. (24.09.2013 / Radikal.com.tr / 

T24.com.tr) 

 

*Siirt Ġl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı‟nda Rıdvan 

Çelik (23) isimli asker, hazır kıta nöbeti bitiminde bir askerin silahının kazara ateĢlenmesi 

sonucu yaralandığı iddia edildi. Sol karın bölgesine isabet eden kurĢun ile ağır yaralanan 

Çelik, sevk edildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

(10.10.2013 / Haberturk.com / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı Jandarma Karakolu'nda görev yapan Faruk 

Eraslanoğlu isimli askerin, nöbet tuttuğu kulübede bir arkadaĢı ile silahla ĢakalaĢmaya 

baĢladığı, bu sırada tüfeğin kaza ile ateĢ alması sonucu ağır yaralandığı iddia edildi. 

Helikopter ile Diyarbakır Asker Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Eraslanoğlu, 

http://t24.com.tr/
http://t24.com.tr/
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yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak yaĢamı yitirdi. (05.11.2013 / 

Radikal.com.tr / T24.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Siirt merkez Garnizon Komutanlığı'nda askerliğini yapan Ġ.Ö. (22), nöbette bulunduğu kazan 

dairesinde tavana asılı halde bulundu. Ölümü nöbetçi askerler tarafından fark edildiği iddia 

edilen Ġ.Ö.'nün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi morguna 

kaldırıldı. (18.11.2013 / Ozgur-gundem.com / Siirtnews.com) 

 

*Dersim'in Ovacık ilçesindeki Jandarma Komando Taburu'nda askerlik yapan Muhammet 

Akçal'ın, 28 Kasım‟da sabah saat 04.00 sıralarında nöbet tuttuğu kulübede silahının ateĢ 

alması sonucu ağır yaralandığı iddia edildi. Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçal'ın 

akĢam saatlerinde ise yaĢamını yitirdiği belirtildi. Erzurum nüfusuna kayıtlı Akçal'ın 

cenazesinin askeri savcılığın talimatı ile otopsi için Elazığ Asker Hastanesi'ne götürüldüğü 

öğrenilirken, Elazığ 8'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın, Muhammet Akçal'ın 

hayatını kaybetmesiyle ilgili soruĢturma baĢlattığı belirtildi. (28.11.2013 / Sabah.com.tr / 

Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ġube Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda 

polis memuru T.Ö kendi silahında çıkan kurĢunla öldü. Kazayla olduğu belirtilen olayda 

tabancadan çıkan kurĢunun baĢına isabet ettiği T.Ö., ağır yaralı olarak 112 Acil Servis 

ambulansı ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru T.Ö., hastanede 

yaĢamını yitirdi. Polisin ölümüne iliĢkin soruĢturma baĢlatıldı. (26.12.2013 / Hurriyet.com.tr 

/ Milliyet.com.tr) 

 

 

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 
-Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi /  Üyesi 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde ViranĢehir Belediyesi Kültür Merkezi bahçesindeki Amfi 

Tiyatro'da Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla BDP Kadın Meclisi'i öncülüğünde 

düzenlenen mitingte, BDP Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin konuĢma yaptığı sırada, alanda 

bulanan binlerce kiĢiye polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale 

etti. Müdahaleden  sonra polislerle görüĢmeye giderken, kendisinin öldürme amaçlı hedef 

alındığını söyleyen iddia eden BDP EĢ Genel BaĢkanı Gültan KıĢanak, Ģunları ifade etti: 

"Polis bizi niĢan alarak bizi bilerek hedef seçti ve gaz bombası attı. Bizim partinin Ģoförü 

baĢımı eğdi ve gazın bana değmesini engelledi. Ve kendisi dirseğinden yaralandı. Sonra 

yanlarına yaklaĢtığımızda bu gördüğünüz sis bombasını elle attılar. Beni bilinçli bir Ģekilde 

öldürmeyi hedeflediler” dedi. (03.02.2013 / DĠHA / DHA / Milliyet.com.tr)  
  

*Antep'te Taksim'de Gezi Parkı'nın yıkımına karĢı günlerce direnin kitleye yönelik polisin 

sert müdahalesini protesto etmek amacıyla on binlerce kiĢi, yürüyüĢ düzenledi. Eylem 

sırasında bir araya gelen bir grup ülkücü provokasyon giriĢiminde bulundu. Devrimci ve 

yurtsever gençler provokasyon giriĢimine "YaĢasın halkların kardeĢliği" sloganlarıyla yanıt 

verdi. Bir süre devam eden gerginliğin ardından halkın arasına giren bir grup ülkücü, Hüseyin 

Korkmaz isimli devrimci bir genci bacağından bıçakladı. Bacağından yaralanan Korkmaz, Dr. 

Ersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Korkmaz'ın hayati 

tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Korkmaz'ın tedavisi sürerken, Vakas Kılıç isimli genç ise 

sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kılıç, Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi 

altına alındı. (01.06.2013/DĠHA) 
 

*Batman Petrol Mahallesi‟nde HÜDA-PAR üyesi olduğu belirtilen kalabalık bir grup, seçim 

çalıĢması yürüten BDP‟lilerle çıkan tartıĢmanın ardından, akĢam saatlerinde BDP'li gençlere 

kalaĢnikof silahlarla saldırdı. Gençlerin üzerine rastgele ateĢ açılması sonucu 2 çocuk babası 

Özcan Temel isimli yurttaĢ olay yerinde yaĢamını yitirdi. Saldırıda Mert Kasar, Mehmet Aras, 

http://t24.com.tr/
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Mazlum Biçen, Samet Kurt adlı gençler ile ismi öğrenilemeyen 2 kadın çeĢitli yerlerinden 

yaralandı. Saldırının ardından HÜDA-PAR üyeleri olay yerinde kaçarken, mahalleli gençler 

ise sokaklara çıkarak sloganlar eĢliğinde saldırıyı protesto etti. (02.11.2013 / DĠHA / 

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

*Malatya Arguvan'da CHP eski ilçe baĢkanı ve Mart ayında yapılacak seçimlerde belediye 

baĢkan aday adayı olan Abbas TaĢtan, evinde tabancayla öldürüldü. Kimliği belirsiz kiĢi ya da 

kiĢiler, ailesi Malatya kent merkezinde oturan, Arguvan'da market iĢleten Abbas TaĢkan'ın 

ilçe merkezindeki yalnız kaldığı evine saat 02.00 sıralarında geldi. Evdeki eĢyaları altüst eden 

kiĢi veya kiĢiler, Abbas TaĢtan'ı tabanca ile öldürdükten sonra evinin önünde bulunan 

otomobilini alarak kaçtı. (14.12.2013 / KentHaber) 

 
 

-Gazeteci 

*Diyarbakır‟ın Dicle ilçesine bağlı KayaĢ beldesinde, köylülere ait tapulu arazide maden 

çıkartma çalıĢmasını görüntülemek isteyen DĠHA muhabiri Özlem AğuĢ, Ölmez Doğu Maden 

ġirketi‟nde çalıĢan yaklaĢık 30 iĢçinin saldırısına maruz kalarak darp edildi. (23.07.2013 /  

ANF) 
 

 

-Öğretmen / Öğretim Üyesi 

*MuĢ'ta yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne dağıtan Sühpan AteĢ isimli matematik 

öğretmeni, oğluna kırık not verdiği bahanesiyle okulu basan Astsubay Hakan Kırmızıgül'ün 

saldırısına uğradı. Sabah saatlerinde gerçekleĢen saldırıda AteĢ hafif yaralanırken, olayı duyan 

KESK ġubeler Platformu üyeleri olayın yaĢandığı okula gelerek açıklama yaptı. KESK 

üyeleri ile öğretmenler adına açıklama yapan KESK MuĢ ġubeler Platformu Dönem Sözcüsü 

Necmi Erol, bu tür olayların sıklaĢarak devam ettiğine iĢaret etti. (25.01.2013/DĠHA) 

 

*Elazığ Anadolu Ġmam Hatip Lisesi`nde daha önce disipline sevk edilen ve okuldan atılan 

3`üncü sınıf öğrencisi U.E., mahkeme kararıyla yeniden okula döndü. Liseli U.E., henüz 

belirlenemeyen nedenle okul içinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Bilal Çolak`la 

tartıĢtı. TartıĢma sırasında U.A., yanında getirdiği bıçağı çıkarıp öğretmen Çolak`ı iki 

yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan öğretmen Çolak, okulda bulunanlar 

tarafından kaldırıldığı Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi`nde ameliyata alındı. 

(05.06.2013/HaberAyrıntı) 
 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan ĠMKB Ortaokulu binasına taĢınan Ġstasyon 

Ortaokulu öğretmenlerinden Murat Doğan'a saldırıda bulunuldu. Ġddiaya göre okul 

bahçesinde ders iĢleyen beden eğitimi öğretmeni Murat Doğan, okul bahçesine giren birkaç 

kiĢiyi dıĢarıya çıkarmaya çalıĢtı. O esnada Doğan ve üç kiĢi arasında çıkan tartıĢmada Doğan 

ve bir öğrenci darp edildi. (03.10.2013 / DHA / DĠHA / Zaman.com.tr) 
 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde okulu basan iki kardeĢ, müdürü ve hizmetliyi bıçakla yaraladı. 

Olay Özel bir meslek lisesinde meydana geldi. Ġddiaya göre, 18 yaĢındaki Berat Alk sosyal 

medya üzerinden tartıĢtığı bir kız öğrenciyle görüĢmek için ağabeyi ile okula gitti. Ġki genç, 

kız öğrencinin Ģikayeti üzerine okuldan çıkarıldı. Okulun bahçesinde devam eden tartıĢma 

sırasında Berat Alk, cebinden çıkardığı bıçakla okul müdürü Abdullah Bulgan'ı karnından 

yaraladı. Saldırganları uzaklaĢtırmak isteyen okul hizmetlisi de gencin ağabeyi tarafından 

bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, okul müdürü Bulgan'ın durumunun ağır 

olduğu öğrenildi. (13.11.2013 / KentHaber) 

 

*Batman‟ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Petrol Ġlköğretim Okulu'nda okuyan L.Ç. 

isimli 8. sınıf öğrencisi ile öğretmeni Muhammet Emin GülmüĢ arasında tartıĢma çıktı. 
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Ġddiaya göre, yaramazlık yapan L.Ç. adındaki 8. sınıf öğrencisi, öğretmeni tarafından uyarıldı. 

Olayı ağabeyine anlatan öğrenci L.Ç.'nin ağabeyi H.Ç., yanına H.G. ve U.Y.'yi alarak 

kardeĢinin okuduğu okulu bastı. Sınıfa giren 3 kiĢi, öğrencilerin gözleri önünde öğretmeni 

tartaklayarak bıçak ve satırlarla darp etti. Okul polisinin devreye girmesiyle saldırganlar 

gözaltına alınırken, saldırıda yaralanan öğretmen Muhammet Emin GülmüĢ hastaneye 

kaldırılarak tedavi altına alındı. (11.12.2013 / KentHaber) 
 

 

-Öğrenci 

*Kars Kafkas Üniversitesi'nde Kürt öğrenciler, 5 Mart ile 6 Mart‟ta Ülkü Ocakları'na bağlı 

öğrencilerin saldırısına maruz kalmıĢtı. Ülkücü saldırıları protesto etmek için Üniversite'nin 

kantininde bir araya gelen öğrencilere, kantin çalıĢanları, güvenlik görevlileri ve polisler 

saldırdı. Saldırıdan kaçmak isteyen ve ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin merdivenlerden 

düĢerek kolundan yaralandığı ve 6 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi. Polisin, Kürt 

öğrencilere karĢı gaz bombası ve tazyikli su kullandı. (07.03.2013 / Ozgur-gundem.com / 

Etha.com.tr) 

 

*Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde okuyan bir Kürt öğrencinin 5 Mart'ta ülkücü bir grubun 

saldırısına uğradığı öğrenildi. Saldırı sonucu öğrencinin darp edilmesine rağmen polisler 

tarafından Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, bu duruma tepki gösteren bir grup Kürt 

öğrencinin de polislerce Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Bu sırada 

kalabalık bir grup ülkücünün yine Kürt öğrencilere saldırı giriĢiminde bulunduğu belirtildi. 

Öğrencilerin, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis gözetiminde kaldıkları yurt ve evlere 

götürüldükleri kaydedildi. Ülkücülerin, Kürt öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ve ilçede 

dağıttığı belirtilirken, fotoğrafların üzerin de "Bunlar teröristtir" dedikleri iddia edildi.  

(12.03.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 
 

*Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde okuyan öğrenciler ile „Kutlu doğum haftası‟ 

nedeni ile afiĢ asmak isteyen bir grup arasında gerginlik çıktı. YaĢanan gerginliğin ardından 

sözkonusu grup öğrencilere, tekbir getirerek demir çubuk ve sopalarla saldırıda bulundu.  

Olay yerine gelen polis, öğrencilere ve saldırıyı gerçekleĢtiren gruba gaz bombaları ile 

müdahale etti. Müdahalede 4 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. Yaralananlar, Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (08.04.2013 / DĠHA / DHA / 

Radikal.com.tr / Cnnturk.com) 

 

*Kars'ta 12 Mayıs gece 02.00 sularında ülkücü bir grubun, Faikbey Caddesi'nde Kürt 

öğrencilere silah ve bıçaklar ile saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonucu Ali ErciĢ isimli öğrenci 

ayağından aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Saldırıya maruz kalan gruptan Emrah Ataç isimli 

öğrencinin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırının duyulmasının ardından 

Kürt öğrenciler çarĢı merkezinde bir araya geldi. Öğrencilerin toplandığını gören polis, 

öğrencilerin dağılmasını isteyerek havaya ateĢ açtı. Saldırıda yaralanan Ali ErciĢ'in, Kars 

Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. (13.05.2013 / Evrensel.net / 

Politikars.com) 

 

*Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ülkücü bir grup ile Kürt öğrenciler 

arasında tartıĢma yaĢandı. YaĢanan tartıĢma kavgaya dönüĢürken, üniversitede bulunan polis 

ve güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Polislerin ülkücü gruba destek vermesi ile olaylar 

büyüdü. Çıkan olaylarda 2 öğrenci yaralanırken, 22 Kürt öğrencinin ise gözaltına alındığı 

belirtildi. Öğrencilerin gözaltına alınan arkadaĢlarının, gözaltına alınmasını engellemek 

istemesi üzerine polis havaya ateĢ açarak, biber gazı ile öğrencilere müdahale etti.  

(20.05.2013 / Ozgur-gundem.com / Hinishaber.net) 
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*Mardin Artuklu Üniversitesi'nde okuyan Abdulkadir Ġnalkaç adlı öğrenci, kimliği belirsiz 

kiĢilerin saldırısına uğradı. Kargo göndermek için gittiği postanede 2 kiĢinin saldırısına maruz 

kaldığını belirten Ġnalkaç, "Bana saldıran kiĢileri tanımadım. Kim olduklarını, neden 

saldırdığını da bilmiyorum. Ellerinde sopa ile bir anda kafama darbe aldım. Dönüp onlara, 

'ben size ne yaptım? Neden bana saldırdınız?' diye sordum. Ama tekrar bana saldırdılar" diye 

konuĢtu. Aldığı darbelerden sonra kendinden geçtiğini dile getiren Ġnalkaç, PTT'den görevli 

bir kiĢinin kendisini hastaneye kaldırdığını hatırladığını söyledi. MuĢ, Malazgirt nüfusuna 

kayıtlı olduğunu belirten Ġnalkaç, postanenin güvenlik kamera görüntülerinin olduğunu ve 

Ģikayetçi olacağını belirtti. Ġnalkaç, ĠHD Mardin ġubesi'ne baĢvurarak, hukuki yardım 

talebinde bulundu. (18.06.2013/DĠHA) 

 

*Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Meslek Yüksekokulu'nda yurtsever öğrenciler, aralarında AKP 

Bitlis Ġl Gençlik Kolları BaĢkan yardımcısının da bulunduğu kalabalık grubun saldırısına 

uğradı. Saldırıda 2'si ağır 4 öğrenci yaralanırken, sonrasında çıkan olaylarda çok sayıda 

öğrenci yaralandı. Öğrenciler okul yönetimi ve polisin sistemli olarak üzerlerinde baskı 

kurmaya çalıĢtığını belirterek, geri adım atmayacaklarını kaydetti. Kendilerine saldıran 

kiĢilerin polisten destek aldığını belirten öğrenciler, polisin saldırganlara müdahale 

etmemesini kınadı. (25.06.2013/DĠHA) 
 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan ĠMKB Ortaokulu binasına taĢınan Ġstasyon 

Ortaokulu öğretmenlerinden Murat Doğan'a saldırıda bulunuldu. Ġddiaya göre okul 

bahçesinde ders iĢleyen beden eğitimi öğretmeni Murat Doğan, okul bahçesine giren birkaç 

kiĢiyi dıĢarıya çıkarmaya çalıĢtı. O esnada Doğan ve üç kiĢi arasında çıkan tartıĢmada Doğan 

ve bir öğrenci darp edildi. (03.10.2013 / DHA / DĠHA / Zaman.com.tr) 
 

*Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde okuyan Fatih Elmas isimli Kürt öğrenci, 20 kiĢilik bir grubun 

ırkçı saldırısına uğradı. Sosyal paylaĢım sitesi Facebook'ta zafer iĢaretli fotoğraf paylaĢtığı 

gerekçesiyle aralarında öğrencilerinde bulunduğu 20 kiĢilik bir gurubun ırkçı saldırısına 

uğrayan Elmas'ın, saldırı sırasında ilçede bulunan Osman Nuri Akın Erkek Öğrenci Yurdu'na 

sığındı. Elmas'a yönelik saldırı kaldığı yurt içinde de devam ederken, saldırıya müdahale 

etmek isteyen diğer Kürt öğrencilerin de grup tarafından darp edildiği kaydedildi. Olayın 

ardından yurda gelen polislerin saldırıya uğrayan Elmas'ı gözaltına aldığı bildirildi.  

(06.11.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*Sivas'ta geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan yurtsever 

öğrenciler, Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Rojava'nın QamiĢlo kenti arasına örülen "utanç 

duvarı"nı protesto etmek amacıyla düzenledikleri basın açıklamasının ardından ırkçı grupların 

saldırısına maruz kalmıĢtı. Düzenlenen ırkçı saldırıya iliĢkin bu gün kampus içinde yapılan 

açıklamanın ardından derse gitmek isteyen öğrenciler ikinci kez 50 kiĢilik ırkçı grubun 

saldırısına maruz kaldı. Fen-Edebiyat Fakültesi önünde meydana gelen saldırıda bıçak, satır 

ve sopalar ile darp edilen öğrencilerden 2'si ağır yaralanırken, yaralı öğrenciler Cumhuriyet 

Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (11.11.2013 / DĠHA) 

 
 

Sağlık ÇalıĢanı 

*Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu hasta yakınları, 

sağlık emekçilerine saldırdı. Saldırıda darp edilen hemĢire Rabia YeĢim Ünal, acil servise 

kaldırılırken, SES Diyarbakır ġubesi üyeleri, yapılan saldırıya karĢı sessiz kalmayacaklarını 

belirtti. SES Diyarbakır ġube Yöneticisi Hasan Aytaç, sağlık alanında yaĢanan bu ve benzeri 

Ģiddet olaylarının hafızalarda canlılığını koruduğunu belirterek, saldırıya iliĢkin Ģunları 

söyledi: "Dün akĢam saatlerinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Hematoloji Servisi'nin 

Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalıĢan dört meslektaĢımızın (Rabia YeĢim Ünal, Emrullah Sevim, 

Veysi Ġlan, Gülay AteĢ) ve görgü tanıklarının ifadeleriyle servise silahla giren ve yoğun 
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bakımda yatan Kazım Usul adındaki hastanın yakınları olduğunu söyleyen aralarında ikisi 

polis, biri asker, biri öğretmen ve maalesef alanımızda çalıĢan bir hemĢirenin olduğu 5 kiĢi, 

tarafından darp edildiğini öğrendik. Olayı duyar duymaz hastaneye geldik. HemĢire Rabia 

YeĢim Ünal'ın acil serviste müĢahedeye alındığını ve vücudunun çeĢitli yerlerinde darp 

izlerinin olduğunu, psikolojik yönden tamamen çöktüğünü ve konuĢamayacak durumda 

olduğunu gördük. MeslektaĢımızı bu halde görmek içimizi sızlattı, bunun yanında canımızı 

acıtan bir diğer Ģey de yetkililerin bu vakalardan ders çıkarmaması ve yeterli tedbirleri 

almamaları oldu. (21.01.2013/DĠHA) 

*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülay AteĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Dicle Üniversitesi Hemotoloji bölümünde hemĢire olarak çalıĢıyorum. 20.01.2013 tarihinde 

saat 20.30 civarında hasta yakını oldukların söyleyen 5 kiĢilik bir grup yoğun bakım 

ünitesinde ziyaret amaçlı bulunuyorlardı. Ben bir hastaya kan takmaya gittim. Orada bulunan 

ziyaretçileri uyararak, ziyaret saati olmadığını, hastaya müdahale etmem gerektiğini 

söyleyerek, dıĢarı çıkmalarını söyledim. Benden önce arkadaĢım Emrullah Sevim de 

kendilerini birkaç defa uyarmıĢtı. Biri bana yaklaĢarak, beni iterek, polis olduğunu söyleyip 

beni tehdit etti. Bana „kim oluyorsun da beni dıĢarı çıkarıyorsun, ben polisim, sizi öldürürüm, 

sizi buradan sürerim‟ dedi. Bunun dıĢında hakaretler etti. Ġçlerinden biri asker olduğunu 

söyledi. O da tehdit ve hakaretler etti. Yoğun bakım bölümünde bulunan 5 kiĢiden 3‟ü erkek, 

ikisi kadındı. Bunların dıĢında klinik bölümünde de yaklaĢık 10 kiĢi yakınları vardı. Hepsi 

bize saldırarak, hakaretlerde bulundular. Ben güvenliği aramak için telefonu aldım, 

içlerinden güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen kiĢi telefonu elimden alarak güvenliği 

aramamı engelledi. 5 kiĢiden biri olan ve Ġstanbul‟da hemĢire olan kiĢi, arkadaĢım Rabia‟nın 

saçını çekerek yere attı. Polis olan Ģahıslar birlikte darp etmeye baĢladılar. Ben personeli 

çağırmak için koridora yöneldim. Ġçlerinden öğretmen olduğunu söyleyen kadın saçımı 

çekerek, beni yere itti. Güvenlik görevlisi yumruk attı. Daha sonra hepsi birden beni 

tekmelemeye baĢladılar. ĠĢ arkadaĢım Veysi Ġlan, bizi ayırdı. Ben arkadaĢım Rabia‟yı 

ellerinden kurtarmaya çalıĢtım. Polis ve uzman çavuĢ olduğunu söyleyen kiĢiler beni tekrar 

yere attılar ve darp etmeye devam ettiler. Uzman ÇavuĢun Rabia‟yı yumruklarken gördüm. 

Rabia onlardan kurtulmak için otomasyon odasına girdi. Onlardan biri otomasyon odasının 

camını kırdı. Camlar Rabia‟nın kolunu kesti, Veysi arkadaĢımızın da yüzüne denk geldi. 

Sonra Dicle Üniversitesi personeli olan bir güvenlik görevlisi geldi. Ancak o tek baĢına çok 

müdahale edemedi. Daha sonra olaylar duruldu. Darp edildiğimize iliĢkin rapor aldım. 10 

gün iĢgöremez raporu aldım. Ayrıca vücudumda yumuĢak doku zedelenmesi ve morluklar 

tespit edildi. Ben bu Ģahıslardan Ģikayetçiyim. Sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülen Onal, Ģu beyanlarda bulundu: “Ablam 

olan Rabia Onal, 20.01.2013 tarihinde akĢam saat 20-20.30 sıralarında D.Ü Fak. Yoğun 

Bakım Ünitesinde görevi baĢındayken, içerde yatan hastanın sağlık, muayene ve müdahalesi 

için görevliler hasta yakınlarını olan 5 kiĢiyi dıĢarı çıkarmak istediler. Hasta yakınları ısrarla 

çıkmak istemediler. Klinik içerisinde olay çıkarmaya baĢladılar. Güvenliğe haber verme 

fırsatı olmadan ablama saldırdılar. 4 kiĢi birden ablama tekem tokat ve duvara vurma 

Ģeklinde Ģiddet uyguladılar. Olay sırasında klinikte olan 15 hasta yakını aynı anda ablama ve 

diğer görevli arkadaĢlarına saldırdılar. Ablam Ģuan beyin cerrahi kliniğinde yatmaktadır. 

Zaten olay kameralar tarafından tespit edildi. Tanık olan, Ģahitlik etmek isteyen 10 kiĢi de 

bizim için yardımcı oldular. Ablam henüz ifade vermedi. Psikolojik destek alarak ve avukatla 

birlikte ifade vermek istiyor. Çünkü Ģuan psikolojisi çok kötü ve olayı hatırlamak bile 

istemiyor.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Emrullah Sevim, Ģu beyanlarda bulundu: 

“20.01.2013 tarihinde akĢam saat 20-20.30 sıralarında hasta yakınlarını yoğun bakım 

ünitesine çıkarmak isterken, klinikte olan hasta yakınları tarafından saldırıya uğradık. O 

sırada içeride olan hemĢire ve öğretmen bayan hasta yakınıydı. “DıĢarı çıkın” diye uyardım. 
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Ben hastayla ilgilenirken dıĢarıda gürültü sesleri duydum. DıĢarı çıktığımda hemĢire olan 

Rabia ve Gülay‟a saldırıyorlardı. Ölümle tehdit edip küfür ediyorlardı. Bu sırada gördüğüm 

polis memuru hemĢire Rabia‟yı saçlarında, hasta yakınları Gülay hemĢireyi de yerde 

dövüyorlardı. O sırada bende kapıyı kapatmak istedim ama arkadan sırtıma vuruyorlardı. 

Polis memuru müdahale temek isterken cama yumruk attı ve cam patladı. Patlayan cama 

kırıkları hemĢire ve müdür yardımcısının yüzüne geldi ve yırtılmalar oluĢtu. Can güvenliğimin 

olmadığını düĢünüyorum. Çünkü çok tehdit edildim. Olaya karıĢanlar hakkında suç 

duyurusunda bulunmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Veysi Ġlan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“20.01.2013 tarihinse ben ve 3 arkadaĢım ile birlikte Hematoloji Bölümünde nöbetçi olarak 

kaldık. AkĢam saat 20.30 sıralarında yoğun bakımda bulunan ve 82 yaĢında olarak tahmin 

ettiğim hastalarını ziyarete gelen 5 kiĢilik bir grup yoğun bakım ünitesine girip akrabalarını 

ziyaret etmek istediklerini belirttiler. Bizlerde hastanın durumunun kritik olduğunu ve fazla 

kalmamaları Ģartıyla kendilerine izin verdik. Bu grup içerde fazla kalınca Emrullah 

arkadaĢımız bu gruba hitaben hastanın ateĢinin yüksek olduğunu bu nedenle kan 

takamadığını bütün bunlardan kaynaklı kliniği terk etmelerini söyledi. Ancak gruptan olumlu 

bir yanıt gelmeyince hemĢire olan Gülay arkadaĢımız onları dıĢarı çıkarmaya çalıĢtı. Bu grup 

çıkmak istemeyince Gülay hemĢire güvenliği çağıracağını söyledi. Güvenliği çağıracağını 

söyleyen hemĢireye daha çok sinirlenip “Güvenlikte biziz, poliste biziz, kimse bize bir Ģey 

yapamaz, sizi buradan süreriz, siz kim oluyorsunuz diye” tehdit ettiler. O sırada grupta 

bulunan ve kendini ben polisim diye tanıtan Ģahıs Gülay hemĢireyi saçından tutup, saldırdı. 

Ben araya girdiğimde bana da hakaret etmeye baĢladılar. Diğer masada bulunan Rabia 

hemĢireye saldırmaya baĢladılar. Rabia hemĢirenin saçından tutup, duvara vuruyorlardı. 

Daha sonra Rabia hemĢireyi aralarından alıp, baĢka bir odaya götürüp kapıyı kapattı. 

Kendini polis olarak tanıtan Ģahıs elini kapının camına vurarak kırılmasına neden oldu. 

Kırılan cam parçaları benim yüzümü yaraladı. Kanlar içinde olmamıza rağmen hala tekme 

tokat vurmaya devam ediyorlardı. Rabia hemĢire astım hastasıdır. BaĢından aldığı darbelerin 

etkisiyle Ģoka girip travma yaĢadı. Bütün yaĢanılan bu haksız olaylardan dolayı Ģahıslardan 

Ģikâyetçi ve davacıyız. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*Ağrı Devlet Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan 7 aylık hamile Newroz Ünlü 

(37), hastasını muayene ederken içeri giren baĢka bir hastanın yakını olan Ferit Elmas, 

"Benim hastam acil. Hemen muayene et" dedi. Bunun üzerine Dr. Ünlü, burada yapılacak 

iĢlemin yetiĢemeyeceğini belirterek Ferit Elmas'tan hastasını Acil Servis'e götürmesini önerdi. 

Doktorun bu sözlerine tepki gösteren Ferit Elmas, küfredip ve üzerine yürüdü. Hasta yakınları 

ve görevlilerin müdahalesi ile uzaklaĢtırılmak istenen Ferit Elmas iddiaya göre hamile 

doktorun karnına tekme attı. Aldığı darbe ile fenalık geçiren Dr. Ünlü'ye meslektaĢları 

müdahale etti. Yapılan muayenesinde erken doğum riski taĢıdığı belirlenen Dr. Newroz Ünlü 

10 gün iĢ göremez raporu alarak evine gitti. Olaydan sonra gözaltına alınan Ferit Elmas ile 

ilgili soruĢturma devam ediyor. (04.02.2013 / ANF / Kenthaber.com) 

 

*ġanlıurfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde görev yapan pratisyen doktor Oğuzhan D.,‟nin 

Akçiğer rahatsızlığı Ģikayetiyle servise gelen bir bayanın yakını tarafından darp edildiği iddia 

edildi. Olaya hastane güvenlikçilerinin ve polisin müdahale etmesi üzerine doktoru darp ettiği 

iddia edilen Ġ.Ç. gözaltına alındı. (10.02.2013 / Kenthaber.com) 
 

*Elazığ‟da, Kızılay Aile Sağlığı Merkezi‟nde görevli aile hekimi Dr. Salih Aydın‟ın muayene olmak 

için müracaat eden F.Y tarafından sözlü, daha sonra olay yerine gelen eĢi Y.B tarafından sözlü ve fiili 

saldırıya uğradığı belirtildi.  (12.03.2013 / Haberayrinti.com / Ttb.org.tr) 
 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 33 

*Diyarbakır Tabip Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da 15 Temmuz 

günü 07.00 sıralarında Özel Sultan Hastanesi Acil Servisi'ne baĢvuran bir polisin Dr. 

Abdülmetin Kılıç'a muayene olduktan sonra rapor talep ettiğini, Kılıç'ın da rapor 

endikasyonunun bulunmadığını ve rapor veremeyeceğini belirtmesi üzerine, polisin doktora 

yönelik küfürlü hakarette bulunduğu aktarıldı.  Açıklamanın devamında, Polisin hakaretlerine 

karĢılık veren doktora, polisin bu kez fiili Ģiddet uyguladığı belirtildi. (16.07.2013 / 

Ttb.org.tr) 

 

*Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Devlet Hastanesi Acil Servis'te çalıĢan Dr. Remzi 

Güzel'in hasta yakınları tarafından darp edilmesine iliĢkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 

Dr. Remzi Güzel'in hasta yakını 3 kiĢi tarafından darp edildiği, çene kemiğinin kırıldığı ve 

Güzel'in ameliyata alındığı belirtildi. (22.07.2013 / Ttb.org.tr) 
 

*Malatya‟da Özalper Mahallesinde bir adreste ağır yaralanan bir kadın olduğu Ģeklindeki 

ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri, hasta yakınlarının sözlü ve fiziki 

saldırısına uğradı. Ġsmi öğrenilemeyen hasta yakını genç, ambulans Ģoförüne saldırarak 

döverken, ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi kadını da ölümle tehdit ettiği iddia edildi. 

Sağlık görevlisi BüĢra Bülbül, yaralı kadın yerine baĢka bir kadının ambulansa bindirilmeye 

çalıĢan kiĢiler itiraz etmeye çalıĢırken, tehdit ve saldırıya uğradıklarını belirtti. Bülbül 

“Ambulansa zorla binenler bize sürekli küfür ettiler. Ambulans tekmelendi. Asıl hastayı 

alamadık. Bizden habersiz olarak ambulansa konan kadın, diğer kadını döven tarafın 

annesiydi. Ambulansla kadını hastaneye getirirken, hem kadın ve hem de oğlu bizi sürekli 

ölümle tehdit etti. Hastane önünde kadının oğlu, Ģoföre saldırarak vurdu. Hastane içinde rapor 

almak isteğimiz esnada bize saldıran Ģahıs rahatlıkla hastane içinde dolaĢtı ve yanında polis 

yoktu. Polis bize saldıran Ģahıs ile bizi hastanede aynı ortamda bulundurdu ve sözlü tacize 

uğradık.” Ģeklinde konuĢtu. (10.10.2013 / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde görevli kadın doğum uzmanı Zeynep Doğan ArtaĢ 

önceki gün akĢam saatlerinde gelen hamile bir hastasını muayene etti. Ġddiaya göre eĢini 

hastaneye getiren Ertan Aksuoğlu, Dr. ArtaĢ‟tan onu hastaneye yatırmasını istedi. ArtaĢ ise, 

hastayı yatırmaya gerek olmadığını söyledi. Aksuoğlu, bunun üzerine doktorla tartıĢırken, 

hamile kadın doktorun karnına tekme ile vurdu. Aynı hastanede tedavi altına alınan ArtaĢ, 

Aksuoğlu‟ndan Ģikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ertan Aksuoğlu, sevk edildiği mahkeme 

tarafından serbest bırakıldı. (22.11.2013 / KentHaber) 
 

*Ergani Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mehmet BarıĢ Emiroğlu, hasta yakınları tarafından 

darp edildi. Konuya iliĢkin açıklamada bulunan SES Ergani Temsilciliği “Ġki gün önce 

yaĢanan olayda Emiroğlu'nun içerde bulunan hastayı muayene ettiği esnada sıra kavgası 

nedeniyle hasta yakınları tarafından darp edildi" denildi. (19.12.2013 / DĠHA / Etha.com.tr) 
 

 

SĠLAHLI ÇATIġMALAR 

*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan KarataĢ Karakolu'nun üst kısımlarında HPG'lilerle 

askerler arasında çatıĢma çıktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, çıkan çatıĢmada bir 

asker yaĢamını yitirirken, iki asker de yaralandı. ÇatıĢma sonrası bölgede hava destekli 

operasyon baĢlatılırken, çıkan çatıĢmada 14 HPG militanı yaĢamını yitirdi. 

(08.01.2013/DĠHA/ĠHA) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Sakarya Caddesi 

üzerinde bulunan bir eve özel harekat timleri ve sivil polislerce saat 13.30 sıralarında baskın 

düzenlendi. Baskından önce mahalle zırhlı araçlarla ablukaya alındı. Yoğun önlemlerin 

alındığı mahallede, polisler eve girdikleri sırada HPG'li olduğu iddia edilen bir kiĢi, yanında 

bulundurduğu el bombalarını kapıyı kırmaya çalıĢan polislere attığı belirtildi. El bombasının 
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patlamasıyla polisler geri çekildi. Daha sonra yoğun çatıĢma yaĢandı. Evde bulunan kiĢi, 

bulunduğu evin çatısına çıkarak, bir kulübeye sığındı. Burada polislerle çatıĢmaya giren ve 

HPG'li olduğu çatıĢmaya devam belirtilen kiĢi, 45 dakika boyunca etti. Çevrede bulunan 

evlerin çatılarına konumlanan polislerle çatıĢmaya giren kiĢi, yanında bulunan el bombaları ve 

kurĢunlarının bitmesinin ardından özel timler tarafından vurulduğu ve yaĢamını yitirdiği 

belirtildi. (13.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin kent merkezinde saat 19.15 sıralarında Kimliği belirsiz kiĢiler, devriye görevi yapan 

resmi plakalı polis aracına uzun namlulu silahlarla ateĢ açtı. KurĢunların isabet ettiği ve henüz 

kimliği açıklanmayan 1 polis yaralanırken, polis geniĢ çaplı operasyon baĢlattı. Yaralı polis 

Mardin Devlet Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi. (16.01.2013/DĠHA) 

 

*HPG tarafından yapılan açıklamada, 14 Ocak günü, savaĢ uçaklarının Kandil bölgesine 

yönelik bombardıman gerçekleĢtirdiği ve düzenlenen hava saldırısında 7 HPG‟linin yaĢamını 

yitirdiği belirtildi. (16.01.2013/ANF) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Doğançay köyü kırsalında dün 

sabah saatlerinde baĢlatılan geniĢ çaplı operasyonda çıkan çatıĢmada, 2 HPG'linin yaĢamını 

yitirdiği iddia edildi. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, havadan ve karadan baĢlatılan 

operasyona askerlerin yanı sıra çok sayıda özel harekat timi katılırken, HPG'lilerin olduğu 

iddia edilen bir mağara yoğun bombardıman sonucu çöktüğü iddia edildi. (23.01.2013/DĠHA) 

 

*HPG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 26.02.2013 günü Kandil bölgesine TSK‟ya  ait 

savaĢ uçakları tarafından bombardıman düzenlendi. Gece geç saatlere kadar süren 

bombardımanda 4 HPG militanının yaĢamını yitirdiği öğrenildi.  (27.02.2013 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Duru Jandarma Karakolu'na yüz metre uzaklıkta 

bulunan Kangül Çayı Köprüsü üzerinde askeri araç geçiĢi sırasında patlama meydana geldi. 

Patlamaya iliĢkin açıklama yapan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Lice'ye 5 kilometre 

mesafedeki TavĢan Tepe mevkisinde saat 20.00 sıralarında, askeri konvoyun geçiĢi sırasında, 

patlamanın olduğunu belirtti. Toprak, "4 asker hafif Ģekilde yaralandı" dedi. Toprak, yaralı 

askerlerin Hani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını bildirdi. (04.03.2013 

/ Haberturk.com / milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com)  

 

*Genelkurmay BaĢkanlığı, bugün Türkiye-Irak Hududu üzerinde ve ġırnak-Uludere-Gülyazı 

bölgesinde bulunan Karaçalı Üs Bölgesine bir grup militan tarafından taciz ateĢi açıldığını ve 

açılan ateĢ sonucu yerden seken taĢlardan bir Jandarma Uman ÇavuĢ'un hafif Ģekilde 

yaralandığını açıkladı. (03.06.2013/DHA) 
 

 

SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aydınlık Mahallesi'ndeki evinde yemek yiyen Ahmet Özer adlı 

yurttaĢ, Serêkaniyê yönünden geldiği belirtilen bir kurĢunla yaralandı. Ceylanpınar Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan Özer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (21.01.2013/DĠHA) 

 

*Ġran'dan Türkiye'ye geçmeye çalıĢan ġükrü Sehrai (45) isimli yurttaĢ, Ġran askerleri 

tarafından açılan ateĢ sonucu yaĢamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Ġran'dan Esendere'ye 

benzin getiren ve 9 çocuğu olduğu belirtilen Sehrai'nin Urmiye'ye bağlı Berdizi köyünde 

ikamet ettiği öğrenildi. Sehrai'nin Ġran askerleri tarafından Kotol Dağı'nda vurulduğu 

belirtildi. Yaralı olarak sürünerek Türkiye sınırına geçen Sehrai adlı yurttaĢ, burada aĢırı kan 

kaybından yaĢamını yitirdi. (22.01.2013/DĠHA) 
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*Urfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi‟nde daha önce Serêkaniyê'den geldiği belirtilen kurĢunlarla 

yaralanan 4 yurttaĢın ardından dün akĢam Ceylanpınar Belediyesi'ne ait oto ekipliğinde görev 

yapan Halil Ertuğrul adlı iĢçi omzuna saplanan mermiyle yaralandı. Tedavi altına alındığı 

öğrenilen Ertuğrul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (25.01.2013/DĠHA) 

 

*Serêkaniyê'de silahlı çete mensuplarının YPG'lilere saldırması ardından 11 gündür baĢlayan 

çatıĢmalar Ģiddetli bir Ģekilde devam ederken, Ceylanpınarlı yurttaĢlar da sınırın öte yanından 

gelen kurĢunların hedefi oluyor. Ceylanpınar'ın Mevlana Mahallesi'nde 7 yaĢındaki Gamzenur 

Yıldırım adlı çocuk göğsüne isabet eden mermi ile yaralandı. Ceylanpınar Devlet 

Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Urfa 500 yataklı Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen küçük çocuk ameliyata alındı. 

Gamzenur'un durumunun kritik olduğu bildirildi. (26.01.2013/DĠHA) 

 

*Serêkaniyê'de YPG'liler ile silahlı çete grupları arasındaki çatıĢmalar devam ederken, 

Serêkaniyê tarafından gelen mermiler Ceylanpınar'da yurttaĢların hayatını tehdit etmeye 

devam ediyor. Gelen mermilerden biri Mizgin Yılmaz (10) adlı çocuğun bacağına isabet etti. 

Ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın tedavi edildikten sonra 

taburcu edildiği öğrenildi. (27.01.2013/DĠHA) 

 

*Suriye‟nin Dirbesiye ile aynı ismi taĢıyan Nusaybin-Cizre arasında bulunan Dirbesiye 

beldesi sınır bölgesinde, ailelerine gıda alımı için sınırı geçen Ebdulbaki Hisen ile Alan 

Ġbrehim, sınıra yakın bölgede mayın patlaması sonucu hayatlarını kaybetti. Patlamada isimleri 

öğrenilemeyen 2 kiĢi de yaralandı. (02.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Suriye ordusunda askerlik yapan 21 yaĢındaki Mecit HavaĢ'ın ordudan kaçarak Türkiye'ye 

sığınmak için Rojava sınırından Ceylanpınar'a geçmek isterken Türk askerleri tarafından 

öldürüldüğü iddia edildi. Ġsmini vermek istemeyen Urfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi çalıĢanından alınan bilgiye göre, HavaĢ'ın ailesini yanına alarak dün 

Rojava'dan Ceylanpınar'a geçmek isterken Türk askerleri tarafından silahla vurulduğu 

kaydedildi. Urfa'daki hastaneye getirilen HavaĢ'ın, dün gece saat 23.00'te yaĢamını yitirdiği 

belirtildi. HavaĢ'ın ailenin tek erkek çocuğu olduğunu dile getiren sağlık çalıĢanı, HavaĢ'ın 

ölümü ardından babasının hastanede intihar giriĢiminde bulunduğunu söyledi. 

(26.06.2013/DĠHA) 
 

*Suriye‟nin Resulayn (Serêkaniyê) kentinde YPG güçleri ile El kaide bağlantılı El Nusra 

Cephesi üyeleri arasında yaĢanan çatıĢmalarda, Ceylanpınar'da evinde oturan Cumhuriyet 

Mahallesi Muhtarı Nezir Atilla, koluna kurĢun isabet etmesi sonucu yaralandı. Ceylanpınar 

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (17.07.2013 / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr / 

Yenisafak.com.tr / ) 

 

*Suriye‟nin Resulayn (Serêkaniyê) kentinde YPG güçleri ile El kaide bağlantılı El Nusra 

Cephesi üyeleri arasında yaĢanan çatıĢmalarda, El Nusra üyeleri tarafından atıldığı belirtilen 

iki top mermisi Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ġükrü 

Kahraman'a ait tarlaya düĢtü. Top mermisinin düĢmesi sonucu Kahraman ve 2 çocuğu 

yaralandı. Kahraman, hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahaleler rağmen yaĢamını 

yitirdi. Kahraman'ın 2 çocuğunun tedavisi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde devam 

ediyor. (26.07.2013 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Rojava‟nın serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaĢanan çatıĢmalar sırasında, ateĢlenen uzun 

namlulu bir tüfekten çıkan bir mermi, Ceylanpınar ilçesinde bulunan 19 yaĢındaki Ali 

Benice'ye isabet etti. Karın boĢluğundan yaralanan Benice, ambulansla Ceylanpınar Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Urfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve 

http://yenisafak.com.tr/
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AraĢtırma Hastanesi'ne sevkedilen Benice, karın boĢluğundan yaralanırken kurĢunun böbreğe 

zarar verdiği bildirildi. (18.07.2013 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr / Posta.com.tr) 

 

*Mehmet Gündüz (16): 16 Temmuz günü sınıra yakın M. Akif Ersoy Mahallesi‟ndeki 

evlerinde iken ağır makineli bir silahtan gelen kurĢunla baĢından vuruldu. Bir hafta boyunca 

yaĢam mücadelesi veren Gündüz, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin 

ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 24 Temmuz günü yaĢamını yitirdi. (ĠHD 

Ceylanpınar Raporu) 

 

*Mahsum Ertuğrul (17): 17 Temmuz günü, sınır kapısına yakın Gençlik Parkı‟nda oturduğu 

sırada kalbine isabet eden kurĢunla yaralandı ve kaldırıldığı Urfa Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi‟nde aynı gün yaĢamını yitirdi. (ĠHD Ceylanpınar Raporu) 

 

*17 Temmuz günü ismi öğrenilemeyen bir kadın da kurĢunlara hedef oldu, ancak yarası 

ciddi olmadığından tedavi edilip taburcu edildi. (ĠHD Ceylanpınar Raporu) 

 

*Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde, yaĢanan Ģiddetli çatıĢmalar sırasında patlayan 

topların Ģarapnel parçaları, Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve basın mensuplarının kaldığı 

öğretmenevine isabet etti. Öğretmenevine isabet eden Ģarapnel parçalarından Hasan Azger 

adlı yurttaĢın kolundan yaraladığı öğrenildi. Azger'in sevk edildiği ViranĢehir Devlet 

Hastanesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi. (02.08.2013 / DĠHA / 

Evrensel.net / Ġhd.org.tr) 

 

*Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde, yaĢanan Ģiddetli çatıĢmalar sırasında Urfa'nın 

Ceylanpınar ilçesinde yaĢayan 45 yaĢındaki Ramazan Zeybel göğsünden ağır Ģekilde 

yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Urfa Mehmet 

Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edilen Zeybel, ambulansla hastaneye sevk 

edildiği sırada yolda yaĢamını yitirdi. (03.08.2013 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde, yaĢanan Ģiddetli çatıĢmalar sırasında 

Ceylanpınar tarafında ve sınıra bitiĢik Mevlana mahallesinde ikamet eden 19 yaĢındaki 

Emrullah Ġbek adlı yurttaĢ,  yüzüne ve göğsüne isabet eden kurĢunlarla yaralandı. Ceylanpınar 

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ġbek‟in durumunun iyi olduğu ve yapılan tedavinin ardından 

taburcu edildiği öğrenildi. (11.08.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaĢanan Ģiddetli çatıĢmalar sırasında, 

Ceylanpınar ilçesine atılan bomba ve mermiler, 33 yaĢındaki Salih Ġnce isimli yurttaĢ ile 16 

yaĢındaki Meral Ġleri isimli bir çocuğa isabet ederek yaralanmalarına neden oldu. KurĢunların 

isabet ettiği Ġnce ve Ġleri, yaralanmaları sonrası yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (18.08.2013 / Haberturk.com / Cumhuriyet.com.tr / 

Zaman.com.tr) 

 

*Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaĢanan Ģiddetli çatıĢmalar sırasında, 

Ceylanpınar ilçesinde bulunan Aslan Ege, Ahmet Akkurt, Fatma Alagöz (70), Medine Alagöz 

ve Veysi Bayram (35) isimli yurttaĢlar gelen kurĢunların kendilerine isabet etmesi sonucu 

yaralandı. Yaralı yurttaĢlar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

(22.08.2013 / Sabah.com.tr / Cumhuriyet.com.tr / Bianet.org) 

 

*Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaĢanan Ģiddetli çatıĢmalar sırasında, 

Ceylanpınar'da Süleyman Doğantekin adlı yurttaĢ karnına isabet eden mermi ile yaralandı. 

Doğantekin, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Urfa M. 

Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edildi. (27.08.2013 / ANF / 

Hurriyet.com.tr) 
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*Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde yaĢanan Ģiddetli çatıĢmalar sırasında, 

Ceylanpınar ilçesinde bulunan evinin balkonunda durduğu sırada Hiznegül Turan (30) adlı 

yurttaĢ baĢına isabet eden mermiyle yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 

Turan, buradan Urfa Devlet Hastanesine sevk edildi. (30.08.2013 / DHA / ANF / 

Stargazete.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yeniköy mevkisinde patlama meydana geldi. Gece saat 

03.00 sıralarında kaçak yollarla QamiĢlo'dan Nusaybin'e gelmek isteyen bir kiĢi, mayınlı 

alandan geçtiği sırada patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde bölgede devriye görevi 

yapan sınır birliği, mayınlı alanda hayatını kaybetmiĢ bir kiĢinin cenazesini buldu. Bölgeye 

gelen patlayıcı uzmanlarının mayınlı alanda yaptıkları arama taramadan sonra cenaze mayınlı 

alandan çıkarılarak, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (30.09.2013 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköyü (Heretîl) köyünde mazot ticareti yaptığı öne sürülen 

Ġran nüfusuna kayıtlı Senar Xalibi (26) isimli Kürt yurttaĢın, köyün içinde Türk askerleri 

tarafından omzundan vurularak katledildiği belirtildi. (09.10.2013 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Rojava‟nın Til Xelef ve Esfar Neccar bölgelerine El-Kaide bağlantılı El Nusra üyeleri 

tarafından saldırıları gerçekleĢti. Serêkaniyê kent merkezindeki sivil yerleĢim alanlarının 

hedef alındığı saldırılar sırasında, mermilerden bir tanesi daha önce 4 sivil yurttaĢın yaĢamanı 

yitirdiği Ceylanpınar'da bir eve isabet etti. Evin avlu bahçesinden geçen havan mermisi, evin 

penceresini delerek odanın arka tarafında yatağında uyumakta olan 32 yaĢındaki Ġdris 

Akgül'ün baĢına isabet etti. Akgül olay yerinde yaĢamını yitirirken, eĢi Derya Akgül ise 

yaralandı. (28.10.2013 / DHA / DĠHA / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Rojava‟nın Til Xelef ve Esfar Neccar bölgelerine El-Kaide bağlantılı El Nusra üyeleri 

tarafından saldırıları gerçekleĢti. Serêkaniyê kent merkezindeki sivil yerleĢim alanlarının 

hedef alındığı saldırılar sırasında, Ceylanpınar ilçesine bağlı YeniĢehir Mahallesi 140. 

Sokak'ta yaĢayan Ġslim Karaoğlan (36) isimli kadının sırtına mermi isabet etti. Yakınları 

tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlan tedavi altına alındı. 

(28.10.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Rojava'nın QamiĢlo kentinden Türkiye sınırını geçmeye çalıĢan 3 Rojavalı, Nusaybin'e bağlı 

Yeniyol köyü mevkinde bulunan mayınlı alanı geçip, Ġpek yoluna geldi. Buradan köye doğru 

ilerleyen Rojavalı yurttaĢlara bu sırada askeri zırhlı araçtan ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu 3 

Rojavalı yurttaĢ olay yerinde yaĢamını yitirdi. Olayın ardından Mardin Valiliği  tarafından 

"YasadıĢı yollardan sınırı geçmeye çalıĢan bir gruba, görev değiĢimi maksadıyla 

Nusaybin'den il merkezine intikal etmekte olan Polis Özel Harekat timi tarafından, Nusaybin- 

Kızıltepe yolunun 9'uncu kilometresinde müdahale edilmiĢ, olay esnasında Suriye uyruklu 3 

Ģahıs hayatını kaybetmiĢtir" Ģeklinde açıklamada bulunuldu. (17.11.2013 / Radikal.com.tr /  

Hurriyet.com.tr / Sabah.com.tr) 

 

*Genelkurmay sitesinde yayınlanan haberde, arabayla kaçakçılık yapan kiĢilere ateĢ açıldığı 

ve araçta, hafif yaralı bir Türk vatandaĢı ile Suriye uyruklu bir kiĢinin yakalandığı savunuldu. 

Açıklamay göre; Kilis Gülbaba'daki 1‟inci Hudut Alay Komutanlığı Mehmet Yaylacı Hudut 

Karakol sorumluluk sahasında bir aracın Suriye'den Türkiye'ye doğru yaklaĢtığının tespit 

edildiği, aracın ''dur'' ihtarına uymaması üzerine ateĢ açıldığı iddia edildi. (01.12.2013 / DĠHA 

/ Tsk.tr) 
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*Rojava'dan Türkiye'ye geçmek isterken yaĢamını yitiren Yusuf Ahmed (29) adlı Rojavalı 

yurttaĢın sınırda bulunan Türkiye askerleri tarafından "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla 

katledildi. (30.12.2013 / DĠHA / Ġhdmardin.org.tr / Mardinarena.com) 

 

 

MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve 

YARALANMALAR 

*Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟ne bağlı Güngören (Zoravakır ) köyünde mayın patladı. 

Patlamada, Tajdin Böğürcek (26) adlı yurttaĢ yaralandı. Türkiye-Ġran arasındaki sınırında 

koyun otlatırken yaĢanan patlamada dört parmağını kaybeden Böğürcek, Doğubayazıt Devlet 

Hastanesi'nde ameliyata alındı. Böğürcek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

(03.01.2013/DĠHA) 

 

*23.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulbaki Pamuk, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mustafa Pamuk, 14.02.2013 tarihinde ikamet ettiğimiz yere yakın bir harabe 

evde bir cisim buldu ve cisimle uğraĢtığı sırada patlama meydana geldi. Patlamadan sonra 

Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavisi yapılmaya baĢladı. Patlama sonucu sol eli 

bilekten itibaren, sağ gözü de göremez hale geldi. Vücudunun birçok yerinde patlama 

sonucunda yaralar oluĢtu. Tedavinin devamında tam iyileĢmeden 20.02.2013 tarihinde 

polisler tarafından alınıp mahkemeye götürüldü. Mahkeme sonucunda cezaevine gönderildi. 

Kendisi hala elini kullanıp ve kendisine bakabilecek durumda değildir. Bu konudan sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Havuzlu köyünde bulunan Cizre Hisar Taburu'nun yakınlarında 

patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada  Mehmet Çelik isimli 15 yaĢındaki 

çocuğun yaralandığı ve Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Olay yerinde 

inceleme baĢlatıldı. (01.03.2013 / Cnnturk.com / Yenisafak.com.tr) 

 

*ġırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Akdizgin (Zêve) köyünde bulunan 2. Ġç Güvenlik Piyade 

Taburu'nun karĢısında bulunan yaklaĢık bir kilometre uzaklıktaki tepede patlama meydana 

geldi. Meydana gelen patlamada 11 yaĢındaki Ramazan Yıldız isimli çocuk yaĢamını yitirdi. 

Görgü tanıkları, 11 yaĢındaki Yıldız'ın tepede oyun oynarken, aniden Ģiddetli bir patlamanın 

gerçekleĢtiğini ve patlamanın askerlere ait olan mayından kaynaklandığını belirtti. 

(10.04.2013 / Radikal.com.tr / Birgun.net / Zaman.com.tr / Skyturk360.com) 

 

*Hakkari‟nin Ördekli (Kotranis) köyünde koyunlarını otlatan 8 çocuk babası 50 yaĢlarındaki 

Cemil Yiğit isimli yurttaĢ, bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı. Patlamada sağ ayağı 

bilekten kopan Yiğit, olay yerine gelen ambulans helikopterle Fatih KıĢlası'na, buradan da 

ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlayan mayının boĢaltılan köydeki 

karakolun etrafına döĢenen mayınlar olduğu belirtildi. (19.04.2013 / Hurriyet.com.tr /  

Yenisafak.com.tr / Mynet.com) 

 

*14.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Necmettin Ölmez, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yeğenim olan Sezgin Onur, Aziziye mahallesinde ikamet etmektedir. 12 Mayıs 2013 

tarihinde yani anneler gününde annesine hediye almak için mahallede bulunan dereye inip 

demir hurda toplamak istedikleri sırada orada bulunan ve içinde ne olduğu belli olmayan 

poĢetleri kurcaladıkları sırada poĢetin içinde toz halindeki maddeyi ateĢlemeleri sonucunda 

patlama yaĢandı. Bu patlamada yeğenim Sezgin, yüzünden, ayağından, vücudundan ve 

ellerinden yaralanarak çevredeki vatandaĢlar tarafından kendi imkânlarıyla hastaneye 

kaldırılmıĢlardır. Yeğenim Sezgin dıĢında kardeĢi de yüzünden ve yanında bulunan diğer 

arkadaĢları da yaralanmıĢlardır. O cisimlerin ne amaçla orada bulunduğunu bilmemekteyiz. 

Sivillerin yaĢadığı bu bölgede patlamamıĢ cisimleri etrafa savuran yetkililerden davacı ve 

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

http://mardinarena.com/
http://yenisafak.com.tr/
http://yenisafak.com.tr/
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*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı YeĢiltaĢ (ġitazin) köyünde, YeĢiltaĢ Karakolu 

çevresinde koyun otlatan Ġbrahim Kartal (17) isimli çocuk mayın olduğu belirtilen 

patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde altına alınan 

Kartal‟ın, Patlama sonucu baĢta elleri olmak üzere vücudunun çeĢitli yerlerinden önemli 

ölçüde yaralandığı öğrenildi. (21.05.2013 / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 km uzakta bulunan Dostki bölgesindeki Bostancık 

(Gulort) köyünün üst kısmında bulunan Raman Tepesi olarak bilinen ve her yıl seyyar 

karakolun kurulduğu tepede pancar toplamaya giden 14 yaĢındaki Muğdat Çavmak adlı çocuk 

mayın patlamasında ağır yaralandı. Yaralanan Çavmak, köylüler tarafından tahta sedye ile 5 

km uzaklıktaki ana caddeye getirildi. Buradan araca bindirilen Çavmak, Yüksekova Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Çavmak kurtarılamayarak, 

yaĢamını yitirdi. (24.05.2013 / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 500 Evler semtinde BarıĢ A. (12) isimli çocuk 

bakkaldan dönerken yerde bulduğu ve askeriyeye ait olduğu iddia edilen cismin patlaması 

sonucunda yaralandı. Karın bölgesinden yaralandığı ve üç parmağının kopma ihtimalinin 

olduğu öğrenilen BarıĢ A., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yoğun 

bakıma kaldırıldı. (06.07.2013 / ANF  / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan KoĢuyolu Parkı yanındaki Sunay Caddesi'nde 

patlama meydana geldi. Cadde üzerinde meydana gelen patlamada, 5 kiĢi yaralandı. 

Buldukları cisimle oynadıkları sırada cismin patlaması sonucu B.C (18) parmakları koptu. 

B.C. „nin uzuvları daha sonra hastaneye yetiĢtirildi. Çevrede bulunan 4 kiĢi de patlamanın 

etkisiyle yaralandı. Patlamada yaralanan diğer kiĢilerin R.F. (18), Y.Y. (16), ile o sırada 

yoldan geçen kız kardeĢler G.Ġ. (16) ile E.Ġ. (14) olduğu öğrenildi. Yaralılar Dicle Üniversitesi 

Tıp Fakültesi ile Eğitim ve AraĢtırma hastanelerine kaldırıldı.  (16.07.2013 / DHA / 

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

 

*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinin Altınsu köyünün Ġncesu mezrasında hayvan otlatan 

çocukların bulduğu cismin patlaması sonucu 8 yaĢındaki Behzat Özen adlı çocuk yaĢamını 

yitirdi. 11 yaĢındaki Tayfun Can isimli çocuğun ise patlamanın etkisi ile Ģoke girdiği, 

ardından götürüldüğü hastanede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (29.10.2013 / ANF 

/ Cnnturk.com / Birgun.net) 
 

 

KUġKULU ÖLÜMLER 
Erkek  
*Ağrı Merkeze bağlı Çukurçayır Köyü giriĢinde bulunan köprüde asılı bir erkek cesedi 

bulundu. Köylülerin, olayı jandarmaya bildirmesi üzerine yapılan incelemede köprüde iple 

asılı bulunan cesedin, Karacehennem Köyü‟nde eskiden geçici köy koruculuğu yapan Kamil 

Kocabay‟a ait olduğunu belirlendi. 4 çocuk babası Kocabay‟ın cesedi, önce Ağrı Devlet 

Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu‟na gönderildi. Kamil 

Kocabay‟ın ölümüyle ilgili baĢlatılan soruĢturma sürdürülüyor. Öte yandan bir gün önce 

kayıp ihbarında bulunulan Kocabay‟ın cesedini köprüde asılı gören yakınları, eski korucunun 

vücudunda yara izleri olduğunu iddia etti. (08.02.2013 / Kenthaber.com) 
 

*Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Bayırözü köyü mevkiinde, 20 yaĢlarındaki 

Nazif Güzel isimli yurttaĢ aracı ile birlikte yanmıĢ bir Ģekilde bulundu. Olay yerine gelen 

jandarma ekipleri, çevrede önlem alıp araç içinde inceleme yaptı. SoruĢturma devam ediyor.  

(07.03.2013 / DĠHA) 
 

http://birgun.net/
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*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kırklar Dağı ziyaret alanı yakınlarında genç bir erkek cenazesi 

bulundu. Cenazeyi ilk olarak Ongözlü Köprü yakınlarında piknik yapan yurttaĢlar gördü ve 

polise haber verdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri Ġnceleme ekipleri, 

askerler ve Cumhuriyet BaĢsavcısı olay yerine gelerek inceleme baĢlattı. Cenazenin kimliği 

henüz netleĢmezken, cenazede morluk ve çiziklerin olduğu görüldü. (23.04.2013 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli (Dengıza) köyünde dün gece saat 22.00'de otlatmaya 

götürdüğü hayvanlarını getirirken köye yakın bir yerde Hüseyin ġimĢek adlı çoban 

bilinmeyen bir Ģekilde yaĢamını yitirdi. Yanında av tüfeği bulunan ġimĢek'in silahla 

vurulduğu belirtilirken, ancak olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu henüz netleĢmedi. 

Savur Cumhuriyet Savcılığı, ġimĢek'in yaĢamını yitirdiği yerde inceleme yaptı. (04.05.2013 / 

DĠHA / Nusaybinim.com) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Nehil Deresi kenarında, 

vücudunun bir çok yerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilen bir erkek cenazesi bulundu. 

Olay yerine gelen jandarma ekipleri cenaze üzerinde inceleme yaptıktan sonra, cenazenin 

çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası 30 yaĢındaki Ġsa Fırat'a ait olduğunu 

belirledi. Fırat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  

(12.05.2013 / Aksam.com.tr / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Habur 2 köyünde yurttaĢlar, köyün içinden geçen Habur 

Çayı'nda genç bir erkek cenazesi görerek, askeri yetkililere bilgi verdi. Cenazenin 

çıkarılmasını isteyen köylülere, askerlerin Valilikten izin alınmadığı müddetçe müdahale 

edemeyeceklerini ve cenazeyi sudan çıkaramayacaklarını söylediği bildirildi. 

(02.06.2013/DĠHA) 
 

*Diyarbakır‟da vatandaĢlar tarafından Dicle Nehri'nde bir cenazenin olduğunun haber 

verilmesi üzerine, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi Afet Müdürlüğü ve polis ekipleri nehirde 

arama baĢlattı. Yapılan çalıĢmalar sonucunda Mervani Köprüsü yakınlarında 25 yaĢlarında ve 

yaklaĢık 10 gün önce yaĢamını yitirdiği tespit edilen bir erkek cenazesi bulundu. (02.07.2013 / 

ANF / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Aslanoğlu köyü mevkisinde yurttaĢlar arazide bir erkek 

cesedi buldu. Olay yerine gelen jandarma ekibi cenazenin ilçeye bağlı Aralık köyünde ikamet 

eden ve çobanlık için Aslanoğlu köyüne giden Ramazan Budak'a (50) ait olduğu belirledi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Budak'ın cenazesi otopsi için Bismil Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Budak'ın baĢında darp izine rastlandığı öğrenildi. (26.07.2013 / 

Ozgur-gundem.com / Bismilhaber.com) 
 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Bademli köyünde Erdem Uğur (27) isimli bir yurttaĢ, 

yakınları ve köylüler tarafından evinde ölü olarak bulundu. YurttaĢların haber vermesiyle kısa 

sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, Erdem'in baĢından sert bir cisimle darbe aldığını 

belirledi. Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından Uğur'un cenazesi, Batman Bölge 

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Batman Cumhuriyet BaĢsavcılığı, kesin ölüm nedeni için 

cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. YaĢanan olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. 

(01.08.2013 / DĠHA/ Diyarbakirsoz.com) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan 33 yaĢındaki BeĢir 

Zengirciler isimli çiftçi, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki mısır tarlasında toprağa gömülü halde 

bulundu. Askerler tarafından topraktan çıkarılan Zengirciler'in cenazesi, otopsi için ViranĢehir 

Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zengirciler'in ölümüne iliĢkin inceleme baĢlatıldı.  

(18.10.2013 / DĠHA / DHA / Posta.com.tr) 

 

http://nusaybinim.com/


ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 41 

*Adıyaman‟ın Kahta ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı'nın ortasında 

belirti gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Kahta Ġlçe Jandarma 

Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları incelemede suyun ortasındaki cismin ceset olduğunu 

fark etti. Ceset, köylüler tarafından kayıkla kıyıya çekildi. Karaya çıkartılan ceset üzerinde 

yapılan incelemede herhangi bir yara izine rastlanmazken, cesedin Antalya'nın Serik ilçesi 

nüfusuna kayıtlı, malulen emekli yüzbaĢı Fatih Yavuz Y. (38) adlı bir Ģahsa ait olduğu 

öğrenildi. (26.10.2013 / KentHaber) 

 

*Adıyaman'ın GölbaĢı ilçesi ile MaraĢ karayolunun 27. kilometresi Haydarlı köyü 

yakınlarında yol kenarında bir erkek cesedi gören köylüler, durumu jandarma ekipleri ile 112 

sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve jandarma tarafından yapılan 

incelemede cesedin MaraĢ'ın Pazarcık ilçesinde bir lokantada aĢçı olarak çalıĢan 54 yaĢındaki 

Mustafa Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi. BaĢ ve vücudunun çeĢitli yerlerinde darp izleri 

bulunan Yıldırım'ın cesedi incelenmek üzere Malatya Adli Tıp Morguna gönderildi. 

(11.12.2013 / ANF / Marashaberi.com) 

 
 

Kadın 

*Batman'ın GercüĢ ilçesine bağlı Kozlu köyünde rahatsızlanan bir kiĢiyi ilçe merkezindeki 

hastaneye getiren Necdet Çelik adlı yurttaĢ, gece köye dönerken ilçe yakınlarında çok sayıda 

köpeğin yol kenarında toplandığını gördü. Köpeklerin bir Ģeyleri parçaladığını gören Çelik, 

Ģüphelenerek karakola haber verdi. Olay yerine gelen askerler, köpeklerin baĢını parçaladığı 

bir cenaze ile karĢılaĢtı. Bir kadına ait olduğu anlaĢılan cenaze GercüĢ Devlet Hastanesi'ne 

morguna götürüldü. Daha sonra yürütülen soruĢturma kapsamında yol kenarında bulunan 

cesedin Diyarbakır Kulp ilçesine bağlı Özbek (ġêxbuba) köyü nüfusuna kayıtlı,  2 ay önce 

evden çıkan ve kaybolan Besna Çelik'e ait olduğu öğrenildi. Çelik'in kim tarafından 

öldürüldüğü ise bilinmiyor. (26.02.2013 / Radikal.com.tr / DĠHA) 
 

*Ağrı Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki KaraĢeyh köyünde kaybolan 27 

yaĢındaki Faime Akyol'un cesedi, yaylada hayvanlarını otlatan ağabeyi Zeki Akyol tarafından 

dere kenarında bulundu. Akyol'un cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi 

iĢlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (07.05.2013 / Haberturk.com / 

Taraf.com.tr / Aksam.com.tr) 

 

*Urfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde oturan 45 yaĢındaki Ġsmail Güzel, sabah saatlerinde polise 

haber vererek eĢi Halime Güzel'in (33) gece eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğünü iddia 

etti. Güzel'in baĢının vücudundan ayrıldığı olay hakkında polis soruĢturma baĢlatırken, Ġsmail 

Güzel'in 4 kez imam nikahı ile evlendiği ve Halime Güzel'in 4'üncü eĢi olduğu öğrenildi. 

YaĢanan cinayetle ilgili Ġsmail Güzel gözaltına alınmazken, Halime Güzel'in cenazesi 

Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. (06.07.2013 / DĠHA / 

ĠHA / Zaman.com.tr) 

 

*Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde, dere yatağına gömülü olarak 35-40 yaĢlarında kimliği 

belirlenemeyen bir kadının cesedi bulundu. Boğulduktan sonra üzerindeki giysileri ile 

gömüldüğü tahmin edilen kadının kimliğini tespiti ve otopsi için Fırat Üniversitesi 

Hastanesi'ne götürüldü. (18.07.2013 / DHA / Elazighaber.com) 

 

*Elazığ‟ın Maden Ġlçesinde gece yarısı evden yalınayak ayrılan Leyla ġimĢek‟in (37), Kral 

Kızı Barajı Gölü kenarında cesedi bulundu. Elazığ Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 

yapılan yazılı bir açıklama ile, ġimĢeğin göl kenarında cesedinin bulunduğu, otopsi için 

Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastahanesi morguna kaldırıldığı ve olayla ilgili soruĢturma 

baĢlatıldığı belirtildi. (18.07.2013 / DHA / Posta.com.tr) 

 

http://taraf.com.tr/
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*Van'ın ErciĢ ilçesinde Sibel Aslan (22) isimli genç bir kadın, kayınbabasının evinde asılı bir 

Ģekilde ölü bulundu. 4 yıl önce eĢi M. Aslan ile görücü usulüyle evlendirilen Aslan, ErciĢ'e 

bağlı Karlıyayla (Hevırzong) köyünde bulunan kayınbabasının evinde boynuna taktığı atkı 

türü bir cisimle kendisini tavana asmak suretiyle ölü halde bulundu. Aslan'ın intihar ettiği ileri 

sürüldü. Ġntihar ettiği ileri sürülen 2 yaĢında bir çocuk annesi olan Aslan'ın, 7 aylık hamile 

olduğu da öğrenildi. Aslan'ın kesin ölüm nedenine iliĢkin henüz bilgi edinilemezken konu ile 

ilgili olarak ErciĢ Cumhuriyet Savcılığı'nın inceleme baĢlattığı öğrenildi. (18.09.2013 / DHA / 

Diyarbakirsoz.com) 
 

 

Çocuk 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan DilektaĢı (Manis) 

köyü yakınlarında 13 yaĢındaki bir çocuğa ait ceset bulundu. Bulunan cesedin DilektaĢı 

köyünde ikamet eden ve 4 gün önce kayıp olduğu belirtilen Rubaz Çarlı'ya (13) ait olduğu 

öğrenildi. Cenazeyi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma 

ekipleri, Rubaz'ın cenazesini Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olay ile ilgili 

soruĢturma baĢlatıldı. (26.02.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*Siirt Merkeze bağlı Bostancık köyünde oturan 15 yaĢındaki L.B., av tüfeği ile vurulmuĢ 

olarak bulundu. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.B. yaĢamını yitirdi.  

(11.04.2013 / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr) 

 

*Siirt‟in Çal Mahallesi 205. Sokak'ta 13 yaĢındaki S.O., ailesi tarafından mutfakta boğazı 

kesilmiĢ olarak yerde kanlar içerisinde bulundu. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber 

vermesiyle olay yerine gelen ambulansla S.O. Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (11.04.2013 / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr) 
 

*Siirt Kooperatif Mahallesi'nde sabah saatlerinde oyun oynayan çocuklar, oyunlarını 

sürdürmek üzere kullanılmayan 2 katlı metruk bir binaya girdi. Girdikleri binada bir çocuk 

cesediyle karĢılaĢan çocuklar, durumu hemen ailelerine haber verdi. Ailelerin bildirmesi 

üzerine olay yerine gelen polislerin incelmesi üzerine bulunan çocuk cesedinin Muhammet 

Serkan Musaoğlu (13) isimli çocuğa ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde ceset 

üzerinde bir darp izinin bulunmadığı da belirtildi. Kesin ölüm nedeninin tespiti için 

Musaoğlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile Siirt Devlet Hastanesi 

morguna kaldırıldı. (22.09.2013 / DHA / Haberturk.com / Siirtnews.com) 
 

 

NAMUS CĠNAYETLERĠ 
Kadın 

*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde, 50 yaĢındaki Refik Ö., Dicle Mahallesi 107‟inci sokak 

üzerindeki evinin önünde park halinde bir otomobil gördü. Daha sonra evine giren Refik 

Ö.,KalaĢnikof tüfeğini aldıktan sonra otomobilin yanına giderek içerisinde bulunan Mehmet 

IĢık‟ı tarayarak öldürdü. Refik Ö., daha sonra döndüğü evde bulunan gelini 1 çocuk annesi 

Meltem Ö.‟yü de aynı silahla öldürdükten sonra emniyete gidip teslim oldu. Kayınpederi 

tarafından öldürülen Meltem Ö‟nün Adana‟da halasının oğluyla evliyken, evini terk edip 

Mehmet IĢık ile yaĢamaya baĢladığı iddia edildi. Bunun üzerine kayınpeder Refik Ö.‟nün, 6 

aylık torununu Adana‟dan alıp Bismil‟e getirdiği, gelininin de çocuğunu almak için ilçeye 

geldiği belirtildi. Öldürülen 2 kiĢinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp 

Kurumu‟na gönderildi.    (08.02.2013 / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Iğdır'da 43 yaĢındaki Ahmet D., kendisini aldattığını öne sürdüğü eĢi 39 yaĢındaki Fatma 

D'yi, sevgilisi olduğunu iddia ettiği marangoz 24 yaĢındaki Yakup T'nin otomobilinde 

görünce katliam yaptı. EĢi ile sürücü Yakup T'yi otomobilden indirerek öldüren Ahmet D., 

http://taraf.com.tr/
http://taraf.com.tr/
http://www.milliyet.com.tr/index/Otomobil/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/kala%C5%9Fnikof/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adana/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Bismil/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Diyarbak%C4%B1r/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
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bunların iliĢkisinde aracılık ettiğini öne sürdüğü züccaciyeci 35 yaĢındaki Ahmet K'yi 

öldürdükten sonra polise teslim oldu. (05.06.2013/KentHaber) 
 

 

Erkek  
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde, 50 yaĢındaki Refik Ö., Dicle Mahallesi 107‟inci sokak 

üzerindeki evinin önünde park halinde bir otomobil gördü. Daha sonra evine giren Refik 

Ö.,KalaĢnikof tüfeğini aldıktan sonra otomobilin yanına giderek içerisinde bulunan Mehmet 

IĢık‟ı tarayarak öldürdü. Refik Ö., daha sonra döndüğü evde bulunan gelini 1 çocuk annesi 

Meltem Ö.‟yü de aynı silahla öldürdükten sonra emniyete gidip teslim oldu. Kayınpederi 

tarafından öldürülen Meltem Ö‟nün Adana‟da halasının oğluyla evliyken, evini terk edip 

Mehmet IĢık ile yaĢamaya baĢladığı iddia edildi. Bunun üzerine kayınpeder Refik Ö.‟nün, 6 

aylık torununu Adana‟dan alıp Bismil‟e getirdiği, gelininin de çocuğunu almak için ilçeye 

geldiği belirtildi. Öldürülen 2 kiĢinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp 

Kurumu‟na gönderildi.    (08.02.2013 / DHA / Milliyet.com.tr) 
 

*Iğdır'da 43 yaĢındaki Ahmet D., kendisini aldattığını öne sürdüğü eĢi 39 yaĢındaki Fatma 

D'yi, sevgilisi olduğunu iddia ettiği marangoz 24 yaĢındaki Yakup T'nin otomobilinde 

görünce katliam yaptı. EĢi ile sürücü Yakup T'yi otomobilden indirerek öldüren Ahmet D., 

bunların iliĢkisinde aracılık ettiğini öne sürdüğü züccaciyeci 35 yaĢındaki Ahmet K'yi 

öldürdükten sonra polise teslim oldu. (05.06.2013/KentHaber) 
 

 

ĠNTĠHAR ve TEġEBBÜS(Erkek) 

*Erzurum merkez Yakutiye Ġlçesi'ndeki Palandöken Devlet Hastanesi Yoğun Bakım 

Servisi'nde görevli, pratisyen doktor 35 yaĢındaki Ömer Faruk ÇiltaĢ, Ģahdamarını keserek 

intihar etti. (03.01.2013/KentHaber) 

 

*Van Barosu avukatlarından Hacı Kurt'un (27), dün akĢam saatlerinde intihar ettiği bildirildi. 

Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan evinde intihar ettiği belirtilen avukat Kurt'un, intihar nedeni 

öğrenilemezken, yapılan otopsi iĢlemlerinin ardından Hacıbekir Mezarlığı'nda toprağa 

verileceği belirtildi. (06.01.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan 5 katlı Balkan Otel'in terasına çıkan Metin Perihan isimli 

genç, atlayarak intihar etti. Görgü tanıkları Perihan'ın çalıĢtığı Kristal Otel'den çıkarak, cadde 

üzerinde bulunan Balkan Otel'e gittiğini ve burada terastan kendisini boĢluğa bıraktığını 

belirtti. Olay yerindeki incelemenin ardından Perihan'ın cenazesi Diyarbakır Devlet Hastanesi 

morguna kaldırıldı. (14.01.2013/DĠHA) 

 

*Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Budak, Erzurum‟da Atatürk Üniversitesi 

YerleĢkesi'nde bulunan lojmanında bileklerini kesip dördüncü kattan atlayarak intihara 

kalkıĢtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 45 yaĢındaki Prof. Dr. Budak, yoğun bakımda 

tedavi altına alındı. Rektör Budak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

(26.01.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da Bawer Önen isimli yurttaĢın henüz öğrenilmeyen bir nedenden dolayı evinde 

intihar ettiği öğrenildi. Önen'in cenazesi Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen törenin 

ardından toprağa verildi. (08.02.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ġlyas Uyar (27) adlı adli tutsak, dün akĢam 

saatlerinde kaldığı tek kiĢilik hücrede tavana bağladığı kıyafetine kendini asarak intihar ettiği 

iddia edildi. Gardiyanların tutsakları kontrolü sırasında Uygar'ı tavana asıl halde bulunduğu 

http://www.milliyet.com.tr/index/Otomobil/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/kala%C5%9Fnikof/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adana/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Bismil/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Diyarbak%C4%B1r/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
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öne sürülürken, Uygur'un cenazesinin Urfa Eğitim AraĢtırma Hastanesi morguna kaldırıldığı 

öğrenildi. (10.02.2013 / DHA / DĠHA / Haberturk.com) 

 

*Van'ın ġabaniye Mahallesi'nde bulunan Köy Hizmetleri binası arkasındaki evlerinin 

bahçesinde bulunan tandır evinde Barzan EriĢ (19) isimli gencin intihar ettiği iddia edildi. 10 

ġubat akĢamı ortadan kaybolduğu belirtilen EriĢ'in, 11 ġubat‟ta akĢam saatlerinde ailesi 

tarafından evin bahçesinde bulunan tandır evinin tavanında asılı olarak görüldüğü 

belirtildi. (12.02.2013 / DĠHA / Baskalenews.com) 

 

*Elazığ Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ġubat 2013 tarihinde 

saat 02:15 sularında Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak üzerindeki bir evde Ömer 

Karanlık adlı kiĢinin kalorifer borusuna naylon iple kendini asarak intihar ettiğinin tespit 

edildiği açıklandı. Kesin ölüm nedeninin tespiti için aynı gün otopsi yapıldığı ve 

soruĢturmanın devam ettiği kaydedildi. (13.02.2013 / Haberayrinti.com) 

 

*Elazığ‟da geçen ay sonu denetimli serbestlik yasasından yararlanarak tahliye olan 26 

yaĢındaki Ü.K., hırsızlık suçundan tutuklanıp yine girdiği cezaevinde atkısıyla kendisini 

boğarak öldürmek istedi. Durumu gören arkadaĢlarının müdahale ettiği Ü.K., çağrılan 

ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ü.K.‟nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

(15.02.2013 / DHA / Haberayrinti.com) 
 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yeniçadır (Boz) köyünde Doğan Gökçe (18) adlı gencin, 17 

ġubat‟ta akĢam saatlerinde kendi evinde babasına ait kalaĢnikof silahla intihar ettiği iddia 

edildi. Kafasına dayadığı silahı ateĢleyerek intihar ettiği belirtilen Gökçe'nin cenazesinin 

otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı öğrenildi. (18.02.2013 / DĠHA /  

Agrihurses.net) 

 

*Erzincan‟da, çocuklarının mahkeme kararı ile ellerinden alınarak yuvaya yerleĢtirilmesine 

kızan Alev ile Ġsmail Akar çifti 4 katlı binaya çıkarak intihar giriĢiminde bulundu. Çiftin 

yaklaĢık 3 saat süren eylemi çocukların Erzurum‟dan yola çıkartılmasının ardından sona erdi. 

(18.02.2013 / DHA / Milliyet.com.tr)   

 

*Diyarbakır'da Ali Baran Karel (18) isimli bir gencin polis olan babasının silahıyla bir parkta 

intihar ettiği iddia edildi. Kafasına sıktığı tek kurĢunla intihar eden Karel'in, Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadığı öğrenildi. Karel'in sabaha karĢı saat 03.00'te beyin ölümünün gerçekleĢtiği 

bildirildi. (22.02.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com / Diyarbakirhaber.gen.tr) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Heybeliyurt (Cucan) köyünde sabah saatlerinde Yunus 

Arpacı isimli bir gencin kendini evinin tavanına asarak yaĢamına son verdiği iddia edildi. 

Olay yerine gelen askerler ve savcının ön incelemeleri ardından Arpacı'nın cenazesi Trabzon 

Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (03.04.2013 / DĠHA) 

 

*Van'da 5 Nisan günü kullandığı aracın bir trafik kazasına karıĢması nedeniyle gözaltına 

alınan ve tutuklanan Uğur Özçoban (19), Van F Tipi Cezaevi'ne konulmuĢtu. Özçoban'ın 8 

Nisan tarihinde havalandırmada bulunan pencere parmaklıklarında asılmıĢ bir halde 

gardiyanlar tarafından bulunduğu ileri sürüldü. Olay yerinde yaĢamını yitiren Özçoban, otopsi 

için hastaneye kaldırıldı. (09.04.2013 / DĠHA/ Evrensel.net / Baskalenews.com) 

 

*Ağrı‟nın Diyadin ilçesi Fatih Mahallesi'nde Tuncay Yıldırım (19) isimli gencin kendi evinde 

av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. Yıldırım'ın neden intihar ettiği bilinmezken, olay yeri 

http://www.milliyet.com.tr/index/Erzincan/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/saat/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Erzurum/default.htm
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incelemesinden sonra cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na 

gönderildi. (22.04.2013 / DĠHA / Agrihalk.com) 

 

*MaraĢ‟ın Elbistan Ġlçesi‟nde, cadde üzerinde elinde tabancayla yürüyen 27 yaĢındaki Akif 

Dal, yanına gelen polisleri görünce baĢına ateĢ etti. Ağır yaralanan genç hastaneye 

götürülerek tedavi altına alındı. (23.04.2013 / DHA / Posta.com.tr) 

 

*GAZĠANTEP'te, geçen yıl eĢini kaybeden 76 yaĢındaki emekli albay Fethi Yüksel Sönmez, 

yalnız yaĢadığı evinde beylik tabancasıyla göğsüne tek el ateĢ ederek intihara kalkıĢtı. Ağır 

yaralanan Sönmez, silah sesini duyanların yardımına koĢmasının ardından hastanede tedaviye 

alındı. (04.06.2013/DHA) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesinde dün gece Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 50 metre yakınında 

bulunan Muradiye Öğretmenevi Lokali'nde Özkan Oflas (27) isimli sağlıkçının tabancayla 

intihar ettiği iddia edildi. Karabük doğumlu olduğu belirtilen Oflas'ın Ağrı Devlet 

Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalıĢtığı ve geçici görev için Van'ın BaĢkale ilçesine 

gönderildiği öğrenildi. Oflas'ın intihar etmeden önce Emniyet Müdürlüğü'ne telefon açarak 

intihar edeceğini söylediği iddia edildi. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oflas, tüm 

müdahalelerle rağmen yaĢamını yitirdi. (12.06.2013/DĠHA) 
 

*ġırnak'ın Ġdil ilçesi Yeni Mahallesi'nde ikamet eden Nezir Büyükkol (45) adlı yurttaĢ sabah 

saatlerinde evinin bahçesindeki kamelyaya telefon kablosu ile asılı halde bulundu. Olayı 

gören komĢuların aileye haber vermesi üzerine kamelyada asılı bulunan Büyükkol'un (45) 

cenazesi Ġdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ġdil Cumhuriyet BaĢsavcısı'nın yaptığı ilk 

incelemenin ardından Büyükkol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adlı Tıp 

Kurumu'na gönderildi. (28.06.2013/DĠHA) 
 

*Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere köyünde ikamet eden Kasım Kandemir (26) adlı 

yurttaĢın da kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Kandemir‟in cenazelerinin, Van 

Dursun OdabaĢı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yapılan otopsi iĢlemlerinin ardından 

köylerinde toprağa verileceği belirtildi. (01.07.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt‟in ilçesi Kurtalan‟da, Kurtalan Belediyesi Denetim ve Ruhsat Müdürü ġakir Uçar, 

sabah saatlerinde bilinmeyen nedenden dolayı intihar ederek yaĢamını yitirdi. Kurtalan Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan Uçar'ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet 

Hastanesi'ne gönderildi. (12.07.2013 / DĠHA / Siirttimes.com) 

 

*Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Newroz Parkı yakınlarında, yaĢları 19 olan Emrullah T. ve 

Kader T. isimli biri kadın, diğeri erkek iki kiĢinin baĢlarından tabanca ile vurulmuĢ halde 

cenazesi bulundu. Birbirlerine sarılı halde bulunan gençlerin intihar etmiĢ olabileceği 

belirtilirken, erkeğin cenazesinin yanında bir tabanca bulundu. (18.07.2013 / Cnnturk.com / 

Radikal.com.tr) 

 

*Siirt'te girdiği KPSS'de baĢarısız olduğu gerekçesiyle bunalıma girdiği öne sürülen 28 

yaĢındaki Mehmet Sadık GüneĢ, Aydınlar ilçesinde Kale-tül Üstat Tepesi'nde önce bileklerini 

kesti, ardından tepeden atlayarak intihar etti. (21.07.2013 / DHA / Siirtguncel.com) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Batıkent sitelerinde bulunan 10 No'lu Sağlık Merkezi'nde 

çalıĢan ġeyhmus Yıldız (63) adlı hizmetli, sabah mesainin baĢlaması sonrası bilinmeyen bir 

nedenle merkezde hemĢire olarak görevli olan Özlem Görükmez'i (30) silahla vurdu. 

Saldırgan Yıldız, olay sonrası merkezden kaçarken, hemĢire Görükmez, çalıĢma arkadaĢları 

tarafından çağrılan ambulansla hemen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kaldırılarak tedavi 

altına alındı. Saldırgan Yıldız, buradaki saldırının ardından yeni bir saldırı daha gerçekleĢtirdi. 
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Aynı ilçede bulunan 6 No'lu Noter'e giderek buradaki görevlilere silahlı saldırıda bulunan 

saldırgan, noterde çalıĢan Özlem Akdağ isimli katibi kurĢunladı. Akdağ olay yerinde yaĢamını 

yitirdi. Saldırgan Yıldız, buradaki ikinci saldırısının ardından taĢıdığı silahı kendi kafasına 

dayayarak intihar etti. (21.08.2013 / Radikal.com.tr / Haberturk.com / Milliyet.com.tr) 

 

*Elazığ‟ın Baskil ilçesinin Konacık Köyü Haydar Koni Mezrasında, 26 YaĢındaki Üniversite 

mezunu M. Ali Gündüz Av tüfeği ile intihar etti.  (01.09.2013/ Elazigdanhaber.com) 

 

*Batman‟ın GercüĢ Ġlçesine bağlı Boğaz (Bagasê) köyün eski muhtarı ve korucu olan 

Abdullah Aysan adlı kiĢi, evinde sabah saatlerinde boğazına kendi silahı ile ateĢ ederek 

intihar ettiği belirtildi. Ġntihar ettiği evinde yaĢamını yitiren Aysan'ın cenazesi otopsi yapılmak 

için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (23.09.2013 / DHA / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı KuĢburnu (Caneqiz) köyünde ikamet eden Rıza Güven (23) 

isimli genç, gece saatlerinde evinde pompalı tüfekle karnına ateĢ ederek intihar etti. Ağır 

yaralanan Güven, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 

Ağrı'ya sevk edilen Güven, yolda yaĢamını yitirdi. (03.10.2013 / DĠHA / Gazeteagri.com) 

 

*Siirt‟in Kurtalan Ġlçesi‟nde ikamet eden Ġ.T (43) tavana astığı iple intihar etti. (03.10.2013 / 

Siirttenote.com) 
 

*Iğdır'da cinnet getiren bir Ģahıs, pompalı tüfekle 3 kiĢiyi öldürüp 2 kiĢiyi yaraladıktan sonra 

intihar etti. Alınan bilgilere göre, olay, Atatürk Mahallesi‟nde meydana geldi. Psikolojik 

tedavi gördüğü iddia edilen Ġl Özel Ġdaresi‟nde görevli Ģube müdürü O.A, gittiği halası 

Güvercin Altan‟ın evinden cinnet geçirdi. Cinnet getiren O.A'nın pompalı tüfekle ateĢ etmesi 

sonucu evde bulunan yeğeni Elanur AkıĢ (10), kızı Meltem AkıĢ (20) ve halası Güvercin 

Altan hayatını kaybederken, yeğenleri Nazlı ve Esmer AkıĢ da yaralandı. O.A aynı tüfekle 

kendisini de vurarak intihar etti. (21.10.2013 / KentHaber) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesi ġah Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaĢayan Ahmet Zeren (22) isimli 

gencin, intihar ettiği iddia edildi. Ġki gündür telefonları kapalı olduğu için kendisine 

ulaĢılamayan Zeren, evlerinin bitiĢiğinde bulunan ve kendilerine ait olan boĢ evin üst katında 

tavana asılı halde ölü olarak bulundu. Aile bireyleri tarafından olay yerine çağırılan sağlık 

ekipleri, Zeren'in yaĢamını yitirdiğini tespit etti. (26.10.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Saray ilçesinde Sedat B. (30) adlı yurttaĢ, eĢi Deniz B. (28) ile tartıĢtıktan sonra 

intihar etti. Çocuğunun intihar ettiğini duyan baba M.B. pompalı tüfekle gelinini vurarak 

katletti. Sedat B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 

Deniz B'nin cenazesi ise savcının yapacağı incelemenin ardından Özalp Devlet Hastanesi 

morguna kaldırılacağı öğrenildi. Gelinini vurduktan sonra kaçan M.B. isimli yurttaĢın 

yakalanması için polisin çalıĢma baĢlattığı bildirildi. (29.10.2013 / ANF / DĠHA / 

Yenisafak.com.tr)  

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı BahçebaĢı köyünde ikamet eden Sait Demir (18) isimli bir 

gencin, henüz öğrenilmeyen bir nedenle Kaynaklı köyü okulu yanında bulunan ağaçlardan 

birine bağladığı iple kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. (17.11.2013 / DĠHA / 

Aksam.com.tr) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesi Tezekend köyü Yılanlı (Germava Maran) kaplıcalarında Fesih YaĢar 

isimli genç evin odasında tavana asılı bir Ģekilde bulundu. YaĢar'ın intiharına iliĢkin 

soruĢturma baĢlatıldı. (20.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

http://yenisafak.com.tr/
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*Ağrı'nın Diyadin ilçesi Tezekend köyü Yılanlı (Germava Maran) kaplıcalarında Emre YaĢar 

(19) isimli genç ahırda asılı bir Ģekilde bulundu. 5 gün önce aynı yerde YaĢar‟ın kuzeni olan 

Fesih YaĢar isimli genç intihar etmiĢti. YaĢar'ın intiharına iliĢkin soruĢturma baĢlatıldı. 

(20.11.2013 / Ozgur-gundem.com ) 

 

*Bitlis'in Tatvan ilçesi ĠĢletme Mahallesi'nde bir binada kapıcılık ve kalorifercilik yapan 

Sinan Arıcı (28) adlı yurttaĢ, kazan dairesinde kendini asarak intihar etti. AkĢam saat 19.30 

sıralarında apartman sakinleri, kendisinden haber alınamaması üzerine baktıkları kazan 

dairesinde Arıcı'nın cesedini buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı 

müdahalede Arıcı'nın yaĢamını yitirdiği belirlendi. Arıcı'nın intihar sebebi öğrenilemezken 

cenazesi önce Tatvan Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi yapılmak üzere Bitlis Adli 

Tabipliği'ne götürüldü. (27.11.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da merkez YeniĢehir ilçesine 20 yaĢındaki Ercan ġeker isimli bir genç 

bilinmeyen bir nedenle ailesinin evde olmadığı sırada kendisini iple tavana asarak intihar etti. 

(08.12.2013 / Ozgur-gundem.com / Diyarbakirsoz.com) 

 

*Batman‟da Turgut Özal Bulvarı Basın KavĢağı'nda 9 katlı inĢaat halinde bulunan bir binanın 

en üst katına çıkan Yakup Kangül (20) isimli genç, binadan atlayarak intihar etti. Batman 

Bölge Devlet Hastanesine götürülen Kangül, yolda hayatını kaybetti. (08.12.2013 / DHA / 

Stargazete.com) 

 

*23.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Güllü Karaman, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Hüseyin Karaman, bundan bir yıl önce eroin bulundurduğu 

gerekçesiyle tutuklandı ve Adana Kürkçüler Cezaevine gönderildi. 4 ay kaldıktan sonra 

psikolojisi bozuldu ve tek hücreye konuldu. Kendisine zarar vermeye baĢladı. Oğlum Adana 

Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi. Hastanede oğluma 

Depresyon, Disosyak KiĢilik Bozukluğu Tanısı ile 4 ay hastanede kaldı. 02.10.2013 tarihinde 

oğlum beraat ederek serbest bırakıldı. Aradan 2 ay geçtikten sonra 15.12.2013 tarihinde 

Huzurevlerinde bulunan evimizin 6. Katından atlayarak intihar etti ve hayatını kaybetti. 

Oğlum cezaevine girmeden önce herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Cezaevinde kaldığı 

süre içinde ruhsal dengesi bozulduğundan (ilgili hastane raporu ektedir) intiharına sebep 

olmuĢtur. Oğlumun intihar etmesine sebep olan haksız tutukluluk süresi ve bu süre içinde 

oğluma yapılan kötü muamele ve iĢkence konusunda yetkili makamlara dava açmam 

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

 

 

 

ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN DĠĞER ĠHLALLER 

 

ARAZĠ, YAYLA, MERA VE OTLAK YASAĞI  

*Genelkurmay BaĢkanlığı, Küpeli ve Cudi Dağı'nın da aralarında bulunduğu 20 bölgeyi, 

"Geçici güvenlik bölgesi" ilan ederek, 8 Ocak ile 8 Nisan tarihleri arasında giriĢe yasakladı. 

Genelkurmay BaĢkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, "Güvenlik bölgesi" ilan 

edilen yerler açıklandı. "Güvenlik bölgesi" ilan edilen yerlere; 8 Ocak ile 8 Nisan tarihleri 

arasında giriĢler yasaklandı. Genelkurmay tarafından "Geçici güvenlik bölgesi" ilan edilen 

yerler Ģunlar; Küpeli Dağı, Cudi Dağı, Yazlıca Dağı ve Güneyi, Mehmet Yusuf ve Meydan 

Dağları, Ġncebel Dağları, Altın Dağlar, Çağlayan/Pirinçeken, Buzul Dağı, Alangüz Dağı, 

Ġkiyaka Dağları, Balkaya Dağı, Karadağ-Gediktepe-Çimendağı, Yazlıca Dağı Kuzeyi, 

KurĢunlu Dağı Dicle (Diyarbakır), Yassıdağı. (06.01.2013/DĠHA) 

 

ASKERĠ OPERASYONLAR SONUCU YAġANAN ĠHLALLER  
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*Bölgede uzun yıllardır devam çatıĢmalı ortam, söz konusu alanlarda arıcılık faaliyeti yapan 

yurttaĢları mağdur etmeye devam ediyor. Arıcılık faaliyeti yürüten yurttaĢlar arılar için uygun 

alanlar bulsa da asker ve mayınlar nedeniyle bu alanları kullanmakta zorlanıyor. 18 yıl aradan 

sonra çatıĢmaların durması ile beraber bitki çeĢitliliğinin yoğun olduğu Dostki bölgesinde 

bulunan ve Ģuan itibariyle HPG'lilerin geri çekilme sürecini izlemek amacıyla çadırın 

kurulduğu Rahmo Tepesi civarında arıcılık yapmak isteyen yurttaĢlar, söz konusu alanda 

bulunan mayın ve askerler nedeniyle tek geçim kaynakları olan arıcılık faaliyetini 

yürütemiyor. Asker ve mayın tehlikesinden kaynaklı kırsala çıkamayan arıcılar, Rahmo 

Tepesi eteklerinde bulunan ve 1994 yılında askerler tarafından yakılan Bostancık ile halen boĢ 

olan Golord ve Gürkavak (ġagolord) köyleri çevresine arı kovanlarını dizdi. Ġzleme çadırının 

bölgeye kurulmasından sonra daha rahat eden arıcılar, çadırın kendileri açısından büyük bir 

güven yarattığını söyledi. Rahmo Tepesi civarında arıcılık yapan Nizamettin Aytan adındaki 

yurttaĢ, devletin askeri unsurlarının çatıĢmalı süreçte sürekli bölgede tehdit unsuru olduğunu 

ve bu nedenle arıcılık yapamadıklarını belirterek, arıcıların büyük maddi zararlara uğradığını 

kaydetti. 2013 yılı ile baĢlayan süreçte bile halen karakolların yapıldığını ve mevcut mayınlı 

arazilerin varlığını sürdürdüğünü dile getiren Aytan, söz konusu tehdidin ortadan kaldırılması 

gerektiğini söyledi. Arıcıların bitki çeĢitliliğinin zengin olduğu yerlerde kovanlarını 

yerleĢtirmek zorunda olduklarına dikkat çeken Aytan, kendilerine ait tapulu arazilerin bile 

askeri unsurlar tarafından kullanıldığını ifade etti. (22.06.2013/DĠHA) 

 

 

KORUCULUK BASKISI  

*Kurulduğu günden itibaren karıĢtıkları hak ihlalleri nedeniyle sürekli eleĢtiri ile yargılamaya 

konu olan korucular ve koruculuk sistemi bölgede geliĢtirilmeye devam ediyor. Koruculuk 

sisteminin lağvedilmesi taleplerine karĢı devlet tarafından koruculuk sistemi geliĢtiriliyor. Son 

olarak ġırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesinde aralarında 11 kadının da olduğu 23 kiĢinin 

koruculuğa baĢladığı iddia edildi. Ġlçe merkezi ve Fındık Beldesi ile Boyuncuk (Hetma), 

Dilopke (DamlabaĢı) köylerinde geçtiğimiz günlerde aralarında 23 kiĢinin daha korucu 

olduğu belirtildi. (28.01.2013/DĠHA) 

 

*Van‟ın Çatak ilçesine bağlı Narlı (KaviĢtan) köyünde bulunan 42 korucudan 40‟ı 2012 

yılında toplu silah bırakmıĢtı. Köyde korucu olarak sadece köy muhtarı Haci Artın ile Ġbrahim 

KokoĢin olarak kalırken, Artın ile KokoĢin'in diğer köylüleri tekrar korucu yapmak için 

çalıĢma baĢlattığı ileri sürüldü. 7 Mart‟ta askeri yetkililerin katılımıyla Ġbrahim KokoĢin‟in 

evinde toplantı yapıldı. Toplantı sonucunda köye 30 yeni silah verilmesi kararlaĢtırıldı. Karar 

üzerine Muhtar Haci Artın‟ın köylülerle görüĢerek köylülerin silah alması konusunda ikna 

turlarına baĢladığı belirtildi. (08.03.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Çatak ilçesine bağlı Üvecik (Ferxînûs) köyünde yaĢayan Methi Mohan (70) adlı 

yurttaĢ, 90'lı yıllardan bu yana defalarca asker ve korucular tarafından "korucu olması" için 

gözaltına alınarak iĢkence gördüğünü iddia etti. Mohan, yapılan tüm baskılara rağmen korucu 

olmayarak bu uygulamalara karĢı direndiğini dile getirdi. Korucu olmadığı için birçok defa 

askerler ve köy korucuları tarafından ölümle tehdit edildiğine ileri süren Mohan, Ģimdi de köy 

ağası olarak tabir edilen kiĢiler tarafından koruculuğu kabul etmediği takdirde köyden sürgün 

edilmekle tehdit edildiğini iddia etti. Köyde bulunan arazisini tapulamak için Tapu Kadastro 

Müdürlüğü'ne bağlı memurları arazisine götürdüğü esnada söz konusu kiĢilerin gelip tapu için 

bilirkiĢilerin beyanda bulunmasına engel olduğunu belirten Mohan, yıllarca devletten çektiği 

iĢkencelere yetmezmiĢ gibi Ģimdi de ağaların köylülere baskı uyguladığını ileri sürdü. 

(23.08.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com)  

 

 

VERĠLMEYEN MĠLĠTAN CENAZELERĠ 
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*08.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nurettin Yıldız, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Erzurum/Olur ilçesine bağlı ġenkaya Yaylası bölgesinde 14.11.1992 tarihinde çıkan 

çatıĢmada 21 PKK Militanı öldürülmüĢ ve 4‟ü de sağ olarak ele geçirilmiĢtir. Biz ailesi 

olarak 2-3 yıl önce bu haberi aldık. Ben 2011 yılında Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

baĢvuruda bulundum. Savcılık beni DNA Testi için Devlet Hastanesine gönderdi. Sonucu bize 

bildireceklerini söylediler. Ben Malazgirt‟e döndükten 15-20 gün sonra Konak Belde 

Jandarma Karakolundan çağırıldım. DNA testi sonuçları açıklandığını ve kan örneklerinin 

bir birini tutmadığını söylediler. Ancak bu PKK Militanlarının 17‟si aileleri tarafından alındı. 

Ben bu militanlardan birinin kardeĢim olduğu kanısındayım. DNA sonuçlarında bir hata 

olduğunu söyleyen savcı ikinci kardeĢimden kan örneği alınması gerektiğini beyan etti. Kan 

vermeye gittiğimiz sırada kan vereceğimiz tüplerin olmaması kan veremememize neden oldu. 

Tekrardan Erzurum‟a gidip orada kan vereceğiz. Ayrıca bazı ailelerin de kendi 

çocuklarından haberdar değillerdir. Ben ailelerin bu konuda basın yoluyla bilgilenmelerini 

istiyorum. Bu konuda sizden destek bekliyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*05.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yılmaz Yıldırım, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Ethem Yıldırım, 1993 yılında Erzurum‟da PKK saflarına katılım sağladıktan 

sonra kendisinden bir daha haber alamadık. En son 2003-2004 yılında basında çıkan bir 

habere göre 1 Ocak 1996 tarihinde Mardin/Kerboran/GırereĢ kırsalında çıkan çatıĢmada 

yaralı olarak esir düĢtüğü ve daha sonra taranarak infaz edildiğini öğrendik. Biz ağabeyimin 

cenazesinin nereye gömüldüğünü bilmiyoruz. Cenazesinin yerinin tespiti için yasal iĢlemlerin 

baĢlatılmasını talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

*11.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Latife Temiz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Haci Dumanlıdağ, 1990 yılında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber 

alamadık. 1992 yılının yaz ayında basından çıkan bir haberde kardeĢimin Siirt/Eruh ilçesinde 

güvenlik güçleri ile çıkan çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini öğrendik. Siirt merkeze bağlı olan 

HırareĢ köylüleri tarafından kardeĢimin gömüldüğüne tanıklık eden kiĢiler mevcuttur. 

Cenazenin bulunduğu yere gelip tanıklık edeceklerini söylemektedirler. KardeĢimin mezarının 

yerinin tespiti ve tarafıma verilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*16.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdullah Değirmen, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kaynım olan Mehmet BozkuĢ, 1993 yılından beri kayıptır. Yaptığımız araĢtırma sonucu PKK 

Örgütüne katılım sağladığını öğrendik. 15.04.2013 tarihinde basında çıkan bir habere göre 

Lice‟nin Dibek (Derxust) köyünde çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini ve arkadaĢları 

tarafından 1994 yılında Dibek (Derxust) köyünde dağlık bir bölgede yer alan kale de diye 

bilinen yerde defnedildiğini öğrenmiĢ bulunmaktayız. Kaynımın cenazesini almak istiyoruz. 

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

 

*03.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Esin Akgül GüneĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim 1993 yılında KırĢehir‟de üniversite sınavlarına katılacağını belirterek evden 

ayrıldı. Daha sonra PKK‟ye katıldığını öğrendik. Evden ayrıldıktan 1-1.5 yıl sonra (tahmin 

1994 sonlarında) Kulp-Lice Silvan üçgeninde “Geliye Goderne” olarak adlandırılan ve 

Silvan sınırları arasında kalan yerde yaĢanan bir çatıĢma sonucu 14 veya 15 arkadaĢıyla 

birlikte yaĢamını yitirmiĢtir. Daha sonra çevredeki köylülerce her biri ayrı bir yerde 

defnedilmiĢlerdir. KardeĢim ve arkadaĢlarını defnedenlerden biri de “Pira Zeyna” köyünde 

oturan (Türkçe ismi Demirli Köyü) Ġhsan Bayırdır adlı kiĢidir. Kendisi defnedilen militanların 

yerlerini tek tek gösterebileceğini belirtmektedir. Sizden, kardeĢimin cenazesinin tarafımıza 

teslimi için hukuki destek talep etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*14.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ebrahım Mohammad Nezhad, Ģu beyanlarda 

bulundu: “KardeĢim olan Havva Mohammad Nezhad (Ruhal Welat kod adı) 2005 yılı 11. 
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Ayında evden ayrıldı ve o tarihten beridir kendisinden bir daha haber alamadık. 08.11.2012 

tarihinde Behdinan haber sitesinde çıkan haberlerde 5 Kasım‟da ġırnak‟ın Cudi Dağı Gire 

Hirmo Bölgesinde çıkan çatıĢmada 5 örgüt üyesinin yaĢamını yitirdiği ve kardeĢimin de ölen 

Ģahıslar arasında bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine cenazeler Malatya Adli Tıp kurumuna 

getirildi. Malatya iline getirilen cenazelerden 3‟ü aileler tarafından teslim edildi. Ancak 

bizler yurtdıĢında yaĢadığımızdan ve olaydan haberdar olmadığımızdan kardeĢimin 

cenazesini alamadık; alamadığımız içinde kardeĢimin Malatya Kimsesizler Mezarlığına 

defnedildiğini öğrenmiĢ bulunmaktayız. Haber sitelerinde çıkan bilgi ve tarihlerle söz konusu 

dosyadaki bilgiler uyuĢmakta olup, kardeĢimin cenazesinin dosyada belirtilen kimliği tespit 

edilemeyen cenazeler arasında olduğunu, düĢünmekteyim. Ayrıca haber çıktısındaki bilgiler 

diğer cenazeler ile de örtüĢmektedir. Bu nedenle Malatya kimsesizler Mezarlığına gömülen 

kardeĢimin cenazesi olup olmadığının tespiti amacı ile benden alınacak kan örneği ile DNA 

incelemesi yapılmasını ve çıkacak sonuca göre cenazenin tarafıma verilmesini talep 

etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*16.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ferhat Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Akrabam olan Mehmet Emin Ekerler 05.08.1996 tarihinde Mardin Ġli Savur Ġlçesi 

Havizlaina bölgesine bağlı Dervera alanı Eskela Menda köyleri civarında iki arkadaĢı ile 

birlikte girdiği çatıĢmada yaĢamalarını yitirdiler. Olay yeri çatıĢmada ölen Mardin jandarma 

komutanı Rıdvan ÖZDEN‟in olayıydı. 1998 yılında çatıĢmada yaĢamını yitiren Emerine 

köyünden Ziver Sarıyıldız (Hamza) birliğin komutanıydı. Tefe köyü karakolunda 

gömüldüğünü öğrendik. Ancak tam noktayı öğrenemedik. Bu çatıĢmada yaĢamını yitirenlerin 

arasında bu köyün korucuları da bulunuyordu. Zıngamenda köy korucuları gömüldüğü yeri 

biliyorlar. Biz aile olarak bu kadar bilgi toplayabildik. Bu konunun aydınlatılması için sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*03.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Esin Akgül GüneĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim 1993 yılında KırĢehir‟de üniversite sınavlarına katılacağını belirterek evden 

ayrıldı. Daha sonra PKK‟ye katıldığını öğrendik. Evden ayrıldıktan 1-1.5 yıl sonra (tahmin 

1994 sonlarında) Kulp-Lice Silvan üçgeninde “Geliye Goderne” olarak adlandırılan ve 

Silvan sınırları arasında kalan yerde yaĢanan bir çatıĢma sonucu 14 veya 15 arkadaĢıyla 

birlikte yaĢamını yitirmiĢtir. Daha sonra çevredeki köylülerce her biri ayrı bir yerde 

defnedilmiĢlerdir. KardeĢim ve arkadaĢlarını defnedenlerden biri de “Pira Zeyna” köyünde 

oturan (Türkçe ismi Demirli Köyü) Ġhsan Bayırdır adlı kiĢidir. Kendisi defnedilen militanların 

yerlerini tek tek gösterebileceğini belirtmektedir. Sizden, kardeĢimin cenazesinin tarafımıza 

teslimi için hukuki destek talep etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*14.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ebrahım Mohammad Nezhad, Ģu beyanlarda 

bulundu: “KardeĢim olan Havva Mohammad Nezhad (Ruhal Welat kod adı) 2005 yılı 11. 

Ayında evden ayrıldı ve o tarihten beridir kendisinden bir daha haber alamadık. 08.11.2012 

tarihinde Behdinan haber sitesinde çıkan haberlerde 5 Kasım‟da ġırnak‟ın Cudi Dağı Gire 

Hirmo Bölgesinde çıkan çatıĢmada 5 örgüt üyesinin yaĢamını yitirdiği ve kardeĢimin de ölen 

Ģahıslar arasında bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine cenazeler Malatya Adli Tıp kurumuna 

getirildi. Malatya iline getirilen cenazelerden 3‟ü aileler tarafından teslim edildi. Ancak 

bizler yurtdıĢında yaĢadığımızdan ve olaydan haberdar olmadığımızdan kardeĢimin 

cenazesini alamadık; alamadığımız içinde kardeĢimin Malatya Kimsesizler Mezarlığına 

defnedildiğini öğrenmiĢ bulunmaktayız. Haber sitelerinde çıkan bilgi ve tarihlerle söz konusu 

dosyadaki bilgiler uyuĢmakta olup, kardeĢimin cenazesinin dosyada belirtilen kimliği tespit 

edilemeyen cenazeler arasında olduğunu, düĢünmekteyim. Ayrıca haber çıktısındaki bilgiler 

diğer cenazeler ile de örtüĢmektedir. Bu nedenle Malatya kimsesizler Mezarlığına gömülen 

kardeĢimin cenazesi olup olmadığının tespiti amacı ile benden alınacak kan örneği ile DNA 

incelemesi yapılmasını ve çıkacak sonuca göre cenazenin tarafıma verilmesini talep 

etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*16.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ferhat Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Akrabam olan Mehmet Emin Ekerler 05.08.1996 tarihinde Mardin Ġli Savur Ġlçesi 

Havizlaina bölgesine bağlı Dervera alanı Eskela Menda köyleri civarında iki arkadaĢı ile 

birlikte girdiği çatıĢmada yaĢamalarını yitirdiler. Olay yeri çatıĢmada ölen Mardin jandarma 

komutanı Rıdvan ÖZDEN‟in olayıydı. 1998 yılında çatıĢmada yaĢamını yitiren Emerine 

köyünden Ziver Sarıyıldız (Hamza) birliğin komutanıydı. Tefe köyü karakolunda 

gömüldüğünü öğrendik. Ancak tam noktayı öğrenemedik. Bu çatıĢmada yaĢamını yitirenlerin 

arasında bu köyün korucuları da bulunuyordu. Zıngamenda köy korucuları gömüldüğü yeri 

biliyorlar. Biz aile olarak bu kadar bilgi toplayabildik. Bu konunun aydınlatılması için sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*25.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ayfer Özer, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Ali Demir, 1992 yılında Urfa‟da öğrenci olarak bulunuyordu. 1992 yılının 

Mayıs ayında annemi arayarak anneler gününde “anneler gününü” kutlayarak tekrar 

arayacağını söylemiĢ. Ama bir daha aramamıĢ. Bir hafta sonra ablamı arayarak kendisini bir 

daha aramamamızı istemiĢ. Bu aramadan yaklaĢık 15 gün sonra polisler KırĢehir‟de ikamet 

eden annemi arayarak kardeĢimin PKK Saflarına katıldığını söylemiĢler. Bu süreden sonra 

ara sıra kontrol için geliyorlardı. Polislerin anneme verdiği bilgilere göre ġemdin Sakık‟ın 

yanında yer alıyor ve kod ismi DilgeĢ veya Metin olarak belirtiyor. Ayrıca yaptığımız 

araĢtırmalarda en son 1994 yılında Tunceli‟de yaĢanan çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini ve 

yaĢamını yitirdiği yere gömüldüğü iki ayrı kiĢiden bilgi edindik. Nerede tam olarak 

gömüldüğünü bilmiyoruz. Bu nedenle DNA testinin yapılması ve kardeĢimin olup olmamasını 

öğrenmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)   

 

*29.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gürsel Zınar Demanı, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Yüksel Günebakan (Ekrem Çikya), 1991 yılında uzun süre Avrupa‟da siyasi 

faaliyetler yürüttükten sonra 1986 yılında Ġngiltere‟den çıkıĢ yaparak gerilla saflarına katılım 

sağladı. 1992 yılındaki Güney SavaĢında, güneyden kuzeye geçerken 2 Kasım 1992 yılında 

Cuma Belikan komutasındaki ilk grupta bulunan kardeĢim ve 3 arkadaĢı mayın patlaması 

sonucu yaralanır. Daha sonra aĢırı kan kaybından dolayı kardeĢim ve bir arkadaĢı yaĢamını 

yitirir. GeçiĢ sırasında beraber olan arkadaĢları bana her iki Ģehidinde Cudi‟ye yakın olan 

Bılıkan köyü halkı tarafında defin edildiği, ayrıca komutan Cuma‟da Bılıkan köyündendir. 

Annem ve babam Elazığ Karakoçan köyünde ikamet etmekteler. Ben ise Ġngiltere‟de 

yaĢıyorum. Ben ve kardeĢlerim Ağustos ayının 3.de ülkeye geliyoruz. Bu tarihten önce benim 

gelmem gerekiyorsa gelirim fakat 3 Ağustostan hemen sonra kardeĢimin naĢını alıp kendi 

köyümüzde defin etmek istiyoruz. Bu yönlü hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umarım sizlere 

sunduğum bilgiler yeterli olur. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa beni bilgilendirirsiniz. Bu 

konuda sizden destek istiyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

  

*06.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġhsan Yıldırım, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KızkardeĢim olan ġükran Yıldırım, 1999 yılı 8.ayında gerilla saflarına katıldı. Katılım 

bölgesi olan yer olan Bağlan köyümüzdür. Uzun yıllar kendisinden bir haber alamamıĢtık. 

Ama yaklaĢık 20 gün önce aldığımız bir habere göre, Mutki-Gerzan arasında yaĢamını 

yitirdiğini öğrendik. Bildiğimiz kadarıyla orada bir toplu mezar bulunmuĢ. KardeĢimin 

naaĢının da aralarında olabileceğini düĢünüyoruz. Annesi Ģuan hayattadır. DNA Testi için 

gereken desteği bekliyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*11.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Metin ÖzĢanlı, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan ġener ġanlı, 1991 yılında evden ayrıldı ve kendisinden uzun süre haber 

alamadık. Yaptığımız araĢtırma sonucunda PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik. 

09.11.1994 yılında Diyarbakır ilinde yaĢanan patlamada kardeĢimle birlikte Gökhan Çetin 
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adındaki militanda yaĢamını yitirdi. YaĢamını yitirdiğini evimize yapılan baskın sonucunda ve 

gözaltı sırasında öğrendik. KardeĢimin nereye gömüldüğünü ve gerekirse DNA Testi yapıp 

kardeĢimin mezarını bulmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)    
 

*15.06.2013 tarihinde Ģubeye baĢvuruda bulunan Vahit Baytar Ģu beyanlarda bulundu: 

“1956 doğumlu kardeĢim Kerim Baytar 1976 yılında PKK‟ye katıldı. 1983 yılına kadar 

kendisinden haber alabildik, daha sonra hiç bir haber alamadık. En son 1984 yılında Eruh 

kırsalında bir çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini duyduk. Evimize gelen asker ve polisler annem 

ve babama bir fotoğraf gösterdiler onlarda teĢhis etti. Daha sonraki dönemlerde basında 

çıkan haberlere göre kardeĢim Kerim Baytar‟ın cenazesininde Newala Qasaba da 

defnedildiğini yazıyordu. Bu nedenle buranın açılması durumunda DNA testi ve resmi 

iĢlemler için sizlerden yardım tabeinde bulunuyorum.”  (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*18.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġlhami CoĢkun, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Dayım olan Salhattin MemiĢ, 1991 yılında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber 

alamadık. Ancak yaptığımız araĢtırma sonucunda PKK saflarına katılım sağladığını 

öğrendik. Daha sonra Lice‟nin Barav köyünde 06.01.2000 tarihinde pusuya düĢürülerek 

öldürüldüğünü ve onunla birlikte 3 kiĢinin daha bulunduğu ve cenazeleri köylüler tarafından 

gömüldüğünü öğrendik. Gömüldükleri yer köye yakın bir yer olan Kavalık Bahçesinin arka 

kısmındaki mezarlıklara defin ettikleri köylüler tarafından bize söylenildi. Mezarların 

açılması için köylüler bu konuda yardımcı olabileceklerini beyan ettiler. Mezarların açılması 

için sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)     

 

*19.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Muhyedin Ok, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Muharrem Ok, 17.05.1992 tarihinde evden ayrıldı ve yaptığımız tüm 

araĢtırmalara rağmen kendisinden bir daha haber alamadık. En son aldığımız bilgi 

doğrultusunda PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik. Bu doğrultuda araĢtırmalarımız 

devam ederken Erzurum Karakolu, Savcılığı, Belediye ve Kaymakamlığına yaptığımız 

baĢvuru neticesinde verdikleri bilgi Erzurum Tekman Köyü yakınlarında çıkan bir çatıĢmada 

yaĢamını yitirdiğini öğrendik ve kimsesizler mezarlığına gömüldüğü bilgisi verildi. Sizden bu 

mezarlığın açılması ve DNA incelemesinde bulunulması için sizden hukuki yardım talep 

ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*20.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cemal Bitkin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Bahri Bitkin, 1994 yılında gerilla saflarına Silvan Bölgesinde katılım 

sağladı. 2004 yılında yaĢamını yitirdiği haberini aldık. O dönemin tanıklarına göre Ģuan 

Dicle‟de tespit edilen toplu mezarda olabileceğini düĢünüyoruz. Ayrıca Dicle ilçe 

mezarlığının yakınlarında, Dicle‟nin dibinde bulunan 33 kiĢilik toplu mezarın olduğunu iddia 

edilmektedir. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

*21.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġdris Tokgöz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Mesut Tokgöz, 1995 yılının Eylül ayında Ġstanbul‟da çalıĢtığı sırada 

kayboldu ve kayıp olduğunu Ġstanbul Emniyetine bildirdik. Yapılan tüm aramalara rağmen 

kendisinden bir daha haber alamadık. 18.06.2013 tarihinde polisler ağabeyim için Dargeçit 

Emniyet Amirliğine çağırdılar. Emniyetin çıkardıkları Nüfus aile tablosunda ölü olarak 

gösterilmiĢti. Bunun üzerine araĢtırdık ki 22.08.1998 tarihinde Batman/Kozluk ilçesinde çıkan 

çatıĢmada yaĢamını yitirdiği ve Köy muhtarı olan Hüseyin Aksoy adındaki kiĢiye cenazelerin 

verildiği dosyada gösterilmiĢti. Ağabeyimin cenazesinin alınması için sizden hukuki yardım 

talep ediyoruz.” ĠHD Diyarbakır ġubesi)     

 

*03.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan X.X., Ģu beyanlarda bulundu: 

“17.04.1997 tarihinde Bingöl ili Kığı ilçesi Çomak köyü kırsalında güvenlik güçleri ile girilen 
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çatıĢmada yaĢamını yitiren 2‟si kadın 3 PKK militanından, erkek olanın oğlumuz Raif 

ERYILMAZ olduğunu tespit ettik. Ayrıca Kığı ilçesinde bulunan YeniĢehir Mezarlığının 

kimsesizler bölümünde, 25.04.1997 tarihinde Kiğı Cumhuriyet Savcılığı‟nın talimatı üzerine 

belediye ekipleri tarafından defnedildiğini öğrendik. Oğlumuzun mezarının açtırılıp, bize 

verilmesi için gereken hukuki yardımın yapılmasını derneğinizden talep ediyoruz.” (ĠHD 

Bingöl ġubesi) 

 

*05.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cemal GüneĢer, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Benim oğlum olan Deniz GüneĢer, 1994 yılında PKK‟ye katıldı. O günden beri yaptığımız 

tüm aramalarımıza rağmen kendisinden hiçbir haber alamadık. Ancak 25.11.1996 tarihinde 

Gorsi dağında çıkan çatıĢmada arkadaĢı tarafından kolundan yaralanıyor. Ovaya doğru 

kaçarken askerler tarafından takip ediliyorlar. Bir köyden geçerek köy dıĢına kadar takip 

edildikten sonra kan izleri bittiği yerde takibi bırakıyorlar. Dört güne kadar kendisine 

ulaĢılmıyor. Dördüncü günden sonra arkadaĢları tarafından ölü olarak bulunuyor. Cenazeyi 

alıp Diyarbakır Dicle ilçesi Prismal köyünde 2 ev arasında defnediliyor. Bunu kendim köye 

gittim ve araĢtırdım ve yerini buldum. BDP Dicle ilçe baĢkanı da bu olayı biliyor. Oğlumun 

cenazesini almak istiyorum. Bu konuda gerekli iĢlemlerin baĢlatılmasını talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*03.09.2013 Tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan Mehmet Ġnecik, Ģu beyanlarda 

bulundu: “01.04.1993 yılında merkeze bağlı Çeltikli Köyü kırsalında devlet güvenlik güçleri 

ve PKK gerillaları arasında çıkan çatıĢmada kardeĢim Ferman kod adlı Ömer Ġnecik ve 5 

arkadaĢı hayatlarını kaybetti. KardeĢimin akıbetini öğrenmek amacıyla derneğinizden hukuki 

yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Bitlis ġubesi)  

NOT: Yaptığımız çalıĢmalar sonucunda, cenazelerin Çeltikli Köyü mezarlığına gömüldüğü 

bilgisine ulaĢtık. Mehmet ĠNECĠK ile beraber Çeltikli Köyüne giderek köy muhtarıyla 

görüĢtük. Cenazenin gömülü olduğu yeri Mehmet Ġnecik‟e gösterdik. Müracaatı bölgedeki bir 

diğer Ģubelerimizden Diyarbakır ġubemize gönderdik. 

 

*05.09.2013 Tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan Rahna Ölçü (Kemaloğlu), Ģu 

beyanlarda bulundu: “07.10.1999 tarihinde Tatvan‟ın Karikan Köyü kırsalında devlet 

güvenlik güçleriyle PKK gerilları arasında çıkan çatıĢmada kardeĢim Hamza kod adlı Numan 

Kemaloğlu yaĢamını yitirdi ve toplu olarak 12 arkadaĢıyla beraber gömüldüğü bilgisini aldık. 

Toplu mezarın açılmasını ve kardeĢimin naĢının bize verilmesini istiyoruz. Bu nedenle 

derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Bitlis ġubesi)  

NOT: Söz konusu toplu mezarın daha önceden tarafımızdan keĢfi yapılmıĢ ve açılması için 

müracaatta bulunmuĢtuk. Bu bilgileri aileyle paylaĢtık. Bunun üzerine aile toplu mezarın 

bulunduğu yeri görmek istedi. Aileyle beraber gidip toplu mezarı gösterdik. Toplu mezarın 

açılması için yaptıkları müracaatı bölgedeki bir diğer Ģubelerimizden Diyarbakır ġubemize 

gönderdik. 

 

*23.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nazire Gültekin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğullarım olan Erdal-Serdar Gültekin 1992 yılında Ġstanbul‟da ikamet ederken biranda 

kayboldular. Yaptığımız tüm araĢtırmalara rağmen kendilerinden bir daha haber alamadık. 

Daha sonraki zamanlarda PKK Örgütüne katıldıkları yönünde bilgi verildi. Kendilerinden 

uzun süre haber alamadık. Yakın bir tarihte basına düĢen habere göre oğlum Erdal Gültekin, 

Hınıs/Bingöl ili Oğlum Serdar Gültekin‟de Diyarbakır/Kulp ilçesinde çıkan çatıĢmada 

yaĢamlarını yitirdiğini öğrendik. Ġki oğlumun kemiklerine dahi ulaĢamadık. Oğullarımın 

nerede öldüğünü ve cenazelerin tarafıma verilmesi için sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*07.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fizan Geçer, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Almanya‟da yaĢıyorum. Oğlum olan Yılmaz Geçer, 1993 yılının Haziran ayında PKK‟ye 
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katıldı. 1995 yılına kadar Almanya‟da kaldı. 1995 yılından sonra kendisinden bir daha haber 

alamdık. Bildiğimiz kadarıyla Kürdistan‟da (Kuzey Irak) PKK‟nin içindeydi. 1997 yılının 

Mayıs ayının 12‟sinde Bitlis ilinin NorĢin ve Mutki ilçeleri arasında bulunan Duap (Duav) 

yaylasında askerlerle girdikleri çatıĢmada 27 arkadaĢıyla birlikte yaĢamlarını yitirdiğini 

öğrendik. O dönemde basında ve daha sonra ĠHD Diyarbakır ġubesinin 2011 yılı raporunda 

toplu mezarlarla ilgili bölümünde olaydan bahis edilmektedir. Bundan 2 ay önce çatıĢmada 

yaĢamını yitiren grubun yakınında bulunan baĢka bir PKK‟li grupta Ģuan Almanya‟da 

yaĢayan ve isminin açıklanmasını istemeyen kiĢi 28 kiĢilik grubun içinde oğlumun olduğunu 

söyledi. Ġsmi ve kod ismi oğluma ait olduğu ve onu çok iyi tanıdığını söyledi. Sizden verdiğim 

bu bilgilere dayanarak olayla ilgili bilgi ve belgeler varsa bana verilmesi ve oğlumun 

cenazesinin (mezarının) bulunması için hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*08.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cevat Ekinci, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

ġuanda Ġstanbul‟da ikamet etmekteyim. KardeĢim olan Ġsmail Ekinci (1978-Siirt-Eruh ili 

Çırpılı Köyü-Koğa Mezrası nüfusuna kayıtlıdır) 1991 yılında PKK Örgütüne katılım 

sağladıktan 1 yıl sonra Botan Pervari Bölgesinde bulunduğu bilgisine ulaĢtık. O dönemden 

bu yana kendisinden bir daha haber alamadık. KardeĢimin bulunması ve cenazesinin 

tarafımıza verilmesi için sizden gerekli ilgiyi göstermenizi talep ediyorum.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)    
 

*09.10.2013 tarihinde Ģubemize ĠHD Bitlis Temsilciliğine baĢvuruda bulunan Rahna 

Ölçü Kemaloğlu, Ģu beyanlarda bulundu: “KardeĢim olan Numan Kemaloğlu, 7 Ekim 1999 

yılında Bitlis/Tatvan (Kalikan) mıntıkasında Güvenlik güçleriyle çıkan çatıĢmada yaĢamını 

yitirdiğini öğrendik. KardeĢim kod ismi Hamza olup, 12 PKK Militanıyla gömüldüğünü ve 

bulundukları yerin toplu mezar statüsünde olduğu söylemek istiyorum. Bu mezarların 

açılması ve kardeĢimin cenazesinin tarafımıza verilmesini talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.10.2013 tarihinde Ģubemize ĠHD Bitlis Temsilciliğine baĢvuruda bulunan Mehmet 

Ġnecik, Ģu beyanlarda bulundu: “1 Nisan 1993 tarihinde Bitlis/Çeltikli (ġehcuma) köyü 

kırsalında çıkan çatıĢmada 6 PKK Üyesi hayatını kaybetti. ÇatıĢmada yaĢamını yitirenlerin 

arasında kardeĢim olan ve Ferman kod isimli Ömer Ġnecik‟te yer almaktadır. Görgü tanıkları 

tarafından bize bildirildi. Çeltikli köyü mezrası mezarlığında kardeĢimin cenazesinin 

olduğunu ve cenazesinin tarafımıza verilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*21.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Jihat Canpolat, Ģu beyanlarda bulundu:          
“ Yeğenim olan Ġbrahim Halil Göksu, 1992 yılında PKK örgütüne katılım sağladı. 1997-98 

tarihleri arasında Elazığ Ġlinin Arıca Ġlçesine bağlı Bukardi (Belik) beldesinde çıkan bir 

çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini ve diğer örgüt üyeleri tarafından Bukardi beldesinin 

mezarlığına yaklaĢık 100 metre mesafede defnedildiğini öğrendik. Aynı kiĢiler annesini 

telefonla arayarak, defnettikleri yeri söylemiĢlerdir. O dönemde belirtilen yere gittik ve mezar 

yerini gördük. Mezarlığın fotoğraflarını çektik. Ancak durumumuz uygun olmadığı için 

mezarlığı baĢka bir yere nakletmek istedik. Yeğenimin mezarını ailesinin yaĢadığı yer olan 

Diyarbakır‟a getirmek istiyoruz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*21.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Galip Yağan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Nasip Yağan, Ġstanbul Siyasal Bölümü öğrencisi iken PKK Örgütüne katılım 

sağladığını öğrendik. O tarihten beri kendisinden bir daha haber alamdık. En son basında 

çıkan bir habere göre bir çatıĢmanın yaĢandığını ve bu çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini 

öğrendik. Edindiğimiz bilgilere göre ve bu olaya tanık olan Haci adındaki Ģahısın anlatımıyla 
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ġılbe köyün dıĢında, yani bu mesafenin ġılbeye 5-10 Metre uzaklıkta bir yerde gömülü 

olduğunu beyan etmektedir. KardeĢimin mezarına ulaĢmak ve cenazesini almak istiyoruz. Bu 

konuda sizden gerekli hukuki yardımı sağlamanızı talep ediyoruz.”    (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*30.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Besey KüĢne, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan AiĢe KüĢne, 1996 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi iken 

PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik. O tarihten beri kendisinden bir daha haber 

alamdık. En son basında çıkan bir habere göre bir çatıĢmanın yaĢandığını ve bu çatıĢmada 3 

kiĢinin yaĢamını yitirdiğini ve bunların arasında Avesta Kod adlı kız kardeĢimin de olduğu 

bilgisine ulaĢtık. Babamı kaybettik ama annem hayatta olduğundan açılacak ve açılmıĢ olan 

bütün toplu mezarlardan çıkacak olan sonuçlarla annemin DNA‟sı alınarak incelenip, 

karĢılaĢtırmasını talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*30.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Serkan Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: “Ablam 

olan Latife Çelik, 1997 yılı Haziran ayı içerisinde Bingöl‟ün Adaklı Ġlçesinde güvenlik 

güçleriyle girdiği çatıĢmada yaĢamını yitirmiĢtir. Ablamın cenazesi tarafımıza verilmemiĢtir. 

Yaptığımız araĢtırmalarda ablam Latife Çelik‟in Bingöl/Adaklı köyünde bir toplu mezara 

gömüldüğünü öğrendik. Bahse konu olan toplu mezarın uluslar arası hukuk kuralları 

çerçevesinde açılması, DNA örnekleri ile her türlü veri üzerinden inceleme baĢlatılmasını 

talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

 

MĠLĠTANLARIN CENAZELERĠNE YÖNELĠK UYGULAMALAR 

*Diyarbakır'ın Lice ve Hani ile Bingöl'ün Genç ilçeleri arasında bulunan alanda dün sabah 

saat 06.00 sıralarından itibaren geniĢ çaplı operasyon baĢlatılmıĢtı. Çok sayıda zırhlı aracın 

katılımıyla gerçekleĢen operasyona 7 helikopter de destek verdi. Lice ilçesinin ġenlik köyüne 

bağlı Akçapınar, Küçük Ziyaret, Büyük Ziyaret, Hambaz ve TaĢlık mezralarının kırsalında 

yoğunlaĢan operasyon saat 11.00 sıralarında Ģiddetli çatıĢmaya dönüĢmüĢ ve çatıĢma saatlerce 

sürmüĢtü. Çok sayıda asker ve özel harekat timlerinin de yer aldığı operasyonda, özellikle 

Akçapınar mezrası kırsalı yoğun bombardımana tutuldu. ÇatıĢma sonrası dün gece geç 

saatlere kadar helikopterler tarafından bölge taranırken, 2 HPG'liye ait cenazenin helikoptere 

yüklenerek götürüldüğü bildirilmiĢti. Bu sabah saatlerinde köylüler söz konusu alanda baĢka 

cenazelerin de olabileceği ihtimali üzerine araziyi taradı. Arama esnasında köylüler 

HPG'lilere ait olduğu belirtilen bir sığınağa rastlarken, askerler tarafından önceden sığınağın 

içindeki tüm malzemelerin sığınağın dıĢına çıkartıldığı görüldü. Sığınakta ve çevresinde 

herhangi bir kan izine rastlanmaması dikkat çekerken, MKE menĢeli 4 adet kapsül bulundu. 

Bölgede patlamamıĢ 2 el bombası ve 9 adet patlamamıĢ MKE marka 20 mm mermi de 

bulunurken, aynı cinsten çok sayıda boĢ kovan mermisi bulundu. Yine patlamamıĢ bir adet 

M79, M203, T40 gibi silahlarla atılan 40 mm MKE MOD 63 GE Mühimmatı (içinde CS 

maddesi bulunan göz yaĢartıcı) bulundu. Sığınakta çok sayıda yaĢam malzemesi ve HPG'lilere 

ait eĢyaların da bulunduğu görülürken, mağaranın içindeki kokunun HPG'lilere ait eĢyalara da 

sinmesi çatıĢmada kimyasal kullanıldığı Ģüphesini uyandırdı. Olayın görgü tanığı Akçapınar 

köyü sakinlerinden Veysi Nazlıer, çatıĢmayı Ģöyle anlattı: "Biz sabah saat 06.00 gibi daha 

yataktayken panzerlerin geldiğini gördük. Baktık ki operasyon var. Daha sonra helikopterler 

geldi, bölgeyi taradılar. Saat 11.00 sıralarında 7 helikopter bölgeyi tarıyordu. Sonra çocuklar 

geldi. Ġki cenazenin olduğunu söylediler. Askerler cenazeleri dereden çıkartıp düz alana 

getirdi. Bu sırada orada ateĢler yakıp fotoğraf çekiyorlardı. Bu sabah kalktık bu alanı taradık. 

AĢağıda bir sığınak gördük. Sığınaktaki eĢyaları askerler dıĢarı çıkartmıĢlardı. Biz iki cenaze 

gördük. Biz oraya gittiğimiz zaman fazla kan görmedik. Ġki yerde tek gördük. Sabah sığınağın 

oraya gittiğimizde çok kötü bir koku vardı. Ben kokudan dolayı kustum. HPG'lilere ait bir 

puĢi yere düĢmüĢtü kaldırdım kokladım çok acayip bir koku geliyordu. Yarım saat sonra 
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baĢım döndü ve midem bulanmaya baĢladı. Her ne ise kimyevi bir maddedir. Ama hangi 

aĢamada olduğunu bilmiyorum. Aynı koku sığınaktan da çıkıyordu." (01.01.2013/DĠHA) 

 

*11.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Dolu, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Faruk Dolu, 31 Aralık 2012 tarihinde Lice ġenli köyü kırsalında bir sığınakta çıkan 

çatıĢmada yaĢamını yitirdi. Oğlumun burada yaĢamını yitiren 10 örgüt üyesi arasında 

olduğunu basından öğrendim. Aldığım bilgi üzerine cenazelerin götürüldüğü Malatya iline 

gittim. Malatya iline gittiğimde teĢhis amaçlı cenazeler tarafıma gösterildi, ancak cenaze çok 

tahrip edildiğinden tanıyamadım. Sonrasında benden alınan kan örneği üzerinden yapılan 

DNA incelemesi sonucunda cenaze tarafıma teslim edildi. Tarafıma teslim edilen cenazenin 

bir kolu ve bacağı kopmuĢ vaziyetteydi. Yine yüz bölümü tamamen tahrip edilmiĢti.  Ben Lice 

ilçesi Duru Köyü Kavacık ilçesinde ikamet etmekteyim. Oğlumun yaĢamını yitirdiği yeri 

görmek için olay yerine gittim. YaĢamlarını yitirdikleri sığınağa girmek istedim, ancak ağır 

kokudan dolayı içeriye giremedim. Oğlumun ve diğer örgüt militanlarının kimyasal silah 

kullanımı sonucunda yaĢamlarını yitirdiklerine dair ciddi Ģüphelerim oluĢtu. Keza bu konuda 

basında da birçok haber yayınlandı. Yine cenazeler güvenlik güçlerinin eline geçtikten sonra 

cenazelerin de tahrip edildiğini düĢünmekteyim. Cenazeler üzerindeki tahribatlar bunu 

göstermektedir. Bilindiği üzere kimyasal silah ve diğer zehirli gazların kullanımı Türkiye‟nin 

de taraf olduğu birçok uluslar arası sözleĢme tarafından yasaklanmıĢ olup, kullanımını 

denetlemek ve engellemek amacı ile taraf devletlere sorumluluklar yüklenmiĢtir. Türkiye‟nin 

taraf olduğu Kimyasal Silahların GeliĢtirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve 

Kullanımının Yasaklanması ve Bunların Ġmhası ile Ġlgili SözleĢme‟ hükümleri bu konuda 

devletin sorumluluklarını belirlemekte olup, Anayasanın 90. maddesi kapsamında ulusal 

makamlarca uygulanması gereken kuralları belirlemektedir. Taraf olduğumuz iĢ bu sözleĢme 

ve sözleĢme ile ilgili çıkarılan 5564 Sayılı Kimyasal Silahların GeliĢtirilmesi, Üretimi, 

Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun hükümleri kimyasal silahların 

kullanımı konusundaki kuralları belirlemiĢ olup, bu kuralların ihlali durumunda verilecek 

cezalar da düzenlenmiĢtir. Ayrıca yasak olan kimyasal silah ve zehirli gazların kullanımı 

savaĢ suçu sayılmakta ve kullanan ülkelerin savaĢ suçundan dolayı yargılanmalarına neden 

olmaktadır.  Bu konuda otopsi raporu ve görüntüleri üzerinden uzmanlarca yapılacak 

incelemenin katkısı olacağı gibi, gerekirse cenazeler üzerinden alınacak örnekler üzerinden 

de inceleme yapılabilinir. Yine, belirtilen çatıĢmada hangi silahların kullanıldığına iliĢkin 

Genel Kurmay BaĢkanlığından bilgi istenmelidir.  Söz konusu çatıĢmada kimyasal silah veya 

kullanımı yasak zehirli gazların kullanıldığı tespitinin yapılması halinde, bunların kullanımı 

konusunda yetkili ve sorumlu Silahlı Kuvvetler yetkilileri hakkında gerekli ceza 

soruĢturmasının yürütülmesi gerekmektedir. Bu silahların kullanımı talimatı kimler 

tarafından verildiği, bu silahların kullanımından ilgili Bakanlık ve diğer yetkililerin haberdar 

olunup olunmadığı, bu kullanımı yasak kimyasal silahların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 

bulunup bulunmadığı hususları da ayrıntıları ile araĢtırılmalıdır. Tüm bu araĢtırmalar 

sonucuna göre tüm sorumlu ve yetkililer hakkında gerekli soruĢturma iĢlemleri 

yürütülmelidir.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

 

ÖLÜNÜN HATIRATINA SAYGISIZLIK  

*Bitlis'in Olek köyünde, toplu mezarlar ve 93 yılında yaĢamını yitiren PKK'liler için yapılan 

ve yapım çalıĢmaları daha devam eden "Xêrzan Ģehitliği"ne kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler 

tarafından saldırı yapıldı. "ġehitlik" saldırı sonucu iĢ makineleri ile yıkıldı. Ġsmini vermek 

istemeyen köy sakinleri olayın sabah ezanının okunduğu saatlerde olduğunu ve yeni 

yapılmakta olan mezarlığın civarında polis panzeri eĢliğinde bir de iĢ makinesinin olduğunu 

iddia etti. (25.08.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'de Bagok Dağı Bendere mevkisinde bulunan ve 43 HPG militanının cenazesinin 

defnedildiği mezarlık, mezarlığa operasyon düzenleyen güvenlik güçleri tarafından tahrip 
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edildiği öğrenildi. GerçekleĢen askeri operasyondan bir gün önce mezarlığa defnedildiği 

öğrenilen HPG militanı Ahmet Uğurlar'ın cenazesinin ise ailesine haber verilmeden 

defnedildiği yerden alındığı öğrenildi. (04.09.2013 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / 

Taraf.com.tr) 

 

*Siirt‟in Eruh Ġlçesinde, karakol yapım çalıĢmaları sırasında Ermeni mezarlığına rastlandı. 

100 mezardan oluĢtuğu tahmin edilen mezarlığa rağmen, yapım çalıĢmalarının devam ettiği 

öğrenildi. (13.09.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

 

MĠLĠTANLARIN AĠLELERĠNDEN TAZMĠNAT TALEBĠ  

*Van'ın Çaldıran Ġlçesi'nde 5 Ağustos 2010 tarihinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen 

eylemde 3 HPG'li yaĢamını yitirmiĢ, 3 polis ise yaralanmıĢtı. ĠçiĢleri Bakanlığı'nın yaralı 

polislere verilen tazminat ücretini HPG'li Abdulvahap Demir (Bursk Wan) ve Alper Ayna'nın 

(Çekdar Serhat) ailelerinden almak amacıyla Van Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat 

davası açtı. Ailelerden habersiz devam eden yargılama sonrasında mahkeme, 7 Aralık 2012 

tarihinde her iki ailenin toplam 65 bin 312 TL tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın bir 

örneği ise ailelere gönderildi. YaĢananlara isyan eden HPG'li Demir'in annesi Vecibe Demir, 

oğlunun evli ve bir çocuk babası olduğunu belirterek, açılan davanın insanlıkla bir alakasının 

olmadığını dile getirdi. Demir, "Hem oğlumu öldürüyorlar hem de bizden para alıyorlar. 

Benim ki evlat değil mi? Bu adalet değil, Allah kabul etmez, oğlumun hakkı yerde kalmaz" 

dedi. (08.01.2013/DĠHA) 

 

*16.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Emin Sevinç, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Akrabamız olan Mehmet Sait Özgün 2004 yılında Hewsel bahçesinde çıkan çatıĢmada 

yaĢamını yitirdi. Yakınımız Servet Özgün „de 36 yıla mahkûm edildi. Ben, Murat ve Ömer 4 yıl 

ceza aldık ve cezamızı bitirdikten sonra çıktık. Olayda yaralanan polisler ĠçiĢleri Bakanlığına 

tazminat talebinde bulunmaları neticesinde dava açılmıĢ ve ĠçiĢleri Bakanlığı da tazminat 

ödemeye bizi mahkûm etti. 31.05.2011 tarihinde 16.487.50 TL ödeme tarihi itibariyle faiziyle 

birlikte davalılardan tahsil edilmesine karar verildi. Davamızın avukatı davanın takibi için ek 

ücret talep etti. Ben kapıcıyım ve olaya karıĢan diğer akrabalarımda boyacılık 

yapmaktadırlar. Ekonomik durumumuz çok kötü bu nedenle dava dosyamıza avukat ekonomik 

durumumuzdan kaynaklı girmedi. Ödeme gücümüz yok. Temyiz yolu konusunda hukuki destek 

talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

 

TOPLU MEZAR ĠDDĠALARI 

*Siirt'in ġirvan ilçesine bağlı TaĢlıköy ile Damlıköy arasında bulunan ve Kürtçe "Emerzege" 

olarak bilinen mevkide birinde 8, diğerinde ise 13 PKK'linin gömüldüğü iki toplu mezar 

olduğu iddia edildi. Toplu mezarlarda bulunan PKK'lilerin, 1989 ile 1990 yıllarının sonbahar 

aylarında, köy korucuları ve askerler ile PKK'liler arasında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 

PKK'lilere olduğu belirtildi. Ġddiayı ortaya atan Hasan Çakır isimli yurttaĢ, 1989 sonbaharında 

çıkan çatıĢmada aralarında yaĢamını yitiren 8 PKK'linin cenazesinin, dere yatağındaki bir 

çınar ağacına yaklaĢık 10 metre kala defnedildiğini, 1990 yılının sonbaharında yine aynı 

bölgede çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren 13 PKK'linin de aynı çınar ağacının yaklaĢık 300 

metre uzağına gömüldüğünü ifade etti. 1993 yılında Ġstanbul'a göç eden Hasan Çakır, 

çatıĢmaların yaĢandığı süreçte 14-15 yaĢında olduğunu söyleyerek, 1989 yılının sonbaharında 

köy korucuları ve askerler ile PKK'liler arasında yaĢanan çatıĢmayı ve sonrasını Ģöyle anlattı: 

"ÇatıĢma, saat 12.00 gibi baĢladı ve 19.00'a kadar devam etti. Gerilla son mermisi kalana 

kadar çatıĢtı. Hogir adlı gerilla orada bulunan bir çınar ağacının kovuğunda askerlerle 

çatıĢıyordu. Gerillalar son mermisine kadar savaĢtı, mermileri bitince orada Ģehit düĢtüler. 

Hogir, çevre köylerinde bilinen bir insandı. SarıĢın ve uzun boylu biriydi. Silah seslerini 

duyduktan sonra, çatıĢmanın bulunduğu yere 100 metre mesafelik bir yerde bekleyerek 
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izledik. ÇatıĢma bittikten sonra cenazelerin yanına gittik. Cenazeleri kendi gözümüzle gördük. 

Ġki cenazeyi paramparça etmiĢlerdi ve hepsi erkekti. ÇatıĢmada, gerillaların vücutları 

parçalanmıĢtı. Aralarında Hogir'ın da bulunduğu 8 PKK'linin cenazesi korucular ve askerler 

tarafından çınar ağacının altına toplu bir Ģekilde gömüldüler." 

Ġki köy arasında bulunan yerde bir yıl sonra bir kez daha köy korucuları ve askerler ile 

PKK'liler arasında çatıĢmanın çıktığını anlatan Çakır, "ÇatıĢmada 6'sı kadın olmak üzere 13 

gerilla Ģehit düĢtü. Burada Ģehit düĢen gerillaların cenazelerini ise, aynı çınar ağacına yaklaĢık 

300 metre uzaklıkta bulunan bir yere gömdüler" dedi. Çakır, TaĢlıköy'ü sakinlerinin de toplu 

mezarların yerini bildiğini belirterek, izin verilmesi halinde kendisinin de mezarların yerlerini 

gösterebileceğini sözlerine ekledi. (24.01.2013/DĠHA) 

 

*Bitlis‟in Mutki ilçesi kırsal alnında XaçeréĢ Yaylasında 1990‟lı yıllarda PKK militanları ile 

askerler arasında çıkan çatıĢmada 24 PKK militanı yaĢamını yitirmiĢti. YaĢanan çatıĢmanın 

ardından yaĢamını yitiren militanlar, çatıĢma alanında 2 adet yan yana açılmıĢ çukur içine 

toplu bir Ģekilde gömüldüler. O toplu mezarda yakını bulunduğunu iddia eden bir aile 

temsilciliğimize baĢvurarak yardım talebinde bulunmuĢtur. (ĠHD Bitlis Temsilciliği) 

 

*Bitlis‟te Belediye sınırları içinde yer alan Arap Köprüsü mevkiinde dere kenarında PKK 

militanlarına ait 8 cenaze bulunmaktadır. Devlet Su ĠĢleri (DSĠ) tarafından dere istinat duvarı 

ihalesi yapılmıĢtır. Ġhaleyi alan firma 2012 yılının Nisan ayında iĢe baĢlamadan önce bize 

baĢvuruda bulunup durumdan haberdar olduğunu fakat iĢe baĢlaması gerektiğini bildirmiĢti. 

Biz de toplu mezarın ötesinde iĢe baĢlamasını istedik. Ġsteğimiz doğrultusunda çalıĢmalarına 

baĢlayan firma bu iĢ sezonunda toplu mezarın bulunduğu yerde de iĢe baĢlaması gerekiyor. 

Ayrıca ilkbahar aylarında karın erimesi sonucu coĢan suda toplu mezarlara zarar vermektedir. 

Bu toplu mezar açılmaması halinde ortadan kaybolmayla karĢı karĢıyadır. Bu nedenle bir an 

önce açılması gerekmektedir. (ĠHD Bitlis Temsilciliği) 

 

*Bitlis Belediye sınırları içerisinde yer alan DeliklitaĢ mevkiinde bir vatandaĢın tarlasının 

içerisinde PKK militanlarına ait 24 cenaze bir toplu mezarda gömülü durumdadır. 2012 

yılında Karayolları yol yapım ihalesi yapmıĢtır. Yol yapım projesinin içinde toplu mezarın 

bulunduğu alan da vardır. Bu sebeple müteahhit firma bize baĢvurarak, “çalıĢmalar baĢlamak 

zorundayım aksi takdirde toplu mezar yok olursa sorumlu değilim” demiĢtir. Bu toplu mezarı 

açmamız gerekmektedir. Aksi takdirde yol yapım çalıĢmaları baĢlayacak ve toplu mezar yok 

olacaktır. (ĠHD Bitlis Temsilciliği) 

 

*Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karasu (Çemê ReĢan) köyü yakınlarında 3 PKK 

militanına ait olduğu belirtilen toplu mezar bulundu. Köylülerin anlatımına göre 1993 yılında 

Karasu köyü kırsalında bir ihbar sonucu 3 PKK militanı, Bilge köyü korucuları ve JĠTEM 

elemanları tarafından infaz edilerek üzerlerine yağ dökülüp toplu Ģekilde gömüldü. Adı geçen 

bölgede Diyarbakır doğumlu kod ismi Ġshak, Van doğumlu kod ismi SavaĢ ve Mardin 

Kızıltepe doğumlu olduğu tahmin edilen kod ismi ġahin adlı 3 PKK militanının infaz 

edildiğini söyleyen köylüler, 3 PKK militanını sahiplenmek istediklerinde ise Çetin isimli bir 

JĠTEM elemanı ile Bilge köyü korucuları tarafından "Burası artık yasaklı bölgedir. Eğer 

bunları buradan çıkaran olursa, sonu da onlarınki gibi olur" tehdidiyle karĢılaĢtıklarını 

kaydetti. Çemê ReĢan denilen çayın geçtiği yerin hemen yanında çalılıkların arasında bulunan 

toplu mezarda 3 PKK militanının kemiklerine ulaĢan köylüler, önce elle daha sonra küreklerle 

kazılarına devam etti. Kazıların ardından 3 PKK militanına ait kemikler ve elbiseler bulundu. 

Köylüler yaptıkları kazılar sırasında yüzü koyun defnedildikleri anlaĢılan 3 PKK militanının 

sırt ve el kemiklerine ulaĢtıktan sonra, üzerini tekrar toprak örterek, mezarı kapattı. 

(02.02.2013 / ANF / DĠHA) 

  

*21.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahmut Ürün, Ģu beyanlarda bulundu: 

“20.07.1990-18.08.1990 tarihlerinde Yukarı Tılora Köyünde 2‟si çoban olan 7 Ģahıs Hacı 
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Burhaneddin Keremoğlu‟nun yanında çalıĢıyorlardı. Geriye kalan 5 kiĢi de değiĢik iĢlerde 

çalıĢmaya devam ettiler. O dönemde Yüksekova‟da Ali Ġhsan Çetesi diye bilinen ve faili belli 

olan cinayetler iĢlendi. Bu cinayetler Yüksekova Sınır Taburunda iĢkence yaparak katlettiler. 

Biz cenazeleri almak için Yüksekova‟ya giderken her türlü baskıya maruz kaldık. Bizi 

Yüksekova‟ya sokmamaya çalıĢtılar ama dolaylı yollardan 12 kiĢi oraya ulaĢabildik. 

Yüksekova‟da halka baskı yaptıklarından dolayı bizleri otel ve evlere almadılar. Ancak o 

dönemin Belediye BaĢkanı olan Necdet Buldan‟ın vasıtasıyla bir otele yerleĢebildik. Gece 

yarısı güvenlik güçleri bizleri gözaltına aldılar ve Sınır Taburuna götürdüler. Aynı gece 

belediye baĢkanı devreye girmeseydi bizi de diğerleri gibi infaz edeceklerdi. 2 gün gözaltında 

kaldıktan sonra panzerlerle Uludere‟ye doğru yola çıktık. Çukurca yol ayrımında 

Uludere‟den gelen güvenlik güçleri bizleri teslim alıp Uludere ġenoba Taburuna götürdüler. 

Orada 20 gün gözaltında kaldık. Hem taziyelerimizi engellemek, hem de cenazelerimizi 

almamak için bizi rehin tuttular. 26 gün içinde dosya rafa kaldırıldı. SoruĢturmaya yer 

olmadığı için dosyayı kapattılar. Öldürülen kiĢilerin cenazeleri o zaman, Ģuanda Yüksekova 

giriĢindeki polis noktası yanında bulunan mezarlıkta gömülmüĢtü. Ancak hala orada olup 

olmadığı ve yetkililer tarafından baĢka yere götürülüp götürülmediği noktasında bir bilgi 

sahibi değiliz. O dönemde aileler devlet korkusundan herhangi bir giriĢimde bulunmadılar. 

Bazı aileler giriĢimlerde bulunmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadılar. Ailelerin ekonomik 

durumları iyi olmadığından dolayı takip edemiyorlardı. Ancak dosya henüz zaman aĢımına 

uğramamıĢtır. Dosyalar Van Ağır Cezada bulunmaktadır. Cenazelerimizin bize verilmesi 

istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'ın Kocaköy (Karaz) ilçesi Yazı (Hewrê) köyünde 1995 veya 1996 yılında, PKK 

militanları ile askerler arasında çatıĢma yaĢandı. Korucuların da katılımı ile Hewrê köyünün 

Kaniya GoĢniga diye bilinen çeĢmesinin yakınlarında gerçekleĢtirilen operasyon kapsamında 

çıkan çatıĢmada 4 PKK militanı yaĢamını yitirdi. ÇatıĢma alanı ilçe merkezine 2-3 kilometre 

uzaklıkta olmasına rağmen, yaĢamını yitiren PKK militanlarının cenazeleri, ilçeye 

götürülmedi. Askerlerin, ilçe belediyesinden iĢ makinesini söz konusu yere götürerek, 

kazdırdıkları çukura 4 PKK militanının cenazesini üst üste gelecek Ģekilde attığı öğrenildi. 4 

PKK militanının gömüldüğü yeri DĠHA muhabirlerine gösteren Mehmet Aslan adlı köylü "Ya 

1995 ya da 96 yılıydı. ÇatıĢmanın ardından, cenazeleri buraya gömdüklerini duymuĢtuk. Bir 

iki gün sonra birkaç arkadaĢımla birlikte ormana çırpı toplamaya gittik. DönüĢte, askerlerin 

cenazeleri gömdükleri yere geldik. Etrafta askerlerin olduğundan haberimiz yoktu. Mezar 

baĢında fatiha okumaya baĢladık. Duamız bitmeden, askerler Ģu karĢıdaki tepelerden bize 

seslenerek, 'orda durmayın, hemen oradan gidin' dediler. Biz de traktörümüze binip oradan 

uzaklaĢtık" dedi.  (13.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Qurmik köyü kırsalında 1994 yılı Ramazan Bayramı'nın arife 

gününde baĢlatılan operasyon kapsamında bayram sabahı, çatıĢma çıkar. Köylüler, çatıĢmanın 

ardından günler sonra köye geldiklerinde, köyün giriĢinde bir mezarla karĢılaĢır. Qurmik 

köyünün iki mahallesini birbirine bağlayan yolun hemen üstünde yer alan mezarın görünümü 

tek kiĢilik olsa da, köylüler burada birden fazla kiĢinin defnedilmiĢ olabileceğini kaydediyor. 

Adını vermek istemeyen bir köylü, "Köyler yakıldığı için bazen gizlice bağ-bahçemize 

geliyorduk. ÇatıĢmanın ardından köye geldiğimizde, bu mezarla karĢılaĢtık. Mezarın 

PKK'lilere ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu mezar tek kiĢilik görünümünde; ama çok 

geniĢ olduğu için birden fazla kiĢinin buraya defnedilme ihtimalini de beraberinde getiriyor. 

Ancak kesinlikle bu askerlerin iĢi değil. Çünkü onlar, katlettikleri kiĢileri ya yakıyordu ya da 

araziye atıp gidiyordu" dedi.  (15.04.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın GevaĢ (Westan) ilçesinin Daldere (Geliye Qarqar) bölgesinde 1997 yılında PKK‟ye 

katılan ve katılım sağladıktan bir yıl sonra Anaköy (Xurtîs) köyünde çıkan çatıĢma sonucu 

yaĢamını yitiren Iğdırlı olduğu belirtilen Serhat Ixdir kod isimli PKK militanının cenazesinin, 

bostan ekmek için çift süren köylüler tarafından bulunduğu belirtildi. PKK militanı Ixdir'in 
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cenazesinin bulunduğu tarlanın kendisine ait olduğunu söyleyen Cuma Çiftçi, tarlada çift 

sürerken cenazeyi gördüklerini dile getirerek, "Cenazeyi gördüğümüzde elbiseleri 

üzerindeydi. Elbiselerinden gerilla olduğunu anladık. Biz cenazeyi gördükten sonra bütün 

köylüler geldi gördü. Daha sonra hep beraber cenazeyi köyde bulunan ziyaret diye tabir 

ettiğimiz çocuk mezarlığına defnettik" dedi. Adnan Aktı isimli yurttaĢ ise, 2000 yılından 

sonra tekrar köylerine geri döndüklerinde köyün civarında birçok mezar gördüklerini söyledi. 

Aktı, "Köyün hemen karĢısında bulunan Keyis alanında çok sayıda mezar gördük. Bir yerde 5 

kiĢiye ait mezar, baĢka bir yerde ise 8 kiĢiye ait mezarlar gördük. Biz bu yaĢanan çatıĢmaları 

görmedik; ama biz köye geri dönmeye baĢladığımızda çok Ģiddetli çatıĢmaların yaĢandığını 

gördüğümüz mezarlardan anladık" Ģeklinde konuĢtu. (21.04.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde Ormancık (Bêgalte) ile XepîĢtê bölgeleri arasında PKK 

militanlarına ait olduğu belirtilen toplu mezar bulundu. ġemdinli'den bölgeye pancar 

toplamaya giden yurttaĢlar tarafından taĢlar arasında PKK militanlarına ait olduğu belirtilen 

toplu mezar bulundu. 3 kiĢi olduğu belirtilen PKK militanlarının elbiseleri ile gömüldüğü, 

elbiselerinin içinde iskeletleri kaldığını bildirildi. Toplu mezarı bulan ve fotoğraf makinesiyle 

görüntüleyen bir yurttaĢ, "XepiĢte bölgesinin giriĢine 20 metre kala sol tarafta bulunan 

taĢlıklar arasında PKK'lilere ait elbise ve kemikler bulduk. Zamanla yağmur nedeniyle 

yamaçta bulunan toplu mezarın üzerindeki toprağın sürüklenmesiyle mezar gün yüzüne 

çıkmıĢ. Üzerlerinde taĢlar vardı. Elbiselerde kan vardı. ġutik ve gerilla elbiseleri halen 

sağlamdı. Elbiselerin içinde iskelet ve kemik parçaları vardı. 3 kiĢi olduğunu tahmin ettiğimiz 

cenazelerin üstünü toprakla örttük" dedi. (29.04.2013 / DĠHA) 

 

*Toplu mezarların en fazla olduğu yerlerin baĢında Bitlis merkez ve ilçeleri geliyor. Toplu 

mezar yuvası haline gelen Bitlis'te toplam 35 mezarda 485 kiĢinin cenazesinin bulunduğu 

belirtiliyor. Bu toplu mezarlara 1997 yılında Bitlis-Mutki-Baykan üçgeninde bulunan Geliyê 

ġêx Ciman bölgesinde çıkan çatıĢmada kimyasal silahlarla katledildiği söylenen 17 ARGK 

üyesine ait toplu mezar daha eklendi. Dönemin üzerindeki sis perdesi, görgü tanıklarının 

beyanlarıyla aralanmaya devam ediyor. Bu tanıklardan biri olan, 1992-1999 yılları arasında 

Bitlis kırsalında bulunan ve o tarihlerde PKK'nin silahlı kanadı ARGK'nin üyesi Baran 

Serhad, birçok toplu mezarın canlı tanığı. 1999 yılında yakalandıktan sonra tutuklanan ve 

müebbet hapis cezası alan Baran Serhad, bulunduğu MuĢ E Tipi Cezaevi'nde DĠHA'ya 

konuĢarak toplu mezarlar hakkında bilgi verdi. 1992-99 yılları arasında birçok çatıĢmaya 

tanık olduğunu belirten Serhad, "Sıkıntılı bir dönemdi. Özellikle 99 yılı çok sancılı geçti, bir 

çok arkadaĢımızı yitirdik. Sağ yakalanan arkadaĢlarımız da infaz ediliyordu, cenazelere 

iĢkenceler yapılıyordu. Yüzlerce arkadaĢım toplu mezara gömüldü. ArkadaĢlarımızın 

cenazelerinin halkın geçiĢ yolları üzerine konulup teĢhir edildiğine Ģahit olduk" dedi. 

1997 yılındaki bir çatıĢmada yaĢamını yitiren 70 PKK'linin cenazelerinin teĢhir edildiğini 

söyleyen ve henüz kayıtlarda yer almayan 70 kiĢilik toplu mezara iĢaret eden Serhad, Ģöyle 

konuĢtu: "YanlıĢ hatırlamıyorsam 97 yılının sonlarıydı. Bir çatıĢmada çok sayıda arkadaĢ 

Ģehit düĢtü. Sonradan aldığımız bilgilere göre 70 civarında cenaze Bitlis-Diyarbakır yolu 

üzerinde bulunan Doğancık ya da Doğana karakolu önüne dizilmiĢti. O dönemlerde araçlar 

konvoy halinde geçerdi. Gelen araçlar saatlerce karakol önünde bekletilirdi. O bekletilen 

araçlara bizim arkadaĢlarımızın cenazeleri izlettiriliyordu. O, 70 civarındaki arkadaĢın 

cenazelerinin akıbetini öğrenemedik. Karakolun yakınlarına gömülmüĢ olabilirler. YanlıĢ 

hatırlamıyorsam o arkadaĢlar Akif'in birliğinden arkadaĢlardı." Serhad, Diyarbakır savcısı 

tarafından hakkında hazırlanan iddianamede geçen, "ġahıs 1997 yılı Mart ayında 78 örgüt 

üyesinin ölü ele geçirildiği çatıĢma..." cümlesine dikkat çekerek, "Ġddianamede böyle bir 

cümle var. Yani savcı ve mahkeme 1997 yılı Mart ayında 78 cenazeden bahsediyor ve bunu 

kabul ediyorlar. Ancak bu 78 kiĢinin cenazesi nerede? Böyle bir kayıt ve bilgi yok. O halde 

1997 yılı Mart ayında çıkan çatıĢmada Ģehit düĢen arkadaĢların gömüldüğü bir toplu mezar 

daha var. O dönemler araĢtırılırsa bir çok Ģey açığa çıkacak" dedi. Serhad, 1997 yılında Bitlis-

Mutki-Baykan üçgeninde bulunan Geliyê ġêx Ciman bölgesinde çıkan çatıĢmada kimyasal 
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silahların kullanıldığını ve bir mağarada bulunan 17 PKK'linin kimyasal silahlarla 

katledildiğini söyledi. Serhad, "Bölgede bir mağara vardı ve o mağarada çatıĢma esnasında 

bulunan arkadaĢlar kimyasal silahlarla katledildi. ArkadaĢların cenazeleri aynen öyle kaldı 

orada, kaldıramadık yerinden. Çoğunun isimlerini hatırlıyorum. Cenazelerin hala orada 

olması gerekiyor" dedi. Serhad'ın verdiği bilgilere göre Geliyê ġêx Ciman bölgesindeki 

mağarada bulunan ARGK üyesi 17 kiĢiden bazılarının isimleri Ģöyle: "Rojava'nın Afrin kenti 

doğumlu Kemal Afrin, Mardin nüfusuna kayıtlı ġoreĢ Mardin, Batman'ın Kozluk (Hezo) 

ilçesi doğumlu Fırat Garzan, Kendal, Aysel, Kiso kod adlı Mizgin, Rûken, ġînda ya da Jînda, 

Urfa nüfusuna kayıtlı ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu belirtilen Hogir kod 

adlı ARGK'li." (01.06.2013/DĠHA) 

 

*Van‟ın BaĢkale ilçesine bağlı BarıĢ (Sorxan) Köyü kırsalının, BaĢkale- Gürpınar sınırında 

bulunan ġîvreĢ Yaylası'nda 1998 yılında çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren 9‟u kadın 15 

PKK'linin cenazesinin bulunduğu toplu bir mezar bulundu. Toplu mezarların bulunduğu 

bölgede, kimliğinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, 1998 yılında yapılan büyük 

askeri operasyondan sonra saatlerce süren bir çatıĢmanın yaĢandığını ve bu çatıĢmadan sonra 

9‟u kadın 15 PKK‟linin yaĢamını yitirdiğini belirtti. Görgü tanıklarının iddialarına göre 

yaĢanan büyük çatıĢmadan sonra yaĢamını yitiren PKK‟lileri toplu bir yere toplayan 

askerlerin, cenazeleri iĢkenceden geçirdikten sonra, yakarak olay yerinde bırakıp ayrıldıklarını 

aktardı. Cenazelerin aylarca bu Ģekilde kaldığını belirten görgü tanıkları, bir gece yarısı bazı 

köylülerin toplanarak olay yerine geldiğini ve cenazeleri büyük bir korku içinde kadınları ayrı 

erkekleri ise ayrı bir Ģekilde 2 toplu mezara gömdüklerini belirtti. Toplu mezara gömdükleri 

cenazelerin iĢkenceden geçirildiğini, çoğunun parmaklarının ve kulaklarının kesik olduğunu, 

cesetlerin elbiseleri üzerinde yakılarak ateĢe verildiğini ve kendilerinin de büyük bir korku 

içinde oldukları için cenazeleri bu Ģekilde 2 ayrı toplu mezara gömdüklerini bildirdi. 

(04.06.2013/DĠHA) 

 

*18.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġlhami CoĢkun, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Dayım olan Salhattin MemiĢ, 1991 yılında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber 

alamadık. Ancak yaptığımız araĢtırma sonucunda PKK saflarına katılım sağladığını 

öğrendik. Daha sonra Lice‟nin Barav köyünde 06.01.2000 tarihinde pusuya düĢürülerek 

öldürüldüğünü ve onunla birlikte 3 kiĢinin daha bulunduğu ve cenazeleri köylüler tarafından 

gömüldüğünü öğrendik. Gömüldükleri yer köye yakın bir yer olan Kavalık Bahçesinin arka 

kısmındaki mezarlıklara defin ettikleri köylüler tarafından bize söylenildi. Mezarların 

açılması için köylüler bu konuda yardımcı olabileceklerini beyan ettiler. Mezarların açılması 

için sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)     

 

*Van‟ın Bahçesaray ilçe merkezinde 1997 yılında 3 PKK'liye ait olduğu belirtilen toplu 

mezar bulundu. 1997 yılında yaĢanan olaya tanıklık ettiğini belirten Nihat MeĢe isimli yurttaĢ, 

Ġlçe merkezinden yaklaĢık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ulubeyli Karakolu'na baskın 

düzenleyen 3 PKK'linin çıkan çatıĢma sonucu yaĢamlarını yitirdiğini anlattı. Daha sonra ise 

yaĢamını yitiren PKK‟lilerin, askerler tarafından Bahçesaray Belediyesi'ne ait tarım 

arabasının arkasına bağlanarak ilçe merkezinde saatlerce cenazelerinin sürüklenerek 

dolaĢtırıldığını belirten tanık MeĢe, bir dozer yardımıyla 3 cenazenin de çarĢı merkezi dıĢında 

yol kenarına atılarak, üstüne toprak atıldığını aktardı. (16.07.2013 / DĠHA) 

 

*16.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Rana Kemaloğlu Ölçü, Ģu beyanlarda 

bulundu: “8 Ekim 1999 yılında Bitlis/Tatvan/Gelle Karikan Mezrasında 13 kiĢilik gerilla 

grubu içerisinde bulunan kardeĢim Numan Kemaloğlu (Hamza), askeri birliklerle yapılan 

çatıĢmada hayatını kaybetmiĢtir. ÇatıĢma Kürt kanallarında yapılan yayınla duyurulmuĢ, 

duyuru da kardeĢimin de adı geçmiĢtir. Bu çatıĢma esnasında 13 kiĢilik grup içerisinde 

bulunan bir gerilla yaralı halde kaya arkasına sığınarak hayatını kurtarmayı baĢarmıĢtır. 

Hayatta kalan gerilla, 13 kiĢilik grup içerisinde kardeĢim Numan Kemaloğlu‟nun da 
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bulunduğunu doğrulamıĢtır. ÇatıĢma sonrasında askeri birlik gerilla cesetlerini birbirlerinin 

üzerine yığarak bölgeden ayrıldıklarını, Bu cenazeler kıĢ mevsimi boyunca toprak üzerinde 

çürümeye terk edilmiĢtir. Yırtıcı hayvanlar tarafından insanlık dıĢı bir Ģekilde parçalanmıĢtır. 

Bölgede kamyonculuk yapan Bedri ve HaĢim Uğur kardeĢleri Ġlkbahar aylarında insanlık dıĢı 

bu olayı görmüĢ, cenazeleri tarla sınırında bulunan bir ceviz ağacının dibine toplu olarak 

gömmüĢlerdir. Cesetlerin maruz kaldığı insanlık dıĢı bu durum ve sadece kemik 

parçalarından oluĢan ceset topluluğu bir çuval içerisine konularak 50 cm bir kazı sonucu 

gömülmüĢtür. Tarlada bulunan cenazelerin varlığı tarla sahibi tarafından da onaylanmıĢtır. 

Olayın vukuu bulunduğu yerin varlığı ve Ģahitlerin hayatta olduğu, olayların yukarıda 

anlatıldığı gibi gerçekleĢtiği kanıtlarla desteklenmiĢtir. KardeĢimin cenazesinin bulunduğu 

yerin açılması için sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*25.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Salih Kert, Ģu beyanlarda bulundu 

“1990 yılında babam, Yüksekova'nın Tora köyünde çobanlık yaptığı esnada bölgeye giden 

askeri birlik tarafından gözaltına alındı. Daha sonra bize babamın infaz edildiği bilgisi ulaĢtı. 

Aynı tarihte, aynı bölgede 6 sivilin infaz edildiği ve cenazelerin o tarihte Yüksekova 

Belediyesi gözetiminde defnedildiği iddia ediliyor. Mezarların açılması ve DNA sonuçlarının 

belirlenmesi için sizden hukuki destek talebinde bulunuyorum” (ĠHD Hakkari ġubesi) 

 

*09.10.2013 tarihinde Ģubemize ĠHD Bitlis Temsilciliğine baĢvuruda bulunan Rahna 

Ölçü Kemaloğlu, Ģu beyanlarda bulundu: “KardeĢim olan Numan Kemaloğlu, 7 Ekim 1999 

yılında Bitlis/Tatvan (Kalikan) mıntıkasında Güvenlik güçleriyle çıkan çatıĢmada yaĢamını 

yitirdiğini öğrendik. KardeĢim kod ismi Hamza olup, 12 PKK Militanıyla gömüldüğünü ve 

bulundukları yerin toplu mezar statüsünde olduğu söylemek istiyorum. Bu mezarların 

açılması ve kardeĢimin cenazesinin tarafımıza verilmesini talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.10.2013 tarihinde Ģubemize ĠHD Bitlis Temsilciliğine baĢvuruda bulunan Mehmet 

Ġnecik, Ģu beyanlarda bulundu: “1 Nisan 1993 tarihinde Bitlis/Çeltikli (ġehcuma) köyü 

kırsalında çıkan çatıĢmada 6 PKK Üyesi hayatını kaybetti. ÇatıĢmada yaĢamını yitirenlerin 

arasında kardeĢim olan ve Ferman kod isimli Ömer Ġnecik‟te yer almaktadır. Görgü tanıkları 

tarafından bize bildirildi. Çeltikli köyü mezrası mezarlığında kardeĢimin cenazesinin 

olduğunu ve cenazesinin tarafımıza verilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Ortaca (HeĢtrekê) köyünde yol yapımı sırasında köye bağlı 

korucuların, insana ait 6 kafatası bulduğu iddia edildi. Konuya iliĢkin konuĢan köydeki 

yurttaĢlardan A. Celil Aslan, "Köyde yol geniĢletme çalıĢması sırasında korucuların da bu yol 

yapımı sırasında taĢları kendi evlerinin inĢaatında kullanmak amacıyla çalıĢmanın yapıldığı 

alana gelmiĢlerdi. Burada o esnada 2 poĢet insan kemiklerine ulaĢtılar" dedi. Bu poĢetler de 6 

kafatası olduğunu dile getiren Aslan, korucuların Midyat Anıttepe Köyü Karakol 

Komutanlığı'na haber verdiklerini belirterek, Mardin'den gelen olay yeri inceleme ekipleri 

tarafından kafataslarının incelenmek üzere Mardin'e götürdüklerini söyledi. (21.10.2013 / 

DĠHA) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı'nın TırĢık kırsalında 

10 Haziran 1995 tarihinde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ve Çaldıran Jandarma 

Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından Çaldıran Ġlçe Mezarlığı'na toplu biçimde gömülen 9 

PKK'linin cenazesi, bulundukları yerden çıkarılarak kimlikleri tespit edilmeyi bekliyor. O 

dönem yaĢananları anlatan Çaldıran Belediyesi'nin BDP'li Meclis üyesi Nuri Kızılaslan, 

"ÇatıĢma çıktığını duyunca çatıĢmanın yerine gittik. O zaman Anadolu Ajansı'ndan bir 

arkadaĢım vardı. Onunla birlikte gittik, yaĢamını yitiren PKK'lilerin görüntülerini aldık. Ama 
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askeriye bizi gördü ve çektiğimiz görüntüleri bizden zorla aldı" dedi. YaĢamını yitiren 

PKK'lilerin cenazelerinin Çaldıran 1. Hudut Jandarma Taburu Komutanlığı'na getirildiğini 

söyleyen Kızılaslan, askerlerin cenazeleri taburun giriĢindeki bir yere bırakarak halka teĢhir 

ettiğini anlattı. Askerlerin iki gün boyunca cami hoparlörlerinden, "9 tane Ermeni öldürdük. 

Devlete karĢı çıkanların sonu böyle olur. Gelin gözlerinizle görün" Ģeklinde anonslar yaptığını 

dile getiren Kızılaslan, üçüncü gün ise cenazelerin Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ilçe 

mezarlığına toplu olarak gömüldüğünü söyledi. (16.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*06.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Kubilay Demir, ġeyh Sait döneminde 

28 köylünün topluca öldürülerek gömüldüğünü ve mezar yerlerinin de Bingöl ili sınırları 

içerisinde olduğunu belirtmiĢtir. Dedeleri Zülfü Demir ve oğlu Ahmet Demir‟in mezarlarının 

açılması konusunda yardım talebinde bulunmuĢtur. (ĠHD Elazığ ġubesi) 

 

*Bingöl merkeze bağlı Kuruca (Xezik) köyünde, 1925 'ġeyh Said isyanı' sırasında Elazığ'ın 

Karakoçan ile Palu ilçelerine bağlı olan Bahçecik (NiĢanyan), Altınoluk (Tirkan), Sarıcan 

(Sarcon) köylerinden alınarak katledilen 16 köylüye ait toplu mezarın olduğu iddia edildi. 

Katliamdan yaralı olarak kurtulan ve 1980 yılının sonlarında yaĢamını yitiren Mustafa 

Yıldız'ın ifadelerinden yola çıkarak mezarın yerini tespit ettiklerini söyleyen Yıldız'ın torunu 

Mecit Yıldız, kemiklerin katliamın ardından yakınlarını tespit etmek için Kuruca köyüne 

gelen kadınlar tarafından toplanarak toplu Ģekilde gömüldüğünü söyledi. Yıldız,"Dedem 

buradan yaralı kurtuldu.1980 yılının sonlarında vefat etti. Dedem nerede vurulduklarını, 

katliamın nasıl yapıldığını anlatıyordu bize. Nenemler de anlatıyordu. Birebir gelip 

toplamıĢlardı kemikleri. Katliamdan bir hafta sonra köye kadınlar geliyor. Cesetleri hayvanlar 

yemiĢ. Burada hiç tanınmaz bir Ģekildeler. Bazı kemikleri elbiselerinden tanıyorlar. Kemikleri 

toplayıp gömüyorlar. O tarihten bu yana kemikler buradadır" diye belirtti. (14.12.2013 / 

DĠHA) 

 

 

ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1994-1995 yıllarında gözaltında kaybedilen A. Vahap AteĢ, 

Mehmet Emin Abak ve Yusuf Tunç için Tilzerin (Aysun) köyü civarında bulunan su 

kuyularında Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı tarafından 3'üncü kez baĢlatılan kazı çalıĢmasında 

bir kiĢiye ait kemikler bulunmuĢtu. Giysilerle birlikte bulunan kemikler kayıt altına alınırken, 

bölgede Ģüpheler üzerine 100 metre ileride de kazı çalıĢması baĢlatıldı. Ġkinci alanda yapılan 

kazı çalıĢmasında ise iki kiĢinin daha kemiklerine ulaĢıldı. Karanlığın çökmesiyle birlikte 

savcılık tarafından kazıya ara verilirken, kazı çalıĢmasına yarın devam edilecek. 

(10.06.2013/DĠHA) 

*Kızıltepe'nin Aysun (Tilzerin) köyünde yapılan ve dün 3 kiĢiye ait kemiklerin bulunduğu 

bölgede kazı çalıĢmaları sona erdi. Bugün yapılan kazılarda bir adet kafatası, çene ve diĢlere 

rastlanırken, çok sayıda kemiğe ulaĢıldı. Kemiklerin kimlik tespiti için Ġstanbul Adli Tıp 

Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Konu ile ilgili konuĢan Ġnsan Hakları Derneği (ĠHD) 

Mardin ġube BaĢkanı Erdal Kuzu, toplamda 3 cenazeye ait kemiklere ulaĢıldığını ve 

cenazelerin sivil yurttaĢlara ait olduğunu düĢündüklerini belirterek, "Sivil yurttaĢların 

atıldıkları yerler ve infaz biçimleri, bir vahĢetin yaĢandığını açık ve net bir Ģekilde ortaya 

koydu. Devlet bir konsept çerçevesinde bunları uygulanmıĢ olduğu görünmektedir" dedi. 

(11.06.2013/DĠHA) 

 

*Kızıltepe ilçesinde, 29 Mart 1995 tarihinde Kızıltepe Cezaevi'nde tahliye edildikten hemen 

sonra kaybedilen Kemal Birlik ve Zeki Alabalık ile onları karĢılamaya giden Zübeyir Birlik 

ve Abdulbaki Birlik için Yurtderi (Aser) köyünde kazı çalıĢması baĢlatıldı. Ailelerin ĠHD'ye 

yaptığı baĢvuru üzerine Kızıltepe Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla Yurtderi 

Kilisesi'nde kazı çalıĢması baĢlatıldı. Kazı bölgesine Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı, ĠHD ve 

MEYADER yöneticilerinin gelmesiyle çalıĢma baĢlatılırken, kazı bölgesine özel harekat 
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timleri ile Kızıltepe Ġlçe Jandarma Komutanlığı'ndan askerlerin de bulunması dikkat çekti.  

Kazı sırasında bazı kemik ve giysilere rastlandı. Kaybedilen Kemal Birlik, Zeki Alabalık, 

Zübeyir Birlik ve Abdulbaki Birlik için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Katarlı 

köyünde 22 Nisan günü ikinci kazı yapılmıĢtı. Katarlı köyünde 2008 yılında yapılan ilk kazı 

da kimliği belirlenemeyen 2 cenazeye ulaĢılmıĢtı.  

-Kızıltepe ilçesinde, 29 Mart 1995 tarihinde Kızıltepe Cezaevi'nde tahliye edildikten hemen 

sonra kaybedilen Kemal Birlik ve Zeki Alabalık ile onları karĢılamaya giden Zübeyir Birlik 

ve Abdulbaki Birlik için Yurtderi (Aser) köyündeki kilise bahçesinde sabah saatlerinde 

baĢlatılan kazı çalıĢmasında bazı kemik ve giysilere rastlanmıĢtı. Devam eden kazı 

çalıĢmalarında kemikler bulunmaya devam edilirken, kemiklerin yanı sıra 2 adet kafatasına da 

rastlandı. Kazılarda ayrıca 600 adet kemik parçası bulundu. (13.06.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesinde 1995 yılında gözaltına alınıp bir daha haber alınamayan Mehmet 

Emin Atuğ, ġakir Demir, Hizni Bilmen ve Abdulkadir Demir için Diyarbakır Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'na yapılan baĢvuru sonucunda Nusaybin'e bağlı Giremira (Girmeli) beldesinde 

kazı çalıĢması yapıldı. Bu kiĢilere ait olduğu düĢünülen mezarın açılması talebinin kabul 

edilmesi üzerine Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın nezaretinde sabah 06.00'da mezar 

açıldı. Açılan mezarda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.  

Konuya iliĢkin Ġnsan Hakları Derneği Mardin ġubesi tarafından yapılan açıklamada, 1995 yılı 

içinde Mardin ili Midyat ilçesi köyünde gözaltına alınıp kendilerinden bir daha haber 

alınmayan Mehmet Emin Atuğ, ġakir Demir, Hizni Bilmen ve Abdulkadir Demir için 

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na yapılan baĢvuru sonucunda Nusaybin ilçesi Girmeli 

beldesinde bulunan toplu mezarın açıldığı belirtildi. Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın 

nezaretinde mezarın açıldığının belirtildiği açıklamada, "Mezarda bulunan kemikler Adli Tıp 

Kurumu'na gönderilmek için alınmıĢtır. DNA sonuçlarının açıklanmasında kayıpların 

akıbetleri netleĢecektir. 2006 yılında açılan mezarın, belde sakinlerine ait olmadığı öğrenildi" 

denildi. (19.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesine bağlı Ormaniçi (Bana) köyünde 4 Haziran 1994 

tarihinde askerler tarafından düzenlenen operasyonda PKK'li oldukları iddia edilen ve isimleri 

öğrenilemeyen 3 kiĢiyle birlikte Ormaniçi köyü sakini Mehmet Özkan (60), Mehmet Kaya 

(56), ġerif Ekin (20) ve Abdulselam Demir (26) isimli yurttaĢların da askerler tarafından infaz 

edildiği yakınları tarafından iddia edilmiĢti. Cizre Cumhuriyet Savcısı tarafından Ormaniçi 

köyünün mezarlığına yakın bir noktada kazı çalıĢması baĢlatıldı. Kazı çalıĢmasında 

battaniyelere sarılmıĢ halde 4 kiĢiye ait cenazeler bulundu. Toplu mezardaki kazıda Mehmet 

Özkan'ın katliam günü giydiği ve üzerinden geçen zaman zarfında çürüyen giysilerinin 

arasından 16, Mehmet Kaya'nın giysilerinin arasında ise 18 mermi çekirdeğinin çıkarıldığı 

belirtildi. Aynı katliamda askerler tarafından infaz edildiği iddia edilen ġerif Ekin ve 

Abdulselam Demir'in de cesetlerinin çıkarıldığı belirtildi. Savcılık tarafından gerçekleĢtirilen 

kazı sonucu çıkarılan 4 köylüye ait kemiklerin incelenmek üzere Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'na 

gönderileceği öğrenildi. (23.10.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

 

ORTAYA ÇIKAN GÖZALTINDA KAYIPLAR VE YARGISIZ ĠNFAZLAR  

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, dün Dicle Nehri'nde boğulan 16 yaĢındaki Ġbrahim Aslan'ın 

cenazesi için Cizre Asri Mezarlığı'nda mezar kazısı yapılırken, elbiseleri ile gömülmüĢ bir 

cenazeye rastlanması üzerine Cumhuriyet BaĢsavcısı'nın talimatı ile mezarlıkta kazı çalıĢması 

baĢlatıldı. Gece geç saatlere kadar süren kazı çalıĢmaları sonucunda bir erkek, bir kadın ve bir 

bebeğe ait olduğu anlaĢılan kemik ve elbiselere rastlandı. BDP Cizre ile yöneticileri, ġırnak 

Baro BaĢkanı NuĢirevan Elçi, ġırnak Barosu avukatları, MEYADER yöneticileri ile 

Cumartesi Anneleri yapılan kazı çalıĢmalarını inceledi.  

Kazı çalıĢmalarının sonlandırılmasının ardından konuĢan Elçi, Cizre Mezarlığı'nda Cizre 

Belediyesi'ne ait iĢ makinesi ile açılan mezarda kemikler ve elbiselerin bulunduğunu 
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belirterek, "Ardından aynı mezarın yanındaki boĢ arazide bir baĢka mezar yeri daha açıldı, 

yine elbise ve kemikler çıktı" dedi. Elbise ve kemiklerin bulunmasının ardından BaĢsavcılığa 

baĢvurarak olaya el konulması ve gerekli iĢlemlerin baĢlatılması talebinde bulunduklarını 

aktaran Elçi, "GeniĢletilerek yapılan kazı çalıĢmasında elbiseler ile gömülmüĢ bir kadın, bir 

bebek ve bir erkeğe ait 3 cesede ve elbise denilebilecek bez parçalarına rastlanıldı" dedi. 

Bulguların incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bilgisini veren Elçi, kazı 

çalıĢmalarının ise sona erdiğini söyledi. Elçi son olarak, "Bu konuda bilgi almak isteyen 

yurttaĢlarımız olursa baromuza baĢvururlar. Bu yönlü bir talep olursa kazı çalıĢmaları 

sürdürülebilir" dedi. (05.06.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1994-1995 yıllarında gözaltında kaybedilen A. Vahap AteĢ, 

Mehmet Emin Abak ve Yusuf Tunç için Tilzerin (Aysun) köyü civarında bulunan su 

kuyularında Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı tarafından 3'üncü kez baĢlatılan kazı çalıĢmasında 

bir kiĢiye ait kemikler bulunmuĢtu. Giysilerle birlikte bulunan kemikler kayıt altına alınırken, 

bölgede Ģüpheler üzerine 100 metre ileride de kazı çalıĢması baĢlatıldı. Ġkinci alanda yapılan 

kazı çalıĢmasında ise iki kiĢinin daha kemiklerine ulaĢıldı. Karanlığın çökmesiyle birlikte 

savcılık tarafından kazıya ara verilirken, kazı çalıĢmasına yarın devam edilecek. Kazı 

çalıĢmasının yapıldığı alanda biran olsun ayrılmayan Mehmet Emin Abak'ın babası Halil 

Abak, "ġu anda su kuyusunda çıkarılan kemiklerin üzerinde bulunan kırmızı kazağın oğluma 

ait olduğunu düĢünüyorum. Çünkü 1995 tarihinde gözaltına alındığında üzerinde kırmızı 

kazak vardı. Buradaki tek istediğim korucuların silah bırakmasıdır. Onlar da bizim 

kardeĢlerimizdir. Kazı çalıĢmasında emeği geçen herkese teĢekkür ediyorum. Aradan 18 sene 

geçmesine rağmen duygularımız tazedir. Ama kemiğin bulunması bizi mutlu etmiĢtir. Bir 

Mehmet Emin öldürüldü, ama ailedeki 7 çocuğa Mehmet Emin ismini vererek, onun ismini 

halen yaĢatıyoruz. Kemiklerin otopsi sonucundan sonra oğluma ait olduğu belirlenirse Ģuan 

yaĢadığımız Eroğlu köyünün mezarlığına gömeceğiz" dedi.  

Abak'ın amcası Selim Abak, 18 yıl önce aynı su kuyusunda yeğeni Mahmut Abak'ın 

cenazesinin çıkarıldığını belirterek, Ģunları söyledi: "ġuan ise ulaĢılan kemiklerin diğer 

yeğenim Mehmet Emin Abak'a ait olduğu kanısındayız. Tek umudumuzun çıkan kemiklerin 

yeğenim Mehmet Emin Abak'a ait olmasıdır. Bu katliamları yapanlar cezasız kalırsa her gün 

bu acılarla öleceğiz." MEYADER Mardin BaĢkanı Yılmaz Eren ise, yaĢanan trajedik olaylar 

ile insanlık ayıplarının bir daha yaĢanmaması için mücadele edeceklerini belirtti. Eren, bugün 

Mehmet Emin Abak'a ait olduğu düĢünülen kemiklerin bu Ģekilde bulunmasının bir insanlık 

kıyımı olduğunu söyleyerek, "Kürdistan'da bu Ģekilde binlerce insan infaz edilmiĢtir. Ve 

katledilen her insanın bir mezarı olması için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.  

HD Mardin ġube BaĢkanı Erdal Kuzu, daha önce Ģartların elveriĢli olmamasından dolayı 

çalıĢmalara ara verildiğini hatırlatarak, "Bugün iki farklı noktaya yaptığımız kazı 

çalıĢmasında üç insana ait kemiklere ulaĢtık. Bunlardan birinin Mehmet Emin Abak'a ait 

olduğu ihtimali çok yüksektir. Bunların sonuçları tabi ki Adli Tıp'ta netleĢecek. Gerekli 

çalıĢmayı savcılık yapacaktır. ÇalıĢmamıza bugün burada akĢam olması nedeniyle ara 

verilmiĢtir" dedi. "1993 ile 2000'li yıllar arasında güvenlik gerekçesiyle buralar boĢaltılmıĢtı" 

diyen Kuzu, "Aynı zamanda JĠTEM' in infaz merkezi haline gelmiĢtir. Burada daha fazla 

cesede ulaĢacağımız düĢünüyoruz. Bunun için savcılık yarında çalıĢmalarına devam edecek. 

Bugün bulduğumuz bu cesetler vahĢetin izleridir" diye belirtti. Kuzu, devletin emri altında 

devlete bağlı örgütlü yapının gerçekleĢtirilmiĢ olduğu infazlara tanıklık ettiklerini söyleyerek, 

Ģunları dile getirdi: "Bu veriler bugün yaĢanan barıĢ sürecinin halkların birbirini anlaması için 

bir veri oluĢturulacaktır; ancak aynı zamanda devletin de Kürtlerden özür dilemesini 

gerektirecek bir durumu da ortaya çıkarmıĢtır. SoruĢturmanın sadece Kızıltepe boyutuyla 

kalmasını istemiyoruz. Tüm Mardin genelinde yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu 

infazları gerçekleĢtiren insanların biran önce yargılanmasını istiyoruz." 

YaĢanan bu cinayetlerin görgü tanıkları olduğunu ifade eden Kuzu, Ģunları dile getirdi: 

"Buradan tüm Türkiye kamuoyuna seslenmek istiyoruz, burada gördüklerimiz vahĢetin 

izleridir. Bunların kelimelerle anlatılacak bir tarafı yoktur. Bir tuvaletin içine atılmıĢ sivil 
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insanlardan bahsediyoruz. Balçığın içine atılmıĢ kafatası bulunmayan sivil insanlardan 

bahsediyoruz. Bir savaĢın tablosudur bu. Aynı zamanda insanlığa karĢı iĢlenmiĢ bir suçların 

tablosudur. ĠHD olarak bu yaĢanan cinayetlerin infazları tümüyle devletin hafızasında 

mevcuttur. Daha çok delile ulaĢmak için kazı çalıĢmaları yarın da devam edecektir" diye 

konuĢtu. Öte yandan Mehmet Emin Abak'ın kardeĢi Zekiye Kurt ise, kardeĢi Mehmet Emin 

Abak'a ait olduğu ileri sürülen kemikler ile beraber bulunan kırmızı kazağı görmek istedi. 

Askerler tarafından çekilen güvenlik Ģeridinden izinsiz geçtiğini belirten askerler, Kurt'u sert 

bir Ģekilde uyarınca Abak ailesi ile askerler arasında kısa süreli gerginlik yaĢandı. Görevli 

askerin Kurt'a "Feryat edeceksen, ağlayıp ortalığı birbirine katacaksan sana kardeĢinin 

kazağını göstermem" demesi dikkat çekti. Kurt, "KardeĢime ait elbise parçalarını bu akĢam 

görmezsem ben de kendimi o kuyuya atarım" demesi üzerine ĠHD yetkilileri nezaretinde 

bulunan elbise parçaları gösterildi. Elbise parçalarını gören Kurt, baygınlık geçirdi. Kurt, 

"KardeĢimin kokusu hala kazağında" diyerek, "KardeĢim nasıl oldu da 18 sene bu kuyuda 

kaldı" diye feryat etti. (10.06.2013/DĠHA) 

 

*Kayıp yakınlarının talepleri doğrultusunda, Kızıltepe Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'nda 

yapılan kazıda Mazıdağı'nın Yücebağ köyünde 14 Mayıs 1995 tarihinde kaybedilen Memduh 

Demir ile PKK'li ġehmuz Kaban'a ait olduğu belirtilen kemiklere ulaĢılmıĢtı. DNA testi için 

Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemikler için Ġstanbul ATK tarafından hazırlanan ön 

rapora dair ĠHD Mardin ġubesi tarafından açıklama yapıldı. Menduh Demir'in 14 Mayıs 1995 

tarihine kadar Mazıdağı ilçesi Yücebağ köyünde yaĢadığını ve koyunlarını otlatmak için 

köyünün kırsalına çıktığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığının belirtildiği 

açıklamada, Demir ailesinin çevreden edindikleri bilgi ile Menduh Demir ile beraber 

öldürülen kiĢinin Kızıltepe Belediyesi'ne ait bir mezarlığa gömüldüğünü öğrendikleri 

hatırlatıldı. Açıklamada, "Taze olan bir mezarı, çocuklarının içinde olduğu mezar kabul 

ederek iĢaretlerler. Ve 18 yıldan beri her bayram arifesi, mezarın baĢında dua okurlar, Ģeker 

dağıtırlar. Aile, söz konusu mezarda çocuklarının bulunduğu Ģüphesi ile Kızıltepe Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'na baĢvurarak mezarın açılmasını talep ederler. Kızıltepe Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı tarafından 26 Mart 2013 tarihinde yapılan fethi kabir sonucunda Adli Tıp 

Kurumu'nun hazırladığı ön rapora göre, Kızıltepe Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'nda açılan 

mezarda bulunan kiĢilerin gözaltına alınarak, infaz edilmiĢ olan Menduh Demir ve ġehmuz 

Kaban'ın olduğu gerçeği ortaya çıkmıĢtır" denildi. Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 

bulunan ġehitlik Mezarlığı'nda 27 Mart'ta yapılan kazı sonucunda bir mezarda Menduh Demir 

adlı yurttaĢ ile ġehmuz Kaban (Bedran) isimli PKK'liye ait olduğu ileri sürülen kemiklere 

rastlanmıĢ, kemikler Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere kayıt altına alınmıĢtı. 

Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ köyünün mezrasında 1995 yılında PKK ile TSK arasında 

çıkan çatıĢmada ġehmuz Kaban isimli PKK'linin yaralı yakalandığı, iĢkenceye rağmen 

konuĢmadığı için tekrar operasyon bölgesine götürüldüğü ve burada infaz edildiği, daha sonra 

da hayvanlarını otlatırken gözaltına alınan ve katledilen Menduh Demir isimli yurttaĢla aynı 

mezara defnedildiği belirtilmiĢti. (14.06.2013/DĠHA) 

 

*12.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran X.X., (ismini açıklanmasını istemiyor) Ģu 

beyanlarda bulundu: “Mart 1994 tarihinde Lice‟ye bağlı bir kırsala Ġstanbul 66 Zrh. Tuğ. 

BaĢ taburuna bağlı 1 Tb. Tarafından operasyona çıkmak için hazırlık yapıyorduk. Taburun 

için de bende görevliydim. Diyarbakır Hazro ilçesinde konuĢlandırılmıĢtık. Bulunduğumuz 

yerde 2 genç birliğimiz tarafından alındı. Onların sivil olduğunu tüm askerler biliyordu. Bu 

iki genci çok ağır darp ettiler. Onlara silah ve yük taĢıttılar. Alındıktan sonra yaklaĢık 2-3 

saat içinde 2 genci infaz ettiler. Ben bunlar hakkında mahkemede ifade vermek istiyorum. 

Ayrıca iki genci infaz eden komutanın ismini de vermek istiyorum. Ancak bu konuda benim 

can güvenliğimin korunmasını ve kimliğimin gizli tutulmasını sizden hukuki destek talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

 
-Kadın Ġntiharları 

*1 Ocak günü Diyarbakır'ın Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi'nde 16 yaĢındaki Zehra Çelik isimli 

genç kadının evde bulunan tabancayla intihar ettiği iddia edildi. (03.01.2013/DĠHA) 

 

*Bitlis'in Güroymak (NorĢin) ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde ikamet eden Nazan Durak 

(26) adlı kadının sabah saatlerinde babasına ait ruhsatlı silahla kafasına ateĢ ederek intihar 

ettiği iddia edildi. Olay yerinde yaĢamını yitirdiği belirtilen Durak'ın cenazesi, otopsi için 

Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durak'ın niĢanlı olduğu öğrenildi. (12.01.2013/DĠHA) 

 

*Van‟ın ġabaniye Mahallesi‟nde ikamet eden Vestel Kız Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi S.A. 

(16) adlı genç kadının dün akĢam saatlerinde evde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 

(21.01.2013/DĠHA) 
 

Van‟da geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğu belirtilen F.Y (22) adlı kadının Van 

Kalesi'nden atlayarak intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. F.Y., yaralı olarak Van 

Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırıldı. (21.01.2013/DĠHA) 

 

*Van‟da bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) okuyan ve soyadı öğrenilemeyen B. 

isimli genç kadının intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 

Kız Öğrenci Yurdu'nun 5'inci katından atladığı belirtilen genç kadının kampusta bulunan 

Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı bildirildi. (01.02.2013 / DĠHA / Wanhaber.com) 

 

*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik (Rûbarok) beldesinde bulunan Koçyiğit 

köyünde ikamet eden Naime ErdaĢ (30) isimli kadının intihar ettiği iddia edildi. 2 çocuk 

annesi olan ErdaĢ'ın ailesinin rızası olmadan evlendiği öğrenildi. Evinin tavanına astığı ip ile 

intihar ettiği belirtilen ErdaĢ'ın cenazesi, otopsi için ġemdinli Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (03.02.2013 / DHA / Birgun.net / Stargazete.com) 

 

*Van‟da bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi‟nde (YYÜ) 02.02.2013 tarihinde akĢam 

saatlerinde N.K.  isimli bir kadın öğrenci bileklerini keserek intihar giriĢiminde bulundu. 

(03.02.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman'ın GercüĢ ilçesine bağlı Serin (Xirbê Mercê) köyünde 22 yaĢındaki Cemile KardaĢ 

isimli kadın sabah saatlerinde evlerinin ahırına kendini iple asarak intihar ettiği iddia edildi. 

Ahırda asılı olarak bulunan KardaĢ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet 

Hastanesi'ne götürüldü. (14.02.2013 / Ozgur-gundem.com / Batmanmedya.com) 

 

*Erzincan‟da, çocuklarının mahkeme kararı ile ellerinden alınarak yuvaya yerleĢtirilmesine 

kızan Alev ile Ġsmail Akar çifti 4 katlı binaya çıkarak intihar giriĢiminde bulundu. Çiftin 

yaklaĢık 3 saat süren eylemi çocukların Erzurum‟dan yola çıkartılmasının ardından sona erdi. 

(18.02.2013 / DHA / Milliyet.com.tr)   
 

*Hakkari‟nin Merkeze bağlı Kırıkdağ Köyünde yaĢayan Berivan Adıyaman isimli 17 

yaĢındaki genç kadın, ağaca astığı iple kendini asarak intihar ettiği belirtildi. Yakınları 

tarafından ağaca asılı halde bulunan Adıyaman, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamadı.  (02.03.2013 / DHA/ Bugun.com.tr) 

 

*ġınak'ın Ġdil ilçesine bağlı Tepecik (Zevik) köyünde ikamet eden Nezihe Oktan (19) adlı 

genç kadının evin tavanına astığı iple intihar ettiği iddia edildi. Köy minibüsü ile Nusaybin'e 

getirilen cenaze buradan belediyenin tahsis ettiği ambulansla otopsi yapılması amacıyla 

http://www.milliyet.com.tr/index/Erzincan/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/saat/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Erzurum/default.htm
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Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (03.03.2013 / Ozgur-gundem.com  / 

Cizrepostasi.com) 

 

*Batman'ın Sason ilçesine bağlı Koçkaya (HêĢtêr) köyünde ailesi tarafından berdel usulü ile 

evlendirilmek istenen Y.O. (17) adlı genç kadının intihar giriĢiminde bulunduğu ileri sürüldü. 

Ailesinin korucu olduğu belirtilen Y.O.'nun kaleĢnikof silahla kendini vurduğu ve ağır yaralı 

olarak kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına 

alındığı kaydedildi. Y.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (08.03.2013 / DĠHA / 

Ozgur-gundem.com  ) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı FareĢk köyünde dün sabah saatlerinde evli 2 çocuk annesi 

ve 4 aylık hamile olan Gülcan Yurt'un (29) intihar ettiği iddia edildi. KomĢuları, 3 yaĢındaki 

çocuğun ağlama sesini duyunca Yurt'un evine girdi. Yurt'u evde göremeyen komĢular, genç 

kadının cansız bedenini evin ahırında asılı halde buldu. Olay yeri incelemenin ardından 

Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan Yurt'un cenazesi otopsi iĢlemlerinin 

ardından köyünde toprağa verildi. (28.03.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 
 

*Van‟ın ErciĢ ilçesine bağlı Ekinciler (Sêvek) köyünde 3 çocuk annesi Leyla Sala adlı 

kadının, 8 Nisan tarihinde intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Ailesi tarafından 

evlerinin balkonunda tavana asılı halde bulunan genç kadın, ilk önce ErciĢ Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılmıĢ oradan da Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk 

edilmiĢti. Boynunda kırıklar oluĢtuğu öğrenilen ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan kadın, 

tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi. (11.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde bulunan Bahçelievler Mahallesi'nde Fatma A. Ġsimli kadın, 

eĢinin ikinci kez evlenmek istemesi üzerine evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia 

edildi. (Konu ile ilgili haber 2013 Mayıs ayında DĠHA / Birgun.net / ĠHA / 

Hurriyet.com.tr isimli basın organlarında yayınlandı)  
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde oturan 58 yaĢındaki Mumin Çakır isimli kadının 

intihar ettiği iddia edildi. Sabah saatlerinde evinin boĢ bir odasında ip ile tavana asılı Ģekilde 

bulunan Çakır'ın, psikolojik nedenlerden dolayı intihar ettiği ileri sürüldü. Çakır'ın cenazesi 

Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruĢturma 

baĢlattı. (08.05.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Van‟ın Çaldıran ilçesine bağlı NurĢanlı köyünde ikamet eden ve 4 aylık niĢanlı olduğu 

belirtilen AyĢe Akcan (21) adlı kadının intihar ettiği iddia edildi. Dün gece kendisini odada 

astığı belirtilen Akcan‟ın, sabah saatlerinde ailesi tarafından fark edildiği belirtildi. Van 

Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi‟ne getirilen Akcan‟ın yaĢamını yitirdiği tespit edildi. Akcan‟ın 

cenazesinin bugün köyde toprağa verileceği belirtilirken, cenaze törenine Van Belediyesi 

Kadın Sorunlarını AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) ile BDP Van Kadın 

Meclisi üyelerini de katılacağı ifade edildi. (17.05.2013 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Tezekent (Tezekend) köyünde 25 Mayıs‟ta akĢam saatlerinde 

evli ve 2 çocuk annesi Sevda Yardımcı (27) isimli kadının, evinin önünde pompalı tüfek ile 

göğsüne ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi. EĢi Ġzmir'e çalıĢmaya gittiği için annesinin 

evinde kaldığı belirtilen Yardımcı'nın, intihar sebebi ise öğrenilemedi. Ağır yaralanan 

Yardımcı, kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi. Yardımcı'nın cenazesi 

otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (26.05.2013 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yüksek (Kûlfa) Mahallesi'nde E.T (17) adlı genç kadının 

pompalı tüfekle evinde intihar ettiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Yüksek (Kûlfa) 

Mahallesi'nde ikamet eden E.T. adlı genç kadının henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 
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dün öğle saatlerinde intihar ettiği belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen E.T.'nin 

cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve olayla ilgili 

soruĢturma baĢlatıldığı kaydedildi. (03.06.2013/DĠHA) 

 

*Siirt'in Çal Mahallesi'nde oturan N.Y. (20) isimli kadının, gece geç saatlerde uzun namlulu 

silahı göğsüne dayayarak bir el ateĢ ettiği iddia edildi. Silah sesi ile uyanan N.Y'nin yakınları 

olay yerine ambulans çağırdı. Gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç 

kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (04.06.2013/DĠHA / DHA) 

 

*Siirt'in Alagül Mahallesi'nde oturan S.G. (29) isimli kadının ise ilaç alarak intihara teĢebbüs 

ettiği öne sürüldü. Aldığı ilaçların etkisiyle baygınlık geçiren kadın, yakınları tarafından Siirt 

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. MüĢahede altında tutulan kadının hayati tehlikesinin olmadığı 

belirtildi. (04.06.2013/DĠHA / DHA) 

 

*Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk (HeĢet) köyünde ikamet eden Z.Ġ. isimli genç 

kadının, evde aile bireylerinin olmadığı anda evin banyosuna astığı iple intihar ettiği iddia 

edildi. Olayın duyulmasının ardından Belenoluk Jandarma Karakolu'na bağlı askerler evin 

önünde önlem aldı. Z.Ġ'nin bir aylık evli olduğu öğrenildi. (06.06.2013/DĠHA / 

SonDakikaHaberleri) 

 

*Siir‟in Yeni Mahalle Ġsmail Fakirullah Caddesi'nde oturan C.Ö. (24) girdiği bunalım sonucu 

bir kutu hap içerek intihara teĢebbüs etti. Ailesi tarafından 112 acil servise haber verilmesiyle 

Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.Ö., tedavi altına alındı. C.Ö.'nün hayati tehlikesinin 

bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (12.06.2013/ĠHA) 

 

*Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan evli ve 2 çocuk 

annesi hemĢire Neslihan Aktekin, belirlenemeyen nedenle intihar etti. Ġddiaya göre, dün 

akĢam saatlerinde eĢinin telefonla aradığı hemĢire Aktekin'in telefonlara cevap vermemesi 

üzerine, durum hastane yetkililerine bildirildi. Yapılan aramada, Neslihan Aktekin, hastanenin 

kadınlar tuvaletinde ölü olarak bulundu. Aktekin'in yanında ilaç ve enjektör bulundu. HemĢire 

Aktekin'in koluna enjekte ettiği bir ilaçla hayatına son verdiği belirlenirken, savcılık, 

soruĢturma baĢlattı. (15.06.2013/DHA) 

 

*Siirt‟in Çal Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi M.Y'nin (46) dün akĢam saatlerinde girdiği 

bunalım sonucunda hap içerek intihara teĢebbüs ettiği ileri sürüldü. Yakınları tarafından Siirt 

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, yoğun 

bakım ünitesine yatırılan hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (17.06.2013/ĠHA) 

 

*Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizbelen köyünde yaĢayan Bermal Gültekin'in (58), 30 

Haziran‟da akĢam saatlerinde evinde silahla intihar ettiği belirtildi. Gültekin‟in cenazesinin, 

Van Dursun OdabaĢı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yapılan otopsi iĢlemlerinin ardından 

köylerinde toprağa verileceği belirtildi. (01.07.2013 / Ozgur-gundem.com / 

Baskalenews.com) 

 

*Mardin‟in Midyat ilçesinde iki kez zorla kaçırılarak tecavüze maruz kaldığı öğrenilen 20 

yaĢındaki Nurcan F. isimli kadın, evinde av tüfeğiyle intihar etti. Ailesi ile birlikte, aralarında 

korucu A.Ġ'nin de olduğu kiĢiler hakkında suç duyurusunda bulunmalarına rağmen, kimsenin 

tutuklanmaması üzerine Nurcan F.‟nin intihar ettiği öne sürüldü. (04.07.2013 / Ozgur-

gundem.com / Yeniozgurpolitika.org)  
  

*Ağrı'nın Patnos ilçesi 14 Nisan Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Latife Yıldız'ın (39) av tüfeği 

ile intihar ederek yaĢamını yitirdiği iddi edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 

http://www.sondakika.com/haber-
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Yıldız'ın cenazesinin otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği 

belirtildi. (04.08.2013 / Ozgur-gundem.com / Patnos.org) 

 

Bingöl‟ün Karlıova Ġlçesine bağlı Cilligöl köyünde Evindar N. (18) isimli genç bir kadın,  henüz 

öğrenilemeyen bir nedenden dolayı boynuna bağladığı eĢarbıyla intihar etti. (05.08.2013 / 

Bingolhaberler.com) 
 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde rahatsızlanarak Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne 

kaldırılan 8 aylık hamile Sevda ġingül isimli kadın, hastanenin 2'nci katındaki odasından 

atlayarak intihar etti. Olay sonucunda 22 yaĢındaki ġingül'ün, karnındaki bebeği ile birlikte 

yaĢamını yitirdiği bildirildi. (10.08.2013 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com) 

 

*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dağdeviren (Kolo) köyünde amcasının evinde kalan Esra Abra 

(18) isimli genç kadının bilinmeyen bir nedenden dolayı boğazına geçirdiği iple kendini 

tavana asarak yaĢamına son verdiği iddia edildi. Evde bulunan akrabaları tarafından tavana 

asılı bir Ģekilde bulunan Abra'nın cenazesi otopsi iĢlemi için Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma 

Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (13.08.2013 / Yeniozgurpolitika.org) 

 

*20.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abdulkerim TaĢ, Ģu beyanlarda 

bulundu: “17.08.2013 tarihinde kız kardeĢim Gülsüm Çelik evinde tabanca ile vurulmak 

suretiyle hayatını kaybetti. Bu olaya intihar dediler. Bizler intihar olabileceğine ihtimal 

vermiyoruz. KardeĢim kocasıyla sorunlar yaĢıyordu. Olay gününden önce de babamlardaydı. 

Sonra araya ricacılar girdi, kardeĢim evine gider gitmez bir saat sonra ölüm haberi geldi. 

Derneğinizden konu ile ilgili hukuki yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Urfa ġubesi) 

 

*Siirt‟in Kurtalan Ġlçesi‟nde ikamet eden G.A. isimli kadın, korucu olan eĢinin kalaĢnikof 

silahıyla intihar etti. Ağır yaralı kadın, Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine 

kaldırıldı. (19.10.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟ın ErciĢ Ġlçesine bağlı Keklikova (Soskin) köyünde, evli ve 4 çocuk annesi olan Songül 

IĢık‟ın, Bitlis‟in Adilcevaz ilçesine bağlı AĢağı Süphan (Sipana Jêr) köyünde bulunan baba 

evine gittiği misafirlik sırasında yaĢanan bir tartıĢma sonrası bunalıma girerek intihar ettiği 

iddia edildi. Baba evinde bulunan bir odada asılı vaziyette görülen IĢık‟ı fark eden ailesi 

jandarmaya haber verirken, IĢık‟ın cenazesinin otopsi için Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma 

hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. (20.10.2013 / DĠHA / Vanbulten.com) 

 

*Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 21 yaĢındaki Songül Türkoğlu adlı kadının kendisini eĢarp ile 

evinin tavanına asarak intihar ettiği iddia edildi. Türkoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere 

Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (21.10.2013 / 

DHA / Bitlisnews.com) 

 

*Siirt Merkez Sağlık Müdürlüğü lojmanlarında oturan E.Y. (18) girdiği bunalım sonucu 

oturduğu evin 4. Katından kendini boĢluğa bıraktı. Çevredeki vatandaĢların ihbarı üzerine 

olay yerine 112 Acil Servisi Ekipleri sevk edildi. Ambulans Ģoförü, intihar eden kadının kendi 

kızı olduğunu görünce Ģok yaĢadı. E.Y. Siirt Devlet Hastanesi‟ne kaldırılarak, tedavi altına 

alındı. (27.10.2013 / ĠHA) NOT: Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.Y., 3 gün (30 

Ekim 2013) sonra yaĢamını yitirdi. 

 

*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Konur köyünde 21 yaĢındaki Özlem ġen adlı genç 

kadının, Geçici köy korucusu olan babası Mecit ġen'in silahıyla henüz bilinmeyen bir 

nedenden dolayı odasında intihar ettiği ileri sürülürdü. Ailesi tarafından ġemdinli Devlet 

Hastahanesi'ne kaldırılan ġen'in hastanede kalbinin durduğu ve yapılan tüm müdahalelere 

rağmen yaĢamını yitirdiği kaydedildi. (29.10.2013 / Hurriyet.com.tr / Aksam.com.tr) 
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*Batman‟ın BeĢiri Ġlçesine bağlı YarımtaĢ köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi 26 yaĢındaki 

Fevziye B. evde bulunan tüfekle intihar ederek yaĢamına son verdi. (08.11.2013 / 

Batmangazetesi.com) 
 

*Adıyaman'ın GölbaĢı ilçesinde ikamet eden G.S. (18) isimli genç kız, yaĢadığı sorunlar 

nedeniyle 40 adet hap içerek intihara teĢebbüs etti. (08.11.2013 / KentHaber) 

 

*Batman'ın ġafak Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi Naile Sevim (87) evinde ölü 

bulundu. Tavana astığı iple intihar ettiği öne sürülen Sevim'in intihar nedeni öğrenilemedi. 

Sevim'in cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili 

inceleme baĢlatıldı. (18.11.2013 / DĠHA / Batmanmedya.com) 
 

*MuĢ'ta Suriye Tuncer (40) isimli kadının evde bulunan silahla intihar ettiği iddia edildi. Silah 

sesi üzerine odaya giden çocukları tarafından bulunan Tuncer'in cenazesi eve çağrılan 

ambulansla MuĢ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (03.12.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*Batman Merkez ġirinevler Mahallesi 1412 Sokak‟ta bulunan 2 katlı evlerinin damından, 

belirlenmeyen bir nedenle atlayarak intihar eden Hülya Olgar (22) hayatını kaybetti. 

(03.12.2013 / Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com) 
 

*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Metropol Semti'nde bulunan ġelale Evleri Sitesi'nde 19 

yaĢındaki Ġpek A.'nın bulunduğu binanın 10. kattaki evin balkonundan kendini attığı ileri 

sürüldü. Genç kadının atladığını gören çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık 

ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Ġpek A.'nın olay yerinde yaĢamını yitirdiği 

belirtildi. (09.12.2013 / Diyarbakirhaber.gen.tr) 

 

*Siirt'in merkez BarıĢ Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaĢındaki E.E. adlı genç kadının evinde 

intihar ettiği iddia edildi. Genç kadının girdiği bunalım nedeniyle fare zehri içerek intihar 

ettiği ileri sürülürken, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 

hayati tehlikesi bulunan E.E'nin Batman'a sevk edildiği öğrenildi. (11.12.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Siirt merkez Çal Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (18) isimli genç kadın, iddiaya göre 

ailesiyle yaĢadığı sorunlar nedeniyle yüksek dozda ilaç alarak intihar giriĢiminde bulundu. 

Ailenin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.A. 

ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. (23.12.2013 / ĠHA / Siirtolay.com) 

 
 

-Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar 

*Malatya'nın DoğanĢehir ilçesinde bir kiĢi, bir süredir ayrı yaĢadığı eĢini öldürdü. 

Ġddiaya göre, Mikail Irmak, (30), karısı Gülay I'nın, yaklaĢık 5 aydır birlikte yaĢadığı 

annesinin Doğu Mahallesi'ndeki evine gitti.  EĢinden evine dönmesini isteyen M.I, ret cevabı 

alınca tartıĢtığı Gülay Irmak'a av tüfeğiyle ateĢ etti. Ağır yaralanan Gülay I. kaldırıldığı Ġnönü 

Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Zanlı, 

gözaltına alındı. Bu arada, açılan ateĢ sonucu Gülay Irmak‟ın kız kardeĢi de hafif Ģekilde 

yaralandı.  

Amcasının oğlu Mikail Irmak ile zorla evlendirildiği iddia edilen Gülay, aslında töre 

kurbanıymıĢ. 10 yıldan beridir amcasının oğlu tarafından istenen Gülay‟ın ailesi sonunda pes 

ederek Gülay‟ı vermek zorunda kaldılar. Amcasının oğluyla evlenmeyi istemeyen Gülay 

amcalarının isteğine boyun eğmiĢ ve evlenmeyi kabul etmiĢ. Ancak 4 ay evli kalan Gülay 

Irmak. Baba evine dönmüĢ ve kocası Mikail Irmak tarafından sürekli tehdit görmüĢ. Ġddiaya 

göre, savcılığa dilekçeyle tehdit edildiğini belirterek baĢvuran Gülay‟ın babası, “törelerimize 

http://www.batmangazetesi.com/index_haber_show.php?kat_id=13&haber_id=12708#sthash.42mn112q.dpuf
http://www.milliyet.com.tr/sokak/
http://siirtolay.com/
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aykırıdır, kardeĢimden nasıl davacı olurum” diyerek, dilekçeyi geri aldırdı. Ailesinin iddiasına 

göre 4 kiĢi ile gelen Mikail'in arkadaĢları gözcülük yapmıĢ ve kendisi de planladığı cinayeti 

iĢlemiĢti o sırada içerde Gülay‟ın Annesi Babası ve kardeĢi ve yeğenleri de bulunuyordu. Evin 

perdelerinin olmaması nedeniyle rahatlıkla hedefe ateĢ eden Mikail Irmak, seken saçmalardan 

Melek Irmak‟a ve babası Ali Irmak'a da iki saçma isabet etmiĢ ve Gülay annesi Firdevs in 

kucağında can vermiĢ. Annesi Gülay‟ın o sırada M.I ile telefonda tartıĢtığını o yüzden 

Gülay‟ın ayakta olduğunu söyledi. (09.01.2013/KentHaber) 

 

*Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Sakızlı (Banqir) köyünde Mizgin Dost (24) adlı genç 

kadın eĢi M. Sıddık Dost tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Mazıdağı Devlet Hastanesi 

morguna kaldırılan Dost'un cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp 

Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatılırken, M. Sıdık Dost'un gözaltına 

alındığı bildirildi. (15.01.2013/DĠHA) 

 

*Van‟ın ErciĢ ilçesinde Eski Sanayi yolu Buğday Meydanı'nda bulunan evlerinde, 4 çocuk 

annesi Fevziye Melek Duman (36) adlı kadının sabah saatlerinde eĢi Mustafa Duman (40) 

tarafından boğularak öldürüldüğü belirtildi. Mustafa Duman ErciĢ Emniyet Müdürlüğü‟ne 

gidip teslim olurken, Fevziye Melek Duman‟ın cenazesi ise otopsi iĢlemleri için ErciĢ Devlet 

Hastanesi‟ne götürüldü. (17.01.2013/DĠHA) 
 

*12.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Baykara, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yakın akrabam olan Münevver Baykara, oğlu olan Ömer Baykara tarafından bilinmeyen bir 

nedenden dolayı öldürüldü. Ömer Baykara, psikolojisi bozuk, sürekli hasta ve aynı zamanda 

psikiyatr ilacı kullanmaktaydı. Bir gün öncesi eve gelip annesiyle tartıĢtıktan sonra cinnet 

geçirip önce annesini, daha sonra kirvesi olan Harun Tanrıkulu‟nu bıçaklayarak öldürdü. 

Ancak basında bir aĢk cinayeti olarak geçmektedir. Böyle olmadığını öldürülen Ģahsın ailesi 

de aynı Ģeyi söylemektedir. Bu cinayeti bir aĢk cinayeti olarak gösteren basından davacı ve 

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

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı BaĢalan (Sergelya) köyünde 3 çocuk annesi S.S. (31) adlı 

kadının, kardeĢi tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Olayın 

ardından komĢuları tarafından haber verilen 112 acil servisi ekipleri olay yerine geldi. Sağlık 

ekipleri kadının yaĢamını yitirdiğini belirledi. S.S.'nin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli 

Tip Kurumu'na kaldırıldı. Ġddiaya göre, berdel karĢılığında evlendirilen 3 çocuk annesi 

S.S.'nin eĢi, ikinci evlilik yapınca S.S. iki yılı aĢkın bir süredir ailesinin yanına yerleĢmiĢti. 

(22.02.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*Gaziantep'te ayrı yaĢadığı eĢiyle tartıĢtığı belirtilen bir kiĢinin, kayınbabası ve 

kayınvalidesini öldürüp, eĢini ise ağır yaraladığı öğrenildi. Fatma KeçiĢ yaklaĢık 8 ay önce 20 

yıllık eĢi ve 3 çocuğunun babası Ejder KeçiĢ'i terk edip, aynı apartmanda oturan babasının 

evine gitti. EĢini ikna etmek isteyen, fakat ret cevabı alan Ejder KeçiĢ, 28 ġubat‟ta akĢam 

saatlerinde 2'inci kattaki kayınbabası Adil Ġsaoğlu'nun evine gitti. Fatma KeçiĢ'ten yine ret 

cevabı alan Ejder KeçiĢ, çıkan tartıĢma sonrası üzerinde taĢıdığı bıçakla kayınbabası Adil ile 

kaynanası Perihan Ġsaoğlu ve eĢi Fatma KeçiĢ'e saldırdı. KeçiĢ, eĢini, annesini ve babasını 

vücutlarının çeĢitli yerlerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Fatma KeçiĢ kaldırıldığı hastanede 

tedavi altına alınırken, Adil ve Perihan Ġsaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadı. (01.03.2013 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com / Taraf.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟da polis koruması altında bulunan bir çocuk annesi Nazlı Aydın, otomobilinde 

yedi kurĢunla öldürüldü. Peyas mahallesi 264. Sokak‟ta evinin önüne gelen Aydın, aracını 

park etmeye çalıĢırken, tabancayla açılan ateĢ sonucu vücuduna isabet eden 7 kurĢunla ağır 

yaralandı. Daha önce evli olduğu Murat A. „dan ayrılarak, kendisine çağrılı koruma verilen 

http://www.milliyet.com.tr/index/Ejder/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Ten/default.htm
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Aydın hastaneye götürüldüğü sırada yaĢamını yitirdi. Cinayeti Murat A. „nın iĢlediği bilgisine 

ulaĢıldığı aktarıldı. (09.03.2013 / Sabah.com.tr / Taraf.com.tr) 

 

*Siirt‟te Vezir Akıncı isimli vatandaĢ iĢsizlik nedeni ile girdiği bunalım sonucu, eĢi Emine 

Akıncı ile tartıĢmaya baĢladı. TartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi üzerine gürültüyü duyan 

komĢuları polise haber verdi. Polisin olay yerine geldiğini gören Akıncı, evde bulunan 

pompalı tüfekle havaya ateĢ ederek, kimsenin müdahale etmemesini istedi. EĢi ve oğlunu 

rehin alan Akıncı, kendisini durdurmak isteyen eĢi Emine Akıncı'ya ateĢ ederek omuzundan 

vurdu. Yaralanan Emine Akıncı Siirt‟teki ilk tedavisinin ardından, Diyarbakır‟a sevk edildi. 

(14.03.2013 / DHA / Sabah.com.tr / Cnnturk.com) 
 

*Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalıĢan evli ve 4 çocuk annesi 

Sabahat Ġlik (25), kayınbabası tarafından tabancayla ensesinden vuruldu. Olay Ġlik'in görev 

yaptığı poliklinik odasında meydana geldi. Ağır yaralanan kadın ameliyata alındı. Ameliyat 

sonrası Sabahat Ġlik'in hayati tehlikesi devam ederken, yoğun bakım servisinde bekletildiği 

öğrenildi. Ġddiaya göre, hastaneye giden Sait Ġlik burada gelini ile tartıĢtığı, tartıĢmanın 

ardından silahına davranarak Sabahat Ġlik'i ensesinden vurduğu belirtildi. Sait Ġlik'in oğlu ile 

boĢanma aĢamasına gelen gelinini ikna etmek için hastaneye gittiği ve yaĢanan tartıĢmanın 

ardından gelinini vurduğu ileri sürüldü. Sait Ġlik'in saldırının ardından hastaneden kaçtığı 

öğrenildi. (14.03.2013 / Sabah.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 
 

*Elazığ'da, 17 yaĢındaki gencin, babasının imam nikahıyla birlikte yaĢadığı kadını öldürdüğü 

iddia edildi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı YurtbaĢı beldesinde F.A.G. (17), evine gittiği 

babası R.A.'nın (49) imam nikahıyla birlikte yaĢadığı öne sürülen D.Ö.'ye (17) av tüfeğiyle 

ateĢ etti. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Askerler olaydan sonra kaçan 

F.A.G.'nin yakalanması için çalıĢma baĢlattı. (14.03.2013 / Haberturk.com / Sabah.com.tr) 

 

*ġırnak'ta görev yapan Uzman ÇavuĢ Ġbrahim Ege, Urfa'nın ġair Nabi Mahallesi'nde ikamet 

eden eĢi Hülya Ege'yi sokak ortasında beylik tabancasıyla baĢına peĢ peĢe ateĢ ederek, 

katletti. Edinilen bilgilere göre, olay dün akĢam saatlerinde Karayolları 91'inci ġube 

ġefliği'nde memur olarak çalıĢan Hülya Ege, mesai bitimi iĢyerinden çıktıktan sonra, ġair 

Nabi Mahallesi'ndeki evine giderken yaĢandı. Hülya Ege yürüdüğü sırada yanına gelen eĢi 

Ġbrahim Ege ile aralarında tartıĢma baĢladı. Daha sonra Uzman ÇavuĢ Ege, beylik tabancayla 

Hülya Ege'nin baĢına peĢ peĢe ateĢ etti. Çevredeki yurttaĢlar silah sesinin ardından durumu 

polise bildirdi. EĢini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Ege ise, polisin bölgede yaptığı 

arama sonucu silahıyla beraber yakalanarak, gözaltına alındı. (28.03.2013 / Milliyet.com.tr / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Fiskaya semtinde soyadı öğrenilemeyen Selam isimli bir kiĢi, bir çocuk annesi 

ve hamile olan imam nikahlı eĢi Esmer Gezer'i 30 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek 

katletti. (05.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*16.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Münevver Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben, annem yatalak ve ağır hasta olduğu için evimde kendisine refakatlik yapıyorum. Kocam 

hem hasta hem de birlikte yaĢamadığımız için bize bakmıyor. Çocuklarım küçük ve hiçbiri 

çalıĢmıyor. Bende anneme baktığım için bakım parası alarak geçiniyoruz. Yatalak olduğu için 

aldığım bakım parası annemin bezine, mamasına ve diğer ihtiyaçlarını ancak 

karĢılamaktadır. 8 erkek kardeĢim var hiçbiri anneme sahip çıkmıyor. 2 ay önce kendilerine 

annemin masrafları için para istedim diye zorlarına gitti. 14.04.2013 tarihinde Lice ilçesine 

görümcemi görmeye gittim ve oraya gelen ağabeyim ve oğlu bana saldırdılar. Demir 

çubuklarla kafama ve yüzüme vurmaya baĢladılar. Kendimde olmadığımdan beni orada 

bulunan köylüler Lice Devlet Hastanesine getirdiler. Lice‟de polisler ifademi aldıktan sonra 

http://taraf.com.tr/
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ambulansla Diyarbakır AraĢtırma Hastanesine getirdiler. Orada tedavim yapıldı. Adana‟da 

bulunan diğer ağabeyim olayı duyduğu için beni arayarak ölümle tehdit etti. Bana bir Ģey 

olursa ağabeyimler sorumludur. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Batman'da 50 yaĢındaki Necat Bayar, zorla kaçırarak imam nikahı kıydığı 3'üncü eĢi olan 19 

yaĢındaki GülĢen Ertuğrul'u silahla vurarak, katletti. BeĢevler Mahallesi'nde birlikte yaĢadığı 

imam nikahlı 3'üncü eĢi GülĢen Ertuğrul ile dün akĢam bilinmeyen bir nedenle tartıĢan Bayar, 

tartıĢmanın büyümesi üzerine silahla genç kadına kurĢun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere 

yığılan Ertuğrul, olay yerinde yaĢamını yitirirken, Bayar ise polisler tarafından gözaltına 

alındı. Bayar'ın geçen yıl zorla kaçırdığı Ertuğrul ile imam nikahı kıydığı ve diğer eĢleriyle 

ayrı yaĢadığı belirtilerek, Ertuğrul'un hamile olduğu ve karnındaki bebeğin de sıkılan 

kurĢunlar sonucu öldüğü kaydedildi. (30.04.2013 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / 

Haberturk.com) 
 

*Antep'de, evli ve 2 çocuk babası olan 30 yaĢındaki Faruk Alkan, 19 yaĢındaki Perihan 

Deler'i kendisine olumsuz yanıt vermesiyle çıkan tartıĢmada boğazını keserek katletti. 

Cinayetin ardından kaçan Alkan, polisler tarafından kaldığı evde yakalandı. Olay, gece geç 

saatlerde Yeditepe Mahallesi 73'üncü sokakta meydana geldi. Ġddiaya göre, Alkan 2 yıl önce 

markette kasa görevlisi olarak birlikte çalıĢtığı Perihan Deler ile arkadaĢ oldu. YaklaĢık 1 yıl 

önce Alkan ve Deler çalıĢtıkları marketten ayrıldı. Alkan iliĢkisinin öğrenilmesi nedeniyle 

evliliğinin tehlikeye girdiğini söyleyerek, Deler'den ayrılmak istedi. Ġkilinin yaptığı görüĢme 

sırasında çıkan tartıĢmada Alkan evde bulunan ekmek bıçağıyla Deler'in boğazını kesti. 

Deler'in yaĢamını yitirmesinin ardından bıçağı sırtına saplayan Alkan evden kaçtı. Eve gelen 

polisler, boğazı kesilerek yaĢamını yitiren Deler'in cesedini olay yeri incelemesinin ardından 

otopsi için morga kaldırdı. Ablasının cesedini bulan kardeĢinin verdiği bilgiler doğrultusunda 

cinayetin Faruk Alkan tarafından iĢlendiğini saptayan polis, bu kiĢinin yakalanması için 

çalıĢma baĢlattı. Polis ekipleri, gece geç saatlerde Alkan'ı, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 

kardeĢinin evinde gözaltına aldı.AsayiĢ ġube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan Alkan'ın 

suçunu itiraf etti. Alkan, sorgulamasının ardından, "Kasten adam öldürmek" suçundan 

adliyeye sevk edildi. (08.05.2013 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr) 

 

*03.06.2013 tarihinde saat 15:25‟de Ġnsan Hakları Derneği Diyarbakır ġubemizi telefonla 

arayan ve ismini vermek istemeyen bir Ģahıs; Diyarbakır Merkez Oğlak Köyünden Mehmet 

Can Ersoy‟un 14-15 yaĢlarındaki kızını döverek zorla evlendirmeye çalıĢtığı ihbarında 

bulunmuĢtur. Evlendirmek için Diyarbakır‟a götürüldüğünü söyledi. Bu konuda gerekli 

giriĢimlerde bulunulması için yardım talebinde bulundu.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kiĢi, kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak 

öldürdü. Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda 

meydana geldi. 1 ay önce maddi imkansızlıklardan dolayı kızını yanına alan Sinan Ç. (51), 

damadı S.C. ile karĢılaĢtı. Sözlü tartıĢmada silahına sarılan damat ġ.C. önce kayınpederine, 

daha sonra da eĢine silahla ateĢ etti. Olay yerine gelen ambulanslarla Dicle Üniversitesi 

Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sinan Ç. yolda hayatını kaybederken, kızı Seda C. tedavi 

altına alındı. (06.06.2013/KentHaber) 

 

*06.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran A.D., Ģu beyanlarda bulundu: “On yıldır 

eĢimden ayrıyım. Resmi olarak da boĢandık. Bu süreçte evime gelmedi, görüĢmedik. Ama 

geçen yıl evime zorla geldi ve beni dövdü. Benim Ģuan darp raporum mevcuttur. Mahkemem 

de devam etmektedir. Son 1 yıldır tehditleri artmaktadır. Beni sürekli olarak ölümle tehdit 

ediyor. Acil koruma istiyorum. Eski eĢim uyuĢturucu kullanmakta ve devleti yanıltmaktadır. 

Hatta bir keresinde tahlil için kendi idrarı yerine küçük oğlumu okuldan alarak idrarını verdi. 

Ayrıca benim 1 dönüm arazim kendi adıma kayıtlıdır. EĢimin korkusundan satamıyorum. Bu 
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sene oraya esrar ekti. Bu konuda karakola gittim. Narkotik Ģubeye ihbarda bulundum. Aynı 

zamanda uyuĢturucu kullanmak ve satmaktan yatmıĢtı ve siciline de yansımıĢtır. EĢimin beni 

öldürmesinden korkuyorum. Bu konuda bana destek olmanızı talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)    

 

*20.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.E.S., Ģu beyanlarda bulundu: “Akrabam 

olan A.K., 2 yıllık evlidir. ġuan 5 aylık bir erkek çocuğu da vardır. Evlendikten 3-4 ay sonra 

eĢinden ve eĢinin ailesinden Ģiddet görmeye baĢladı. EĢinin ailesinin de psikolojik baskısı 

mevcuttur. Ayrıca fiziksel Ģiddetti de olmaktaydı. Akrabam A., eĢinin askere gitmesiyle birlikte 

kendi ailesine sığındı. Hala ailesi ile birlikte kalmaktadır. Çocuğu ileri derecede böbrek 

hastasıdır. ġuan Diyarbakır Devlet Hastanesinde yatmaktadır. Kaymakamlıktan 250 TL 2 

ayda bir almaktadır. Kendi ailesi de maddi-manevi destek sağlayamamaktadır. Hem maddi 

desteğe hem de psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)    
 

*Doğubeyazıt' ın BarıĢ Mahallesi'nde oturan ve minibüsü ile bakkallara gıda satan Selçuk 

Doğan, teyzesinin kızı, 18 yaĢındaki Dilan Doğan ile 1 yıl niĢanlı kaldıktan sonra 3 hafta 

kadar önce evlendi. Doğan çifti arasında Ģiddetli geçimsizlik olduğu ve Selçuk Doğan'ın 3 gün 

önce eĢinin ailesine “kızınız kayıp" Ģeklinde bilgi verdiği belirtildi. Aile, bunun üzerine 

komĢularla beraber Dilan Doğan'ı aramaya baĢladı. Aramalar devam ederken Selçuk Doğan, 

dün saat 16.00 sıralarında Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğüne giderek eĢini öldürdüğünü 

söyledi. Ġlk ifadesinde suçunu itiraf eden Doğan, eĢinin cenazesini ilçeye 35 kilometre 

uzaklıktaki BulakbaĢı köyü yakınlarına gömdüğünü bildirdi. Bunun üzerine bugün 

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Selçuk Doğan, çelik 

yelek giydirilerek yer göstermeye götürüldü. Cenazeyi gömdüğü yeri hatırlamadığını iddia 

eden Selçuk Doğan, güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Arama 

çalıĢmalarına katılan Dilan'ın dayısı Ali Oruç, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. 

(22.06.2013/DĠHA) 

 

*KahramanmaraĢ'ın Elbistan ilçesinde bir kiĢi, tartıĢtığı eĢinin burnunu kesti. Saat 01.00 

sıralarında PınarbaĢı Mahallesi'nde ikamet eden sağlık memuru Ġlkay Ç. (28) ile eĢi ġuayip Ç. 

arasında, ailevi sebeplerden dolayı tartıĢma çıktı. TartıĢmanın kavgaya dönüĢmesiyle ġuayip 

Ç., eĢinin burnunun bir kısmını kesici bir cisimle kesti. Olay sonrası Elbistan Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. (26.06.2013/KentHaber) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, yüksekten düĢerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 

kadının, birlikte yaĢadığı kiĢi tarafından balkondan atıldığı iddia edildi. Turgut Özal Bulvarı 

314. Sokak'taki Ekbay Sitesi'nde oturan G.S. ile birlikte yaĢadığı 3 çocuk annesi Güldane 

Koçak arasında çıkan tartıĢmanın kavgaya dönüĢtüğü belirtildi. G.S'nin kavga sırasında 

balkona çıkan Koçak'ı iterek, balkondan attığı iddia edildi. Kadının düĢtüğünü gören 

yurttaĢların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, Koçak'a 

müdahale etti. Koçak, sağlık ekiplerine olayın intihar olmadığını, birlikte yaĢadığı G.S. 

tarafından balkondan atıldığını söyledi. Sağlık ekibinin durumu bildirmesi üzerine G.S. 

gözaltına alındı. Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak ise tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. (28.06.2013/DĠHA / KentHaber) 

 

*04.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran E.K. Ģu beyanlarda bulundu: “Kayınbabam 

olan, Mehmet Sait Kurtarıcı, evliliğim süresince sürekli olarak beni taciz ediyordu. Bende 

dayanamayarak bu durumu eĢimle paylaĢtım. Bunun üzerine, eĢim kayınbabamla aynı 

ortamda bulunmamam gerektiğini söyledi. Bende elimden geldiği kadarıyla aynı ortamda 

bulunmuyordum. Bu olayın üzerinden çok az zaman geçtikten sonra ve daha sonra 

öğrendiğim kadarıyla eĢim kendi babasını öldürttüğünü öğrendim. ġuan dosyası Yargıtay 

aĢamasındadır. Ben son duruĢmada eĢimin babasını neden öldürttüğünü mahkemeye 
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sunduğum dilekçe ile belirtmiĢtim. ġuan itibariyle eĢim cezaevinde olduğu için ben ise 

kayınpederimin adına kayıtlı olan evde oturuyorum. Ailem bana sahip çıkmamakta, 3 

çocuğum olduğu için de kadın sığınma evine gitmek istemiyorum. Kayınlarım da oturduğum 

binada oturmaktalar ve kendileri tarafından sürekli tehdit edilmekteyim. “Gidip mahkemeye 

sunduğum dilekçeyi geri çekeceksin. Yoksa seni öldürürüz.” Demektedirler. Can güvenliğim 

yoktur. Her an öldürülmekten korkuyorum. Tüm bu nedenlerden dolayı tarafıma koruma 

tahsis edilmesini talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Batman'ın YeĢiltepe Mahallesi'nde 14 Temmuz‟da, henüz belirlenemeyen bir nedenden 

dolayı Y.A isimli kiĢi tartıĢtığı eĢi H.A'yı bıçaklayarak öldürdü. Batman Emniyet Müdürlüğü 

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanan Y.A. tutuklanarak, Batman 

Cezaevi'ne gönderildi. (17.07.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Ġsmet PaĢa Mahallesi'nde Hülya Ürün adlı kadın, eĢi Ömer Ürün tarafından 18 ayrı 

yerinden bıçaklanarak katledildi. EĢi tarafından sürekli darp edilen ve ölümle tehdit edilen 

Ürün‟ün, birkaç ay önce bir sığınma evinde kaldığı ve ailelerin araya girmesiyle eĢiyle tekrar 

biraraya geldiği öğrenildi. Ömer Ürün'ün eĢini 18 yerinden bıçaklayıp katlettikten sonra, 

kendisini de 11 yerinden bıçakladığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan Ürün'ün tedavi edildikten 

sonra gözaltına alındığı öğrenildi. (19.07.2013 / Sabah.com.tr) 
 

*KahramanmaraĢ‟ın Pazarcık ilçesinde, cinnet getirdiği öne sürülen 70 yaĢındaki ÖkkeĢ 

KülhaĢ, bayram namazından döndükten sonra evde bulunan 65 yaĢındaki eĢi Zeynep KülhaĢ 

ile aynı zamanda akrabası olan 70 yaĢındaki kayınbiraderi Mehmet Ali ġenyurt ve onun oğlu 

16 yaĢındaki Bilal ġenyurt‟un baĢlarına tabancayla ateĢ etti. Zeynep KülhaĢ ile Mehmet Ali 

ġenyurt olay yerinde yaĢamını yitirirken, ağır yaralı Bilal ġenyurt Necip Fazıl ġehir 

Hastanesi‟ne kaldırıldı. (09.08.2013 / Milliyet.com.tr) 

 

*Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi'nde Naim Aydın isimli kiĢi, 3 yıllık eĢi Eda Aydın'ın 

kafasını yere vurarak katletti. 12 Ağustos‟ta akĢam saatlerinde meydana geldiği iddia edilen 

cinayet öncesinde, Naim Aydın 3 yıllık eĢi Eda Aydın ile tartıĢmaya baĢladı. TartıĢma 

kavgaya dönüĢünce Aydın, eĢinin kafasını yere vurarak öldürdü. Aydın, polis tarafından 

gözaltına alındı.  (13.08.2013 / DHA / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com) 
 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde oturan Canan T. isimli 

bir kadın, inĢaat iĢçisi olan Vedat T. tarafından katledildi. Vedat T., EĢi Canan T.'yi ekmek 

bıçağıyla 8 yerinden bıçakladı. Canan T.'nin çığlıklarını duyan komĢuları hemen polise haber 

verdi. Olay yerine gelen polis, eĢini bıçaklayan Vedat T.'yi gözaltına aldı. Bölgeye gelen 112 

Acil Servis ekipleri, Canan T.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ancak sağlık ekipleri tarafından 

yapılan tüm müdahalelere rağmen Canan T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (15.09.2013 / 

Sabah.com.tr / Cumhuriyet.com.tr / Showhaber.com) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Sağlık köyünde 2 yıl önce "akli dengesi yok" denilerek 

rapor verildiği iddia edilen Zeki Tanvar, 22 Eylül‟de akĢam saatlerinde kendisine ait olduğu 

belirtilen silah ile eĢinin amcasının oğlu Ramazan Keskin'i (50), daha sonra ise evine giderek 

eĢi Amine Tanvar'ı kurĢun yağmuruna tuttu. Keskin olay yerinde yaĢamını yitirirken, 

vücuduna isabet eden 5 kurĢun ile ağır yaralanan AmineTanvar, ilk önce Dr. Yusuf Azizoğlu 

Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 

Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen tedavi altına 

alındığı belirtildi. (23.09.2013 / ĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*23.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kenan KarakuĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Canan TanıĢ, 1997 yılında daha 15 yaĢındayken Vedat TanıĢ‟la evlendi. Bu 

evliliklerinden 4 çocukları oldu. En büyüğü 15 yaĢında, en küçüğü 3 yaĢındadır. Son 
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dönemlerde Ģiddetli bir geçimsizlik ve huzursuzluk yaĢanmaktaydı. Biz aile olarak bu evliliğin 

bitmemesi ve yaĢantılarına düzeyli bir Ģekilde devam etmeleri için uğraĢıyorduk. EniĢtem özel 

bir firmada TOKĠ inĢaatında çalıĢıyordu. Maddi olarak yetersiz olduklarından kız kardeĢim 

de AVM firmasında ekonomik ihtiyaçlarını karĢılamak için çalıĢmaya baĢladı. EniĢtem eve 

geldiğinde hep bir bahane yaratarak tartıĢma yaĢamaktaydı. En son eve geldiğinde kız 

kardeĢimin çocuklarıyla ilgilenmediğini iddia ederek yine tartıĢma yaratmıĢ bu tartıĢma kız 

kardeĢimin ölümüne sebep olmuĢtur. KardeĢim Canan‟ın canına kastederek ölmesine sebep 

olan eniĢtemden davacı ve Ģikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*26.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan E.A., Ģu beyanlarda bulundu. “2007 

yılında V.A. ile evlendim. Bir erkek çocuğum oldu. Halen resmi nikahlıyım. Ancak 2 yıldır 

ondan ayrı yaĢıyorum. 24 saat alkol alıyordu, eve erkek getiriyordu, evin ihtiyaçlarını 

karĢılamıyordu. Bu yüzden Ġstanbul dan Siirt‟te kaçtım. BoĢanma davası açtım ancak kabul 

etmediği için boĢanamadım. Beni devamlı rahatsız ediyor. Koruma talep ettim. Ailemin 

yanında 2 kez bana saldırdı. En son saldırısında beni rehin aldı ve pompalı tüfekle kolumdan 

yaralandım. Korumaları aradığım halde kimseye ulaĢamadım. Poliste müdahalede yetersiz 

kaldı. ġuan cezaevinde. Koruma altında olduğum halde kaç defa saldırya uğradım, can 

güvenliğim tehdit altındadır. Oğlumla birlikte yaĢıyorum, Ģubenizden yardım talebinde 

bulunuyorum” (ĠHD Siirt ġubesi) 
 

*Elazığ AbdullahpaĢa Mahallesi Batı Sitesi'nde bulunan kayınpederinin evine gelen ve Van 

Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ġube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Selim 

Meral, burada kendisinden bir süre önce ayrılan eĢi Zeliha Meral‟i, kaynanası Ayten Sönmez 

ve kayınpederi Bayram Sönmez‟i, yaĢanan tartıĢmanın ardından üzerinde bulunan zimmetli 

silahla vurdu. Ayten Sonmez olay yerinde, Zeliha Meral ve Bayram Sönmez ise kaldırıldığı 

hastanede yaĢamını yitirdi. (28.09.2013 / DHA / Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr) 

 

*Gaziantep‟te bir baba kızını kalbinden vurduktan sonra polisi arayarak teslim oldu. Edinilen 

bilgiye göre Türkmenler Mahallesi‟nde ikamet eden 62 yaĢındaki emekli bekçi Salih G. 

tartıĢtığı kızı Ayfer G. (18) ile birlikte Sam Mahallesi‟ndeki bahçesine gitti. Burada kızını 

kalbinden tabancayla vuran baba Salih G. polisi arayarak olayı anlattı. (04.10.2013 / 

KentHaber) 
 

*Antep‟in Nurdağı Ġlçesi‟nde yaĢayan 86 yaĢındaki Elif Gül, oğlu tarafından boğazı kesilmiĢ 

halde bulundu. Gül‟ün oğlu Mustafa Gül sabah saatlerinde, köydeki çiftlik evde yaĢayan 

annesi Elif Gül‟ü ziyarete gitti. Eve girdiğinde annesini kanlar içerisinde boğazı kesilmiĢ 

halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Elif Gül, yapılan müdahaleye 

rağmen kurtarılamadı. (10.10.2013 / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar Merkez Ġlçesi Mevlana Halit Mahallesi‟nde, 22 yaĢındaki Selamattin 

AteĢal adlı uyuĢturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bir genç, anne ve ablasının baĢına silahla 

ateĢ ederek katletti. AteĢal, babasını ise ağır yaraladı. Emek Caddesi üzerinde 702. sokakta 

bulunan terzi dükkanına girerek bayram nedeniyle aldıkları sipariĢleri hazırlayan 50 yaĢındaki 

annesi Bedia ile 26 yaĢındaki abla Tevrat AteĢal'ı baĢından vurdu. 51 yaĢındaki babası 

Alaattin AteĢal'ı ise silahın kabzası ile ağır yaralayan AteĢal olay yerinden kaçtı. Anne ve abla 

olay yerinde yaĢamını yitirirken, baba ise ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi'ne kaldırıldı. (12.10.2013 / Ozgur-gundem.com / Yenisafak.com.tr) 
 

*Adıyaman - GölbaĢı karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında ikamet eden O.A., eĢi Sezer 

A.'dan boĢanacağını ve Sezer A.'nın baba evine dönmesini istedi. Bu nedenle karı-koca 

arasında çıkan tartıĢma, kısa sürede büyüdü. Büyüyen tartıĢmada O.A., eĢi Sezer A.'yı tekme 

tokat dövmeye baĢladı. Kocası tarafından darp edilen Sezer A.'nın vücudunda morluklar 

http://www.milliyet.com.tr/mustafa-gul/
http://www.milliyet.com.tr/elif-gul/
http://www.milliyet.com.tr/jandarma/
http://yenisafak.com.tr/
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oluĢurken, O.A., eĢi Sezer A.'yı ölümle tehdit etti. Fenalık geçiren ve aynı zamanda yaralanan 

Sezer A., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 

ambulansla Adıyaman Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (13.10.2013 / 

KentHaber) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde ikamet eden Emine Üçkaç (21) isimli genç kadın, 

evinde eĢinin silahlı saldırısına uğradı. Genç kadının komĢularının sağlık ekiplerine haber 

vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kadını yatağında 6 kurĢunla vurulmuĢ halde 

buldu. Emine Üçkaç'ın öldürüldüğü haberi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, genç 

kadının eĢi Mansur Üçkaç'ı cinayeti iĢlediği silahla birlikte gözaltına aldı. Emine Üçkaç'ın 

cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (22.10.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Saray ilçesinde Sedat B. (30) adlı yurttaĢ, eĢi Deniz B. (28) ile tartıĢtıktan sonra 

intihar etti. Çocuğunun intihar ettiğini duyan baba M.B. pompalı tüfekle gelinini vurarak 

katletti. Sedat B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 

Deniz B'nin cenazesi ise savcının yapacağı incelemenin ardından Özalp Devlet Hastanesi 

morguna kaldırılacağı öğrenildi. Gelinini vurduktan sonra kaçan M.B. isimli yurttaĢın 

yakalanması için polisin çalıĢma baĢlattığı bildirildi. (29.10.2013 / Yenisafak.com.tr) 
  

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir polis, önce eĢini ardından kendisini vurdu. Ağır yaralanan 

çift, hastaneye kaldırıldı. Ġddiaya göre, Ergani TOKĠ konutlarında oturan polis memuru O.B 

(32) ile eĢi D.B arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıĢma çıktı. Bu sırada polis 

memuru O.B, eĢine ardından kendisine ateĢ etti. Silah sesi duyulan eve gelen polis ekipleri, 

çiftin yerde yaralı yattığını gördü. Yaralı çift, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 

Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin 

ardından polis memuru Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine, eĢi ise Diyarbakır 

Eğitim AraĢtırma Hastanesine sevk edildi. (03.11.2013 / KentHaber) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Yağmur (Dirikê) köyünde 9 aylık halime olan iki çocuk 

annesi Zeynep TaĢ'ın kayınbiraderi Mehmet TaĢ tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddia 

edildi. "Damdan düĢtü yaralandı" denilerek Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan TaĢ, tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılmazken, karnındaki bebek sezaryenle alındı. TaĢ'ın Diyarbakır 

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde ise, vücudunda darp izleri ve boynunda sıkma 

izlerine rastlandı. Bunun üzerine kayınbirader TaĢ, çıkarıldığı savcılıkça "cinayet" 

suçlamasıyla tutuklandı. (06.11.2013 / DHA / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*Erzurum‟da kocasının önce tekme tokatlı saldırısına uğrayan kadın daha sonra 3 küçük 

çocuğunun gözü önünde belinden bıçaklandı. Olay dün öğle saatlerinde Erzurum‟un Yakutiye 

ilçesine bağlı MahallebaĢı semti Veyisefendi Mahallesi 1. Burhan Sokak üzerinde meydana 

geldi. Alınan bilgiye göre, Feshi - Dilara S., çifti arasında uzun bir süredir devam eden aile içi 

geçimsizlik kadına Ģiddet olayına neden oldu. Ġddiaya göre, ikametlerinde bulunan çift 

arasında yaĢları 5 ila 9 arasında değiĢen üç çocuklarının gözü önünde tartıĢma yaĢandı. 

TartıĢma daha sonra büyüyerek Feshi S.‟nin eĢi Dilara S.‟ye Ģiddet uygulamasına yol açtı. 

Tekme tokat eĢini döven Feshi S., hızını alamayıp mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eĢi Dilara 

S.‟yi bıçaklayarak yaraladı. Olay sonra saldırgan Feshi S., evden kaçarken yaralı kadın olay 

yerine sevk edilen ambulansla Erzurum Bölge ve Eğitim AraĢtırma Hastanesine kaldırıldı. 

(11.11.2013 / KentHaber) 
 

*Piyade astsubay Ferdi Altınsoy (35) ve ayrıldığı eĢi Fatma Demir'den (27) 3 gündür haber 

alamayan yakınları, Altınsoy ve Demir'in bir akrabalarına ait villaya gitmiĢ olabileceğini 

düĢünerek, Elazığ Defterdarlığı Hazar Gölü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri civarına geldi. 

Altınsoy ve Demir'i otomobilin içerisinde baĢından tabancayla vurulmuĢ halde bulan 

yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin 

http://yenisafak.com.tr/
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ardından otopsi yapılmak üzere Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Tunceli'de görev yapan astsubay Altınsoy ile eĢinin, geçimsizlik nedeniyle bir süre önce 

boĢandığı öğrenildi. Altınsoy'un eĢiyle barıĢmak istediği ancak Demir'in bu talebe olumlu 

yanıt vermediği ileri sürüldü. Aslen Elazığ Madenli olan çiftin, 6 ve 9 yaĢında iki kız çocuğu 

olduğu öğrenildi. Altınsoy'un, boĢandığı eĢi Demir'i tabancayla öldürdükten sonra intihar 

ettiği öne sürüldü. (14.11.2013 / KentHaber) 

 

*Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ikamet eden H.B'nin, polise baĢvurarak iki ağabeyinin 

kendisine tecavüz ettiğini belirtmesiyle yaĢananlar ortaya çıktı. Annesini 7 yıl, babasını da bir 

yıl önce kaybettiğini belirten H.B, birlikte yaĢadığı ağabeyi M.B'nin geçen Cuma günü 

kendisine tecavüz ettiğini kaydetti. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı kadrosunda imam olan ağabeyi 

A.B'nin de önceleri defalarca tecavüzüne uğradığını iddia eden H.B'nin Ģunları aktardığı 

belirtildi: "Ġlk tecavüz olayını ablam R'ye anlattım. Kimseye söylemememi, aksi halde 

ağabeyimin iĢinden olacağını söyledi. Ağabeyimin tecavüzünden hamile kaldım. Ankara'ya 

götürdü kürtaj oldum. Daha sonra da küçük ağabeyim M.B, tecavüz etti. Ayrıca N.Ç. ve 

E.P'nin de tecavüzüne uğradım." ġikayet üzerine yakalanan ve sevk edildiği Erzurum 2'nci 

Sulh Ceza Mahkemesi'nde 2 buçuk yıldan bu yana eĢinden ayrı yaĢadığını anlatan imam A.B, 

görevinin oluĢturduğu baskıdan dolayı kardeĢine tecavüz ettiğini söylemesi dikkat çekti. A.B. 

ise mahkemede, poliste verdiği ifadeleri ve suçlamaları kabul ettiğini kaydetti. Nöbetçi Sulh 

Ceza Mahkemesi'ne önceki gün çıkarılan imam A.B. ile kardeĢi M.B. ve para karĢılığı iliĢkiye 

girdikleri öne sürülen 41 yaĢındaki N.Ç. ve 53 yaĢındaki E.P, "nitelikli cinsel saldırı" 

suçundan tutuklandı. (20.11.2013 / DĠHA / DHA / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Merkez YeniĢehir Ġlçesi Ferit KöĢk Mahallesi 378'inci Sokak'ta ikamet eden 

Mehmet Emin Ç, belirlenemeyen bir nedenle imam nikahlı yaĢadığı Songül Malkoç ile 

tartıĢmaya baĢladı. TartıĢmanın büyümesi üzerine Mehmet Emin Ç, bir buçuk yıldır birlikte 

yaĢadığı Malkoç'u poĢu ile boğarak katletti. Sabah saatlerinde ise, çiftin 5 aylık bebeklerinin 

ağlamasını duyan komĢular, girdikleri evde Malkoç'un cansız bedeni ile karĢılaĢıp, durumu 

polise bildirdi. Eve gelen polisin yaptığı ilk incelemede, Malkoç'un halen boğazına sarılı 

bulunan poĢu ile boğularak öldürüldüğünü belirledi. Hırsızlıktan araması olduğu belirlenen 

Mehmet Emin Ç. polis tarafından gözaltına alındı. (25.11.2013 / Milliyet.com.tr) 

 

*Gaziantep'te 23 Nisan Mahallesi‟nde bir süre önce eĢiyle Ģiddetli geçimsizlik nedeniyle 

ayrılan Bünyamin D. (38), kendisinden boĢanmak isteyen eĢi Nesrin D. (36) ile bir süre ayrı 

yaĢadı. Bir süre önce mahkemenin kararıyla 3 çocuğunun annesi Nesrin D.'den uzaklaĢtırılan 

Bünyamin D., bu sabah eĢini iĢ yerine giderken durdurdu. Bir süre konuĢan çift daha sonra 

tartıĢmaya baĢladı. Bu sırada Bünyamin D., yanında getirdiği bıçakla eĢini boğazından ve 

karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın en yakında bulunan ve çalıĢtığı hastaneye 

kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nesrin D., hayatını 

kaybetti. Bu sırada eĢini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Bünyamin D. ise ġahinbey Ġlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. (28.11.2013 / KentHaber) 

 
 

-Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar 

*Hakkari Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat ġafak Yamı, 

Y.K. ve S.Y. isimli iki öğrenciyi taciz ettiği ve dini inançlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 

görevinden alındı. Edinilen bilgilere göre, Hakkari Üniversitesinde okuyan Y.K. ve S.Y. adlı 

kadın öğrenciler, 3 Aralık 2012 tarihinde Hakkari Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat ġafak Yamı'ın taciz ve hakaretlerine maruz kaldı. Yamı'nın 

odasında yaĢanan olay hakkında üniversite yönetimi ilk önceleri soruĢturma baĢlatmazken, 

yaĢanan tepkiler üzerine açılan soruĢturma kapsamında Yamı'yı görevden aldı. Olaydan sonra 

yönetime dilekçe ile baĢvuran iki öğrenci, “Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Vedat ġafak Yamı, 3 Aralık 2012 günü bizi odasına çağırdı. Bize nereli olduğumuzu 
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sorduğunda ben de Tuncelili olduğumu belirttim. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Vedat ġafak Yamı, 'Aleviler sünnet oluyor mu? Hatta bayanlar da sünnet olmalı' Ģeklinde 

bize hakarette bulundu. Odada adeta bizi taciz etti. Bizler Yamı hakkında soruĢturma 

baĢlatılarak cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. (07.01.2013/DĠHA) 
 

*Adıyaman'ın Narlı Kuyu sitelerinin güneyinde bulunan Kent Orman Bölgesi'nde Zeliha 

Çakılkaya (18) isimli genç bir kadına ait cenaze bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri 

yaptıkları incelemenin ardından, Çalıkaya‟nın, biri kalbine olmak üzere 5 bıçak darbesi ile 

öldürüldüğünü tespit etti. Olaya iliĢkin soruĢturma baĢlatıldı. Polis ekipleri soruĢturma 

kapsamında, bir tekstil fabrikasında iĢçi olarak çalıĢan ve sabah evden „iĢe gidiyorum‟ diye 

çıkan genç kızı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet ġükrü Özbilgin isimli 

kiĢiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulaması tamamlanan cinayet zanlısı geniĢ güvenlik 

önlemleri altında adli makamlara sevk edildi.Olayla ilgili soruĢturma sürdürülüyor.  

(04.02.2013 / Ozgur-gundem.com /  Kenthaber.com / Takvim.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde, 50 yaĢındaki Refik Ö., Dicle Mahallesi 107‟inci sokak 

üzerindeki evinin önünde park halinde bir otomobil gördü. Daha sonra evine giren Refik 

Ö.,KalaĢnikof tüfeğini aldıktan sonra otomobilin yanına giderek içerisinde bulunan Mehmet 

IĢık‟ı tarayarak öldürdü. Refik Ö., daha sonra döndüğü evde bulunan gelini 1 çocuk annesi 

Meltem Ö.‟yü de aynı silahla öldürdükten sonra emniyete gidip teslim oldu. Kayınpederi 

tarafından öldürülen Meltem Ö‟nün Adana‟da halasının oğluyla evliyken, evini terk edip 

Mehmet IĢık ile yaĢamaya baĢladığı iddia edildi. Bunun üzerine kayınpeder Refik Ö.‟nün, 6 

aylık torununu Adana‟dan alıp Bismil‟e getirdiği, gelininin de çocuğunu almak için ilçeye 

geldiği belirtildi. Öldürülen 2 kiĢinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp 

Kurumu‟na gönderildi.    (08.02.2013 / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*25.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.Ç. Ģu beyanlarda bulundu: “Evli olduğum 

kiĢi ile yaklaĢık 2 yıl önce ayrıldık. Resmi olarak 2 ay önce boĢanmam gerçekleĢti. YaklaĢık 

1,5 yıldır Asım Sayacı, adli kiĢi ile arkadaĢlık kurmaya baĢladık. Ben ailemle yaĢıyorum. Ben 

Asım‟ı adliyede kâtip olarak biliyordum. Biz evleneceğimiz konusunda sürekli konuĢuyorduk. 

Benimle evleneceğini söyledi. Evleneceğimizden dolayı bende rahat davrandım ve birliktelik 

yaĢadık. Ocak ayında hamile olduğumu öğrendim. Asım‟a söyleyince çok sinirlendi ve çocuğu 

aldırmam için beni tehdit etti. Aldırmayacağımı söyleyince de beni dövdü ve aileme 

söylemekle tehdit etti. Sonra evleneceğimizi söyleyince 21 ġubat tarihinde Özel Dünya Doğum 

Hastanesinde çocuğu aldırdım. Çocuğu aldıracağım zaman hastanede onunda imzası alındı. 

Çocuğu aldırmadan önce 13 ġubat tarihinde rahatsızlanıp hastanede yattım. Hastanede 

yattığım zaman bile gelip beni tehdit etti ve boğazımı sıktı, hakaret edip, Ģiddet uyguladı. 

Ayrıca ben Asım‟ı adliyede kâtip olarak biliyordum. Ancak kâtip değil de, bir hâkim koruması 

olarak çalıĢan bir polis olduğunu öğrendim. Beni tehdit ederken adliyede çok güçlü olduğunu 

ve hiçbir Ģey yapamayacağımı söyledi. Hâkim Ġbrahim Özbek‟i koruması olarak yanında 

görev yapmaktadır. Bana yapılan haksızlığı kabul etmiyorum. Bu konuda sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*KahramanmaraĢ‟ın AfĢin ilçesinde faaliyet gösteren bir iĢyerinin tuvaletinde gizli kamera 

çekimleri ortaya çıktı. Kamera kayıtları ise iĢyerinde çalıĢan kadınlar tarafından tesadüfen 

bulundu. Kamera kayıtlarının fark edilmesiyle birlikte iĢyerinde çalıĢan kadınlar durumu 

aileleriyle paylaĢtı. Bunun üzerine harekete geçen Suat GümüĢ, 9 yıldır eĢinin aynı iĢyerinde 

çalıĢtığını ifade ederek, yaĢanan bu tablo karĢısında iĢyeri sahibi hakkında savcılığa suç 

duyurusunda bulundu. EĢi ile birlikte 2 bayanın daha iĢyerinde uzun zamandır çalıĢtığını iddia 

eden Suat GümüĢ, yaĢanan bu çirkin olay karĢısında, yetkililerin suçluları cezalandırmasını 

istedi. (17.03.2013 / KentHaber) 
 

http://www.milliyet.com.tr/index/Otomobil/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/kala%C5%9Fnikof/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adana/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Bismil/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Diyarbak%C4%B1r/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
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*MuĢ‟ta öğretmenlik yapan P.B., Ceylan AVM‟de iki kiĢinin saldırısına uğradı. Öğretmen 

P.B., bir kadın öğretmen arkadaĢıyla Ceylan AVM‟ye girdi. AlıĢveriĢ merkezinde birinci 

kattan yukarı çıkarken, merdivenlerden aĢağı inmekte olan iki kiĢinin kadın öğretmenlere 

dirsek vurması nedeniyle, P.B. buna tepki gösterdiği, kısa tartıĢmanın ardından iki kiĢi P.B. ve 

arkadaĢına saldırdı. P.B.‟nin arkadaĢını duvara iten Ģahıslar, P.B.‟yi saçından tutarak 

merdivenlerden aĢağı yuvarladı. Daha sonra P.B., yerdeyken tekmelemeye baĢlayan Ģahıslar, 

P.B.‟yi kötü Ģekilde yaraladı. Sesler üzerine olay yerine gelen alıĢveriĢ merkezindeki aktar 

duruma müdahale etti. Aynı esnada yerde yatan P.B.‟nin bağırması üzerine olay yerine gelen 

alıĢveriĢ merkezindeki güvenlik personeli, darp eden kiĢileri değil de, P.B. ve arkadaĢını 

uyararak bağırmamalarını söyledi. BaĢından yaralanan P.B., daha sonra hastaneye götürüldü.  

Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında P.B.‟ye 7 günlük iĢ göremez raporu verildi. P.B. 

bunun kabul edilemez bir durum olduğunu, olaydan sonra yanlarına gelen güvenlik 

görevlisinin kendilerine yönelik hareketinin de kabul edilemez olduğunu belirterek, karakolda 

kamera kayıtlarını izlediklerini ve kayıtlardan Ģahısların eĢkalini belirlediklerini belirterek, 

Ģikayetçi olduğunu ve konunun adli mercilere intikal ettiğini söyledi. (30.05.2013/MuĢ Ovası 

Gazetesi) 
 

*Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaĢındaki AyĢe Y.‟nin cenazesi toprağa 

verilmek üzere Antep‟e getirildi. Cenazenin morga konulmasının ardından yakınlarını taĢıyan 

otobüs mezarlığa geldi. Bu sırada kazada hayatını kaybeden AyĢe Y.'nin kardeĢi Emrah Y. 

cinnet geçirerek otobüsten inenlere saldırdı. Emrah Y.‟nin saldırısında yaralanan 

annesi ġemsey Y. (67), anneannesi AyĢe D. (90) ile akrabaları Fatma A. (44), Neslihan T. 

(29), Sabiha Y. (53), Nermin B. (41), Zeynep K. (60), Zeynep A. (22) ve Hatice Ç.‟yi 

(54) ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavisine baĢlanan yaralılardan 

Ģüphelinin annesi ġemsey Y., AyĢe D., Fatma A. ve  Neslihan T. kurtarılamayarak yaĢamını 

yitirdi. (03.07.2013 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr) 

 

*Elazığ‟ın Sivrice ilçesinde yalnız yaĢayan H.K. (80) isimli kadının evine dün giden E.Ç. 

(26) isimli kiĢi, iddiaya göre kadını zorla evin kömürlüğüne götürerek tecavüz etti. Olaydan 

sonra polise gidip kendisine komĢusunun tecavüz ettiğini belirterek Ģikâyetçi olması üzerine, 

E.Ç., gözaltına aldı. Polisteki soruĢturmasının ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece 

tutuklanarak cezaevine konuldu. (09.07.2013 / DHA / Cumhuriyet.com.tr / Evrensel.net) 

 

*Urfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde oturan 45 yaĢındaki Ġsmail Güzel, sabah saatlerinde polise 

haber vererek eĢi Halime Güzel'in (33) gece eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğünü iddia 

etti. Güzel'in baĢının vücudundan ayrıldığı olay hakkında polis soruĢturma baĢlatırken, Ġsmail 

Güzel'in 4 kez imam nikahı ile evlendiği ve Halime Güzel'in 4'üncü eĢi olduğu öğrenildi. 

YaĢanan cinayetle ilgili Ġsmail Güzel gözaltına alınmazken, Halime Güzel'in cenazesi 

Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. (06.07.2013 / Ozgur-

gundem.com / Takvim.com.tr) 
 

*29.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gönül Fidancan, Ģu beyanlarda bulundu: “Biz 

Dicle ilçesine bağlı Tekevler köyünde ikamet ediyoruz. 21.07.2013 tarihinde saat 18:10 

sıralarında amcam Selahattin, Muhittin, Mehmet Nuri, halamın oğlu Ali, dedem 

Abdurrahman ve nenem Delal hepsi birlikte bize saldırdılar. Babam iĢte, annem de yeni 

ameliyat olduğu için Diyarbakır‟daydı. Hepimizi darp ettiler. Hayvanlarımız tarlalardaki 

ürünleri yediği için bahane ederek bize saldırdılar. Bir gün önce babam zararı neyse öderim 

dedi. Bir gün öncede kardeĢlerim Dilan ve Özlem‟i de hortumumuz tarlalarından geçtiği için 

onları darp ettiler. Ortak bir su kuyusu açmıĢ, birlikte kullanıyorduk. Kuyudan su almamızı 

istemiyorlardı. Bu nedenlerden kaynaklı hepimize saldırdılar en ağır darbeyi büyük olan 

ablam Emine aldı. Evimiz karakola sadece 2-3 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen 

aradığımız halde gelmediler. Biz de evde bulunan ruhsatlı silahla korkutmak amaçlı bir el 

havaya ateĢ açtık. Ancak buda onları durdurmadı. Bizi darp etmeye devam ettiler. Daha 
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sonra karakol komutanı amcamı kendi minibüsüyle olay yerine getirdi. Amcam karakol 

komutanının kızını kendi servis aracıyla okula bıraktığı için o bize saldırma gücünü karakol 

komutanından alıyor. Biz köyü terk etmek zorunda kaldık. Babamı açıkça ölümle tehdit ettiler. 

Biz ailece onlardan davacıyız. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Batıkent sitelerinde bulunan 10 No'lu Sağlık Merkezi'nde 

çalıĢan ġeyhmus Yıldız (63) adlı hizmetli, sabah mesainin baĢlaması sonrası bilinmeyen bir 

nedenle merkezde hemĢire olarak görevli olan Özlem Görükmez'i (30) silahla vurdu. 

Saldırgan Yıldız, olay sonrası merkezden kaçarken, hemĢire Görükmez, çalıĢma arkadaĢları 

tarafından çağrılan ambulansla hemen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kaldırılarak tedavi 

altına alındı. Saldırgan Yıldız, buradaki saldırının ardından yeni bir saldırı daha gerçekleĢtirdi. 

Aynı ilçede bulunan 6 No'lu Noter'e giderek buradaki görevlilere silahlı saldırıda bulunan 

saldırgan, noterde çalıĢan Özlem Akdağ isimli katibi kurĢunladı. Akdağ olay yerinde yaĢamını 

yitirdi. Saldırgan Yıldız, buradaki ikinci saldırısının ardından taĢıdığı silahı kendi kafasına 

dayayarak intihar etti. (21.08.2013 / Radikal.com.tr / Haberturk.com / Milliyet.com.tr) 

NOT: Tabancayla baĢından yaralanan hemĢire Özlem Gözükmez (30),  olaydan 2 gün (23 

Ağustos 2013) sonra tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi.   
 

*Mardin merkez Kötek Mahallesi'nde bulunan Mardin Kapalı Cezaevi önünde maskeli iki 

kiĢinin gerçekleĢen silahlı saldırıda,  2‟si kadın 3‟ü çocuk 5 kiĢi yaĢamını yitirdi. Saldırıda 

yaĢamını yitirenlerin isimlerinin AyĢe Süer (45), Emine Ġpek (24) ve onun çocukları Mirza 

Ġpek (4), Narin Ġpek (11) ve Süleyman Ġpek (5) olduğu öğrenildi. Saldırganlar olaya yerinden 

uzaklaĢırken, olayla ilgili baĢlatılan soruĢturmada saldırının nedeni iki aile arasındaki kan 

davasından kaynaklandığı belirtildi.  (20.09.2013 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / 

Haberturk.com) 
 

*5 Ekim günü Batman PınarbaĢı Mahallesi'nde evli ve 5 çocuk annesi GülĢen Oran (59) isimli 

kadın, evinde eĢi tarafından ölü bulundu. Olayın hemen ardından olay yeri incelenme ekipleri 

evde inceleme yaptı. Diyarbakır Eğitim AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan GülĢen Oran'ın 

ölüm nedeni ise tornavidayla öldürüldüğü ortaya çıktı. GülĢen Oran'ın ölümü polisi harekete 

geçirdi. Olayın ardından çalıĢma baĢlatan Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro 

Amirliği, evde çekmecede kanlı tornavida buldu. Yapılan çalıĢmalar neticesinde polis bir eve 

gece operasyon düzenledi. Operasyon ardından cinayet zanlısı Ġ.T. gözaltına alındı. 

(07.10.2013 / KentHaber) 
 

*Malatya‟da Özalper Mahallesinde bir adreste ağır yaralanan bir kadın olduğu Ģeklindeki 

ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri, hasta yakınlarının sözlü ve fiziki 

saldırısına uğradı. Ġsmi öğrenilemeyen hasta yakını genç, ambulans Ģoförüne saldırarak 

döverken, ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi kadını da ölümle tehdit ettiği iddia edildi. 

Sağlık görevlisi BüĢra Bülbül, yaralı kadın yerine baĢka bir kadının ambulansa bindirilmeye 

çalıĢan kiĢiler itiraz etmeye çalıĢırken, tehdit ve saldırıya uğradıklarını belirtti. Bülbül 

“Ambulansa zorla binenler bize sürekli küfür ettiler. Ambulans tekmelendi. Asıl hastayı 

alamadık. Bizden habersiz olarak ambulansa konan kadın, diğer kadını döven tarafın 

annesiydi. Ambulansla kadını hastaneye getirirken, hem kadın ve hem de oğlu bizi sürekli 

ölümle tehdit etti. Hastane önünde kadının oğlu, Ģoföre saldırarak vurdu. Hastane içinde rapor 

almak isteğimiz esnada bize saldıran Ģahıs rahatlıkla hastane içinde dolaĢtı ve yanında polis 

yoktu. Polis bize saldıran Ģahıs ile bizi hastanede aynı ortamda bulundurdu ve sözlü tacize 

uğradık.” Ģeklinde konuĢtu. (10.10.2013 / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Batman'ın Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 1901. Sokak'ta Gülbeyaz 

Özcan adlı genç kadın eski niĢanlısı Kerim BaĢbuğ tarafından silahla vurularak katledildi. 

Olay yerinden 50 metre uzaklaĢan BaĢbuğ, bu defa kendi baĢına silahla ateĢ etti. Özcan olay 
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yerinde yaĢamını yitirdi. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi 

altına alınan BaĢbuğ'un yapılan müdahalelere rağmen yaĢamını yitirdiği öğrenildi. 

(12.10.2013 / Sabah.com.tr / Haberturk.com / T24.com.tr) 

 

*Iğdır'da cinnet getiren bir Ģahıs, pompalı tüfekle 3 kiĢiyi öldürüp 2 kiĢiyi yaraladıktan sonra 

intihar etti. Alınan bilgilere göre, olay, Atatürk Mahallesi‟nde meydana geldi. Psikolojik 

tedavi gördüğü iddia edilen Ġl Özel Ġdaresi‟nde görevli Ģube müdürü O.A, gittiği halası 

Güvercin Altan‟ın evinden cinnet geçirdi. Cinnet getiren O.A'nın pompalı tüfekle ateĢ etmesi 

sonucu evde bulunan yeğeni Elanur AkıĢ (10), kızı Meltem AkıĢ (20) ve halası Güvercin 

Altan hayatını kaybederken, yeğenleri Nazlı ve Esmer AkıĢ da yaralandı. O.A aynı tüfekle 

kendisini de vurarak intihar etti. (21.10.2013 / KentHaber) 

 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sadullah Gencer BiliĢim Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri 

Meslek Lisesi'nde kadın öğrencilerin bulunduğu pansiyona, okul müdürünün gece yarısından 

sonra girip yoklama yaptığı, odaları dolaĢtığı, kadın öğrencilerin odalarına habersiz girdiği 

iddia edildi. Konu ile ilgili konuĢan öğrenciler, okul müdürü C.U'nun gece geç saatlerde farklı 

okullardan kadın öğrencilerin kaldığı pansiyonda, odalara geliĢigüzel girdiğini, koridorlarda 

banyodan çıkan öğrenciyle karĢılaĢtığını, odalara girip öğrencilerle sohbet ettiğini, zaman 

zaman öğrencileri odasına sohbet etmeye çağırdığını iddia etti. Durumdan rahatsız olduklarını 

dile getiren öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından durumun defalarca yetkililere 

iletildiğini; ancak herhangi bir Ģey yapılmadığını belirtti. (24.10.2013 / DĠHA / 

Bitlisnews.com) 
 

*14.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran F.C., Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım olan A.S., 

evli ve 3 çocuk annesiyken 7 yıl önce kocası öldükten sonra, kocasının maaĢını da alarak 

çocuklarıyla kalmaya baĢladı. YaklaĢık 6 ay önce bizden gizli bir evlilik yaptı. Resmi nikâhı 

yoktur. Hala eski eĢinin maaĢını alıyor. Dolayısıyla eski eĢinin kardeĢleri “madem evlendin 

nikâhı boz, bizim nüfusumuzdan çık” diye baskı yapıyorlar. Amcaları üç çocuğu yanlarına 

aldı ve anneleriyle görüĢtürmüyorlar. Kızımı telefonla arayarak tehdit ediyorlar. Ġsteğimiz en 

azından küçük kızının tarafımıza verilmesidir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Batman‟ın 19 Mayıs Mahallesi Kervan Caddesi'nde kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin ateĢ 

etmesi sonucu kurĢunlar Muhterem ve Hayat Çağlar çiftine isabet etti. Vücutlarının çeĢitli 

yerlerinden yaralanan Muhterem ve Hayat Çağlar olay yerine gelen 112 acil servis ambulans 

aracıyla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (14.11.2013 / KentHaber) 
 

*Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde görevli kadın doğum uzmanı Zeynep Doğan ArtaĢ 

önceki gün akĢam saatlerinde gelen hamile bir hastasını muayene etti. Ġddiaya göre eĢini 

hastaneye getiren Ertan Aksuoğlu, Dr. ArtaĢ‟tan onu hastaneye yatırmasını istedi. ArtaĢ ise, 

hastayı yatırmaya gerek olmadığını söyledi. Aksuoğlu, bunun üzerine doktorla tartıĢırken, 

hamile kadın doktorun karnına tekme ile vurdu. Aynı hastanede tedavi altına alınan ArtaĢ, 

Aksuoğlu‟ndan Ģikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ertan Aksuoğlu, sevk edildiği mahkeme 

tarafından serbest bırakıldı. (22.11.2013 / KentHaber) 
 

*Erzurum'da bir mobilya mağazasında satıĢ elemanı olarak çalıĢan 32 yaĢındaki E.K., metruk 

binada yarı çıplak halde ölü olarak bulundu. Cinayet zanlısı olarak iĢ yerinden ayrılan A.T., 

gözaltına alındı. (07.12.2013 / KentHaber) 
 

*03.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran A.K., Ģu beyanlarda bulundu: “Mağdur H.Ç., 

bir haftadır çalıĢmaktadır. Çevre iĢyerinden bir Ģahıs tarafından rahatsız edilmeye 

baĢlamıĢtır. Bu Ģahıs, ailesini H.‟yi istemeye göndermiĢ; ancak H. kabul etmemiĢtir. Bunun 

üzerine iki gün sonra Diyarbakır‟da kaçırılmıĢtır. Kaçıran kiĢi Kulp/ Uzunova köyünde 

http://t24.com.tr/
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olduklarını söylemiĢtir. Mağdur dört gün ailesiyle görüĢtürülmemiĢ telefonu elinden 

alınmıĢtır. Kolluğun Köye yaptığı baskında mağdur köyde görülmüĢ, kollukça kendisine 

“zorla mı kaçırıldın?” sorusu sorulmuĢ; mağdur “hayır.” cevabını vermiĢtir. Ailesi akĢam 

kendisini görmeye gitmiĢ ancak mağdur konuĢamamıĢ; sorulara cevap verememiĢtir. 

Mağdurun dört yıldır süren bir iliĢkisi bulunmaktadır. Bu nedenle kendi isteğiyle kaçma 

ihtimali yoktur. Kolluğa köyde baskı altında olduğundan kendi rızasıyla kaçtığını beyan 

ettiğini düĢünüyoruz. Bu nedenle derneğinizden hukuki destek talep etmekteyiz.” demiĢtir.”    

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

Güvenlik Güçlerinin ġiddetine Uğrayan Kadınlar 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saat 14.00 civarlarında, açık öğretim lise sınavına giriĢ öncesi 

ilçe merkezinde bulunan KurtuluĢ Ġlköğretim Okulu önünde bilinmeyen bir nedenle bir grup 

genç ve polisler arasında tartıĢma yaĢandı. YaĢanan tartıĢma sonucu silahını belinden çıkaran 

Bismil Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis, silahın dipçiğiyle bir gencin kafasına vurarak 

darp etti. Kavga sırasında polisin elindeki silahın ateĢ alması sonucu çevrede bulunan 

Muhsine Belge (21) adında genç bir kadın bacağından yaralandı. Belge, Bismil Devlet 

Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

(20.01.2013/DĠHA) 
 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçici köy korucularının genç bir kadını kaçırdığı iddia edildi. 

Edinilen bilgilere göre, olay 12 gün önce ilçe merkezinde gerçekleĢtirildi. Lise 4. sınıf 

öğrencisi Mensure Yanık (18) isimli genç kadın, Silvan ĠMKB Hacı Mehmet ReĢat Balyen 

Lisesi'nden çıktığı sırada ilçe merkezinde silahlı 4 kiĢi tarafından kaçırıldı. Kızının 

kaçırılmasına iliĢkin konuĢan baba Celal Yanık, kızının 12 gün önce 4 korucu tarafından 

alıkonulduğunu ifade ederek, kızının bir hafta önce 18 yaĢına girdiğini söyledi. Baba Yanık, 

korucular hakkında Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne Ģikayette bulunduğunu belirterek, kızını 

kaçıran kiĢilerin arasında Kulp ilçesine bağlı Kayahan köyünde ikamet eden korucu Erhan 

Koçağa'nın da bulunduğunu iddia edildi. (22.01.2013/DĠHA) 

 

*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülay AteĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Dicle Üniversitesi Hemotoloji bölümünde hemĢire olarak çalıĢıyorum. 20.01.2013 tarihinde 

saat 20.30 civarında hasta yakını oldukların söyleyen 5 kiĢilik bir grup yoğun bakım 

ünitesinde ziyaret amaçlı bulunuyorlardı. Ben bir hastaya kan takmaya gittim. Orada bulunan 

ziyaretçileri uyararak, ziyaret saati olmadığını, hastaya müdahale etmem gerektiğini 

söyleyerek, dıĢarı çıkmalarını söyledim. Benden önce arkadaĢım Emrullah Sevim de 

kendilerini birkaç defa uyarmıĢtı. Biri bana yaklaĢarak, beni iterek, polis olduğunu söyleyip 

beni tehdit etti. Bana „kim oluyorsun da beni dıĢarı çıkarıyorsun, ben polisim, sizi öldürürüm, 

sizi buradan sürerim‟ dedi. Bunun dıĢında hakaretler etti. Ġçlerinden biri asker olduğunu 

söyledi. O da tehdit ve hakaretler etti. Yoğun bakım bölümünde bulunan 5 kiĢiden 3‟ü erkek, 

ikisi kadındı. Bunların dıĢında klinik bölümünde de yaklaĢık 10 kiĢi yakınları vardı. Hepsi 

bize saldırarak, hakaretlerde bulundular. Ben güvenliği aramak için telefonu aldım, 

içlerinden güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen kiĢi telefonu elimden alarak güvenliği 

aramamı engelledi. 5 kiĢiden biri olan ve Ġstanbul‟da hemĢire olan kiĢi, arkadaĢım Rabia‟nın 

saçını çekerek yere attı. Polis olan Ģahıslar birlikte darp etmeye baĢladılar. Ben personeli 

çağırmak için koridora yöneldim. Ġçlerinden öğretmen olduğunu söyleyen kadın saçımı 

çekerek, beni yere itti. Güvenlik görevlisi yumruk attı. Daha sonra hepsi birden beni 

tekmelemeye baĢladılar. ĠĢ arkadaĢım Veysi Ġlan, bizi ayırdı. Ben arkadaĢım Rabia‟yı 

ellerinden kurtarmaya çalıĢtım. Polis ve uzman çavuĢ olduğunu söyleyen kiĢiler beni tekrar 

yere attılar ve darp etmeye devam ettiler. Uzman ÇavuĢun Rabia‟yı yumruklarken gördüm. 

Rabia onlardan kurtulmak için otomasyon odasına girdi. Onlardan biri otomasyon odasının 

camını kırdı. Camlar Rabia‟nın kolunu kesti, Veysi arkadaĢımızın da yüzüne denk geldi. 

Sonra Dicle Üniversitesi personeli olan bir güvenlik görevlisi geldi. Ancak o tek baĢına çok 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 85 

müdahale edemedi. Daha sonra olaylar duruldu. Darp edildiğimize iliĢkin rapor aldım. 10 

gün iĢgöremez raporu aldım. Ayrıca vücudumda yumuĢak doku zedelenmesi ve morluklar 

tespit edildi. Ben bu Ģahıslardan Ģikayetçiyim. Sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülen Onal, Ģu beyanlarda bulundu: “Ablam 

olan Rabia Onal, 20.01.2013 tarihinde akĢam saat 20-20.30 sıralarında D.Ü Fak. Yoğun 

Bakım Ünitesinde görevi baĢındayken, içerde yatan hastanın sağlık, muayene ve müdahalesi 

için görevliler hasta yakınlarını olan 5 kiĢiyi dıĢarı çıkarmak istediler. Hasta yakınları ısrarla 

çıkmak istemediler. Klinik içerisinde olay çıkarmaya baĢladılar. Güvenliğe haber verme 

fırsatı olmadan ablama saldırdılar. 4 kiĢi birden ablama tekem tokat ve duvara vurma 

Ģeklinde Ģiddet uyguladılar. Olay sırasında klinikte olan 15 hasta yakını aynı anda ablama ve 

diğer görevli arkadaĢlarına saldırdılar. Ablam Ģuan beyin cerrahi kliniğinde yatmaktadır. 

Zaten olay kameralar tarafından tespit edildi. Tanık olan, Ģahitlik etmek isteyen 10 kiĢi de 

bizim için yardımcı oldular. Ablam henüz ifade vermedi. Psikolojik destek alarak ve avukatla 

birlikte ifade vermek istiyor. Çünkü Ģuan psikolojisi çok kötü ve olayı hatırlamak bile 

istemiyor.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde ViranĢehir Belediyesi Kültür Merkezi bahçesindeki Amfi 

Tiyatro'da Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla BDP Kadın Meclisi'i öncülüğünde 

düzenlenen mitingte, BDP Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin konuĢma yaptığı sırada, alanda 

bulanan binlerce kiĢiye polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale 

etti. Müdahale sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 5 yurttaĢ gözaltına alınırken, 

polis müdahalesinde polislerin ittiği 65 yaĢındaki Sıdıka Kurt'un ise sağ ayağı kırıldı. Kurt'un 

yere düĢtükten sonra ayaklarına polislerin bastığı ve bu nedenle kırıldığı öğrenildi. ViranĢehir 

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt'un çekilen röntgeninde sağ ayak diz altında kırık olduğu 

tespit edildi. Ayağı alçıya alınan Kurt, tedavisinin ardından taburcu edildi. (03.02.2013 / 

DĠHA / DHA / Milliyet.com.tr) 
 

*25.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.Ç. Ģu beyanlarda bulundu: “Evli olduğum 

kiĢi ile yaklaĢık 2 yıl önce ayrıldık. Resmi olarak 2 ay önce boĢanmam gerçekleĢti. YaklaĢık 

1,5 yıldır A. S., adli kiĢi ile arkadaĢlık kurmaya baĢladık. Ben ailemle yaĢıyorum. Ben A.‟yı 

adliyede kâtip olarak biliyordum. Biz evleneceğimiz konusunda sürekli konuĢuyorduk. 

Benimle evleneceğini söyledi. Evleneceğimizden dolayı bende rahat davrandım ve birliktelik 

yaĢadık. Ocak ayında hamile olduğumu öğrendim. A.‟,a söyleyince çok sinirlendi ve çocuğu 

aldırmam için beni tehdit etti. Aldırmayacağımı söyleyince de beni dövdü ve aileme 

söylemekle tehdit etti. Sonra evleneceğimizi söyleyince 21 ġubat tarihinde Özel Dünya Doğum 

Hastanesinde çocuğu aldırdım. Çocuğu aldıracağım zaman hastanede onunda imzası alındı. 

Çocuğu aldırmadan önce 13 ġubat tarihinde rahatsızlanıp hastanede yattım. Hastanede 

yattığım zaman bile gelip beni tehdit etti ve boğazımı sıktı, hakaret edip, Ģiddet uyguladı. 

Ayrıca ben A.‟yı adliyede kâtip olarak biliyordum. Ancak kâtip değil de, bir hâkim koruması 

olarak çalıĢan bir polis olduğunu öğrendim. Beni tehdit ederken adliyede çok güçlü olduğunu 

ve hiçbir Ģey yapamayacağımı söyledi. Hâkim koruması olarak yanında görev yapmaktadır. 

Bana yapılan haksızlığı kabul etmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)   
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Ġdil Caddesi'ne çıkan gençler, PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri 

düzenledi.  Yoğun bir Ģekilde zırhlı araçlarla önlem alan polisler, gençleri dağıtmak için gaz 

bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen Nur Mahallesi'ne 

ulaĢan kitle, bir süre sonra Yafes Caddesi'ne doğru tekrar yürüyüĢe geçti. Ġdil, Nusaybin ve 

Yafes caddelerine çıkan tüm sokak baĢlarını zırhlı araçlarla kapatan polis, kitleye OnĢar 

Oteli'nin yanında tekrar müdahale etti. Polisin ikinci kez yaptığı müdahaleye gençler ses 
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bombaları, molotofkokteyli, havai fiĢek ve taĢlarla karĢılık verdi. Gençlerle polis arasında 

baĢlayan çatıĢmalar Nur, Cudi ve Yafes mahallesindeki ana cadde ve sokaklara yayıldı. 

YaĢanan çatıĢmalarda M. E. D. (9) isimli çocuk ve Zeliha Akın (20) isimli genç kadın polisin 

attığı gaz bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı.  (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 

14'üncü yıldönümünü protesto gösterisine yapılan polis müdahalesinin ardından, Sürmeli 

Sokak'ta ismi öğrenilemeyen 16 yaĢındaki genç kadın atılan gaz bombasıyla yaralandı. Van 

Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Olayların devam 

ettiği mahallede polisin yakaladıkları yurttaĢları coplarla darp ettiği belirtildi. (15.02.2013 / 

DĠHA) 

 

*Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisi M.K. 

12 ġubat günü üniversitede bir tiyatro oyununda Cumartesi Anneleri rolünde oynadığı için 

Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından hakkında soruĢturma açıldı. M.K. soruĢturma 

kapsamında 27 ġubat günü Kars Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ġube'ye ifade vermeye 

gitti. ġubede M.K.'nin çırılçıplak soyunmak zorunda bırakılarak, cinsel tacize uğradığı, tehdit 

edildiği ve küçük düĢürüldüğü iddia edildi. Konu ile ilgili bilgi veren M.K.'nin avukatı BiĢar 

Abdi Alınak, " Müvekkilim Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf 

öğrencisidir. 26.02.2013 günü kendilerini Terörle Mücadele ġubesi'nde polis olarak tanıtan 

Ģahıslar müvekkilime ifadesinin olduğunu ve bu nedenle Ģubeye gelmesi gerektiğini 

söylemiĢlerdir. Müvekkilim aynı soruĢturma kapsamında ifadesi alınacak Uğur AĢit isimli 

arkadaĢıyla 27.02.2013 günü ifade vermek için TEM Ģubeye saat 12.00 sularında gitmiĢtir. 

TEM Ģubede ifadesi alınmak üzere bekleyen müvekkilimin yanına gelen ismini bilmediği 

ancak teĢhis edebilecek kadar yakından gördüğü polis memuru kendisine bağırarak, 'Beni 

tanıdın mı? Hani geçen sene evini basmıĢtım ya senin. Sen dün yanına gelen arkadaĢlara da 

artistlik yapmıĢsın senle görüĢürüz' diye tehdit ettikten sonra cevap vermesine bile izin 

vermeden orada bulunan kadın polis memuruna bunun üstünü arayın diyerek müvekkilimi 

götürmesini istemiĢtir. Skandal nitelikte olan olaylar da bundan sonra baĢlamıĢtır. Üst araması 

yapacak olan kadın polis memuru Müvekkilime tamamen soyunması gerektiğini söylemiĢtir. 

Müvekkilim soyunmayacağını bunun kanuna aykırı olduğunu söylemesine rağmen polis 

memuru 'biz savcı beyin ve amirimizin emrini yerine getiriyoruz ilgili tüm mercilerin bu 

olaydan haberi var, soyunmazsan zor kullanmak durumunda kalacağım çabuk soyun' diyerek 

müvekkilimi tehdit etmiĢ ve üzerinde sadece iç çamaĢırları kalacak Ģekilde soyundurmuĢtur. 

Bu yetmezmiĢ gibi müvekkilime mahrem yerlerine de bakması gerektiğini söyleyen Polis 

memuru müvekkilimden iç çamaĢırlarını indirmesini içinde bir Ģeyler çıkartıyormuĢ gibi 

çamaĢırlarını silkelemesini söylemiĢtir. Ve müvekkilim de bunu yapmak zorunda kalmıĢtır.  

Müvekkilim uğradığı iĢkence ve tehditlerin Ģokunu üzerinden atamamıĢken asıl Ģoku ifadesi 

alınırken yaĢamıĢtır. Çünkü ifade alınan oda üst aramasının yapıldığı odaydı ve bu odada 

bilgisayarın olduğu tarafta bir kamera vardı. Yani müvekkilim çırılçıplak soyundurulduğunda 

odada bir adet kamera kendisini çekiyordu. Ġnsanlık dıĢı muameleyle karĢı karĢıya kalan 

müvekkilim ağır bir travma ve ruhsal çöküntü içerisindedir. Müvekkilim TEM Ģubeye girdiği 

andan itibaren tehdit edilmiĢ zor kullanılarak içinde bir kameranın olduğu bir odada 

çırılçıplak soyundurularak iĢkenceye maruz bırakılmıĢtır" dedi.  Alınak, Kars Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'na dilekçe ile polisler hakkında "Görevi kötüye kullanma, tehdit, cinsel taciz" 

gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını, söz konusu suç duyurusu dilekçesini ĠçiĢleri 

Bakanlığı, Kars Valiliği ve Adalet Bakanlığı'na da göndereceklerini belirtti. (07.03.2013 

/ DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Mayıs tatili nedeniyle okula gitmeyen ve Ġdil Caddesi'nde 

bulunan çocuklara, polisler gaz bombalarıyla müdahale etti. Polisin attığı gaz bombalarından 

biri Cudi Mahallesi Mezbahane Sokak'taki ġahin ailesinin evine düĢtü. Gaz bombasının 
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dumanından fenalık geçiren aile üyelerinden 32 yaĢındaki Fatma ġahin ve 18 yaĢındaki Leyla 

ġahin Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nefes almakta zorlanan Fatma ġahin 

ve Leyla ġahin'e oksijen verildi. (01.05.2013 / DĠHA) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Ceylanpınar ilçesinde yapılması planlanan "BarıĢ nöbeti" için 

ViranĢehir'den Ceyhanpınar'a doğru yola çıkan ve Ceylanpınar-ViranĢehir arasında polis ve 

askerlerin sert müdahalesi ile karĢılaĢtı. ViranĢehir'den Ceylanpınar'a doğru yola çıkan 

onlarca araçlık konvoy ViranĢehir çıkıĢında yüzlerce çevik kuvvet polisi tarafından 

durduruldu. Polis barikatına tepki gösteren yüzlerce yurttaĢa polis, tazyikli su ve gaz 

bombaları ile müdahale etti. Müdahaleye kitlenindi karĢılık vermesi üzerine çatıĢma dönüĢen 

olaylar yaklaĢık 2 saat sürdü. Polisin sert müdahalesinde gaz bombası kapsülleri nedeniyle 6 

kiĢi yaralandı. Yüzüne gaz fiĢeği kapsülü isabet eden ve durumu ağır olan Aylan isimli kadın 

önce ViranĢehir Devlet Hastanesi'ne buradan da Urfa Mehmet Akif Ġnan Hastanesi'ne sevk 

edildi. (04.08.2013 / DĠHA) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'da baĢlatılan ve polisin 

sert müdahalesi ile karĢılaĢan "BarıĢ nöbeti" eylemi için çevre illerden Ceylanpınar'a gitmek 

isteyen yurttaĢlar ilçe giriĢinde polis, asker ve özel harekat timleri tarafından kurulan barikat 

engeline takıldı. YurttaĢlar gibi Ceylanpınar'a gitmek isteyen basın mensuplarına da izin 

verilmezken, sadece sarı basın kartı olan gazetecilerin ilçeye giriĢine izin verileceği 

bildirildi. Sadece bir milletvekilinin geçiĢine izin veren polislerin bu tutumuna tepki gösteren 

Kurdistan TV Muhabiri Murat Belek polisler tarafından darp edildi. Yine araçları didik didik 

aranarak kameralarına el konulan Kurdistan TV muhabirlerinden Jiyan Öztürk elleri 

kelepçelenerek, polisin "kafana sıkarım" tehdidine maruz kaldı. (05.08.2013 / Ozgur-

gundem.com / Evrensel.net) 

 

*06.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Perihan Ok, Ģu beyanlarda bulundu: “Olaya 

iliĢkin rapor ve tutanaklar ektedir. Hukuki süreci birlikte takip etmeyi talep ediyorum. Ben 

aynı zamanda ĠHD Ġzmir ġube Yöneticisiyim. Beyanım tutanaklardaki gibidir.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) Not: BaĢvurunun içeriği BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile 

dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'a yapılan yürüyüĢ sırasında baĢvurucunun güvenlik güçleri 

tarafından darp edildiği ile ilgilidir. 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde 23 Nisan akĢamı polis aracının ezerek ağır 

yaraladığı ve 4 ay süren tedavinin ardından 26 Ağustos‟ta yaĢamını yitiren 17 yaĢındaki Sinan 

Saltıkalp isimli genç için, Nusaybin ve Yasef caddeleri üzerinde protesto gösterisi 

düzenlemek isteyen gençlere, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 

Polisin müdahalesine gençlerin de karĢılık vermesi üzerine çıkan çatıĢmalarda 9 yaĢındaki 

Mehmet Dadak, polisin attığı gaz bombasının karnına isabet etmesiyle yaralandı. Polisin 

rastgele gaz bombası kullanımında bulunduğu müdahalede, evinin damında bulunduğu sırada 

gaz bombası kapsülünün baĢına isabet etmesi sonucu 65 yaĢındaki Fatma ġimĢeker isimli 

kadının da yaralandığı öğrenildi. (27.08.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde gençler tarafından "anadilde eğitim" talebiyle 

gösteri düzenlendi. Gösteri düzenleyen gençlere, polis tazyikli su ile müdahale etti. 

Gençlerinde müdahaleye karĢılık vermesi ile karĢılıklı yaĢanan çatıĢma sırasında, Ö.Akın ve 

ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö. Akın isimli gencin annesi 

Halime Akın, polise tepki göstermesi üzerine, polis Akın'a tazyikli su sıkarak karĢılık verdi. 

Sıkılan gazlı sudan etkilenen ve baygınlık geçiren Akın, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 

Ö. Akın ve ismi öğrenilemeyen diğer gencin, 2 Nisan Polis Karakolu'na götürüldüğü 

öğrenildi. (16.09.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 
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*Dersim'in Pülümür ilçesinde evli olduğu öğrenilen S.A. (30) isimli kadının ilçede yaĢayan ve 

Murat ġanlıoğlu isimli köy korucusunun tacizine uğradığı iddia edildi. Cinsel tacize 

uğradıktan sonra köy korucusu ve korucunun eĢinin tehdidine maruz kalan S.A'nın ilçeyi terk 

etmek zorunda kaldığı öne sürüldü. (02.10.2013 / DĠHA / ĠHA) 

 

*08.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Piroze Orhan, Ģu beyanlarda bulundu: “Bugün 

yani (08.10.2013) tarihinde sabah saat 09.30-10.00 civarlarında Diyarbakır‟ın Ofis Semtinde 

alıĢ-veriĢ yapmak üzere mağazalarda kıyafet bakınırken yanıma biri yaklaĢtı. Bu Ģahıs bana 

alacağım Ģeyleri beğenmek konusunda bana yardımcı olabileceğini söyledi. ben adamın 

mağaza çalıĢanı olduğunu düĢünerek yardıma ihtiyacım olmadığını söyleyerek uzaklaĢtım. 

Tekrar yanıma gelerek paramın olmadığını, bildiğini, beni tanıdığını, beğendiğim kıyafetlerin 

parasını ödeyebileceğini söyledi. Bulunduğum mağazanın ismini Ģuan hatırlamıyorum ancak 

Prestij otelin altındaki bir mağazaydı. Ben adama kendisini tanımadığımı, paramın olduğunu, 

kendisinden yardım istemediğimi söyleyerek o mağazadan çıkıp yakınındaki baĢka bir 

mağazaya girdim. Ancak aynı adamın arkamdan bu mağazaya da girdiğini görünce hemen 

geri çıktım. Beni rahatsız eden adam peĢimden gelmeye devam etti, hatta yaklaĢarak benimle 

yürümeye baĢladı. Benimle yürüyerek beni çok iyi tanıdığını, onunla bir yere oturup çay 

içmemi, kendisini bu Ģekilde tanıyabileceğimi söyledi. Ben kendisini tanımadığımı, tanımak 

istemediğimi bu nedenle çay içmeyeceğimi söyledim. Ancak peĢimden ayrılmadı. Ben 

Ekinciler caddesinde Prestij Otelin bulunduğu yerden kasaplar durağına doğru yürüyordum. 

Bu Ģahıs da yanımda yürüyerek sözlü tacizde bulunmaya baĢladı. Ben kendisine peĢimden 

ayrılmasını aksi halde polisi arayacağımı söyledim. Kendisi hiçbir Ģey söylemeden montunu 

açarak silahını ve polis kimliğini gösterdi. Bunun üzerine ben korktum ve ilerlemeye devam 

ettim. Kendisi de peĢimden gelmeye devam etti. Daha sonra yolun karĢı tarafına geçerek 

çalıĢtığım yer olan DĠHA binasına doğru ilerledim. Binaya yaklaĢmadan bana “sen bu 

seferlik git ancak bir dahaki sefere nasıl götüreceğimi biliyorum” diyerek uzaklaĢtı. Beni 

takip eden kiĢi 30-35 yaĢlarında uzun boylu, esmer, normal kiloda biriydi. Üzerinde koyu renk 

bir mont, beyaz gömlek, mavi kot pantolon, baĢında da koyu renk bir Ģapka vardı. Ben çok 

korktuğum için ayrıntıları çok iyi hatırlamıyorum. Ancak Prestij Otele ait kamera kayıtları ve 

ekinciler caddesinin KoĢuyolu-Vilayet istikametindeki kamera kayıtları, Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğü Pasaport ġubesine ait kamera kayıtları ve o bölgede bulunan mobesse kayıtları 

incelendiğinde bu Ģahsın tespit edilebileceğini düĢünüyorum. Bu nedenle olay yerindeki 

kamera ve mobesse kayıtlarının silinmeden temin edilebilmesi için ivedilikle iĢlemlerin 

yapılmasını, tespit edilecek kiĢi hakkında gerekli soruĢturmanın yapılarak bu Ģahıs hakkında 

kamu davası açılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*24.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Esra Aydın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“19.12.2013 tarihinde Üniversitede yapılmak istenen polis karakoluna karĢı protesto amaçlı 

basın açıklaması yaptık. Açıklamadan sonra arkadaĢlarla halay çektik ve o esnada polisler 

sözlü, fiziki ve taciz Ģeklinde gaz ve sopalarla müdahalede bulundular. Kaçarken düĢtüm buna 

rağmen polisler yerde tekme ve coplarla bana vurdular. Sağ elim bilekten incindi, 

bacaklarımda da morarmalar oluĢtu. Ambulanslarla bizi Dicle Üniversitesi Acil Bölümüne 

götürdüler. Yapılan tetkikler ardında hastaneden ayrıldık. Bu konuda gerekli giriĢimlerde 

bulunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*24.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sibel Kaya, Ģu beyanlarda bulundu: 

“19.12.2013 tarihinde Üniversitede de yapılmak istenen polis karakoluna karĢı protesto 

amaçlı basın açıklaması yaptık. Açıklamadan sonra arkadaĢlarla halay çektik ve o esnada 

polisler bizi tehdit edip “birazdan göreceksiniz” deyip, sözlü, fiziki ve taciz Ģeklinde gaz ve 

sopalarla müdahalede bulundular. Kaçarken yere düĢtüm, sivil ve çevik polis beni yakalayıp 

dövdüler. Parmaklarım kırıldı, ağzıma tekme atıldı, vücudumun her yerinde morluklar oluĢtu. 

Hastaneye gittik kolum alçıya alındı daha sonra hastaneden ayrıldık. Bu konuda gerekli 

giriĢimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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-FuhĢa Zorlanan Kadınlar 

*Gaziantep Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde 

aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu toplam 10 mağduru fuhĢa sevk eden, 

ayrıca fuhĢa aracılık ve yer temin eden bir suç yapılanmasının varlığı yönünde alınan istihbari 

bilgilerin değerlendirilmesi neticesi operasyon baĢlatıldığı bildirildi. Açıklamada, 

"Cumhuriyet baĢsavcılığımız koordinesinde, Ahlak Büro Amirliği'ne verilen talimatlar 

doğrultusunda, yaklaĢık 5 ay süren teknik ve fiziki takip neticesi örgüt üyesi oldukları tespit 

edilen Ģüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 17 Ģüpheli gözaltına alınmıĢtır. 

Ayrıca Ģüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği 

ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiĢtir" denildi.  (30.10.2013 / KentHaber) 
 

 

 

ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 
 

-Çocuk Ġntiharları 

*Van'ın ErciĢ ilçesi YeĢilova Mahallesi'nde ikamet eden Serhat TaĢ (17), akĢam saatlerinde 

bilinmeyen bir nedenden evde bulunan silahla kendini vurarak intihar etti. Silah sesini 

duyduktan sonra YaĢ'ın bulunduğu odaya giren aile fertleri, YaĢ'ın cansız bedeni ile karĢılaĢtı. 

(17.01.2013/DĠHA) 
 

*Van‟ın Özalp ilçesine bağlı Yavuzlar (Keyseran) köyünde ikamet eden 15 yaĢındaki Tugay 

TaĢ isimli çocuğun intihar ettiği iddia edildi. Hayvan barınağında kendisini iple asarak intihar 

ettiği belirtilen TaĢ‟ın cenazesi Özalp Devlet Hastanesi‟nde yapılan önotopsi iĢlemlerin 

ardından Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruĢturma 

baĢlatıldı. (02.03.2013 / DĠHA / Vanbulten.com) 

 

*Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyünde Jirki aĢireti lideri Mehmet Adıyaman'ın 12 

yaĢındaki kızı B.Adıyaman'nın kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Hakkari Devlet 

Hastanesi Morguna kaldırılan cenaze, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından köye 

defnedilmek üzere alındı. (02.03.2013 / DĠHA) 
 

*Batman‟ın GercüĢ ilçesine bağlı Bağlıca (Midêlbê) köyünde 15 yaĢındaki G.B. adlı kız 

çocuğunun av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yaĢamını yitiren G.B., GercüĢ 

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da G.B.‟nin cenazesi otopsi yapılmak üzere 

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine gönderildi. (07.04.2013 / DĠHA / 

Batmanbarisgazetesi.com) 

 

* Siirt‟te baĢından vurulmuĢ halde bulunan 14 yaĢındaki Aynur Yıldız‟ın, babasının tüfeğiyle 

hayatına son verdiği iddia edildi. Yıldız'ın cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna 

götürüldü. (11.04.2013 / Sabah.com.tr / Haberturk.com) 

 

*Siirt Merkez bağlı Bostancık köyünde oturan 15 yaĢındaki L.B., av tüfeği ile vurulmuĢ 

olarak bulundu. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan L.B. yaĢamını yitirdi. 

(11.04.2013 / Sabah.com.tr / Haberturk.com) 
 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Görmez (Gormez) köyünde ikamet eden Y.S. (16) adlı 

lise öğrencisi evinde bulunan tabanca ile kafasına bir el ateĢ ederek, intihar giriĢiminde 

bulundu. Ağır yaralanan ve ailesi tarafından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.S, burada 

yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 

sevk edildi. Ancak Y.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.  (18.04.2013 / DĠHA 

/ Gazetea24.com) 
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*Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yazmalı (Birik) köyünde önceki gün 14 yaĢındaki lise 

öğrencisi G.G. isimli çocuğun korucu olan babasının kaleĢnikof silahı ile intihar ettiği iddia 

edildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruĢturma baĢlatıldığı bildirildi. (29.04.2013 / 

DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Birsin köyünde yaĢayan 16 yaĢındaki lise öğrencisi ġ.T 

isimli genç kadın intihar etti. Alınan bilgilere göre akĢam saatlerinde ilçeye bağlı Kayas 

mevkisinde bulunan kayalıklardan atlayarak intihar eden genç kadının, durumunun çok ağır 

olduğu ve Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede 

yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadının, yaĢamını yitirdiği 

bildirilirken, genç kadının neden intihar ettiği öğrenilemedi. (17.05.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacixalıt köyü Çoban mezrasında, lise 2 öğrencisi Z.P'nin 

(17) 21 Mayıs‟ta akĢam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı evin önünde bulunan 

çadırda, av tüfeği ile karnına ateĢ açarak intihar teĢebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Silah 

sesini duymaları üzerine olay yerine gelen komĢuları, genç kadını Diyadin Devlet 

Hastanesi'ne kaldırdı. Z.P'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (22.05.2013 / DĠHA / 

Agrihurses.net) NOT: Bir hafta tedavisi süren Polat'ın 25 Mayıs’ta akĢam saatlerinde 

yaĢamını yitirdiği öğrenildi.  
 

*Bingöl Merkeze bağlı Bilaloğlu ile Kırkağıl köyleri arasında bulunan ormanlık alanda 

hayvanları otlatan ġ.Ü. (17) isimli çoban, 7 Ağustos‟ta sabah saatlerinden sonra ortalıktan 

kaybolması üzerine baĢlatılan arama çalıĢmalarında, ormanlık alanda çenesine bir el ateĢ 

edilmiĢ Ģekilde bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, ġ.Ü.‟ 

nün cesedi otopsi yapılması için Malatya Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. (12.08.2013 / 

Bingolunsesi.com.tr) 
 

*Van'ın Bostaniçi beldesi Serhat Mahallesi'nde Cengiz Öcal (16) isimli çocuğun evde kendini 

tavana iple asarak, yaĢamına son verdiği iddia edildi. Öcal‟ın cenazesi Van Bölge Eğitim 

AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olaya iliĢkin savcılık tarafından soruĢturma baĢlatıldığı 

öğrenildi.  (02.09.2013 / ANF / Vanbulten.com) 

 

*Elazığ'da 16 yaĢındaki K.Ö. isimli bir genç kadının kendisini evlerinin banyosunda tavana 

asarak intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili ise, inceleme baĢlatıldı. (25.11.2013 / 

Sabah.com.tr / Ozgur-gundem.com) 
 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çatakköprü (Malabadi) köyüne bağlı Üslüce (Beynat) mezrasında 

13 yaĢında olduğu belirtilen Çatakköprü Ġlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi Suna 

Bozkurtacar‟ın, evde asılı olarak bulunduğu ve intihar ettiği ileri sürüldü. (08.12.2013 / 

Diyarbakirsoz.com) 
 

 

-Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar 

*ġanlıurfa‟nın Siverek Ġlçesi‟nde kumar borcuna karĢılık öz kızı 13 yaĢındaki ġ.Ç.'yi 30 bin 

liraya sattığı iddia edilen tarım iĢçisi 40 yaĢındaki Ahmet Ç. hakkında, Adana 9'uncu Ağır 

Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kiĢiyi hürriyetinden yoksun kılma' 

suçlarından 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada, kızı aldığı iddia edilen 

20 yaĢındaki evli ve bir çocuklu Mehmet K. ile suça iĢtirak ettikleri ileri sürülen 2 kiĢi 

hakkında da aynı ceza istendi. (25.01.2013/KentHaber) 
 

*07.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran X.X, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım olan X.X., 

11 yaĢındadır. YaklaĢık 7-8 yaĢındayken dıĢarıda oyun oynadığı bir sırada kendi yaĢıtı olan 
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bir çocuk tarafından makattan tecavüz edildiğini söylemiĢti. ÇamaĢırlarını çıkardım bir Ģey 

göremedim. Babası onu doktora götürdü, raporu temiz çıkmıĢtı. YaklaĢık 4 gün önce kızım 

okulda ağabeyi tarafından cinsel tacize uğradığını öğretmenine söylemiĢ. Öğretmeni de 

emniyette bildirmiĢ. Daha sonra kızımın okuldan alınıp sosyal hizmetler yani yurda 

yerleĢtirildiğini öğrendim. Oğlum da gözaltına alındı. EĢim hükümlü olarak cezaevinde 

bulunmaktadır. Kızım yaklaĢık 1 yıl önce de ağabeyi tarafından cinsel tacizde bulunduğunu 

söylemiĢti. Oğlumla konuĢtum bana böyle bir Ģeyin olmadığını söyledi. Kızımın kendisine 

iftira attığını öne sürdü. O olaydan sonra kızımı yanımda yatırıyor nereye gidersem hep 

yanımda götürüyorum. Okuma-yazmam olmadığından çarĢıya, pazara hatta cezaevine dahi 

yanımda götürüyorum. Ben kızımı almak istiyorum. Ona çok düĢkünüm. Oğlumla ilgili olayı 

emniyette kabul etmedim. Ġfadem de “kızım bana böyle bir Ģey söylemedi” demek zorunda 

kaldım. Biz ailesi olarak çok periĢan olduk. Kızım bana olayı anlattığında onu kadın doğum 

hastanesine götürdüm. Kızım çok ısrar etti. Hiçbir Ģeyinin olmadığını söyledi. Ayrıca 

götürdüğüm doktorda kızımın bir Ģeyi olmadığını söyledi. Kızımın yalvarmalarına daha fazla 

dayanamadım ve kızımı alıp eve geri getirdim. Kızıma muayene olması için çok baskı 

uyguladım. Yurda gidip, yurt sorumlusuyla da görüĢtüm onlarda bana kızımın bir Ģeyi 

olmadığını söylediler. Kızımın bana tekrar verilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Batman'da 50 yaĢındaki Necat Bayar, zorla kaçırarak imam nikahı kıydığı 3'üncü eĢi olan 19 

yaĢındaki GülĢen Ertuğrul'u silahla vurarak, katletti. BeĢevler Mahallesi'nde birlikte yaĢadığı 

imam nikahlı 3'üncü eĢi GülĢen Ertuğrul ile dün akĢam bilinmeyen bir nedenle tartıĢan Bayar, 

tartıĢmanın büyümesi üzerine silahla genç kadına kurĢun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere 

yığılan Ertuğrul, olay yerinde yaĢamını yitirirken, Bayar ise polisler tarafından gözaltına 

alındı. Bayar'ın geçen yıl zorla kaçırdığı Ertuğrul ile imam nikahı kıydığı ve diğer eĢleriyle 

ayrı yaĢadığı belirtilerek, Ertuğrul'un hamile olduğu ve karnındaki bebeğin de sıkılan 

kurĢunlar sonucu öldüğü kaydedildi. (30.04.2013 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / 

Haberturk.com) 
 

 

-Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar Çocuğa Yönelik ġiddet, Tecavüz ve Taciz 

*Erzurum'da bir yıl önce ekmek almaya gelen lise öğrencisi 13 yaĢındaki ġ.K.'yi alt kata 

indirerek yanağından öptüğü iddia edilen fırıncı 20 yaĢındaki M.Ö. hakkında 15 yıl hapis 

cezası istendi. Olay 17 Mayıs 2012 günü merkeze bağlı ġükrüpaĢa Mahallesi, Trafo 

Caddesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Amcası ve ağabeyi ile fırın iĢleten M.Ö., ekmek 

almaya gelen ġ.K.'ya saat 12.00'de gelmesini söyledi. Amca ve ağabeyi gidince fırında yalnız 

kalan M.Ö., ekmek almaya tekrar gelen ġ.K.'ya, "Alt kata inelim sana ekmek vereyim" dedi. 

Ġddiaya göre burada M.Ö., 8 ekmek alan ġ.K.'yı, yanağından öptü. ġikayet üzerine tutuklanan 

ve 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'nci Ağır 

Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karĢısına çıkan M.Ö., suçlamaları kabul etmedi. 

(01.03.2013 / KentHaber) 
 

*Diyarbakır‟ın Dicle ilçesinde Necati Ceylan Lisesi öğrencisi Fatma Atagün (15) okul 

çıkıĢında iliĢkisi olduğu iddia edilen Aydın KeleĢ (23) tarafından bıçaklandı. Atagün ile KeleĢ 

arasında okulun bahçesinde tartıĢma çıktığı ve bu sırada KeleĢ'in üzerinde bulundurduğu 

bıçakla Atagün‟ü 10 yerinden bıçakladığı belirtildi. Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi'ne kaldırılan Atagün hastanede yaĢamını yitirdi. KeleĢ polis tarafından gözaltına 

alınırken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. KeleĢ'in daha önce de Fatma Atagün'ü defalarca 

tehdit ettiği öğrenildi. (08.04.2013 / DHA / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr / Radikal.com.tr) 
 

*Elazığ‟ın Karakoçan Ġlçesi‟ne bağlı Burgurcuk Köyü‟nde, 15 yaĢındaki S.A. adlı kızın 8 

yaĢından itibaren cinsel istismara uğradığı öğrenildi. Jandarmanın ortaya çıkardığı cinsel 

istismar olayı üzerine koruma altına alınan S.A. (15), "Köyde bana kimse yardım etmedi. Bu 

http://www.milliyet.com.tr/index/Elaz%C4%B1%C4%9F/default.htm
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olayı duyanlar benden faydalandı" dedi. Olayla ilgili 68 yaĢındaki G.E. ile kızın ağabeyinin de 

aralarında bulunduğu yaĢları 16-20 arasında değiĢen F.B., F.A, M.A., M.E., E.E. ve Ö.C. 

gözaltına alındı. 7 kiĢi jandarmadaki ifadelerin ardından Karakoçan'da adliyeye sevk edildi. 

Savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 kiĢi, "cinsel 

istismarda bulunmak" iddiasıyla tutuklandı. Olayla ilgili 6 Ģüpheli hakkında da gıyabi 

tutuklama kararı çıkarıldı. (22.04.2013 / DHA / DĠHA /Milliyet.com.tr) 

 

* 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Diyarbakır‟da bulunan Newroz Parkı'nda, 12 yaĢında olan ve 

ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin öğretmeni S.C. tarafından cinsel istismara uğradığı iddia 

edildi. Sivil polisler tarafından fark edilen S.C. hemen gözaltına alındıktan sonra dün 

tutuklandı. (26.04.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın ErciĢ ilçesi KarataĢlar mevkisinde bulunan aĢağı TOKĠ konutlarında bulunan bir 

caminin önünde oynayan 11 yaĢındaki T.S. isimli çocuğun, H.B. isimli Ģahsın tacizine 

uğradığı öne sürüldü. ġahsın çocuğa "Gel Kuran okuyalım" diyerek camiye götürdüğü ve 

cami içinde çocuğu taciz ettiği kaydedildi. H.B'nin çocuğa "Sana abdest almasını 

öğreteceğim" dediği ve burada çocuğu soyarak, tecavüz ettiği iddia edildi. Bunun üzerine 

T.S'nin çığlık attığı, koĢarak evine gittiği ve yaĢadıklarını ailesine anlattığı belirtildi. Aile 

taciz olayı hakkında polise Ģikayette bulundu. ġikayet üzerine gözaltına alınan H.B. savcılığa 

sevk edildi. ĠĢlemlerin ardından tutuklanması talebi ile nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.B, 

"çocuk istismarı" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (01.06.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'de elektroĢok cihazıyla bayıltılan 16 yaĢındaki çocuk, tarlaya atıldı. Nusaybin Ģehir 

merkezinde henüz belirlenemeyen kiĢi veya kiĢiler tarafından elektroĢokla bayıltılan A.A. 

(16), bir araca konularak Nusaybin'e 10 kilometre uzaklıktaki Beylik köyü mevkiinde bir 

tarlaya atıldı. YaklaĢık 10 saat sonra ayılan A.A. ailesinden yardım istedi. Ailesi tarafından 

Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan A.A. tedavi altına alındı.Polis olayla 

soruĢturma baĢlattı. (05.06.2013/KentHaber) 

 

*Elazığ‟ın Karakoçan Ġlçesi‟ne bağlı Burgurcuk Köyü‟nde bir süre önce iki aile arasında 

çıkan kavgaya müdahale etmek için köye gelen jandarma ekiplerine bir köylü, S.A.‟ya 15 

yaĢına kadar çok sayıda kiĢinin cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. 

Bu ifade üzerine savcılığın baĢlattığı soruĢturma kapsamında psikolog eĢliğinde ifadesi alınan 

S.A., 7 yıldan bu yana cinsel istismara uğradığını Savcı Caner Ġlkan‟a anlattı. S.A., ilk olarak 

68 yaĢındaki G.E.‟nin kendisine fiili livatada bulunduğunu ve buna devam ettiğini söyledi. 

Köyde bu olayı duyan erkeklerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan S.A., en 

son olarak ağabeyi M.A.‟nın da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. SoruĢturma 

kapsamında 15 kiĢi tutuklanırken, 2 Ģüpheli de adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. 

(27.06.2013/KentHaber) 
 

*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde 18 Temmuz‟da akĢam saatlerinde ortadan kaybolan 5 

yaĢındaki M.S., Kepez Mahallesi'nde gece yarısı iki kiĢi tarafından kafasına taĢla vurulurken 

fark edildi. YurttaĢların müdahalesi sonucu motosiklet ile kaçan iki kiĢiden birinin polis 

tarafından yakalandığı belirtildi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S'nin tecavüze 

uğradığı belirtilirken, kafasında ciddi yaralanmanın olduğu tespit edilince Urfa Mehmet Akif 

Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği 

belirtildi. Çocuğa saldıran iki kiĢiden M.K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk 

edildi. (19.07.2013 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Urfa'nın Siverek ilçesinde bir dönem belediye encümenliği de yaptığı belirtilen 65 yaĢındaki 

C. B'nin ilçede yaĢları 11 ila 15 arasında değiĢen 4 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 10 

gün önce tutuklandığı öğrenildi. Siverek'te esnaflık yapan ve iflas etmesi sonrası ailesinden 

ayrı yaĢamaya baĢladığı belirtilen C.B'nin para karĢılığı cinsel istismarda bulunduğu 
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çocukların sorgu aĢamalarına katılan Av. Ali ġur, "15 yaĢındaki çocuk hem diğer çocuklarla 

hem de B. ile cinsel iliĢkiye girmiĢ. Ancak diğer 3 çocuk, 2 ay boyunca C.B'nin tecavüzüne 

uğramıĢ. Çocuklar para karĢılığında cinsel iliĢkiye girdiklerini, C.B'nin 'Kimseye söylerseniz 

sizi herkese ve ailenize rezil ederim' diyerek, tecavüzü 2 ay boyunca sürdüğünü ifade 

ettiklerini" aktardı. Av. ġur, çocukların ifadesinin tutarlı olduğunu ve tecavüzün doktor raporu 

ile de sabit olması nedeniyle C.B'nin tutuklanıp cezaevine gönderildiğini kaydetti. ġur, 15 

yaĢındaki çocuğun ise yaĢtan kaynaklı tutuklanmadığını, ancak diğer çocukları C.B'ye 

götürenin bu çocuk olduğu kanaatinde olduğunu belirtirken, çocukların tutanak ile ailelerine 

teslim edildiğini de sözlerine ekledi. (24.07.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*29.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gönül Fidancan, Ģu beyanlarda bulundu: “Biz 

Dicle ilçesine bağlı Tekevler köyünde ikamet ediyoruz. 21.07.2013 tarihinde saat 18:10 

sıralarında amcam Selahattin, Muhittin, Mehmet Nuri, halamın oğlu Ali, dedem 

Abdurrahman ve nenem Delal hepsi birlikte bize saldırdılar. Babam iĢte, annem de yeni 

ameliyat olduğu için Diyarbakır‟daydı. Hepimizi darp ettiler. Hayvanlarımız tarlalardaki 

ürünleri yediği için bahane ederek bize saldırdılar. Bir gün önce babam zararı neyse öderim 

dedi. Bir gün öncede kardeĢlerim Dilan ve Özlem‟i de hortumumuz tarlalarından geçtiği için 

onları darp ettiler. Ortak bir su kuyusu açmıĢ, birlikte kullanıyorduk. Kuyudan su almamızı 

istemiyorlardı. Bu nedenlerden kaynaklı hepimize saldırdılar en ağır darbeyi büyük olan 

ablam Emine aldı. Evimiz karakola sadece 2-3 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen 

aradığımız halde gelmediler. Biz de evde bulunan ruhsatlı silahla korkutmak amaçlı bir el 

havaya ateĢ açtık. Ancak buda onları durdurmadı. Bizi darp etmeye devam ettiler. Daha 

sonra karakol komutanı amcamı kendi minibüsüyle olay yerine getirdi. Amcam karakol 

komutanının kızını kendi servis aracıyla okula bıraktığı için o bize saldırma gücünü karakol 

komutanından alıyor. Biz köyü terk etmek zorunda kaldık. Babamı açıkça ölümle tehdit ettiler. 

Biz ailece onlardan davacıyız. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Antep'in ġehitkamil ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde yer alan GAP Görme Engelliler 

Ġlköğretim Okulu'nda bir öğretmenin 5 ay önce bir çok kez, görme engelli öğrencilere cinsel 

tacizde bulunduğu iddia edildi. YaĢanan olay tepki gösteren veliler, taleplerinin dikkate 

alınmadığını, yetkililerin ise yaĢananların üstünü kapatmaya çalıĢtığını ileri sürdü. Okulda 

öğrencileri olan D.D. olayı Ģöyle anlattı: "Görme engelli H.U. isimli Ġngilizce öğretmeni, 

görme engelli 3 kız öğrenciyi sınıfta kimselerin olmadığı sırada taciz ediyormuĢ. YaĢanan bu 

durumu fark eden K.T isimli erkek öğrencinin, bu öğretmene tepki göstermesi üzerine 

öğretmen K.T'ye sinirleniyor ve böylece okul idaresi ve velisine bildiriliyor. Durumu fark 

eden velilerin ayaklanması sonucu konu hakkında inceleme baĢlatılır ve görevlendirilen 

müfettiĢ okula gelerek bütün öğrencilerin ifadesini alır. Öğrencilerin verdiği ifadeler sonucu 

belirtilen öğretmenin kız ve erkek öğrenciye taciz ettiği ortaya çıkıyor". ġehitkamil Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Ġnceleme ve SoruĢturma Müdürü Cüneyt Çülcü, konu hakkında inceleme 

ve soruĢturmalarının sürdüğünü, okul müdürünü ise yaĢanan durumun ardından görevden 

aldığını iddia etti. Çülçü'nün iddiasına karĢın veliler ise okul müdürünün görevden 

alınmadığını iddia ediyor. (01.08.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 23 Ağustos‟ta A.A. isimli çocuğun, 3 kiĢinin cinsel 

istismarına maruz kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili Ergani Cumhuriyet Savcılığı tarafından 

yürütülen soruĢturma sonucunda Ģüpheli üç kiĢi gözaltına alındı. Sorgularının ardından A.Ç. 

ve T.S. tutuklanırken ismi öğrenilemeyen bir kiĢi ise serbest bırakıldı. Ġstismara maruz kalan 

A.A. isimli çocuğun ise kaldırıldığı Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde gerekli sağlık 

kontrollerinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi. (27.08.2013 / Evrensel.net / Ozgur-

gundem.com) 
 

http://evrensel.net/
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*03.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Orhan Dumlu Ģu beyanlarda 

bulundu: “2011 yılında Sarıçiçek köyünde 7 kiĢi tarafından tecavüze uğrayan yeğenim A.D. 

Ģu an sevgi evlerinde tutulmaktadır. Bu kiĢilerin ifadeleri alınmıĢ, serbest bırakılmıĢtır. Bu 

konuda Ģubenizden hukuki yardım talebinde bulunuyoruz.” (ĠHD Bingöl ġubesi) 

 

*Bingöl Merkez'e bağlı Sarıçiçek (Hecçayir) köyünde 24 Ağustos günü intihar giriĢimi ile 

hastaneye kaldırılan 17 yaĢındaki A.D'nin 2011 yılından beri 2 yıl boyunca aynı köyde ikamet 

eden, S.B., S.B., Ö.A., M.Ö., B.A., M.G. ve F.G. adlı Ģahıslar tarafından defalarca cinsel 

istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. (03.09.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin merkez Kötek Mahallesi'nde bulunan Mardin Kapalı Cezaevi önünde maskeli iki 

kiĢinin gerçekleĢen silahlı saldırıda,  2‟si kadın 3‟ü çocuk 5 kiĢi yaĢamını yitirdi. Saldırıda 

yaĢamını yitirenlerin isimlerinin AyĢe Süer (45), Emine Ġpek (24) ve onun çocukları Mirza 

Ġpek (4), Narin Ġpek (11) ve Süleyman Ġpek (5) olduğu öğrenildi. Saldırganlar olaya yerinden 

uzaklaĢırken, olayla ilgili baĢlatılan soruĢturmada saldırının nedeni iki aile arasındaki kan 

davasından kaynaklandığı belirtildi.  (20.09.2013 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / 

Haberturk.com) 

 

*Siirt'in Baykan ilçesinde N.G. (12) adlı öğrencinin, arkadaĢlık kurduğu B.A. (13) tarafından 

cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 2 yıl önce N.G.'nin uğradığı cinsel istismar olayını, 

öğrencisinin durumundan Ģüphelenen rehber öğretmeni ortaya çıkardı. Ġddiaya göre, N.G'nin 

poliste verdiği ifadede, 2010 yılında arkadaĢlık kurduğu B.A. ile bir gün ders arasında 

emniyet lojmanlarının arkasında bulunan metruk bir alana gittiklerini burada B.A'nın 

kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. N.G. ifadesinde, B.A. adlı öğrencinin 

kendisini F.K. (13) ile K.K. (18) adlı kiĢilerle tanıĢtırdığını, B.A'nın kendisini kuytu bir yere 

götürerek burada B.A, F.K, K.K'nın kendisiyle zorla cinsel iliĢkiye girdiğini söyledi. N.G, 

olayın ardından zanlıların kendisine bir miktar para verdiğini, durumu ailesine anlatması 

durumunda ise ölüm tehdidinde bulunduklarını ifade etti. Ġki gün önce N.G'nin durumundan 

Ģüphelenen rehber öğretmenin diğer akranlarının kendi aralarında bu konuyu konuĢmalarını 

duymasının ardından olayı polise anlattı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan bir ekip önce 

N.G.'nin ardından rehber öğretmenin ifadelerine baĢvurdu. Ġfadelerin alınmasının ardından 

34'ü öğrenci olmak üzere 40 kiĢi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından N.G. ile 

cinsel iliĢkiye girdiği ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle S.D. (13), F.K. (13), H.E. 

(13), M.K. (13), H.K. (14), B.A. (13), C.T. (14), K.K. (18), Y.E.E. (13) olmak üzere 9 kiĢi 

tutuklandı. YaĢanan olay sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

müfettiĢlerinin N.G'yi devlet koruması altına aldığı öğrenildi. Psikolojisi bozulan N.G'nin ise, 

ruhsal travma yaĢadığı belirtilirken, diğer çocuk mağdurlarının da korunması için çalıĢma 

baĢlatıldı. (09.10.2013 / Taraf.com.tr / Ntvmsnbc.com / Cumhuriyet.com.tr) 
 

*07.11.2013 tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan Ramazan Yalçın; MuĢ Kapalı 

Cezaevinde cinsel suçtan tutuklu bulunan 14 yaĢındaki oğlu Ġsmail Yalçın‟ın cezaevinde 

benzer suçtan tutuklu bulunan16 yaĢındaki Cenk Ġdeko tarafından çeĢitli zamanlarda cinsel 

istismara-tecavüze uğradığını iddia ederek yardım talebinde bulunmuĢtur. Yapılan 

araĢtırmada iddia edilen ve 26.10.2013 tarihinde gerçekleĢen olay ile ilgili MuĢ Cezaevi 

yönetiminin tarafından 30.10.2013 tarihli suç duyurusu üzerine soruĢturma açıldığı 

anlaĢılmıĢtır. Cezaevi idaresi ve ilgili savcı hakkında görevlerinde ihmal olduğu gerekçesiyle, 

ailenin talebi üzerine adli ve idari soruĢturma açılması talebiyle TBMM Ġnsan Hakları 

Komisyonu ve Adalet Bakanlığı‟na dilekçe ile baĢvuruda bulunulmuĢtur. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*Erzurum‟da 14 yaĢındaki E.S. ile imam nikahı adı altında yaĢayan C.S., tutuksuz 

yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi‟nde „çocuğun nitelikli cinsel istismarı‟ suçundan 5.5 yıl 

hapis cezasına çarptırıldı. Kendisinden üç yaĢ küçük olan E.S.‟yi 23 Eylül 2009‟da kaçırarak 

imam nikahı kıydıran C.S. ile iddialara göre küçük geline Ģiddet uyguladı. Bunun üzerine 

http://taraf.com.tr/
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evden kaçan E.S., Yalova‟da yaĢayan annesi S.Y.‟nin yanına yerleĢti. „Küçük gelin‟in dramı, 

anne S.Y.‟nin Cumhuriyet Savcılığı‟na Ģikâyette bulunması üzerine ortaya çıktı. ġikâyet 

üzerine gözaltına alınan C.S. hakkkında „evlenme olmaksızın dinsel törenle evlenme, çocuğun 

nitelikli cinsel istismarı‟ suçlarından dava açıldı. (08.11.2013 / KentHaber) 

 

*Gaziantep‟te Suriye uyruklu 11 yaĢındaki zihinsel engelli M.H. yi taciz ettiği iddia edilen 29 

yaĢındaki Muhammet Mustafa B. , polis tarafından yakalandı. Olay , dün akĢam saatlerinde 

Dumlupınar Mahallesi nde meydana geldi. Ġddiaya göre , Muhammet Mustafa B. nin , sokakta 

oyun oynayan Suriye uyruklu zihinsel engelli sağır ve dilsiz M.H. yi kaçırdığını görenler 

polislerden yardım istedi. Ġhbar üzerine olay yerine gelen polisler , çevrede yaptığı 

incelemede Ģüpheliyi , metruk binada M.H. ye tacizde bulunduğu sırada Suçüstü yakaladı. 

Gözaltına alınan Muhammet Mustafa B. , sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere 

Düztepe Polis Merkezi ne götürüldü. (08.11.2013 / DHA) 

 

*Malatya‟da iddiaya göre, ġentepe Ġlkokulu 1. sınıfına giden birisi erkek 2 çocuk, 3 gün önce 

okul sonrası evlerine giderken okul bahçesinde aynı mahallede oturan 12 yaĢlarındaki 2 

çocuğun cinsel saldırısına uğradı. (08.11.2013 / KentHaber) 

 

*Dersim'in Mazgirt ilçesinde 45 yaĢındaki Haydar T.'nin 5 yaĢındaki Ö.B'ye cinsel istismarda 

bulunduğu iddia edildi. Kapının önünde oynayan Ö.B'yi evine götürerek cinsel istismarda 

bulunduğu belirtilen Haydar T'nin, olayın ardından Ö.B'yi yaĢadıklarını ailesine anlatmaması 

konusunda tehdit ettiği öne sürüldü. 5 yaĢındaki Ö.B'nin yaĢadıklarını annesine anlatmasıyla 

olayın ortaya çıktığı belirtildi. Ö.B'nin maruz kaldığı istismarı ailesine anlatması üzerine 

bulunulan Ģikayet üzerine zanlı Haydar T. kaçtığı Bursa'da yakalandı. Yakalanan zanlı 

sorgulanmak üzere Dersim'e getirildi. (10.11.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa‟da bulunan Ceylanpınar'da Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde Okul Müdür Yardımcısı 

olarak görev yapan S.A. hakkında 8, 9 ve 10'ncu sınıf öğrencisi 10 kadın öğrenci, ilçe emniyet 

müdürlüğü ve Ceylanpınar Savcılığı'na "tacize uğradık" gerekçesi ile baĢvurdu.  Emniyette 

ifade veren 10 öğrencinin Ceylanpınar Adliyesi'ne gelerek burada suç duyurusunda 

bulunmalarının ardından savcılık tarafından soruĢturma baĢlatıldı. (23.12.2013 / DĠHA) 

 

*23.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülistan Ensarioğlu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yeğenim olan Zelal Cahide Ensarioğlu, Moldovya asıllı annesinin emniyetten bir polis 

memuru ile iliĢkisi olduğunu babasına anlattı. Baba ve anne arasında geçimsizlik ve 

tartıĢmalar baĢladı. Anne evden ayrıldı ve Ģuan nerede olduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle 

koruma kararıyla sığınma evine alındığını düĢünüyoruz. Yeğenim (kız çocuğu) annesiyle 

birlikte olan polis memuru (Diyarbakır‟da görevli olay yeri inceleme Ģube müdürü Orhan 

KOÇ ve Diyarbakır/Eğil ilçesinde görevli polis memuru Faruk BALCIOĞLU tarafından 

cinsel istismara maruz kaldığını söyledi. Olay Savcılığa intikal etti. Ancak aradan 6 ay 

geçmesine rağmen herhangi bir geliĢme olmadı. Ayrıca Moldovya asıllı anne Ala 

ENSARĠOĞLU, Haziran ayında AsayiĢten gelen polisler tarafından evden alındı. Ala‟nın 

annesinin Ģikâyeti üzerine Ala‟yı polisler tekrar eve getirdiler. O günden sonra Ala‟dan haber 

alamadık. Ala evden götürüldüğünde hamileydi. Sizden yeğenimin maruz kaldığı hak ihlali 

konusunda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”     (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

*27.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa Nejat Ensarioğlu, Ģu beyanlarda 

bulundu: “2001 yılında Moldovya asıllı eĢim Ala ile evlendim. 2 yıl boyunca arada 

geçimsizliğimiz oldu, ayrıldık. 2003 yılında tekrar resmi nikâh yaptık. Bu evlilikten üç 

çocuğumuz oldu. Evlilik süresi boyunca sıkıntımız olmadı ancak son olarak Haziran ayında 

polislerin eve gelip eĢimi evden almasıyla olaylar patlak verdi. Ben ne olduğunu 

anlayamadım. O günden sonra eĢim eve gelmedi. Ben ne olduğunu anneme ve çocuklarıma 

sorduğumda büyük kızım Zelal, annelerinin polislerle iliĢkisi olduğunu ve annesinin kendisini 

ve kardeĢleri olan Serdil Gülistan, Muhammed Navda isimli çocuklarını dıĢarı çıkardığında, 

http://www.sondakikahaberleri.info.tr/engelli
http://www.sondakikahaberleri.info.tr/taciz
http://www.sondakikahaberleri.info.tr/engelli
http://www.sondakikahaberleri.info.tr/sucustu
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Ofis Semti Sanat Sokağı  sonunda bulunan polis lojmanlarında olan polis evine 

götürdüklerini, söyledi. Orada kendilerine cinsel istismarda bulunduklarını ve zorla bazı 

erkeklerle birlikte olmaya zorlandıklarını anlattı. Ben o güne kadar eĢimin bu durumunu 

bilmiyordum. Kızımın bana anlattıklarıyla haberdar oldum. Bir baba olarak çocuklarımın bu 

Ģekilde bir cinsel istismara maruz kalması beni derinden üzmüĢtür. Öğrendiğim kadarıyla 

eĢim ve çocuklarım Eğil karakoluna götürülürken de cinsel istismara maruz kalmıĢlardır. 

Öğrendiğim kadarıyla bu polisler Diyarbakır‟da görevli olan olay yeri inceleme Ģube 

müdürlüğünde çalıĢan Orhan KOÇ ile Eğil‟de görevli polis memuru Faruk 

BALCIOĞLU‟dur. Bu olayla ilgili olarak kızım Zelal kendi üzerine kolonya dökerek yakmak 

istedi. Çocuklarıma cinsel istismar eylemini gerçekleĢtiren kiĢilerden Ģikâyetçiyim. Bu konuda 

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

*ġırnak‟ın Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi‟nin Ertene Sokağı'nda HÜDA-PAR üyesi 

oldukları iddia edilen grubun seçim çalıĢması yaptıkları sırada mahalle sakinlerine, "Biz 

Allah'ın partisiyiz, Kuran'a göre hareket ediyoruz " Ģeklinde ifadeler kullanmaları üzerine 

yurttaĢlar söz konusu gruba tepki gösterdi. Mahallelilerin tepkisi üzerine grubun, yurttaĢların 

üzerine silahla ateĢ açtığı belirtildi. Grubun bu esnada 2 çocuğu da araçlarına alarak 

dövdükleri belirtildi. Halkın tepki göstermesi sonrası HÜDA-PAR üyesi oldukları iddia edilen 

grup mahalleden kaçtı. (31.12.2013 / DĠHA) 

 
 

-Güvenlik Güçlerinin ġiddetine Uğrayan Çocuklar 

*29.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvurda bulunan Kadriya Cengiz, Ģu beyanlarda 

bulundu: “28.01.2013 tarihinde saat 18.30 civarında Ulus Mahallesinde toplanan çocuklara 

polisler saldırdı. Olayda yaĢları 18‟den küçük olan kardeĢim Kemal Cengiz ile gözaltına 

alınan M. Zeki Cengiz polislerin saldırısına maruz kalmıĢ ve yaralanmıĢlardır.” (ĠHD Siirt 

ġubesi) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde akĢam saatlerinde mahallede akrep tipi zırhlı 

araçlarla dolaĢan polislere çocuklar taĢ attı. Bunun üzerine polis rastgele çok sayıda gaz 

bombası kullandı. Polisin attığı gaz bombalarından biri evinin önünde oturan 16 yaĢındaki 

zihinsel engelli Murat Aksoy isimli çocuğun ayağına isabet etti. Ailesi tarafından Cizre Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy'un, ayağının kırıldığı tespit edildi. Ayağı alçıya alınan 

Aksoy'un Ģimdilik ortopedi bölümünde tedavi altında tutulduğu, yarın ise kırılan ayağının 

ameliyat edileceği öğrenildi. (30.01.2013/DĠHA) 
 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde önceki gün birçok eve yapılan baskında gözaltına alınan 9 

çocuk bugün Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı‟na çıkarıldı. Toplumsal olaylarda “TaĢ attıkları” 

iddiasıyla gözaltına alınan 9 çocuk ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle 

mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen çocuklardan Yusuf Alper (18), K.A. (17), 

V.B. (17), A.A. (17), A.A. (15), E.K. (17) ve M.E.Y. (16) tutuklandı. Tutuklanan 7 çocuk 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne götürüldü. Tutuklanan çocuklar polis aracına bindirilirken, 

“Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı atarak, zafer iĢareti yaptı. Çocukların slogan atması üzerine 

polis çocukları darp etti. (15.02.2013 / Ozgur-gundem.com / Gocvakfi.org.tr) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Ġdil Caddesi'ne çıkan gençler, PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri 

düzenledi.  Yoğun bir Ģekilde zırhlı araçlarla önlem alan polisler, gençleri dağıtmak için gaz 

bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen Nur Mahallesi'ne 

ulaĢan kitle, bir süre sonra Yafes Caddesi'ne doğru tekrar yürüyüĢe geçti. Ġdil, Nusaybin ve 

Yafes caddelerine çıkan tüm sokak baĢlarını zırhlı araçlarla kapatan polis, kitleye OnĢar 

Oteli'nin yanında tekrar müdahale etti. Polisin ikinci kez yaptığı müdahaleye gençler ses 

bombaları, molotofkokteyli, havai fiĢek ve taĢlarla karĢılık verdi. Gençlerle polis arasında 
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baĢlayan çatıĢmalar Nur, Cudi ve Yafes mahallesindeki ana cadde ve sokaklara yayıldı. 

YaĢanan çatıĢmalarda M. E. D. (9) isimli çocuk ve Zeliha Akın (20) isimli genç kadın polisin 

attığı gaz bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı.  (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bir grup genç kadın tarafından 

Federal Kürdistan Bölgesi'ne Türk savaĢ uçakları tarafından saldırı düzenlemesi, sonucu 4 

HPG militanının yaĢamını yitirmesi protesto edildi. Yüzlerce genç Sürmeli Sokağı giriĢinde 

beklerken, polisler tazyikli suyla müdahale etti. Eyleme katıldığı gerekçesiyle 12 yaĢında ismi 

öğrenilemeyen bir çocuğun da polisler tarafında yakalanarak, sokak ortasında silah 

dipçikleriyle darp edildiği iddia edildi. (28.02.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟ın YeniĢehir Ġlçesinde bulunan ġehitlik Mahallesi'nde, R.K. (11) adlı çocuk oyun 

oynadığı sırada polisler tarafından darp edildi.  Sözlü hakaret ve küfürlere maruz kaldığını 

öne süren R.K., oyun oynadığı sırada polisler tarafından akrep tipli araca zorla bindirildiğini 

söyledi. R.K., "Polisler bana, 'sen bize el kol hareketi yapmıĢsın. Biz Türküz siz Kürtsünüz 

bizi sevmiyorsunuz' diyerek sürekli yüzüme, karnıma vurdular. ġu an sağ kulağımla 

iĢitemiyorum" dedi. (19.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde 23 Nisan‟da akĢam saatlerinde polisin attığı gaz 

bombasının sağ gözüne isabet etmesi üzerine yaralanan A.T. (14) Cizre Devlet 

Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk 

edildi. A.T'nin babası Ramazan T, çoğunun sağ göz kemiklerinde kırılma olduğu ve gözünün 

aldığı darbeden dolayı patladığını kaydetti. Çocuğunun sağ gözünün görme yetisini 

kaybettiğini aktaran Ramazan T, çocuğunun ameliyata alındığını, bu ameliyatın ardından ise 

oğlunun ikinci kez ameliyat edileceğini söyledi. (24.04.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yürüyüĢ düzenleyen gruba, polis sert 

bir Ģekilde gaz bombaları ile müdahale etti. Gençlerin, polis müdahalesine taĢlarla karĢılık 

vermesi üzerine çatıĢma çıktı. Müdahalede polisin, sağa sola ve evlere rasgele gaz bombası 

atması ile mahalle bir anda savaĢ alanına döndü. Olaylar sırasında polisin attığı gaz 

bombasının kapsülü, evinin önünde bekleyen 7 yaĢındaki BarıĢ Behem isimli çocuğun sırtına 

isabet etti. Yaralanan çocuğa müdahale evinde yapılırken, çatıĢma gecenin geç saatlerine 

kadar devam etti. (17.06.2013/DĠHA) 

 

*1997 doğumlu, Bingöl'ün Solhan ilçesi HazarĢah köyü nüfusuna kayıtlı E.A. isimli kız 

çocuğuna 5 uzman çavuĢ tarafından 2011 yılından itibaren farklı tarihlerde cinsel istismarda 

ve tecavüzde bulunulduğu iddia edildi. Konuya iliĢkin suç duyurusunda bulunan E.A, bu 

kiĢilerin yargılanmasını istedi. E.A 25 Mayıs tarihinde Bingöl Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na 

verdiği ifadede, henüz 14 yaĢında iken askeri görevli Yusuf A. tarafından kandırılıp cinsel 

istismara uğradığını, 2011 ve 2013 yılları arasında Yusuf A.'ın arkadaĢları, Ġlker Y, Mustafa 

T, Mevlüt K. ve Serdal K. ile Hakkı adlı askerler tarafından defalarca cinsel istismar ve 

tecavüze uğradığını söyledi. Savcılığa yansıyan olayda E.A. ifadesinde Mevlit K. ve Hakkı 

isimli kiĢilerle kendi rızasıyla birlikte olduğunu, bu kiĢilerin kendisinin 18 yaĢından küçük 

olduğunu bildiğini ve kendisine evlenme vaadinde bulunduklarını belirterek, davacı oldu. fade 

tutanağında eğitimci bilirkiĢi E.A'nın, yaĢına ve geliĢim özelliklerine uygun samimi 

beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Olayın bütünü etkilemeyecek boyutu olan kısmı 

çeliĢkiler yaĢadığı travma ve aradan geçen süreden kaynaklanmaktadır. YaĢı, görünümü ve 

konuĢmaları da yaĢını göstermektedir" deniliyor. E.A'nın avukatı Canan Çakabay, olayda ismi 

geçen askerlerden 4'ünün mahkemece tutuklandığını, ancak bir üst mahkemeye yapılan itiraz 

üzerine serbest bırakıldıklarını söyledi. Çakabay, "Dosyaya gizlilik kararı konduğundan 

dolayı soruĢturmanın Ģuanda ne aĢamada olduğu konusunda bilgi sahibi değiliz" dedi. 

(18.06.2013/DĠHA) 
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*Van'da Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Van Devlet Tiyatrosu bahçesinde sabah 

saatlerinde 13-16 yaĢlarında 5 çocuğun polisler tarafından darp edilerek, gözaltına alındığı 

iddia edildi. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, Van Devlet Tiyatrosu'nun bahçesinde 

ağaçların gölgesinde uzanan çocukların polisler tarafından kaldırılarak, yüzlerinin duvara 

dayandırıldığı ve darp edildiği, darp edilen çocuklardan birinin burnunun kırıldığı belirtildi. 

Darp edilen çocukların yaka paça gözaltına alındığı bildirildi. (05.07.2013 / Tihv.org.tr / 

Baskalenews.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde 23 Nisan akĢamı polis aracının ezerek ağır 

yaraladığı ve 4 ay süren tedavinin ardından 26 Ağustos‟ta yaĢamını yitiren 17 yaĢındaki Sinan 

Saltıkalp isimli genç için, Nusaybin ve Yasef caddeleri üzerinde protesto gösterisi 

düzenlemek isteyen gençlere, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 

Polisin müdahalesine gençlerin de karĢılık vermesi üzerine çıkan çatıĢmalarda 9 yaĢındaki 

Mehmet Dadak, polisin attığı gaz bombasının karnına isabet etmesiyle yaralandı. Polisin 

rastgele gaz bombası kullanımında bulunduğu müdahalede, evinin damında bulunduğu sırada 

gaz bombası kapsülünün baĢına isabet etmesi sonucu 65 yaĢındaki Fatma ġimĢeker isimli 

kadının da yaralandığı öğrenildi. (27.08.2013 / DĠHA) 

 

*Van'da kutlanan 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü mitingi sonrası, merkeze bağlı Hacıbekir 

(Xaçort) Mahallesi'nde polisin müdahalesi gerçekleĢti. TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla 

tazyikli su ve gaz bombasının kullanıldığı polis müdahalesine gençlerinde karĢılık vermesi ile 

birlikte çatıĢma çıktı. Olaylar sırasında biri ağır 4 genç yaralanırken, çocuk oldukları 

belirlenen 9 kiĢinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Müdahalede mahalle esnafı da polisin 

Ģiddetine maruz kalırken, iĢyerinde hasar oluĢan Ġsmail Haskanlı adlı esnaf, polise tepki 

gösterirken TOMA'ların tazyikli su sıkması ile kırılan iĢyerinin camlarının yüzüne isabet 

etmesi sonucu yaralandı. Markete giden 8 yaĢındaki Evin Eren, polisin sıktığı tazyikli suyun 

isabet etmesi sonucu yaralandı. Eren isimli kız çocuğunun çenesi ciddi oranda zedelenirken, 

yedi diĢinin de kırıldığı öğrenildi. (02.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'de Mardin Bagok Dağı'ndaki HPG militanlarına ait mezarlığın askerler tarafından 

tahrip edilmesini protesto eden gençlere polis müdahale etti. Yeni Mahalle yolunda gençler 

bir araya gelirken, olaya müdahale etmek üzere Bulak Mahallesi'nden geçen polis 

panzerinden bu sırada Arafat Tunç isimli yurttaĢın evinin camlarına tazyikli su sıkıldı. Suyun 

basıncıyla evin camları kırılırken, olay sırasında camın önünde duran 4 yaĢındaki H. Tunç 

yaralandı. (12.09.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde demiryolu mevkiinde 28 Kasım tarihinde polislerce gözaltına 

alınan S.A. (13), darp edildiğini ifade etti. S.A. adlı çocuk arkadaĢlarıyla oyun oynarken polis 

aracının kendilerine doğru geldiğini ve korkarak kaçmaya baĢladıklarını söyleyerek, "Beni 

yakalayıp polis arabasının içine koydular. Beni tenha bir yere götürdüler ve birbirlerine 

'Burası uygundur' deyip beni dövemeye baĢladılar. Önce bir polis, sonra da 3 polis birden 

dövdü" dedi.  (30.11.2013 / DĠHA / Mardinarena.com) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerinin açtığı ateĢ sonucu Mehmet ReĢit ĠĢbilir ve 

Veysel ĠĢbilir'in katledilmesini, Diyarbakır'da yürüyüĢle protesto eden yurttaĢlara polis gaz 

bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  Rastgele atılan gazdan çok sayıda yurttaĢ 

etkilendi. Bayındırlık Caddesi'nde ise evlere polisin gaz bombası attığı görüldü. Bir eve isabet 

eden gaz bombası nedeniyle 1 yaĢındaki ismi öğrenilemeyen bebek boğulma tehlikesi geçirdi. 

(08.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Oslo Oteli önünde gençlerin protesto gösterisine polisin 

müdahele etmesiyle baĢlayan olaylarda Ö.K. (12) ve S.D. (16) isimli 2 çocuğun yaralandığı 

http://mardinarena.com/
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belirtildi. Yüzüne gaz bombası isabet eden S.D'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan 

ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Vücudunun 

çeĢitli yerlerine isabet eden gaz bombası kapsülleriyle yaralandığı belirtilen Ö.K'nin ise 

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tadavi altına alındı. (23.12.2013 / DĠHA) Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi (YYÜ) Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan S.D. sağ gözünü 

kaybetti. D‟nin yüzünün komple yandığı ve diğer gözünün de görme yetisini kaybedebileceği 

belirtildi. (24.12.2013 / DĠHA) 
 

 

 

ĠġKENCE YASAĞI 

 
ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ 

ve CEZALANDIRMA 
 

-Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 

*23.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vedat Deniz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“23.01.2013 tarihinde saat 14.45 sularında arkadaĢlarım ile Bağlar ilçesi 500. Sokakta 

bulunan Esentepe Sitesinin içinde iken 21 A 4658 plakalı polis aracı yanımızda durdu. Aracın 

içinde 5 kiĢi vardı. Ben ve arkadaĢlarımdan kimliklerimizi istediler. Ġsminin Murat olduğunu 

söyleyen polis memuru, bize hitaben “hepiniz torbacısınız, esrar satıyorsunuz, sizi içeri 

alacağım” Ģeklinde beyanlarda bulundu. Ben de kendisine Konya/Bozkır‟da askerlik 

yaptığımı ve hava değiĢimine geldiğimi söyleyince bana hitaben “askersen bana ne” diyerek 

üzerime doğru gelmeye baĢladı. Bana 8-10 tokat atınca ben de onun darbelerinden kendimi 

korumak amacı ile hafifçe ittim. Bana karĢı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulundu. 

Diğer polis memurları yanıma gelerek, Murat isimli polis memurunun 1 ay önce oğlu 

kaybettiğini ve ondan kaynaklı olarak bu kadar agresif davrandığını söylediler. Ben de üzüntü 

duyduğumu ama vatandaĢa bu Ģekilde keyfi davranma hakkının olmadığını belirttim. Bunun 

üzerine Murat isimli polis bana “istediğin yere Ģikâyet edebilirsin” dedi. Yanımda bulunan 

arkadaĢlarım olaya tanıklık edebileceklerdir. Savcılıkta gerekli görüldüğü takdirde 

tarafımdan tanık olarak hazır edileceklerdir. Bana yönelik yapılan bu haksızlığın giderilmesi 

için bu Ģahısların bulunup yargılanmaları ayrıca olay yerine yakın mobese veya herhangi bir 

kamera kaydının olup olmadığının tespiti ile birlikte, ilgili kayıtlardan kendisini Murat olarak 

tanıtan polis memurunun bana yönelik olarak gerçekleĢtirdiği kötü muamele, darp, hakaret 

eylemlerinin tespitinin yapılmasını ve hakkında yasal iĢlemlerin baĢlatılmasını talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Veysi Ġlan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“20.01.2013 tarihinse ben ve 3 arkadaĢım ile birlikte Hematoloji Bölümünde nöbetçi olarak 

kaldık. AkĢam saat 20.30 sıralarında yoğun bakımda bulunan ve 82 yaĢında olarak tahmin 

ettiğim hastalarını ziyarete gelen 5 kiĢilik bir grup yoğun bakım ünitesine girip akrabalarını 

ziyaret etmek istediklerini belirttiler. Bizlerde hastanın durumunun kritik olduğunu ve fazla 

kalmamaları Ģartıyla kendilerine izin verdik. Bu grup içerde fazla kalınca Emrullah 

arkadaĢımız bu gruba hitaben hastanın ateĢinin yüksek olduğunu bu nedenle kan 

takamadığını bütün bunlardan kaynaklı kliniği terk etmelerini söyledi. Ancak gruptan olumlu 

bir yanıt gelmeyince hemĢire olan Gülay arkadaĢımız onları dıĢarı çıkarmaya çalıĢtı. Bu grup 

çıkmak istemeyince Gülay hemĢire güvenliği çağıracağını söyledi. Güvenliği çağıracağını 

söyleyen hemĢireye daha çok sinirlenip “Güvenlikte biziz, poliste biziz, kimse bize bir Ģey 

yapamaz, sizi buradan süreriz, siz kim oluyorsunuz diye” tehdit ettiler. O sırada grupta 

bulunan ve kendini ben polisim diye tanıtan Ģahıs Gülay hemĢireyi saçından tutup, saldırdı. 

Ben araya girdiğimde bana da hakaret etmeye baĢladılar. Diğer masada bulunan Rabia 

hemĢireye saldırmaya baĢladılar. Rabia hemĢirenin saçından tutup, duvara vuruyorlardı. 

Daha sonra Rabia hemĢireyi aralarından alıp, baĢka bir odaya götürüp kapıyı kapattı. 
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Kendini polis olarak tanıtan Ģahıs elini kapının camına vurarak kırılmasına neden oldu. 

Kırılan cam parçaları benim yüzümü yaraladı. Kanlar içinde olmamıza rağmen hala tekme 

tokat vurmaya devam ediyorlardı. Rabia hemĢire astım hastasıdır. BaĢından aldığı darbelerin 

etkisiyle Ģoka girip travma yaĢadı. Bütün yaĢanılan bu haksız olaylardan dolayı Ģahıslardan 

Ģikâyetçi ve davacıyız. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde akĢam saatlerinde mahallede akrep tipi zırhlı 

araçlarla dolaĢan polislere çocuklar taĢ attı. Bunun üzerine polis rastgele çok sayıda gaz 

bombası kullandı. Polisin attığı gaz bombalarından biri evinin önünde oturan 16 yaĢındaki 

zihinsel engelli Murat Aksoy isimli çocuğun ayağına isabet etti. Ailesi tarafından Cizre Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy'un, ayağının kırıldığı tespit edildi. Ayağı alçıya alınan 

Aksoy'un Ģimdilik ortopedi bölümünde tedavi altında tutulduğu, yarın ise kırılan ayağının 

ameliyat edileceği öğrenildi. (30.01.2013/DĠHA) 
 

*20.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Turan Tuncel, Ģu beyanlarda 

bulundu; “Gece 23.00 sıralarında iĢten eve giderken polisler tarafından durduruldum,  

ehliyetim soruldu. Ehliyetimin olmadığını söyledim ve polisin ceza kesmesine itiraz etmedim. 

Olayı ağabeyime anlatmaya çalıĢırken, 5-6 polis birden yakama yapıĢtı, sonrada beni alıp 

arabaya koydular. Ve yanımdaki kardeĢimi de yere yatırdılar. Arabanın içinde beni ve 

kardeĢimi dövdüler. Bana üst üste yumruklar attılar. Bizi 10 Nisan Polis karakoluna 

götürdüler, orada da karakol amiri beni tehdit etti. Daha sonra beni hastaneye götürdüler. 

Sağ elimin bir parmağı kırılmıĢtı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, davacıyım. Konu ile 

ilgili Ģubenizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Batman Ģubesi) 

 

*Mardin'in Derik ilçesinde yaĢayan ve Azadiya Welat ile Özgür Gündem gazetelerinin 

dağıtımını yapan Nizamettin Yılmaz ile 2 aylık hamile eĢi Yasemin Yılmaz, 5 Mart'ta 

gözaltına alındı. 2 aylık hamile olan Yasemin Yılmaz'ın emniyette gözaltındayken düĢük 

yaptığı ortaya çıktı. 6 Mart akĢamı gözaltında tutulduğu Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde 

düĢük yapan Yılmaz, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DüĢük yapma nedeni 

öğrenilemeyen Yılmaz'ın bir süre sonra tekrar Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği 

bildirildi. Yasemin Yılmaz daha önce de defalarca gözaltına alındığı ve gözaltında darp 

edildiği öğrenildi. (08.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisi M.K. 

12 ġubat günü üniversitede bir tiyatro oyununda Cumartesi Anneleri rolünde oynadığı için 

Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından hakkında soruĢturma açıldı. M.K. soruĢturma 

kapsamında 27 ġubat günü Kars Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ġube'ye ifade vermeye 

gitti. ġubede M.K.'nin çırılçıplak soyunmak zorunda bırakılarak, cinsel tacize uğradığı, tehdit 

edildiği ve küçük düĢürüldüğü iddia edildi. Konu ile ilgili bilgi veren M.K.'nin avukatı BiĢar 

Abdi Alınak, " Müvekkilim Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf 

öğrencisidir. 26.02.2013 günü kendilerini Terörle Mücadele ġubesi'nde polis olarak tanıtan 

Ģahıslar müvekkilime ifadesinin olduğunu ve bu nedenle Ģubeye gelmesi gerektiğini 

söylemiĢlerdir. Müvekkilim aynı soruĢturma kapsamında ifadesi alınacak Uğur AĢit isimli 

arkadaĢıyla 27.02.2013 günü ifade vermek için TEM Ģubeye saat 12.00 sularında gitmiĢtir. 

TEM Ģubede ifadesi alınmak üzere bekleyen müvekkilimin yanına gelen ismini bilmediği 

ancak teĢhis edebilecek kadar yakından gördüğü polis memuru kendisine bağırarak, 'Beni 

tanıdın mı? Hani geçen sene evini basmıĢtım ya senin. Sen dün yanına gelen arkadaĢlara da 

artistlik yapmıĢsın senle görüĢürüz' diye tehdit ettikten sonra cevap vermesine bile izin 

vermeden orada bulunan kadın polis memuruna bunun üstünü arayın diyerek müvekkilimi 

götürmesini istemiĢtir. Skandal nitelikte olan olaylar da bundan sonra baĢlamıĢtır. Üst araması 

yapacak olan kadın polis memuru Müvekkilime tamamen soyunması gerektiğini söylemiĢtir. 

Müvekkilim soyunmayacağını bunun kanuna aykırı olduğunu söylemesine rağmen polis 
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memuru 'biz savcı beyin ve amirimizin emrini yerine getiriyoruz ilgili tüm mercilerin bu 

olaydan haberi var, soyunmazsan zor kullanmak durumunda kalacağım çabuk soyun' diyerek 

müvekkilimi tehdit etmiĢ ve üzerinde sadece iç çamaĢırları kalacak Ģekilde soyundurmuĢtur. 

Bu yetmezmiĢ gibi müvekkilime mahrem yerlerine de bakması gerektiğini söyleyen Polis 

memuru müvekkilimden iç çamaĢırlarını indirmesini içinde bir Ģeyler çıkartıyormuĢ gibi 

çamaĢırlarını silkelemesini söylemiĢtir. Ve müvekkilim de bunu yapmak zorunda kalmıĢtır.  

Müvekkilim uğradığı iĢkence ve tehditlerin Ģokunu üzerinden atamamıĢken asıl Ģoku ifadesi 

alınırken yaĢamıĢtır. Çünkü ifade alınan oda üst aramasının yapıldığı odaydı ve bu odada 

bilgisayarın olduğu tarafta bir kamera vardı. Yani müvekkilim çırılçıplak soyundurulduğunda 

odada bir adet kamera kendisini çekiyordu. Ġnsanlık dıĢı muameleyle karĢı karĢıya kalan 

müvekkilim ağır bir travma ve ruhsal çöküntü içerisindedir. Müvekkilim TEM Ģubeye girdiği 

andan itibaren tehdit edilmiĢ zor kullanılarak içinde bir kameranın olduğu bir odada 

çırılçıplak soyundurularak iĢkenceye maruz bırakılmıĢtır" dedi.  Alınak, Kars Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'na dilekçe ile polisler hakkında "Görevi kötüye kullanma, tehdit, cinsel taciz" 

gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını, söz konusu suç duyurusu dilekçesini ĠçiĢleri 

Bakanlığı, Kars Valiliği ve Adalet Bakanlığı'na da göndereceklerini belirtti. (07.03.2013 

/ DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*04.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Necim EĢen, Ģu beyanlarda bulundu: “ Benim 

yeğenim olan Mesut EĢen ve Babası Ġsmail Hakkı EĢen, 03.04.2013 tarihinde Bismil Metem 

Lisesinde okuyan yeğenim Mazlum EġEN ve kardeĢleri ile ilgili okul yönetiminin talebi 

doğrultusunda müdür ile konuĢmaya gittiklerinde okulun içinde polislerin bazı öğrencileri 

dövdüğünü görünce yeğenim tarafından olay cep telefonu ile kaydedilmek istenmiĢtir. 15-20 

kiĢilik polis tarafından feci Ģekilde darp edilmiĢ ve Bismil emniyet müdürlüğüne 

götürülmüĢtür. Orada da 5 polis tarafından alındıkları bir odada çok feci bir Ģekilde darp 

edilmiĢtir. Yeğenim Mesut EġEN gördüğü iĢkencelerden dolayı önce Bismil devlet hastanesine 

oradan da Dicle Üniversitesi hastanesi acil servisine kaldırılmıĢtır. Mesut EġEN Ģuanda 

yoğun bakımda burnu kırık, sırtında morluklar ve vücudunun değiĢik yerlerinde bulunan 

morluklar içinde tedavi görmektedir. Yeğenim ile beraber okula giden kardeĢim ve diğer 3 

yeğenim Ģuanda Bismil emniyet müdürlüğünde gözaltına alınmıĢtır. Ben bu konu ile ilgili 

olarak savcılığınıza gelip ayrıntılı ifade vereceğim. Ancak delillerin kaybolmaması için; 

Öncelikle Ģuan Dicle üniversitesi hastanesi acil bölümü yoğun bakımında tedavi gören Mesut 

EġEN‟ nin tam teĢekküllü bir hastanede iĢkence izlerinin tespitinin yapılmasını, Olaya 

karıĢan polis memurlarının derhal soruĢturmadan el çektirilerek açığa alınmasını, Olaya 

karıĢmamıĢ diğer emniyet birimlerince; Olayın meydana geldiği okul ve çevresinde bulunan 

mobese kamera görüntülerinin koruma altına alınmasını, Bismil emniyet müdürlüğünde 

bulunan tüm kamera görüntülerinin koruma altına alınmasını, Polisler tarafından darp edilen 

diğer insanların ve olayın meydana geldiği okulda bulunan ve olayı gören öğretmen ve 

öğrencilerinin görgülerine baĢvurulmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*06.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdullah Tarhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben kendime ait ford transit pikapla köylerde seyyar satıcılık yapıyorum. 04.06.2013 

tarihinde saat 21.00 sularında Eğil‟den Diyarbakır‟a doğru gelirken Eğil‟den 20-25 km 

çıktıktan sonra Diyarbakır tarafından gelen Cornet araba beni geçtiği gibi geri dönüp beni 

durdurdu. Ben durdum ve içinden 3 kiĢi çıktı. Bunlardan 2‟si sakallı, biri uzun boylu olan 

Ģahıslar dur ihtarında bulunarak durmamı istediler ve bende durdum. Kapı açıp, yakamdan 

tutarak çekip yere attılar ve durmadan bana hiçbir Ģey sormadan dövmeye baĢladılar. Ben 

Allah için ne yapıyorsunuz, ne suçum var, dövüyorsunuz dememe rağmen dövmeye devam 

ettiler. Ġki kez biber gazı gözümü sıktılar. Ben kendimi kaybettim. Sonra beni aracıma 

bindirerek yanıma da birini koydular. Beni Eğil polis karakoluna getirdiler. Bana polis 

karakolunda da sürekli sert konuĢup ayrı bir odaya alarak tekme tokat dövmeye devam ettiler. 

Beni saat 11.00 sularında Eğil devlet hastanesine götürdüler. Doktora gittiğimizde 

üzerimdeki gömlek kan içinde ve yırtılmıĢ vaziyetteydi. Doktor muayene etti. Kendisine de her 
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Ģeyi anlattım. Hastaneden sonra tekrar karakola getirdiler ve orada da hakaretlerine devam 

ettiler. Kendilerine sizde vicdan, merhamet yok mu? Dedim. Uzun boylu olan polis memuru 

bana gerekirse Ģalvar giyer keleĢimi alır her yere giderim, her Ģeyi yaparım, dedi. YaklaĢık 

saat 01.00‟de bıraktılar. O halimle de arabamın içindeki eĢyaları dağıttılar. Hiçbir Ģey 

olmadığını söylediğim halde arabayı dağıtarak aramaya devam ettiler. Adli sicil kaydım temiz 

çıktığı için salıverdiler. O halimle arabamı alıp Dicle‟ye doğru gittim, gidinceye kadar sıkılan 

biber gazı etkisiyle zor bela varabildim. Oradan Dicle Devlet Hastanesine gittim. Gözlerim 

çok yanıyordu ve orada biraz müdahale ettiler. Sonra arabama binerek eve doğru yola 

koyuldum. 05.06.2013 tarihinde Dicle Cumhuriyet BaĢsavcılığına baĢvuruda bulundum. Savcı 

beni Dicle Devlet Hastanesine sevk etti. Hiçbir suçum olmadan hakaret edip kaba dayağa 

maruz bırakan polislerden davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

   

*21.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Recep Demir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“20.06.2013 tarihinde saat 10.30 civarında Urfa Kapı Semtinde sivil kiĢiler benden kimlik 

istedi. Sivil olduklarını anlamadığım için bende onlardan kimlik istedim. Bana bağırıp 

hakaret etmeye baĢladılar. Resmi polisler gelince kimlik verdim. GBT‟ye vurunca daha önce 

örgüt propagandası yaptığıma dair mahkememin olduğunu öğrenince karga tulumba beni 

arabaya bindirdiler. Arabada polis karakoluna gidinceye kadar darp edildim. Karakolda 

yanılmıyorsam beni üst kata çıkardılar. Orada da beni darp edip küfürler ediyorlardı. 

YaklaĢık bir saat sonra beni hastaneye götüreceklerken polisin biri copla da vuralım dedi. 

Orada bulunan sivil bir polis copla vurursak iz kalır baĢımızı ağartır dedi. Onu hastaneye 

götürün ve devlet hastanesine gittim. Doktoru görmeden iĢlemlerim yapılıp beni tekrar 

karakola getirdiler. YaklaĢık 2 saat kelepçeli bekletildikten sonra kelepçeyi açıp beni yarım 

saat beklettikten sonra ifademi almak için ifade odasına götürdüler. Aldığım darbeler sonucu 

baĢım dönüyordu. Ġfademi verdim ama aldığım darbeler nedeniyle nasıl bir ifade verdiğimi 

tam olarak hatırlamıyorum. Karakolda bırakıldıktan sonra yürüyemiyordum. Ağabeyimi 

arayarak beni karakoldan alması için kendisiyle telefonla konuĢtum. Ancak iyi olmadığım için 

hemen bir taksi tutup eve doğru yola koyuldum. Eve vardığım gibi hemen Özel Seyrantepe 

Hastanesine gittim. Darp edildiğime dair rapor verildi. Ancak raporu bana vermediler. Dava 

açılınca Savcılığa göndeririz dediler. Bu arada darp olayında polisin hastaneye gelip ifademi 

alması gerekirken gelmediler. Ayrıca bu olayı basınla da paylaĢtım. Beni darp eden 

polislerden davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)      
  

*Urfa'nın Akçakale ilçesinde oturan Suruç nüfusuna kayıtlı Müslüm BarıĢ adlı yurttaĢ, taziye 

amaçlı gittiği Rojava'nın Kobani kentinden dönerken Kaya Hudut Karakolu askerleri 

tarafından fark edilip tarandığını, akabinde gözaltına alınıp iĢkenceye tabi tutulduğunu ve 

gözleri bağlanarak MürĢitpınar Sınır Kapısı'ndan "ÖSO güçleri tarafından öldürülme" 

maksadıyla sınırın diğer tarafına atıldığını iddia etti. 10 Haziran'da taziye amaçlı Rojava'ya 

geçtiğini söyleyen BarıĢ, "Rojava tarafından akĢam 21.00 sularında geçtim. Dur ikazında 

bulundular. Ben de yattım. AteĢ açtılar, yere yattım ve o Ģekilde beni yakaladılar. Elimde 

herhangi bir kaçak, bir silah, hiçbir Ģey yoktu. Termal kamerada bu tespitlidir zaten. Kendileri 

de söylediler" dedi.ĠĢkencelere tabi tutulduğunu iddia eden BarıĢ, "Yakaladıkları anda beni 

linç ettiler. 6 saat beni tekme ve dipçiklerle dövüyorlardı. Beni çamura sürdüler. Suya 

sürdüler. Beni çeĢitli iĢkencelerden geçirdiler. Küfrettiler. Cebimdeki parayı gasp ettiler. Cep 

telefonumu gasp ettiler. Cebimdeki kalemi, hatta kırık bir tarak vardı onu bile aldılar. Paramı 

aldılar" iddialarında bulundu. Tüm bunları yapanın Uzman ÇavuĢ olduğunu söyleyen BarıĢ, 

daha sonra YüzbaĢı'nın geldiğini belirterek, Ģunları anlattı: "Ondan sonra beni MürĢitpınar 

Kapısı'na götürdüler. Beni Rojava tarafına attılar. Kendi aralarında da konuĢtular. Gözlerim 

bağlıydı. Ellerim kelepçeliydi. Dediler ki; 'Suriye tarafına bunu atalım. Muhalifler bunu 

öldürsün.' Savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Davacıyım. UzlaĢmayı da kabul etmiyorum. 

Yasal haklarım neyse onun peĢindeyim. Elimde darp raporu da var."BarıĢ, Rojava'dan geri 
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dönmek için ikinci kez geldiği MürĢitpınar Kapısı'nda "Kaçak yollarla sınır ihlali" yaptığı 

gerekçesi ile Bin TL para cezası ödediğini belirtirken, BarıĢ'ın ağabeyi Abdulkadir BarıĢ ise, 

Akçakale Polis Merkezi Amirliği'ne suç duyurusunda bulundu. (26.06.2013/DĠHA) 
 

*16.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ömer ġenyit, Ģu beyanlarda bulundu: 

“14.07.2013 tarihinde saat 21.30 sularında Diyarbakır ilinin Ġskan evleri semtinde bulunan 

Shell Petrol Ġstasyonunun önünde her iki tarafında akrabam olduğu bir grup kavga ediyordu. 

Ben ve akrabam olan Ömer Tekin‟de kavgayı yatıĢtırmak için olayın olduğu yere gittik. O 

esnada polisler de olay yerine geldi ve ellerindeki biber gazını herkese sıkmaya baĢladı. Ben 

ve Ömer biber gazından etkilendiğimiz için oradan uzaklaĢmaya baĢladık. Biz uzaklaĢtığımız 

esnada polisler bizi Bağlar semtinde bulunan yanık KöĢk civarında yakaladı. Hiçbir Ģey 

sormadan sorgusuz-sualsiz, yumruk ve tekme atmak suretiyle ayrıca silah kabzasıyla darp 

etmeye baĢladılar. Beni 10 dakika boyunca böyle dövdüler. ArkadaĢım Ömer ile birlikte 10 

Nisan Karakoluna götürüldük. 10 Nisan Karakoluna gittiğimiz gibi beni soymaya ve ıslak 

hortum ile dövmeye baĢladılar. Sonradan karanlık depo gibi bir alanda ters kelepçe yapmak 

sureti ile beni tavana astılar. Vücudum morarmıĢtı. Askıdan indirdikten sonra su döküp 

ayılttılar. Hortumla dövmeye devam ettiler. Anneme ve kız kardeĢime yönelik küfür içeren 

hakaretlerde bulundular. Bu iĢlem 5 polis tarafından gerçekleĢtirildi. Karakolda 6 saat 

kaldıktan sonra beni ve Ömer‟i hastaneye götürdüler. Hastane dönüĢünde bizi darp etmeye 

deva ettiler. Polislerin bize uyguladığı bu insanlık dıĢı muamelenin iĢkence suçunu 

oluĢturduğu aĢikârdır. Beni ve arkadaĢım Ömer‟i orantısız güç kullanmak sureti ile gözaltına 

alan, biber gazı sıkan, gözaltı biriminde çeĢitli yöntemlerle iĢkence yapan görevlilerin tespiti 

ile haklarında yasal iĢlem baĢlatılmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*16.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ömer Tekin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“14.07.2013 tarihinde saat 21.30 sularında Diyarbakır ilinin Ġskan evleri semtinde bulunan 

Shell Petrol Ġstasyonunun önünde her iki tarafında akrabam olduğu bir grup kavga ediyordu. 

Ben ve akrabam olan Ömer ġenyit‟de kavgayı yatıĢtırmak için olayın olduğu yere gittik. O 

esnada polisler de olay yerine geldi ve ellerindeki biber gazını herkese sıkmaya baĢladı. Ben 

ve Ömer biber gazından etkilendiğimiz için oradan uzaklaĢmaya baĢladık. Biz uzaklaĢtığımız 

esnada polisler bizi Bağlar semtinde bulunan yanık KöĢk civarında yakaladı. Hiçbir Ģey 

sormadan sorgusuz-sualsiz, yumruk ve tekme atmak suretiyle ayrıca silah kabzasıyla darp 

etmeye baĢladılar. Beni 10 dakika boyunca böyle dövdüler. ArkadaĢım Ömer ile birlikte 10 

Nisan Karakoluna götürüldük. 10 Nisan Karakoluna gittiğimiz gibi beni soymaya ve ıslak 

hortum ile dövmeye baĢladılar. Sonradan karanlık depo gibi bir alanda ters kelepçe yapmak 

sureti ile beni tavana astılar. Vücudum morarmıĢtı. Askıdan indirdikten sonra su döküp 

ayılttılar. Hortumla dövmeye devam ettiler. Anneme ve kız kardeĢime yönelik küfür içeren 

hakaretlerde bulundular. Bu iĢlem 5 polis tarafından gerçekleĢtirildi. Karakolda 6 saat 

kaldıktan sonra beni ve Ömer‟i hastaneye götürdüler. Hastane dönüĢünde bizi darp etmeye 

deva ettiler. Polislerin bize uyguladığı bu insanlık dıĢı muamelenin iĢkence suçunu 

oluĢturduğu aĢikârdır. Beni ve arkadaĢım Ömer‟i orantısız güç kullanmak sureti ile gözaltına 

alan, biber gazı sıkan, gözaltı biriminde çeĢitli yöntemlerle iĢkence yapan görevlilerin tespiti 

ile haklarında yasal iĢlem baĢlatılmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde çalıĢtığı oto yıkama iĢyerine gelen polislerin kendisine 

kimlik sorduğunu belirten Cemal IĢık, kimliği üzerinde olmadığı için polisler tarafından 2 

kardeĢi ile birlikte 2 Nisan Polis Karakolu'na götürülerek saatlerce kardeĢleri ile birlikte 

iĢkenceye uğradığını iddia eden Cemal IĢık, polisler hakkında suç duyurusunda 

bulundu. (24.07.2013 / ANF) 
 

*Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu köyünde yaĢayan Mehmet Ali Bingöl (36) isimli 

yurttaĢ, 17 Eylül'de sabaha karĢı evinin önüne çıktığı sırada yanına hızla yaklaĢan askerler 

tarafından darp edildiği iddia etti. Askerlerden birinin arkadan kalın bir cisimle kafasına 
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vurduğunu, bayıldığını ve daha sonra baygın halde Soğuksu Jandarma Karakolu'na 

götürüldüğünü söyledi. Bingöl götürüldüğü karakolda yaĢadıklarını Ģöyle anlattı: "Karakolda 

ayıldıktan sonra ayaklarıma da tahta ve kalaslarla vurulduğunu gördüm. Ayaklarım halen yara 

bere içerisindeydi. Kafama çelik dikiĢ atıldı. Hayati tehlike atlattım. Bana karakolda çok kötü 

davrandılar. Ana avrat sinkaflı küfür ettiler. Telefonum da halen kendilerinde" dedi. 3 saat 

tutulduğu karakolda gördüğü iĢkenceden dolayı kafasına 16 dikiĢ atıldığını söyleyen Bingöl, 

Çaldıran Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na kendisine iĢkence yapanlar hakkında suç duyurusunda 

bulundu.  (28.09.2013 / Ozgur-gundem.com / Tihv.org.tr) 

 

*Van'dan Iğdır‟a seyahat etmekte olan BDP ErciĢ Ġlçe Örgütü üyesi Metin Tokay, BDP Köy 

Komisyonu üyesi Tekin Hezer ve BDP Gençlik Meclisi çalıĢanı Harun Yıldız adlı yurttaĢlar, 

Van‟ın Muradiye ilçesinde polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. Ardından 

Muradiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen BDP‟lilerden Tekin Hezer, burada uzun süredir 

kardeĢi kayıp olan Özcan Çelik isimli bir Ģahıs tarafından polislerin kıĢkırtmasıyla bıçaklı 

saldırıya maruz kaldı. (23.10.2013 / DĠHA / Baskalenews.com) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde demiryolu mevkiinde 28 Kasım tarihinde polislerce gözaltına 

alınan S.A. (13), darp edildiğini ifade etti. S.A. adlı çocuk arkadaĢlarıyla oyun oynarken polis 

aracının kendilerine doğru geldiğini ve korkarak kaçmaya baĢladıklarını söyleyerek, "Beni 

yakalayıp polis arabasının içine koydular. Beni tenha bir yere götürdüler ve birbirlerine 

'Burası uygundur' deyip beni dövemeye baĢladılar. Önce bir polis, sonra da 3 polis birden 

dövdü" dedi.  (30.11.2013 / DĠHA / Mardinarena.com) 
 

*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesine bağlı YeĢilova (Navberojan) köyü sakinleri tarafından asker 

baskısına karĢı 10 gün önce askeri karakol önünde baĢlatılan yol kapatma eylemine askerler 

gaz bombalarıyla müdahale etti. Yol kapatma eylemi nedeniyle erzak gitmeyen karakollara 

çözüm arayan yetkililerin, yeni güzergâhlar için bölgeye gönderdiği 3 iĢ makinesine 

yurttaĢların engel olması üzerine asker halka gaz bombaları ile müdahalede bulundu. 

Gözaltına alınan Muhyettin Kaya isimli yurttaĢın nizamiye içinde askerler tarafından darp 

edildiği, bunun üzerine Kaya'nın babası Bekir Kaya ve kardeĢi Sadık Kaya‟nın da gittikleri 

karakolda askerler tarafından darp edildiği iddia edildi. (30.12.2013 / Birgun.net / 

Evrensel.net) 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 yurttaĢın polis kurĢunuyla katledilmesinin ardından Kars 

Kafkas Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen eyleme polisin müdahale etmesi sonucu 

çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıĢtı. 11 Aralık'ta adliyeye sevk edilen öğrencilerden 11'i 

tutuklandı. Öğrenciler gözaltında, mahkemede ve cezaevinde yaĢadıkları hak ihlallerine 

iliĢkin ĠHD Erzurum ġubesi'ne mektup gönderdi. Mektupta öğrenciler, epilepsi hastası 

Abdullah Türfent'in, polisler tarafından darp edilmesi nedeniyle nöbet geçirdiğini ve bu 

duruma rağmen dakikalarca kar üstünde bırakıldığını 

 

 
- Köy Korucuları Tarafından Yapılan ĠĢkence ve Kötü Muamele  

*Hakkari‟nin ġemdinli Ġlçesinde Tuğlu (Tuyi) köyüne gitmekte olan Enver Kırmızıgül, 18 

Temmuz akĢam saatlerinde bir grup korucu tarafından yolunun kesilerek kendisinden para 

talep ettiğini, parasını vermek istemeyince de dövülerek darp edildiğini iddia etti. (19.07.2013 

/ DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 
 

-Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 

*06.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Berivan Tatlı, Ģu beyanlarda 

bulundu; “Batman merkez Güney kent mah.3150 sokak no 12. ikamet etmekteyim. Gece saat 

05:30‟da Özel Tim ve terörle mücadele ekipleri kapımızı çaldılar. Kapıyı açtığımda babam 

Hayrettin Tatlı‟yı sordular. Babamın evde olmadığını söyledim. Bu arada arama izninin olup 

http://www.diclehaber.com/1/viewNews/368645
http://mardinarena.com/
http://birgun.net/
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olmadığını sordum. Polisler cevap vermeden, bana „ukalaca konuĢma‟ dedikten sonra ağza 

alınmayacak küfürler ederek sözlü tacizde bulundular. Bana sözle tacizde bulunan polislerden 

davacıyım. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD 

Batman Ģubesi) 

 

*06.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Fatma Tatlı, Ģu beyanlarda 

bulundu; “ Batman merkez güney kent mah. 3150 sokak no.11.evde ikamet etmekteyim. Gece 

saat 05.45. civarında Özel Tim ve Terörle mücadele ekipleri kapımızı çaldı. Kapıyı açtığımda 

polisler, burası hayrettin Tatlı‟nın evi mi? diye soru sordular. Bende hayır bu ev bizim dedim. 

Hayrettin amcam olur, buyurun dedim. Bu arada polisler içeriye girip her tarafı darma dağın 

etti. Bütün eĢyalarımızı bir birine karıĢtırdılar. Daha sonra bizde misafir olan amcamın oğlu 

Abdulcabar ismindeki Ģahsı gözaltına aldılar.” (ĠHD Batman Ģubesi) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 ġubat‟ta birçok mahalleye yapılan eĢ zamanlı ev 

baskınlarında isminin açıklamasını istemeyen bir yurttaĢ, "Gece saat 02.00 sıralarında özel 

hareket timleri kapıları kırarak eve girdiler. Beni yere yatıran polisler üzerime çıktı. Nefes 

almaktan zorlandım. Daha sonra beni ayağa kaldıran polislere 'niye kapılarımızı kırıyorsunuz, 

niçin bizi yere yatırarak üzerimize çıkıyorsunuz, çocuklarımızı uykulu halde deli edeceksiniz' 

diye sordum. Yetkili bir polis 'burası Yüksekova, burada her an her Ģey olabilir. Biz 

tedbirimizi almak zorundayız. Siz de PKK'ye yardım etmekten vazgeçin' dedi. Arama 

sırasında muhtarı niye getirmediklerini sorduğumda, 'muhtarlar örgüt adına çalıĢıyorlar. Bu 

nedenle muhtarsız baskın yapıyoruz' dediler" diyerek, yaĢananları anlattı. (14.02.2013 / 

DĠHA) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde önceki gün birçok eve yapılan baskında gözaltına alınan 9 

çocuk bugün Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı‟na çıkarıldı. Toplumsal olaylarda “TaĢ attıkları” 

iddiasıyla gözaltına alınan 9 çocuk ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle 

mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen çocuklardan Yusuf Alper (18), K.A. (17), 

V.B. (17), A.A. (17), A.A. (15), E.K. (17) ve M.E.Y. (16) tutuklandı. Tutuklanan 7 çocuk 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne götürüldü. Tutuklanan çocuklar polis aracına bindirilirken, 

“Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı atarak, zafer iĢareti yaptı. Çocukların slogan atması üzerine 

polis çocukları darp etti. (15.02.2013 / Ozgur-gundem.com / Gocvakfi.org.tr) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 16 ġubat‟ta  saat 12.00 sıralarında Mardin Caddesi üzerindeki 

Mahmut Kiraz KavĢağı'nda, sivil polislerin bir aracı sıkıĢtırarak durdurduğu ve araçtakileri 

darp etmeye çalıĢtığı görüldü. Beyaz renkli doblo tipi sivil araçlarından inen 5 sivil polis, bir 

aracın içinde bulunan aileyi darp etmeye çalıĢtı. Bir kadın ve kucağında bir bebeğin de 

bulunduğu araçtakilerin uğradığı saldırı sırasında polisleri engellemeye çalıĢan yurttaĢlar da, 

darp edildi. Olay yerine çok sayıda yurttaĢın toplanması ile birlikte polisler araçlarına 

bindirildi. Daha sonra polisler olay yerinden uzaklaĢtı. (16.02.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Federal Kürdistan Bölgesi'ne yük 

taĢıyan TIR ve kamyon Ģoförleri, kapıdaki gümrük memurları tarafından hakaret ve Ģiddete 

maruz kaldıklarını iddia etti. TIR Ģoförlerinden Ahmet Yavuz, Federal Kürdistan Bölgesi'nden 

getirdikleri malzemelerin, gümrük memurları tarafından el konulduğunu belirterek, 

kendilerine hareket edildiğini kaydetti. (02.03.2013 / DĠHA) 

 

*02.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mazlum Kaynak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben (27.02.2013) ÇarĢamba günü saat 12.00 civarı Ġstanbul‟dan Diyarbakır‟a vardım. 

Ardından ġaban Çiçek, Berat Eroğlu ve Ekrem Demir adlı arkadaĢlarımla Aziziye 

mahallesinde görüĢerek Toplu Konuttaki Özgür parkına gittik. Burada arkadaĢlarla birlikte 

saat 16.00 civarında Toplu Konut Lisesinden eve doğru yürüyorduk. Liseden 200-300 metre 

kadar uzaklaĢtık ki 2 ford cornett tipi polis ekibi önce yanımızdan geçtiler. Sonra dönerek 
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arkamızda durdular. DıĢarı çıktıktan sonra ilk bana, ben hatırlamıyorum, arkadaĢlarımın 

dediklerine göre 2 polis ellerinde copla saldırdıklarını ve diğer 1 poliste diğer arkadaĢımı 

dövdüklerini söylediler. Diğer iki arkadaĢımda yanımızda bulunuyorlardı. Bana saldıran ve 

beni darp eden polis hiçbir Ģey sormadan yüzüme doğru copla vurmaya baĢladı. Bunun 

üzerine ben bayıldım. Bizi hem copla vuruyorlar bir taraftan da biber gazı sıkıyorlardı. Sonra 

arkadaĢım ġaban ellerinden kaçtı. Beni, arkadaĢlarım Berat, Ekrem ve Mürsel yoldan geçen 

bir araçla Dicle Üniversitesi Hastanesinin Aciline götürdüler. Hastanede kendime geldiğimde 

akĢam saat 22.00 civarıydı ve gözlem altında tutuyorlardı. Darp sonucunda burnumda 

yırtılma ve yüzümde de darp izleri oluĢtu. 4 dikiĢ burnuma atıldı. 28 ġubat 2013 günün sabahı 

taburcu edildi. Ancak polisler olay nedeniyle daha önceden babamla görüĢmüĢtüler. Babama 

yardımcı olacaklarını ve hastane masraflarını karĢılayacaklarını, Toplu Konut Güven 

Karakolundan bir komiser söylemiĢti. Bu komiserin babama söylemesi üzerine ben, annem ve 

babam Çocuk ġubeye gittik. ArkadaĢlarımda karakola ifade için çağırıldılar. Komiser bizleri 

darp eden polislerin kim olduklarını söyledi. Ayrıca bir polis aracının plakası da söylenilmiĢ. 

Ardından arkadaĢlarım evlerine gittiler. 01.03.2013 Cuma günü hastaneye gittim, oradan da 

adli tıpa sevk edildim. Ġki polisle birlikte adli tıpa gittim. Adli tıpta sadece bana baktılar 

rapor tuttular ve raporu savcılığa göndereceklerini söylediler. Ben içerde doktorun yanında 

olduğum sırada polislerde içerde kaldı. Sonra devlet hastanesine gittim, film çekip, muayene 

ettiler. Burnumda kırık olmadığını söyleyip eve gönderdiler. Beni haksız yere darp eden polis 

memurlarından davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*11.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġzzettin Göller, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Mehmet Göller, 05.03.2013 tarihinde saat 16.00 civarında Diyarbakır/Sur 

ilçesi Çift Kapı ve Urfa Kapı arasında bulunan “Dostlar Oto” yıkamada arabasının 

yıkanmasını beklerken birden çıkan bir kargaĢanın içinde kalmıĢtır. Olay mahalline çok 

sayıda polis memuru gelmiĢtir. Bu sırada bir polis memurunun sağa sola ateĢ ederek 

“ellerinizi baĢınızın üzerine koyup dıĢarı çıkın” demiĢtir. Bunun üzerine ağabeyim de oto 

yıkamadan dıĢarıya çıkmıĢtır. Polis memurlarınca ağabeyimin elleri kelepçelenmiĢ, kendisine 

ağza alınmayacak küfürler edilmiĢ ve darp edilmiĢtir. Bu fiziki Ģiddet sonrası ağabeyimin 

çenesi kırılmıĢtır. Halen de yüzü ĢiĢkindir. Yüzündeki ĢiĢkinlikten dolayı ameliyatı da geç 

yapıldı. Ağabeyim olay mahallinden Sur ilçesi ÇarĢı karakoluna götürüldüğü kısa bir süre 

sonra serbest bırakıldı. Ağabeyim halen Dicle Üniversitesi Plastik Cerrah Bölümünde tedavi 

altındadır. Kendisine hakaret ve iĢkence eden kolluk görevlilerini görürse teĢhis edebileceğini 

belirtmektedir. Söz konusu polis memurları ağabeyime karĢı onur, Ģeref ve saygınlığını 

rencide edecek Ģekilde davrandıkları için kendilerinden davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda 

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

 

*19.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran GaripĢah Kılıçaslan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Ramazan Kılıçaslan 17.03.2013 tarihinde arkadaĢlarıyla mahallemizde oyun 

oynadığı sırada oradan saat 14.00 civarında geçen bir akrep aracından inen iki sivil polis 

oğlumu TEDAġ kurumunun bulunduğu civarda araca alarak kendilerine el kol hareketi 

yaptığı iddiasıyla AlipaĢa Mahallesine kadar götürmüĢler. Bu esnada arabanın içinde oğlumu 

darp etmiĢler. AlipaĢa Mahallesinde oğlumu arabadan indirmiĢler. Oğlum tekrar 

arkadaĢlarının yanına döndükten sonra eve geldi. Yüzündeki darp izlerinden ne olduğunu 

sorduk bize olanları anlattı. Oğlum kendisini darp eden iki sivil polisi gördüğü takdirde 

tanıyabileceğini ve bunlardan birinin sarıĢın yeĢil gözlü, top sakallı hafif kilolu olduğunu, 

diğerinin ise uzun boylu, zayıf, saçları siyah ve uzun, bıyıklı ve sakallı olduğunu söyledi. Aynı 

gün saat 15.30 civarında oğlumu yanıma alarak ġehitlik Polis Karakoluna gidip durumu 

kendilerine anlattım ancak bir iĢlem yaptırmadım. Aynı gün saat 18.00 civarında da oğlumu 

Devlet Hastanesi Acil bölümüne götürdüm. Buradan oğlumu Dicle Üniversitesi AraĢtırma 

Hastanesine sevk ettiler. Burada tüm tetkikler yapıldı. Ġlgili rapor ve tetkikler hastane 

kayıtlarında mevcuttur. Ben oğlumu sebepsiz yere alıkoyan ve darp eden kiĢilerden 
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Ģikâyetçiyim. Ben oğlumun Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapılarak ayrıntılı rapor 

aldırılmasını ve daha önceki tedavi evraklarının Dicle Üniversitesi Hastanesinden istenmesini 

ve kiĢilerin tespit edilmesi için olayın meydana geldiği yerdeki tüm mobese kayıtlarının 

muhafaza altına alınmasını bu kiĢilerin tespit edilerek haklarında gerekli soruĢturmanın 

yapılması ve kamu davası açılmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

*Diyarbakır‟ın YeniĢehir Ġlçesinde bulunan ġehitlik Mahallesi'nde, R.K. (11) adlı çocuk oyun 

oynadığı sırada polisler tarafından darp edildi.  Sözlü hakaret ve küfürlere maruz kaldığını 

öne süren R.K., oyun oynadığı sırada polisler tarafından akrep tipli araca zorla bindirildiğini 

söyledi. R.K., "Polisler bana, 'sen bize el kol hareketi yapmıĢsın. Biz Türküz siz Kürtsünüz 

bizi sevmiyorsunuz' diyerek sürekli yüzüme, karnıma vurdular. ġu an sağ kulağımla 

iĢitemiyorum" dedi. (19.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xacort) Mahallesi Hisar Sokağı'nda bulunan 4 eve polis ve özel harekat 

timleri saat 04.30 sularında çok sayıda zırhlı araçlarla baskın düzenledi. Baskınlarda evler 

didik didik aranırken, Mehmet Gür, Ġbrahim Durmaz, Ġshak Durmaz ve Velat Batu gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan Mehmet Gür'ün babası Nuri Gür, evin kapısını kırmaya çalıĢan 

polislere kapıyı açmalarıyla birlikte herkesin yere yatırıldığını söyledi. Baskın sırasında 

banyoda kadın bulunmasına rağmen polis ve özel harekat timlerinin banyo kapısını kırarak 

içeri girdiklerini belirten Gür, "Kundaktaki çocuğun baĢına dahi silah dayayarak çocuğun 

yatağını aradılar. Arama sırasında polisler eve bir beyaz kağıt attılar, ardından polis kamerası 

önünde bu kağıdı çıkararak, 'Evde saldırı yapılacak olan yerin krokisi bulundu' iddiasında 

bulundular" dedi. Bir üst katta bulunan Selim Gür ise, polislerin evine zorla girdiğini hiçbir 

izin kağıdı göstermeksizin evinde arama yapıldığını aktardı. Gür, polislere "Niye hala bu 

zulüm yapılıyor" sorusunu sorduğunu belirterek, "Bana 'biz bunu para için yapıyoruz, hiçbir 

süreç beni ilgilendirmez' diye cevapladılar" dedi. (23.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep AyıĢığı Sanat Merkezi üyesi iki kiĢinin afiĢ astıkları sırada resmi polis ve zabıtalar 

tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Söz konusu olayın Sanat Merkezi çalıĢanlarının 29 

Mart'ta Tiyatro Simurg tarafından sahnelenecek, "Sözcükler Can Yücel'i özler" adlı tiyatro 

oyunun afiĢlerini kent merkezinde asıldığı sırada yaĢandığı bildirildi. Ayrıca polis ve 

zabıtaların Sanat Merkezi çalıĢanlarını darp ettikten sonra afiĢleri asmamaları yönünde tehdit 

edildiği belirtildi. Darp edilen Sanat Merkezi çalıĢanlarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu 

öğrenildi. (25.03.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde polis, Cudi Mahallesi'nde bulunan bir evi HPG militanları olduğu 

iddiasıyla ablukaya alarak, baskın düzenledi. Aralarında özel harekât timlerinin de bulunduğu 

çok sayıda polis, 30 Mart‟ta geç saatlerde ihbar üzerine eve baskın yaptı. Baskında evin kapı 

ve camlarını kırarak içeri giren polislere, kapıyı açmak isteyen ev sahibi Ramazan Demir, 

kırılan cam parçalarının kolunu kesmesi nedeniyle yaralandı. Evde arama yapan ve mahalleyi 

zırhlı araçlar ile ablukaya alan polisler, daha sonra yaralı Demir'i hastaneye kaldırdı. Demir'in 

Cizre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. (31.03.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*13.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Harun Cengiz OdabaĢı, Ģu beyanlarda 

bulundu: “13.04.2013 tarihinde Diyarbakır merkez Sur ilçesinde bulunan Tevfik Fikret Orta 

Okulunda ehliyet sınavına girdim. Sınava giriĢ esnasında okul kapısında güvenlik amacıyla 

bulunan sivil ve resmi giyimli polis memurları sınava giren kadınları çantalarıyla içeri 

bırakırken, benim çantama bakmadan çantayla içeri giremeyeceği, dıĢarıda bırakmam 

gerektiğini söylediler. Çantamı dıĢarıda ücret karĢılığı birisine teslim ettim. Sınava girdim. 

Sınav esnasında müfettiĢ geldi. MüfettiĢe kapıda ayrımcılık yapıldığını söyledim. Kadınlar 

çantalarıyla bırakılırken erkekler bırakılmıyor dedim. Ben daha sınavdan çıkmadan binadaki 

bir görevli sınavdan çıkınca aĢağıda bulunan polis komiserine uğramam gerektiğini söyledi. 

Sınavım bittikten sonra merdivenlerden inerken polis komiseri önümü kesti. Derdimin ne 
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olduğunu, ne yapmak istediğimi söyledi. Bende bina kapısında uygulamanın doğru 

olmadığını, ayrımcılık içerdiğini söyledim. Bunun üzerine “ayrımcılıktan baĢka bir Ģey 

bilmezsiniz zaten” dedi.  Hakaret edilecek biçimde kimliğimi istedi. Aile bireylerimi tek tek 

sordu.  ġiven niye düzgün, nereden geliyorsun, biçiminde sorular sordu. Diyarbakırlı 

olduğumu öğrenince daha da agresifleĢti. Yüksek sesle bağırıp çağırıyordu. Durumdan 

rahatsız olduğumu, tutanak tutulmasını istedim. Tutanak yok dedi. Tutmuyorum dedi. Bana 

yapılan bu uygulama onur ve haysiyet kırıcıydı. Tehditkâr tavır ve konuĢmaları beni 

kaygılandırıyor. BaĢıma gelecek herhangi olumsuz bir durumdan bu kiĢi sorumlu olacaktır. 

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

*Diyarbakır'ın Ofis semtinde trafik polisi, arabasını yanlıĢ yere park ettiği gerekçesiyle bir 

esnafı sokak ortasında dövdü. Polis Ģiddetine maruz kalan ve ismi öğrenilemeyen esnaf daha 

sonra polisler tarafından gözaltına alınarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

(01.05.2013 / DĠHA) 

 

*03.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadir Muhammed Ortaeri, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Ben daha önce Toplu Konut Lisesinde okuyordum. Polislerin baskısı ve sürekli 

rahatsız etmelerinden dolayı kaydımı Fatih Lisesine aldım ve orada okumaktayım. Ancak 

22.04.2012 tarihinde okulun müdür yardımcısı Tahsin ÇalıĢkan beni çağırdı ve konuĢalım 

dedi. Okulda polisler beni bekliyordu. Okulda müdür odasına götürdüler ve üstümü aradılar, 

bir Ģey yoktu. Bir polis koluma girdi, beni dıĢarı çıkardı. Akrep denilen araca koydular. 

Kimlik bilgilerimi aldılar ve iki tokat atarak serbest bıraktılar. Sonradan okul müdürü 

30.04.2013 tarihinde beni okuldan attığını söyledi. Nedenini sorduğumda sen bu okula 

geldiğinden beri bu okulda polisler eksik olmuyor, dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu 

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

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından takip edildiğini, ajanlık dayatmasına 

maruz kaldığını ve telefonla tehdit edildiğini belirten M.A. (18), Yüksekova Cumhuriyet 

Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduktan sonra dün gece evine giderken, sivil araçta bulunan 

maskeli 4 kiĢi tarafından kaçırıldı. Direndiği için maskeli 4 kiĢi tarafından kemer ile bağlanan 

M.A'nın vücudunun çeĢitli yerlerinde sigara söndürüldü. M.A, yaklaĢık bir saat boyunca 

Orman Mahallesi su deposu mevkisinde, maskeli 4 kiĢi tarafından iĢkenceye uğradı. M.A'nın 

sesinin duyulması üzerine su deposu mevkisine gelen yurttaĢları gören 4 kiĢi, M.A'yı 

bırakarak olay yerinden uzaklaĢtı. YurttaĢlar tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 

kaldırılan M.A'ya iĢkenceye uğradığına dair rapor verildi. M.A. ve annesi Asya A. ile Orman 

Mahallesi Muhtarı Hasan Bor, Yüksekova Kaymakamlığı'na giderek durumu anlattı. M.A, 

daha sonra iĢkence raporları ile birlikte gittiği Yüksekova Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda 

kendisine iĢkence yapanlar hakkında ikinci kez suç duyurusunda bulundu. Oğlunun 

hayatından endiĢe duyan anne Asya A, "Oğlum günlerdir polis tarafından tehdit ediliyor. Dün 

suç duyurusundan sonra akĢam maskeli 4 kiĢi tarafından oğluma yapılan iĢkence gösteriyor 

ki, oğlumun can güvenliği yok" dedi.Geçen yıl cezaevinden çıktıktan sonra sürekli tehdit 

edildiğini belirten M.A, "Beni birkaç kez, 'Ġfaden var' diyerek emniyete çağırdılar. O zamanlar 

bir Ģeyler yapmadılar. Geçen gün TEM ġube'den beni aradılar, bana 'Senin imzan var, 

emniyete gel' dediler. Emniyete gittiğimde, 2 sivil polis beni sorguya aldılar. Bana birkaç isim 

sorup, tanıyıp tanımadığımı sordular. Ben de sordukları isimleri tanımadığımı ve kendilerine 

yardımcı olmayacağımı söylediğimde bana, 'Sen de silah var' dediler. Ben 'Silahım yok' 

deyince, beni tehdit ettiler. Bana, 'Sürekli telefonun açık olacak, seni istediğimiz yere götürüp, 

istediklerimizi yapmazsan senin için iyi olmaz' diyorlardı. Dün gece beni zorla araca 

bindirmeye çalıĢtılar. Beni ilçe dıĢına çıkarsalardı öldüreceklerdi" dedi. (07.06.2013/DĠHA) 

 

*Ġran‟dan Van‟ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen (Navri) köyüne giriĢ yapmaya çalıĢan 

Hıdır Mirzayi adlı Ġran uyruklu bir kiĢinin Yavuz Selim Piyade Karakolu askerleri ile Arap S. 

olarak bilinen uzman çavuĢ tarafından durdurulduğu, önce para istendiği, Mirzayi'nin para 
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vermek istememesi üzerine askerler tarafından öldüresiye darp edildiği iddia edildi. Darp 

edildiği yerde terk edilen Mirzayi, Sarıçimen (Navri) köylüleri tarafından Çaldıran Devlet 

Hastenesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Mirzayi'nin Van 

Yüzüncü Yıl Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Yoğun bakıma alınan 

Mirzayi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. (08.06.2013/DĠHA) 

 

*18.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Canser ErgörmüĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“16.06.2013 tarihinde gece saat 01.00 civarında kanal park olarak bilinen City-Center AlıĢ-

veriĢ merkezi karĢısında bulunan parkta üç arkadaĢ oturuyorduk. Ben arkadaĢım olan Uğur 

Yürek ile tartıĢmaya baĢladık. Devriye gezen AliĢan Polis Karakolunda çalıĢan polisler 

gelerek beni tanıdıkları için ne olduğunu söylediler. Bizden kimlik sordular. Kadir isimli 

arkadaĢımı gönderdiler. TartıĢtığım arkadaĢım onların yanında kaldı. Ben arkadaĢımla eve 

doğru yürümeye baĢladım. Üç ekip arabası, her birinin içinde yaklaĢık üç polis memuru 

vardı. Biz yürürken polisler tekrar yanımıza gelerek, neden hala eve gitmediğimizi sordular. 

Bizimle “lan”lı konuĢtular. Ben yaĢımın tuttuğunu istediğim saatte eve gideceğimi söyleyince 

bana doğru gelerek gözümüze biber gazı sıktılar. Ondan sonra beni dövmeye baĢladılar. Ben 

sonrasını hatırlamıyorum. ArkadaĢıma da ne olduğunu da bilmiyorum. Polisler beni eve 

götürerek aileme kavga ettiğimi, kavgada dayak yediğimi söylemiĢler. Ben beni dövdükleri 

yeri çok iyi hatırlamıyorum. Ancak parktan çok uzaklaĢmıĢtık. Ben sabah kendime geldim 

aileme olanları anlattım. AkĢam alkollü olduğum için eve getiriliĢimi çok iyi hatırlamıyorum. 

17.06.2013 tarihinde Savcılığa giderek bu polislerden Ģikâyetçi oldum. Savcılık beni adli tıp 

kurumuna sevk etti. Ben bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)       
 

*Diyarbakır'da Ekinciler Caddesi üzerinde yer alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Pasaport, 

Trafik, Ruhsat, Yabancılar ġubesi önünde geçen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen bir 

yurttaĢ polisler tarafından feci Ģekilde dövülerek, gözaltına alındı. Polise direnen yurttaĢın 

ismi öğrenilemezken, çok sayıda polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Söz konusu 

engelli yurttaĢ, daha sonra yaka paça polis otosuna bindirildi. (02.07.2013 ANF / DĠHA) 

 

*Van'da Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Van Devlet Tiyatrosu bahçesinde sabah 

saatlerinde 13-16 yaĢlarında 5 çocuğun polisler tarafından darp edilerek, gözaltına alındığı 

iddia edildi. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, Van Devlet Tiyatrosu'nun bahçesinde 

ağaçların gölgesinde uzanan çocukların polisler tarafından kaldırılarak, yüzlerinin duvara 

dayandırıldığı ve darp edildiği, darp edilen çocuklardan birinin burnunun kırıldığı belirtildi. 

Darp edilen çocukların yaka paça gözaltına alındığı bildirildi. (05.07.2013 / Tihv.org.tr / 

Baskalenews.com) 

 

*Diyarbakır'ın Ofis semti Ekinciler Caddesi'nde Diyarbakır Pasaport ve Trafik Emniyet 

Müdürlüğü karĢısında kimliği belirsiz 2 genç, polisler tarafından sert bir Ģekilde darp edilerek, 

gözaltına alındı. Polislerle gençler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı baĢlayan 

tartıĢmanın ardından 2 genç gözaltına alındı. YaĢları 18-19 arasındaki gençler elleri 

kelepçelenerek, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (19.07.2013 / DĠHA) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'da baĢlatılan ve polisin 

sert müdahalesi ile karĢılaĢan "BarıĢ nöbeti" eylemi için çevre illerden Ceylanpınar'a gitmek 

isteyen yurttaĢlar ilçe giriĢinde polis, asker ve özel harekat timleri tarafından kurulan barikat 

engeline takıldı. YurttaĢlar gibi Ceylanpınar'a gitmek isteyen basın mensuplarına da izin 

verilmezken, sadece sarı basın kartı olan gazetecilerin ilçeye giriĢine izin verileceği 

bildirildi. Sadece bir milletvekilinin geçiĢine izin veren polislerin bu tutumuna tepki gösteren 

Kurdistan TV Muhabiri Murat Belek polisler tarafından darp edildi. Yine araçları didik didik 

aranarak kameralarına el konulan Kurdistan TV muhabirlerinden Jiyan Öztürk elleri 
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kelepçelenerek, polisin "kafana sıkarım" tehdidine maruz kaldı. (05.08.2013 / Ozgur-

gundem.com / Evrensel.net) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'da baĢlatılan 

"Rojava'yı bekleme nöbeti" için Mardin ve ilçelerinden Ceylanpınar'a giden yurttaĢlara polisin 

müdahalesi sırasında, olaya tanık olan DTK EĢ BaĢkanı Aysel Tuğluk olay yerine gittiğinde 

tali yolda 10 kiĢiyi yere yatırılmıĢ vaziyette gördüğünü söyledi. Aralarında bir kadın ve yaĢlı 

bir erkeğin de bulunduğu 10 kiĢinin ellerinin arkadan kelepçelenerek yere yatırıldığını ifade 

eden Tuğluk, "Yere yatıranların kafalarına ve vücutlarının çeĢitli yerlerine tekmelerle, 

coplarla iĢkence yapıldı. Polislere 'yapmayın onlar da insan' dememe rağmen bizim üzerimize 

de yürüdüler. Bizim gözümüzün önünde iĢkence yapmayı sürdürdüler. Daha sonra onları tek 

tek gözaltına aldılar" dedi. (05.08.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da Ekinciler Caddesi üzerinde yer alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Pasaport, 

Trafik, Ruhsat, Yabancılar ġubesi önünde, ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir yurttaĢ 

polisler tarafından darp edilerek, gözaltına alındı. (19.08.2013 / DĠHA) 

 

*24.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vildan Özyürük, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Ömer Efeoğlu, 10.12.2012 tarihinde evde dolabını takarken elini kesti. Bu 

olayla ilgili olarak Çocuk ġube müdürlüğünde gece saat 02.00 sularında benim ve oğlumun 

ifadesine baĢvurdular. Oğlumun Çocuk ġubede ifadesi devam ederken bir hayli geç olduğu 

için polis memurlarından beni eve bırakmalarını rica ettim. Onlarda beni ekip arabasına 

bindirerek eve bıraktılar. Aynı gece saat 03.15 sıralarında oğlumu da eve bıraktılar ve bana 

teslim ettiklerine dair “teslim tesellüme” ibaresini imzalattılar. Bende kimliğimin 

kendilerinde olduğunu söyledim. Israrla görevli polis kendilerinde olmadığını söyleyince 

tartıĢma uzadı. Bu tartıĢmalar devam ederken Çocuk ġube Müdür Yardımcısı olduğunu 

söyleyen kiĢi benim kimliğimi kaybettiğimi ve nüfusa para cezası ödememek için merkezde 

kaldığını iddia etiğimi söyledi. Ayrıca ben bunları söylerken o da bana el hareketleriyle de 

söylediklerine destek veriyordu. Ben bu Ģekilde ısrar edince benim Müslüman olmadığımı ve 

dinle alakam olmadığını dile getirdi. O da bunun üzerinde çok durunca bende “evet 

Müslüman değilim” diye karĢılık verdim. Polis memurları ve bu kiĢi beni hırpalayarak, 

sürükleyerek karakolun dıĢına götürdüler. Bu sırada orada bağırıp çağırıyorlardı. Ayrıca bu 

müdür yardımcısı olan Ģahıs beni tehdit ederek “sürüm sürüm süründüreceğim” diyerek bana 

tazminat davası açacağını söyledi. Daha sonra beni tekrar hırpalayarak, sürükleyerek 

karakolun içine getirdi. Bende o sırada tanıdığım olan avukatı aradım. O da bana 155‟i 

aramamı söyledi. Bunun üzerine Çocuk ġube Müdürlüğünde Müdür olan kiĢi benim yanıma 

geldi. YaklaĢık yarım saat benimle konuĢtu ve bu kiĢinin talimatı ile kimliğim bana geri 

verildi. Beni hırpalayarak yaralayan, bana hakaret ve tehditlerde bulunan bütün polis 

memurları ve müdür yardımcısı olan kiĢiden davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)             
 

*05.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Kutbettin Saltan, Ģu beyanlarda 

bulundu:  “BDP siyaset akademisine giderken polis tarafından durduruldum. GBT 

kontrolünden geçirdiler. Bu arada bizlere küfür ve hakaret ettiler. Urfa‟dan Ceylanpınar‟a 

dönerken yine aracımız durduruldu taciz, hakaret ve küfür ettiler.” (ĠHD Urfa ġubesi) 
 

*Bitlis‟in Tatvan Ġlçesi merkezine bağlı Kıyıdüzü (Kizvak) köyünde ikamet eden Ġhsan 

YoldaĢ‟ın evine, „silah kaçakçılığı‟ gerekçesiyle baskın düzenlendi. Sabah saat 05.00‟te, 3'ü 

çocuk 13 kiĢinin yaĢadığı eve kapıların kırılarak girildiğini söyleyen BinevĢ YoldaĢ (48), 

"Sabah namazını kılıyordum, aniden kapı çalındı. Silah dipçikleri ve tekmelerle kapıya 

vuruyorlardı. Kapıya yöneldim ama açmama fırsat bile vermeden kapıyı kırıp içeri doldular. 

Gürültüden herkes uyanmıĢtı. Kocam ve oğlum gece kıyafetleriyle çıkıp tepki gösterdiler. 'Ne 

oluyor, ne yapıyorsunuz, kapıyı kırmaya hakkınız yok' dediler. Bunun üzerine eĢime 
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saldırdılar. Gelenlerin hepsi kar maskeliydi. Polis veya asker olduklarından bile emin 

değildik. Aralarından birisi eĢimin üzerine yürüyüp boğazından tutunca oğlum 'ne 

yapıyorsunuz, babama saygısızlık yapmayın' diye araya girdi. Bunun üzerine oğluma da 

yöneldiler. Tam o esnada bir silah sesi geldi. Silahı ateĢlemiĢlerdi. Korkudan ne yapacağımızı 

bilemiyorduk" diye yaĢadıklarını anlattı. Polislerce sıkılan kurĢun Ģans eseri aile üyelerinden 

birine isabet etmediği belirtildi. (06.10.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*Dersim'de grevde bulunan FEDAġ iĢçileri, MĠT MüsteĢarlığı'nda meydana gelen elektrik 

arızasının tamiri için Bingöl'den iĢçi getirilmesine tepki göstermek amacıyla düzenledikleri 

eylem sırasında polislerin saldırısına maruz kaldı. Polisler tarafından darp edilen Enerji-Sen 

Temsilcisi Mustafa Bozali, Bingöl'den gelen iĢçilerle konuĢmak için müsteĢarlık önüne 

gittiğinde kendisini gözaltına almak isteyen polislerce darp edildi. Bozali, maruz kaldığı 

saldırıyı Ģu sözlerle anlattı: "10 polis bana saldırdı ve yere yatırarak tekmelemeye baĢladı. 

Üstümü baĢımı yırttılar. Saldırı sırasında, 'terörist' dediler ve araca götürdüler. Araçta da darp 

etmeye devam ettiler." (13.10.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*BDP Silvan eski Ġlçe BaĢkanı Abdullah Eflatun, Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesi Ġplik 

Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan polis baskını ile, "KCK Ana davası kapsamında 

yargılandığı ve kesinleĢmiĢ cezası olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı. Baskın sırasında 

polislerin Eflatun'u darp ettiği iddia edildi. (22.10.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*16.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan Akgünül, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mehmet Akgünül, 07.12.2013 tarihinde akĢam saat 17.40 sularında arkadaĢına 

ders çalıĢmak için söyleyip evden ayrıldı.  Gece saat 22.00‟da emniyetten aradılar. Oğlumu 

gözaltına aldıklarını söylediler. Gece saat 24.00‟da çocuk Ģubeye gittim ancak çocuğumu 

bana göstermediler. Ertesi gün mahkemeye çıkarıldığı zaman kendisiyle görüĢme fırsatımız 

oldu. Oğlumun bana “sur ilçede arkadaĢına gittiği sırada bir grubun bağrıĢmaları üzerine 

olay yerine gittiğini ve yüzü kapalı birinin kendisine havaiyi fiĢek verdiğini, kendisinin de 

havaya doğru patlattığını ve o esnada polisin gelip kendisini gözaltına aldığını söyledi. 

Oğlumu gözaltına aldıkları sırada çok kötü bir Ģekilde dövdüklerini, eli, yüzü ve burnu kanlar 

içinde olup, Ģiddette maruz kaldığını gördüm. Oğlum Ģuanda Diyarbakır E Tip Cezaevinde 

tutukludur. Cezaevi görüĢüne gittiğimde yüzündeki ve burnundaki morlukları hala duruyordu. 

Oğlum ağlayarak kendisini çok kötü dövdüklerini anlattı. 08.12.2013 tarihinde oğlum darp 

raporu almak için hastaneye sevk edilmiĢ.  09.12.2013 tarihinde Adli Tıp tarafından 

gönderilen cevapta darp ve cebir izine rastlanmadığı, denilmektedir.  Verilen iki rapor 

arasında çeliĢki bulunmaktadır. Oğlumun bir gün arayla iliĢmesi mümkün değildir. Oğlum ile 

cezaevinde görüĢmenizi ve hukuki destek talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Canay ġimĢek Apartmanı'nda kapıcı olarak çalıĢan Habip Ġçen 

(24) aynı apartmanda ikamet eden polis Yusuf Bucak tarafından darp edildiği iddia edildi. 

Apartman içinde günde 3 defa kaloriferlere baktığını ve apartman sakinlerinin bütün 

eksiklerinin giderdiğini belirten Ġçen, yaĢadıklarına iliĢkin Ģunları anlattı: "Ben 1 aydır Canay 

ġimĢek Apartmanı'nda kapıcı olarak çalıĢıyorum. Apartmanda yaĢayan insanların bütün 

eksiklerini gideriyordum. Bundan 3 gün önce birinci katta oturan polis Yusuf Bucak 

kalorifere bakmam için beni çağırdı. Ben de bir gün sonra gittim, ama evde değildi. Bir gün 

aradan geçtikten sonra ben apartmanın en alt katındaki kazan dairesindeydim. Apartmanda 

oturan polis Yusuf Bucak kazan dairesine geldi. Bana 'Sen benim kapımı çalmıĢtın hayırdır' 

dedi. Ben de ona „Evet, sen beni çağırmıĢtın, kaloriferlere bak diye‟ yanıt verdim. Polis 

yanıma yaklaĢtı ve bana 'Gelsene sana bir Ģey diyeceğim' dedi. Ben de gittim. Hiçbir Ģey 

yokken beni vurmaya baĢladı. Neye uğradığımı ĢaĢırdım. Tekme ve tokatla üstüme çıktı. Beni 

darp etti. Ağzımı, burnumu kırdı. ġuurumu kaybettim, baygınlık geçirdim. Hiçbir Ģeyden 

haberim yoktu. Bir saat sonra kendime geldim. Polis kaçmıĢtı. Çevredeki arkadaĢların 

yardımıyla kendime geldim." (18.12.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 
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*30.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadri ġimĢek, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

29.12.2013 tarihinde BDP Silvan Ġlçe Örgütünün Roboski Katliamını anmak ve Hasta 

mahpuslar için düzenlediği yürüyüĢü Silvan – Mezopotamya Gazetesi adlı yerel gazete adına 

muhabir olarak takip ediyordum. Saat 14.00 sıralarında yürüyüĢ bittikten sonra kitle dağıldı. 

Ancak yer yer bazı göstericiler ile kolluk güçleri arasında arbede yaĢandı.  Çevik kuvvet 

görevlileri 15 -16 yaĢlarındaki bir çocuğu yakalamaları sırasında darp ediyorlardı. Ben de 

gazetecilik görevim gereği olayın görüntüsünü alıyordum. Sivil giyimli komiser olduğunu 

sonradan öğrendiğim ama adını bilmediğim 1.85 boylarında zayıf, beyaz montlu, kot 

pantolonlu, baĢının ön tarafında saçı çok olan kumral hafif kıvırcık ve sakalsız gördüğümde 

teĢhis edebileceğim Ģahıs üzerime atlayarak çekim yaptığım telefonumu elimden aldı. Ne 

yapmak istediğimi sordu. Ben de gazeteci olduğumu söyledim ve muhabir kartımı kendisine 

gösterdim. Bunun üzerinde orada bulunan birkaç çevik kuvvet polisi kendisine “komiserim 

bizler onu tanıyoruz. Gazetecidir.” demelerine rağmen beni ite kaka akrep diye tabir edilen 

araca bindirdiler. Araca bindirirken arkadan tekmelediler. Tekmenin etkisiyle aracın 

içerisine düĢtüm. DüĢmeni etkisiyle elimden yaralandım.  DüĢtükten sonra dahi tekmelemeye 

devam ettiler. Sırtım halen morarmıĢ haldedir. Olaya iliĢkin görüntüler bende mevcuttur. 

Akabinde ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüm. Emniyette kameraların görmediği çay 

ocağına götürüldüm. Ailemi de çağırdılar. UzlaĢmamızı ve olayın haberinin yapılmaması 

konusunda bana baskı yapıldı. Ġnternette bana iliĢkin haberler dolaĢınca “o haberler çekilsin, 

yoksa ben de polis arkadaĢları Ģahit olarak gösterip hakkında iĢlem yaparım.” dedi. Ben 

hakkımı sonuna kadar arayacağımı söyledikten sonra ajanslara düĢen haber geri çekilirse 

seni serbest bırakırız dediler ancak ben kabul etmedim. Gözaltından çıkarılırken Silvan 

Devlet Hastanesine götürüldüm. Orada doktora darp edildiğimi söyledim ve darp edildiğim 

yerleri gösterdim. Söz konusu hususlar rapora geçirilmiĢtir. Saat 21.00 sıralarında serbest 

bırakıldım. Bununla birlikte telefonumun baĢucu Ģüpheli komiserin müdahalesi sonrası zarar 

görmüĢtür. Beni bu Ģekilde darp eden, tehdit ve hakaret eden telefonuma zarar veren polis 

memurlarından davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'ın Ġstasyon Caddesi Ayhan Durağı'da bir araya gelen yurttaĢlar, aylardır devam 

eden elektrik kesintilerini ateĢ yakarak protesto etti. Polis ve yurttaĢlar arasında yaĢanan 

gerginlik sırasında Emrullah ġahin adlı yurttaĢ polisler tarafından darp edilerek gözaltına 

alındı. (31.12.2013 / DĠHA) 
 

 

-Cezaevlerinde ĠĢkence ve Kötü Muamele 

*Antep H Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mektupla yaĢanan hak ihlallerini aktaran DĠHA 

Mersin eski Muhabiri Kamuran Sunbat, özellikle açlık grevlerinin sona ermesinin ardından 

kendilerine dönük hak ihlallerinin had safhaya ulaĢtığına dikkat çekti. Açlık grevi nedeniyle 

diĢlerinde ve diĢ etlerinde rahatsızlık oluĢan tutsakların tedavi edilmediğini kaydeden Sunbat, 

intikam alma amaçlı uygulamalara maruz kaldıklarını kaydetti. Farklı cezaevlerinden Antep 

Cezaevi'ne sevk edilen tutsakların zorla çıplak aramaya tabi tutulduğunu ve özel eĢyalarına 

gardiyanlarca el konulduğunu ifade eden Sunbat, "Sohbet için ortak alana gitmek amacıyla 

odalarından çıkan arkadaĢlar, nöbetçi gardiyanlar tarafından arama adı altında mahrem 

yerlerine kadar taciz edilmekte, bunun yanında sözlü tacize de maruz kalmaktadırlar. Buna 

karĢı çıkan arkadaĢlarımız tartaklandı ve koridora gardiyanlar yığıldı. Son bir hafta içerisinde 

3 gün boyunca baskın Ģeklinde odalarımız aranırken, sözlü tacizlerle arkadaĢlar provoke 

edilmek isteniyor. Keyfi tutanaklar tutulup disiplin cezaları veriliyor" dedi. En son 2 Ocak'ta 

baĢgardiyanlarla beraber koğuĢlarına gelen cezaevi müdürünün kendilerini tehdit ettiğini 

belirten Sunbat, "Cezaevi müdürü bizi hücre cezası vermekle tehdit edip bu uygulamaların 

artarak devam edeceğini söyledi. Tacizde bulunan gardiyan hakkında suç duyurusunda 

bulunmamıza rağmen cezaevi idaresi provokasyon yaratmak amacıyla bu gardiyanları 
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sayımlarda getirip baskı kurmaya çalıĢmaktadır. Bizler siyasi tutsaklar olarak bu tür 

yaklaĢımlara karĢı asla boyun eğmeyeceğimizi belirtiyoruz. GeliĢecek olan herhangi bir 

olumsuz durumdan da baĢta cezaevi müdürü olmak üzere cezaevi idaresi sorumludur" diye 

kaydetti. Grev döneminde cezaevinde bulunan diĢ doktorunun uzun bir süredir cezaevine 

gelmediğini belirten Sunbat, tüm baĢvurularına rağmen diĢ doktorunun gelmemesinin, Sağlık 

Bakanlığı'nın "Hasta tutuklulara bakıldı bakılıyor" açıklamalarının ne kadar gerçeğe aykırı 

olduğunun kanıtı olduğunun altını çizdi. Tedaviye götürüldükleri nadir dönemlerde bu sefer 

de kelepçeli tedavinin kendilerine dayatıldığını aktaran Sunbat, "Bu onur kırıcı uygulamayı 

kabul etmeyen arkadaĢlarımız tedavi edilmeden geri getiriliyor. Tedavi yapılmaması 

yetmiyormuĢ gibi doktor tarafından hakarete maruz kalıyor, askerler tarafından tehdit 

ediliyorlar. Bir provokasyon ortamı yaratılmaya çalıĢılıyor. Tedavi edilmeyen 

arkadaĢlarımızın sağlığından endiĢe duyuyoruz" dedi.  

Hatay E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Antep H Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen Ercan Alp ise, 

Hatay'da yaĢadıkları hak ihlalleri konusunda suç duyurusunda bulundukları zaman sorumlular 

hakkında soruĢturma açılması bir yana dursun, derhal sürgün edildiklerini belirtti. Birbirleri 

ile merhabalaĢmalarına dahi izin verilmediğini ifade eden Alp, ardı arkası gelmeyen disiplin 

cezalarına maruz kaldıklarını belirterek cezaevindeki koĢulları Ģöyle sıraladı: "Açık görüĢe 

gelen ailelerimizle yan yana oturmamıza izin verilmiyordu. 3 kiĢilik odalarda 8 kiĢi 

kalıyorduk. Kürtçe mektuplar gönderilmiyor gönderilenler de çok geç yerine ulaĢabiliyor. Su, 

yemek saatleri dıĢında verilmiyor. Sıcak su ise haftada sadece 30 dakika veriliyordu. 

Yazdığımız dilekçelere cevap verilmiyordu." (07.01.2013/DĠHA) 

 

*07.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Elaldı, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Osman Elaldı, ġakran 2 Nolu T Tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlum ile 

telefon görüĢmesi yaptığımızda oğlum bizlere müdürü ve personeli tarafından, arama 

bahanesiyle koğuĢlara zorla girmeye çalıĢtıklarını; koğuĢlara girdikten sonra koğuĢtakilere 

baskı uyguladıklarını; iĢkenceye maruz kaldıklarını; kendisinin de bu sırada çenesini 

kırdıklarını belirtmiĢtir. Telefonda öğrendiğimiz kadarıyla durumu iyi değil; ancak cezaevi 

yönetimince hastaneye sevk edilmemiĢlerdir. Hayatından endiĢe duymaktayız. Ayrıca bize 

Kırıkkale Cezaevine nakil baĢlığı altında sürgün edildiğini söylemiĢtir. Biz oğlumun can 

güvenliğinden endiĢe duymaktayız. Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz 

büyük olmasına rağmen birde bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri 

daha da endiĢe duymaktayız. Oğlumun Ģuan can güvenliğinin olup olmadığını bilmiyoruz. Bu 

konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*08.01.2013 tarihinde Ģubemize Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden mektupla 

baĢvuran Yalçın Yanar, Ģu beyanlarda bulundu: “Bulunduğumuz koğuĢa yeni gelen 5 

Silvanlı arkadaĢımız askerler tarafından tamamıyla çıplak soyulup aramaya tabi 

tutulmuĢlardır. ArkadaĢlarımız onlara direnmelerine rağmen birçok sözlü hakarette maruz 

bırakılmıĢlardır. ArkadaĢlarımız koğuĢa geldiğinde yastık, battaniye v.b hiçbir Ģey verilmeden 

koğuĢa gönderildiler. 4 gündür arkadaĢlarımızla birlikte bir yastıkta iki arkadaĢ, bir 

battaniyede iki arkadaĢ yatmaktayız. Geceleri ve gündüzleri kaloriferlerin sürekli olarak 

yanıp sönmelerinden kaynaklı çok üĢümekteyiz. Askerler tarafından kelepçeleniyoruz. 

Hastane ve mahkemelere gittiğimizde yaĢımız 18 yaĢ altı olduğundan dolayı takmamakta 

direniyoruz ve karĢılığında askerlerin tehdidine maruz kalıyoruz. (Sizi ring aracında 

vuracağız) diyorlar. Bizler devletin verdiği sosyal etkinlik olan spor, sinema, konser v.b 

aktivitelere çıkmayacağız dediğimizde müdür yaptığınız Ģeylerden piĢman olacaksınız ve 

Pozantıya göndereceğiz diyerek tehdit ediliyoruz. YılbaĢı nedeniyle cezaevinde büyük bir 

konser verilip tüm çocukları orada asimile etmeye çalıĢıyorlar. Bizleri de konsere davet 

ettiler. Bizler devletin vermiĢ olduğu kurs ve etkinliklere çıkmayacağımızı daha önce de 

belirtmiĢtik. Ama onlar zorla bizlere spor ve etkinliklere katılmamızı söylüyorlar. Roboski 

katliamının 1. Yıl dönümü olduğundan dolayı yılbaĢı kutlamalarını protesto ettik. 1. Müdür 

koğuĢumuza gelerek siz devletin masasını, battaniye v.s türü Ģeyleri istiyorsunuz ve devletin 
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verdiği konsere çıkmıyorsunuz. O zaman devletin battaniye, masa, sandalye, yastığını da 

istemeyin diyerek koğuĢtan çıktı. Birçok sefer “müdürler” tarafından sevk edilmekle tehdit 

ediliyoruz. Daha önce müdüre çıktığımızda savcı da yanında bulunuyordu. Müdür savcıya biz 

çocuk olduğumuz için onun her dediğini yaptığımızı ve sözünden çıkmadığımızı dile getirdi. 

Biz de senin dediğin değil, arkadaĢlarımızın dediklerini dikkatte alırız dediğimizde savcılar 

odayı terk etti ve o günden beri müdür bizleri tehdit etmeye devam ediyor. Ayrıca müdürün 

özel olarak görevlendirdiği gardiyanlar bize ve tüm tutsaklara baskı uygulamaları hat 

safhada devam etmektedir. Bir arkadaĢımız aldığı ağrı kesici haptan dolayı yüzünde, 

vücudunda morluk, kaĢıntı ve nefes darlığı yaĢamaktadır. ArkadaĢımız gardiyanlar tarafından 

revire götürüldüğünde askerler suçu ne diyerek birçok sözlü hakarete tabi tutulmuĢtur. 

ArkadaĢımız 2 gece boyunca ateĢ, kaĢıntı ve nefes darlığı nedeniyle yatamamıĢtır. 

ArkadaĢımız çok hasta olmasına rağmen hastaneye sevki yapılmamaktadır. Sorun ve 

sıkıntılarımız git gide artmaktadır. Sorunların daha çok büyümemesi için size bilgi verip 

sesimizi duyurmak istedik. Sizlerin de sessiz kalmayacağınızı umuyoruz.”    (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*10.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nevin Tanrıverdi, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan ġahin Tanrıverdi, yaklaĢık bir yıldır tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. 

Daha önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 08.01.2013 tarihinde dört 

arkadaĢıyla birlikte Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine sek edildi. Bugün saat 10.30 civarında 

Amasya Cezaevini arayarak oğlumun oraya sevk edildiğini kendisinden henüz haber 

alamadığımı, koğuĢunun belli olup olmadığı ve telefon görüĢmesi ne zaman yapabileceğimi 

sordum. Telefondaki yetkili bugün yarın arayabileceğini söyledi. Daha sonra saat 11.00‟a 

doğru oğlum beni aradı. Ben oğlumun durumunu sorunca cezaevi giriĢinde çıplak aranmak 

istediğini ancak kendisinin ve dört arkadaĢının bu durumu kabul etmediklerini yaklaĢık olarak 

15 kiĢi tarafından saldırı yapılarak üzerlerindeki kıyafetlerin yırtıldığını ve darp edildiklerini 

belirtti. Hatta üzerinde iki mont olmasına rağmen bu kiĢiler tarafından her iki montunda 

yırtıldığını söyledi. Ben vücudunda darp izi olup olmadığını sordum ancak bana söylemedi. 

Ben kısa süre önce kalp ameliyatı geçirdim. Muhtemelen beni üzmek istemedi. Ben oğlumun 

sağlık durumu ve hayatı konusunda endiĢeliyim. Ben bu durumun araĢtırılarak oğluma kötü 

muamelede bulunan kiĢilerin tespit edilip haklarında yasal iĢlemlerin yapılmasını istiyorum. 

YaĢanan bu hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*10.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sema ÜstüntaĢ, Ģu beyanlarda bulundu:  

“Ağabeyim Tugay ÜstüntaĢ yaklaĢık olarak 2,5 yıldır tutuklu olarak cezaevinde kalıyor. Daha 

önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 08.01.2013 tarihinde dört arkadaĢıyla 

birlikte Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Dün yani 09.01.2013 tarihinde cezaevini 

arayarak ulaĢıp ulaĢmadığını sorduk. KonuĢtuğumuz yetkili ilk aramada bize cevap 

veremeyeceklerini ikinci aramamızda geçici koğuĢta olduklarını söyledi. Bugün saat 11.00 

civarında ağabeyim telefonla bizi arayarak insan hakları Derneğine baĢvuruda bulunmamızı 

kendilerine Cezaevi giriĢinde çıplak arama yapılmak istendiğini karĢı çıktıkları için kötü 

muameleye maruz kaldıklarını söyledi. Ben dayanamayıp telefonda ağlayınca ayrıntılarını 

anlatmadı. Ben bu durumun araĢtırılarak ağabeyime kötü muamelede bulunan kiĢilerin tespit 

edilip haklarında yasal iĢlemlerin yapılmasını istiyorum. YaĢanan bu hukuksuzluğun bir önce 

giderilmesi istemekteyiz ayrıca ağabeyimin hayatından endiĢe duymaktayız bu nedenle 

derneğinizden bu yönde hukuki destek bekliyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*GümüĢhane Cezaevi'nden önceki gün Erzurum H Tipi Cezaevi'ne götürülen 4 siyasi tutsağın 

fiziki darbe ve sözlü tacizlere maruz kaldıklarını belirten Tutuklu ve Hükümlü Aileleri 

YardımlaĢma Derneği (TUHAYD-DER) Doğubayazıt Temsilcisi Mehmet Bozkurt, 

cezaevlerinde baskıların artarak devam ettiğini söyledi. (25.01.2013/DĠHA) 
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*Hakkari'de Mayıs 2011 tarihinde çıkan olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan ve ardından 

27 Mart 2012 tarihinde çıkarıldığı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olmak" ve 

"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Fırat Bor'un 

annesi Hatice Bor, oğlunun kaldığı Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan gardiyanlar 

tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Konu ile ilgili Ġnsan Hakları Derneği (ĠHD) 

Hakkari ġubesi'ne de baĢvuracaklarını belirten anne Bor, "Benim oğlum suçsuz iken olaylara 

karıĢtığı gerekçesiyle 11 yıl 6 ay ceza verdiler. Geçtiğimiz aylarda cezaevlerinde baĢlatılan 

açlık grevine katıldı. Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından bu sefer de cezaevindeki 

gardiyanlar çocuklarımızın üzerinde baskı kurmaya baĢladılar" dedi. Oğlu ile en son 

geçtiğimiz Pazar günü telefonla görüĢtüğünü ve oğlunun kendisine tehdit edildiklerine dair 

bilgi verdiğini söyleyen Bor, "Oğlum, 'Anne beni ve arkadaĢlarımı açlık grevlerinin ardından 

ölümle tehdit ediyorlar. Özelikle buraya son zamanlarda yeni bir gardiyan ekibi geldi ve 

bizlere çok baskı yapıyorlar. Bizleri ölümle tehdit ediyorlar' dedi. Oğlum bunları söylerken 

birden telefon kesildi. Haftada 10 dakikadır görüĢme süresi. Bu konuyu anlatırken 5 dakika 

dolmadan telefonunu kestiler ve bir daha da oğlumdan bir haber alamadım. Oğlumun 

sağlığından endiĢeliyim. Oğlumun ve arkadaĢlarının öldürülmesinden korkuyorum" diyerek 

duyarlılık çağrısında bulundu. (25.01.2013/DĠHA) 

 

*29.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halim Perçin, Ģu beyanlarda bulundu:  “Kayın 

biraderim olan Ferhan ĠĢcan, Mardin ili Midyat cezaevinde kalmakta iken Tekirdağ‟daki 

cezaevine sevk edildi. Kendisiyle 28.01.2013 tarihinde yapmıĢ olduğumuz telefon 

görüĢmesinde 17 kiĢinin Tekirdağ cezaevine sevk edildiklerini cezaevi giriĢinde çırıl çıplak 

soyulduktan sonra yaklaĢık 30 gardiyan tarafından kendilerine iĢkence yapıldığını, ölümle 

tehdit edilerek küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Ben ve ailesi kayınbiraderimin 

hayatından endiĢe duymaktayız kendilerine zarar verilmesinden korkuyoruz. Bu nedenle 

derneğinizden bu konuda hukuki destek bekliyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 13 Ocak'ta Çanakkale Cezaevi'ne sürgün edilen 8 

tutsağın cezaevinde fiziki Ģiddete maruz kaldığı öğrenildi. Sürgün edilen tutsaklardan Medeni 

Kaya'nın saldırı sonrası kolunun kırıldığı öğrenildi. (09.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van Tutuklu ve Hükümlü Yakınları ile DayanıĢma Derneği (TUYAD-DER), Van F Tipi 

Cezaevi'nde yaĢanan sorunlara iliĢkin yazılı basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, 26 

hükümlü ve tutuklunun MuĢ ve Oltu cezaevlerine sürgün edilmesinden sonra geriye kalan 

tutsaklar üzerinde Ģiddettin artığı belirtildi. Açıklamada, 12 ġubat günü tutuklu Memduh 

Değer, Rıdvan Turan ve ismi öğrenilemeyen bir tutsağın sohbet etkinliğinden dönerlerken 

usulsüz arama ile taciz edildikleri aktarıldı. "Tutsaklar karĢı çıkınca, gardiyanlar 'biz 

istediğimizi yaparız” diye cevap verdi. Bunun üzerine tutsaklar da 'biz asker değiliz' cevabı 

verince, gardiyanlar 'siz bizim askerimiz olsaydınız size ne yapacağımızı görürdünüz' diyerek 

tutukluları tartakladıkları iddia edildi. 20 gardiyan 3 tutsağı darp etmiĢtir" denilen açıklama, 

Ģöyle devam etti: "Cezaevindeki gerginlik halen devam ettiği bilgisi geldi. Tutukluların 

cezaevi savcısı ve idaresiyle görüĢmelerine rağmen bir çözüm geliĢmiĢ değil". (18.02.2013 / 

ANF / Evrensel.net) 

 

*13.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nurettin Akyıldız, Ģu beyanlarda bulundu: 

“2008 yılında Çerkez köyde Ģüpheli olarak gözaltına alındım. Emniyette iĢkenceye maruz 

kaldım. Mahkemeye çıkarıldığım sırada 17 yaĢındaydım. Ancak yetiĢkin mahkemesinde 

yargılandım. Mahkemede savcı Muti Yeter‟e iĢkence izlerimi gösterdim. Herhangi bir iĢlem 

baĢlatılmadı ve tutuklanarak Edirne Çerkez köy cezaevine gönderildim. Oysaki çocuk 

cezaevine gönderilmem gerekiyordu. YetiĢkin insanların koğuĢunda kaldım. 18.12.2008 

tarihinde saat 16.45 sularında Çerkez köy Cum. BaĢ. Savcısı Bülent Üzüm, BaĢgardiyan 

Tamer TaĢan, gardiyan Rasim DemirtaĢ ve ismini öğrenemediğim ancak Ağır Ceza Savcısı 

olan kiĢiler tarafından iĢkenceye maruz kaldım. Hayatım boyunca vücudumda taĢıyacağım 
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izler kaldı. Bu olayla ilgili Ģahitlerim de var. 1. ve 2. Asliye mahkemesinde hâkimlere 

belirttiğim halde herhangi bir iĢlem baĢlatılmadı. Ayrıca mahkemenin karar esnasında 

mahkeme hâkimi Ayhan Ardunç, mahkemeyi terk ederek, yukarıya BaĢsavcı Bülent Üzüm‟ün 

yanına gitmiĢtir. 25 dakika sonra geldi ve hakkımda Kırklareli E Tipi Cezaevine 

gönderilmemi talep etti. Sizden bu konunun araĢtırılmasını ve bu konuda hukuki süreç 

baĢlatmanızı talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*19.02.2013 tarihinde Ģubemize Email aracılığıyla NevĢehir E Tipi Cezaevinde 

baĢvuruda bulunan Mehmet DrewĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “21 Aralık günü Silifke 

Cezaevinden, NevĢehir Cezaevine getirildik. Silifke cezaevinin artık itirafçı ve bağımsızların 

tutulacağı bir cezaevine dönüĢtürülmüĢtür. Bundan dolayı bizim arkadaĢlardan hiç kimse 

orada kalmayı kabul etmiyor. Hükümlüler olarak dört cezaevine dağıtıldık. Ġçlerinden en 

kötüsü bizim koĢullarımızdır. 6 arkadaĢtan en genci benim, diğerleri 48-63 yaĢları arası ve 

hep sağlık sorunları olan insanlardır. Cezaevi giriĢinde zorla bizi soydular. Bu yetmezmiĢ 

gibi cezaevi müdürü gelip, bir sürü hakarette bulundu. “Buranın Allah‟ıyım, burayı size 

cehenneme çevireceğim. Ne kadar zamandır sizin için hazırlık yapıyordum.” Gibisinden her 

türlü hakarete maruz bırakıldık. Cezaevine alındıktan sonra, sayımlarda kollarımızdan 

tutarak zorla ayağa kaldırıyorlar. Normalde tüm cezaevlerinde ayda bir arama yapılırken, 

burada her hafta baskın yapıp arama yapılıyor. 45 gündür bu cezaevindeyiz, daha ne spora 

ne de sohbete ne de farklı bir sosyal etkinliğe çıkartılmıĢ değiliz. Aleni bir tecrit durumu 

yaĢıyoruz. Ziyaretlerimiz bu soğukta karda kıĢta, saatlerce sırada bekletildikten sonra 

görüĢün bitimine doğru ancak içeri alabiliyorlar. Türkiye‟nin hiçbir cezaevinde görülmeyen 

uygulamalarla karĢı karĢıyayız. YaĢımız ve sorunlarımızdan kaynaklı olarak kendimizi 

toparlamamız için daha aylarca, yıllarca tedaviye ihtiyacımız varken, resmen fiilen yeniden 

açlık grevine zorlanıyoruz. Her Ģeye rağmen sabırla ve sağduyuyla bekliyoruz. Bu konuda 

sizden destek talep ediyoruz.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi)      

 

*20.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadri Aralan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Erdal ARALAN, 4 yıldır Kandıra 2 nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde 

bulunmaktadır. 27.01.2013 tarihinde saat:13.30 da 0262,5815249 nolu Telefondan bizi aradı 

cezaevi idaresi bana iĢkence yapıyor beni öldürecekler, kaza ya da intihar süsü verip 

öldürecekler en yakın C.Savcılığına gidin durumumu bildirin dedi. Biz aynı gün Diyarbakır 

C.Savcılığına yazılı baĢvuruda bulunduk. Savcı bey Kandıra Cezaeviyle görüĢtükten sonra 

hemen yola çıktım. Bir gün sonra oraya ulaĢtım. Cezaevi idaresi beni görüĢtürmedi. Savcı 

beyle görüĢtüm bugün geç oldu yarın gel dedi. Bir gün sonra gittim beni görüĢtürmek 

istemediler. Savcı beyle görüĢeceğim deyince bir gardiyan listeye baktı bugün onun görüĢ 

günüdür saat 14.00‟da gel dediler. Oğlumla görüĢtüğümde burnu, gözleri ĢiĢ ve mosmordu. 

Çok korkuyordu. Elleriyle iĢaret ederek bizi dinliyorlar ben ısrarla sorunca cezaevi idaresi 

bana iĢkence ediyor. Tek suçum Diyarbakırlı olmak dedi. Moral vermeye çalıĢtım. Durumu 

yazılı olarak Kandıra C.Savcılığına yazılı olarak baĢvuruda bulundum. Ben döndükten sonra 

yine Pazar günü bizi telefonla aradı.  Bana eziyet ediyorlar yine iĢkence gördüğünü 

söyleyince aynı gün Diyarbakır Nöbetçi Savcılığına gittik, durumu bildirdik. Aynı gün 

Annesiyle birlikte yola çıktık. Salı günü Cezaevi Müdürü benimle görüĢmeden sizi 

görüĢtürmem oğlum üzerinden bizi tehdit etti. Oturup konuĢtuk. Müdüre niye oğluma iĢkence 

yapılıyor, dedim. Oğlunun psikolojisi bozuk doktora götürüyoruz konuĢmuyor, dedi. Oğlumun 

psikolojik sorunu yoktu ne olduysa burada oldu dedim. Oğlumla görüĢtürdü. Annesi ısrar etti 

kazağını kaldırmasını söyleyince kazağını kaldırdı. Hatırladığım kadarıyla sağ yanında 3 

darp ve boynunda izler vardı oğlum doktorla konuĢ dedim niye konuĢmuyorsun 

cezaevindekiler psikolojimi bozuk göstermeye çalıĢıyorlar dedi. Tekrar cezaevi Müdürünün 

yanına gittik, Oğlumun durumunu anlattım önce kendisi yapmıĢ dedi daha sonra benim bilgim 

yok dedi. Üçüncü telefon görüĢmemizde biraz düzelmiĢler dedi. 17 ġubat‟ta telefonla bizi 

aradı çok korkmuĢtu ağlıyordu bana yine iĢkence yapıyorlar acil Ankara‟ya Adalet 

Bakanlığına gitmemizi istiyordu. Aynı gün yola çıktım 19 ġubat‟ta açık görüĢüne gittim. 
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Çevremizde gardiyanlar olduğu için vücudunu bana göstermedi. Kafasında ceviz 

büyüklüğünde birçok yerde ĢiĢkinlikler vardı. 4 gündür yemek yemediğini benden zorla imza 

aldılar neyi imzalattıklarını bilmiyorum. Beni de sizi de kandırıyorlar dedi. Ben açlık grevine 

girdim. Benim için niye Adalet Bakanlığı bir Ģeyler yapmıyor dedi. Biz ailesi olarak çok 

kaygılıyız. Oğluma iĢkence yapılıyor bilerek psikolojisini bozmaya çalıĢıyorlar Oğlumun acil 

olarak Kandıra cezaevinden naklinin kaldırılmasını mümkün ise Diyarbakır veya Diyarbakır 

çevre illerinden birine nakil edilmesini çok acil oğlumun acısını yaĢamadan duruma 

müdahale edilmesini talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*11.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sayibe Çaçan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mustafa ÇAÇAN, Buca Kırıklar Cezaevinde cezasının infaz ederken kendi isteği 

dıĢında sevk adı altında Ġzmir Aliağa ġakran Cezaevine gönderildi. 10.03.2013 tarihli telefon 

görüĢmesinde kendilerinin ġakran Cezaevine gitmek istemediklerini ancak gardiyanlarca 

iĢkence yapılarak zorla gönderildiklerini; ġakran Cezaevinde ise yine kötü muameleye ve 

fiziksel Ģiddete maruz kaldığını belirtmiĢtir. Ben oğlumun hayati tehlikesi olabileceğini 

düĢünüyorum. Bu nedenle endiĢelenmekteyim. Bu konuda hukuki desteğinizi talep 

etmekteyim.”     (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*13.03.2013 tarihinde Ģubemize GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran 

Murat Demir, Ģu beyanlarda bulundu: “13.03.2013 tarihinde bize ulaĢan mektup Ek‟te 

sunulmaktadır.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) (BaĢvurucu Ģubemize psikolojik baskı ve 

tehdit aldığını belirten bir mektup göndermiĢtir) 
   

*18.03.2013 tarihinde Ģubemize Nesime Sevinç aracılığı ile Karaman M Tipi 

Cezaevinden baĢvuran Muhyettin Sevinç, Ahmet Tamir, Cihan Özyıldız, Aslan Ġbicek, 

Ferhan Moryıldız, Murat Gülbin, Murat Aslanoğlu, Selahattin Kılıç, Serbest Sait, Fethi 

Abdullah) Ģu beyanlarda bulundu: “08.03.2013 tarihinde Bingöl Kapalı Cezaevinde 

Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. Karaman Cezaevine götürüldüklerinden 

itibaren kendilerinden herhangi bir haber alamadık. Telefon görüĢmelerinin olduğu Mart ayı 

içersinde kendileri ile yapmıĢ olduğumuz görüĢmelerde “durumlarının çok kötü olduğunu, 

görüĢ saatinin yarım saate düĢürüldüğünü bu nedenle de görüĢe çıkmayacaklarını, birlikte 

gittikleri yukarıda isimlerini yazmıĢ olduğumuz arkadaĢları ile görüĢtürülmediklerini, 

havalandırmaya çıkarılmadıklarını, sabah askerlerin odalarına girip sayım istedikleri ve çok 

kötü baskı ve muamele ile karĢılaĢtıklarını, Yemeklerinin çok kötü olduğunu gittikleri günden 

itibaren en doğal hakları olan cezaevi müdürü ile görüĢmek istediklerini ancak müdürün 

görüĢme istediklerini olumlu yaklaĢmadığını, gardiyanların ise sürekli gözetim adı altında 

kendilerine baskı uyguladıklarını ve kendilerine müdahale edeceklerini söylemiĢlerdir. Biz 

aileler olarak hayati tehlike içersinden olmalarından dolayı endiĢeliyiz. Bu nedenle 

derneğinizden bu konuda hukuki destek bekliyoruz”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*19.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fatma Ġbicek, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Aslan Ġbicek, 8.03.2013 tarihinde Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde iken Karaman 

M Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. Orada kendilerine kötü davranıldığını, yemeklerini 

yeterince vermediklerini, beraber götürüldükleri arkadaĢlarıyla görüĢmelerine izin 

verilmediğini, verseler de yarım saat dıĢında görüĢtürülmediklerini, havalandırmaya 

çıkarılmadığını, müdürle görüĢmek istediklerini ancak müdürün kendileriyle görüĢmediğini 

söyledi. Sayım bahanesiyle gardiyanların koğuĢlara baskın yaparak, baskı ve zulüm 

uyguladıklarını ve her an müdahale edebileceklerini belirtti. Oğlum ve arkadaĢları, sadece 

Adalet Bakanlığı‟nın kendilerine verdiği hakların tanınmasını istiyorlar. Bu konuda bize 

yardım etmenizi talep ediyoruz. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*18.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadri Aslanoğlu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim Murat Aslanoğlu Bingöl Cezaevi‟ndeyken 8 Mart 2013 tarihinde 10 arkadaĢıyla 

birlikte Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. Ağabeyim, 14 Mart günü beni 

telefonla aradı. Yaptığımız görüĢmede; Karaman Cezaevi‟ne gittiklerinden beri mahkum 

sayımına askerlerin girdiğini, arkadaĢlarıyla yaptıkları görüĢmelerin engellendiği, müdür ile 

bu sorunları görüĢmek istediklerini, ancak müdürün kabul etmediğini, kendilerine uygulanan 

iĢkence ve zulmün 12 Eylül dönemini aratmayacak Ģekilde olduğunu beyan etti. Ġsteklerinin 

Adalet Bakanlığı‟nın kendilerine sağladığı hakların verilmesidir. Kendilerine her an bir 

müdahale olabileceği endiĢesi taĢımaktadırlar. ĠHD‟den bu konuda yardım talep ediyoruz.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*23.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdurrahman Güven, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Abdullah Güven, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. 23.03.2013 tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; 

cezaevinde yeni göreve baĢlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa 

gelerek önce kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak 

istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve 

kendisinin vücutlarının çeĢitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı 

olduğunu, buna rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. 

Durumlarından endiĢe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)    
 

 

*23.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġükran Bulut, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Ferhan Bulut, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 

tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; cezaevinde yeni göreve baĢlayan 

Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa gelerek önce kendilerine hakaret 

ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 

darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeĢitli yerlerinden 

darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 

kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endiĢe ediyoruz ve bu 

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

 

*23.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Azize Tanrıkulu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Tamer Tanrıkulu, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 

23.03.2013 tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; cezaevinde yeni 

göreve baĢlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa gelerek önce 

kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, 

tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve kendisinin 

vücutlarının çeĢitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı olduğunu, buna 

rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından 

endiĢe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)    

 

*23.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fırat Demir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Sait Demir, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 

23.03.2013 tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; cezaevinde yeni 

göreve baĢlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa gelerek önce 

kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, 

tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve kendisinin 

vücutlarının çeĢitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı olduğunu, buna 

rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 119 

endiĢe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)    

 

*23.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fatma Haran, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Ġbrahim Haran, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 

23.03.2013 tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; cezaevinde yeni 

göreve baĢlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa gelerek önce 

kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, 

tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve kendisinin 

vücutlarının çeĢitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı olduğunu, buna 

rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından 

endiĢe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)    

 

*23.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Ayzit, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Feyzi Ayzit, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 

tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; cezaevinde yeni göreve baĢlayan 

Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa gelerek önce kendilerine hakaret 

ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 

darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeĢitli yerlerinden 

darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 

kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endiĢe ediyoruz ve bu 

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

 

*23.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sefer Görenç, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Sedat Görenç, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 

tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; cezaevinde yeni göreve baĢlayan 

Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa gelerek önce kendilerine hakaret 

ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 

darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeĢitli yerlerinden 

darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 

kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endiĢe ediyoruz ve bu 

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

 

*23.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran AyĢe Özkan, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Rojhat Özkan, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 

tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; cezaevinde yeni göreve baĢlayan 

Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa gelerek önce kendilerine hakaret 

ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 

darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeĢitli yerlerinden 

darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 

kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endiĢe ediyoruz ve bu 

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

 

*23.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sibel Arslan, Ģu beyanlarda bulundu: “Babam 

olan Abdullah Arslan, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 

tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; cezaevinde yeni göreve baĢlayan 

Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa gelerek önce kendilerine hakaret 

ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 

darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeĢitli yerlerinden 

darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 

kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endiĢe ediyoruz ve bu 

konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    
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*25.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mühbet Tiryaki, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Mehmet Nuri Tiryaki, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. 23.03.2013 tarihinde yapmıĢ olduğumuz haftalık telefon konuĢmasında; 

cezaevinde yeni göreve baĢlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuĢa 

gelerek önce kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak 

istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiĢtir. Bütün tutukluların ve 

kendisinin vücutlarının çeĢitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaĢlarının ağır yaralı 

olduğunu, buna rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. 

Durumlarından endiĢe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)    
 

*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli davadan tutuklu bulunan Adil Toprak isimli yurttaĢ, 17 

Mart günü cezaevi infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini belirterek, ĠHD Siirt 

ġubesi'nden hukuki yardım talebinde bulundu. ĠHD Siirt ġubesi'ne yaĢadıklarına iliĢkin 

mektup gönderen Toprak, 17 Mart günü bulunduğu koğuĢtan telefon görüĢmesi yapacağı 

bahanesiyle 10 infaz koruma memuru tarafından alındığını belirterek, cezaevinde bulunan bir 

merdiven altına götürüldüğünü ve burada öldürülesiye dövüldüğünü kaydetti. Aynı gün 

hastaneye kaldırıldığını ve doktordan darp edildiğine dair rapor aldığını aktaran Toprak, infaz 

koruma memurları hakkında Ģikayette bulunduğunu belirtti. Toprak, bulunduğu Ģikayet 

nedeniyle cezaevi infaz koruma memurları tarafından yine Ģiddette uğrama ihtimalinin 

bulunduğunu dile getirerek, bu nedenle ĠHD Siirt ġubesi'nden konuyla ilgili cezaevinde 

inceleme yapması talebinde bulundu. Toprak, ayrıca ĠHD'den hukuki yardım talebinde de 

bulundu. (23.03.2013 / ANF) 

 

*ġırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesinde 2001 yılında tutuklanan ve 24 yıl ağırlaĢtırılmıĢ hapis 

cezasına çarptırılan Mehmet Emin ġen isimli tutsağın, tutulduğu Elbistan E Tipi Kapalı 

Cezaevi'nde iĢkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü. ġen, 27 Mart‟ta ailesiyle yaptığı haftalık 

telefon görüĢmesinde cezaevi idaresinin kendisine ajanlık teklifinde bulunduğunu belirterek, 

bunu kabul etmemesi üzerine iĢkenceye maruz kaldığını iddia etti. ġen, yapılan iĢkencenin 

ardından tek kiĢilik hücreye konduğunu ve bir haftadır kaldığı hücrede açlık grevinde 

olduğunu söyledi. (28.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*11 Mart‟ta Antep ve Bingöl cezaevlerinden 5‟er kiĢi olmak üzere toplam 10 mahpusun 

sürgün edildiği Yozgat Cezaevi'nde iĢkence ve kötü muamelede bulunulduğu iddia edildi. 

Yozgat Cezaevi‟nde bulunan Aydın Altığ, Dicle Haber Ajansı‟na (DĠHA) gönderdiği 

mektupta, Sürgün edildikleri cezaevinin giriĢinde zorla soyulduklarını, gardiyanların 

kendilerine “CumhurbaĢkanı da gelse böyle zorla soyup içeri alacağız” dediklerini aktardı. 

Atlığ mektubunda, bulundukları hücrelerin “tabut” olarak değerlendirildiğini belirterek “ġu an 

ikinci ranzada kafam tavana değiyor. Yani o kadar basık ve küçük bir mekandır. Pencereleri 

de dar yeterince hava olmadığı gibi tel süzgeçler vurulup kör cephe yaratmıĢlar. Kaldığımız 

yer hücrelerin olduğu bölümdür. Üst kısımlarında telli odalarda adliler var. Her tarafın kapalı 

oluĢu ve onların yüksek sesle konuĢmaları tam bir 12 Eylül durumunu hatırlatır cinstendir. 

Yine banyo havlusunu havalandırmada bırakmak yasakmıĢ. Havlunun arkasında biri saklanır 

ve kendileri de görmez, ya da gözden kaçırır tedbiriyle ıslak da olsa içeri alınma Ģartı varmıĢ.” 

dedi. (03.04.2013 / Ozgur-gundem.com / Yeniozgurpolitika.org) 

 

*09.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vesile Sayım, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Ferhat Tülcü, dört yıldan beri Bayburt Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 

Oğlum kimlikte benim adıma kayıtlı olmayıp annemin adına kayıtlıdır. Oğlumla 08.04.2013 

tarihinde yaptığım telefon görüĢmesinde sağlık durumunun iyi olmadığını, gardiyanların 

kendisine baskı uyguladığını, tehdit ettiğini söyledi. Ben oğlumun sağlık durumu konusunda 
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kaygı duymaktayım. Oğlum cezaevi idaresinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu nedenle 

kendisini tehdit eden ve baskı uygulayan kiĢilerin araĢtırılarak haklarında gerekli yasal 

iĢlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Ben oğlumla dört yıldır maddi imkânsızlıklardan 

dolayı görüĢe gidemediğimden görememekteyim. Ayrıca sağlık durumum uzun yolculuk 

yapmaya elveriĢli değildir. Çünkü Ģeker hastasıyım aynı zamanda kemik erimesi 

rahatsızlığımdan dolayı tedavim devam etmektedir. Oğlumun cezaevinde olması beni maddi 

ve manevi yıprattığı gibi oğlumun uzak bir ilde cezaevinde olması bizi daha da mağdur 

etmektedir. Özellikle maddi imkânsızlıklardan ve sağlık sorunlarımdan dolayı ziyaretine 

gidemediğim oğlumun naklinin Diyarbakır veya Mardin, Midyat veya Batman ilerinde 

bulunan cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını saygılarımla talep ederim.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalp hastası olan siyasi tutsak Burhan Kartal, Erzurum 

Devlet Hastanesi'nde anjiyo olduktan sonra doktorlar tarafında Ankara'ya sevk edildi. Kartal'a 

Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde cezaevi idaresi tarafında iĢkence yapıldığı ve tek 

kiĢilik hücreye konulduğu iddia edildi. Burhan Kartal'ın eĢi Filiz Kartal, eĢinin kendisini 

aradığını ve çok zor durumda olduğunu, bedenine elektrik verdiklerini belirterek, "EĢim 

telefonla beni aradı. 'Bedenime elektrik verdiler, vücudum simsiyah ve darp izleri var' dedi" 

diye konuĢtu. EĢinin hayatından endiĢe ettiğini belirten Kartal, kamuoyunun duyarlı olmasını 

istedi. Kartal, "BarıĢ sürecinden söz edenler neden cezaevindeki iĢkenceleri görmüyor. 

Burada yetkililere sesleniyorum; cezaevlerindeki baskı ve zulme derhal son versinler" diye 

belirtti. (30.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*09.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bozan Bozkurt, Ģu beyanlarda bulundu:          

“Oğlum Necdet BOZKURT Hazro K Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. 

Oğlumun infazının bitmesine yaklaĢık 2 ay kalmıĢtır.08.05.2013 tarihinde kendisi ile yapmıĢ 

olduğum görüĢmede gardiyanların kötü muamelesi ile karĢılaĢtıklarını belirtti. Oğlum 

gardiyanların kendilerine askeri dayatmalarda bulunduğunu, karĢılarında istedikleri zaman 

hazır ol komutuna geçmelerini istediklerini ve bunun gibi kötü muamele uyguladıklarını 

belirtmektedir. Oğlumun sağlık sorunları bulunmakta ve hastaneye sevk edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca Hastaneye sevk edilmesini zorlaĢtırdıkları gibi gittiğinde de bir sonraki 

randevuya götürmekten imtina ediyorlar. Ayrıca oğlum kendilerine “benim randevum var 

hastaneye gitmem gerekiyor “ dediğinde de gardiyanlar “sen dilekçe verdin ben hastaneye 

gitmek istemiyorum Ģeklinde bizde bundan dolayı götürmüyoruz” ġeklinde kendisine ait 

olmayan cümleleri kurmaktadırlar. Oğlumun yukarıda da belirtmiĢ olduğumuz üzere 2 aylık 

ceza infazı bulunmakta ve gardiyanlar bu durumu kullanmaktadırlar. Oğlumu sürekli sana 

disiplin cezası veririz, infazını yakarız Ģeklinde tehdit etmektedirler. Oğlum siyasi hükümlü 

olmasına rağmen oğlumu adli hükümlülerin bulunduğu koğuĢa vermiĢlerdir. Oğlum buradaki 

hükümlüler ile problem yaĢadığını kendisini dıĢladıklarını belirtmektedir. Oğlum yukarıda 

belirttiğimiz nedenlerden dolayı cezaevinden Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifeleri Gelen 

Müdürlüğü‟ne nakil dilekçesi yazmıĢ ve dilekçe hakkı gibi en basit haklardan olan dilekçe 

verme hakkını kullanmak istemiĢ ancak yetkililer tarafından dilekçesi gönderilmeden 

kendisine iade edilmiĢ. Oğlumun bizlere aktardığı iddialar aile olarak bizleri üzmekte ve 

endiĢelendirmektedir. Oğlumun özellikle Deniz isimli gardiyandan kendisine zarar 

gelebileceğini bizlere söylemsi bizleri daha da endiĢelendirmektedir. Bilindiği üzere 

Cezaevinde bulunan hükümlülerin güvenliğini cezaevinde görevli gardiyanlar vasıtasıyla 

yerine getirmektedir. Bu görev baĢındaki gardiyanların azami hassasiyet içinde görevini 

yerine getirmesi gerekmektedir. BelirtmiĢ olduğumuz iddiaların incelenerek sorumlular 

hakkında gerekli yasal iĢlemlerin yapılması ile cezaevi yönetimini ilgilendirecek ve hak 

ihlallerin son erdirilmesine olanak sağlayacak yasal çalıĢmaların Adalet Bakanlığı 

tarafından bir an önce yapılmasını istemekteyiz. Ayrıca oğlumun nakil talebinin 

değerlendirmeye tabi tutulmasını talep etmekteyiz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*21.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Unat, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

yaklaĢık olarak 4 ay önce Diyarbakır D Tipi cezaevinden Midyat M Tipi Cezaevine 12 

arkadaĢımla birlikte sürgün edildik. Cezaevine geldiğimiz günden beri kurum idaresinin 

baskı, sindirme ve yasaklayıcı yönelimleri hiç durmadan devam etti. Kurum personelleri 

genellikle burada bulunan tutuklulara askeri darbe dönemlerini aratmayacak yaklaĢımlarda 

bulunuyorlar. Bunun en bariz örneğini 16.05.2013 günü kurum personeli olan baĢ memur 

Abidin Altunkaynak, sipariĢ ettiğimiz sebze ve meyvelerimizi bize vermek için oda kapımızı 

açtığında doğrudan hepimize “eĢyalarınızı alın lan” diye bağırmıĢtır. Biz buna karĢılık 

herhangi bir fiziki ya da sözlü tepki vermedik. Çünkü ĢaĢırmıĢtık, yine o esnada “alın diyorum 

lan bu eĢyaları” diyerek kapının önünde bulunan sebzelerimizi düĢmanca bir tavırla odamızın 

içine fırlatarak kapıyı sertçe bir Ģekilde yüzümüze kapatıp, gitti. Biz görevlileri çağırıp 

durumu aktardık ancak tatmin edici bir cevap alamadık. Bu esnada ben ve bir oda arkadaĢım 

revire çıkmak için çağrıldık. Odadan çıktık ve maltada adı geçen baĢ memur ile karĢılaĢtık ve 

kendisine bize neden böyle davrandığını özür dilemesi gerektiğini anlatmak ve bize gelen 

eĢyaların eksik olduğunu bildirmek için ona doğru gittik. O ise hakaretler ve küfürler 

savurarak bana saldırdı. Bu saldırı sonucu sağ elimin üst kısmı kırıldı ve Ģuanda kolum 

alçıdadır. Birde bunun üzerine hücreye atıldım ve aynı zamanda hakkımda adli ve idari 

soruĢturma baĢlatıldı. Biz bu durumu hukuksuz bir vaka olarak görüyoruz. Burada bulunan 

diğer tarafsız siyasi tutsaklar idarenin bu tutumundan dolayı oldukça tedirgindirler. Çünkü 

her an bize karĢı bir saldırı yapılabilir ihtimalini taĢımaktayız. GörüĢtüğümüz ve 

kaygılarımızı dile getirdiğimiz kurum müdürleri ile diğer personelleri bize saldırtmaya 

yönelik tehditlerde bulunuyorlar. Bize bütün bu yaĢananların ve yaĢanacak olan her olayın 

karĢısında sessiz kalmamız istenmektedir. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Hakaret ve onur 

kırıcı tavır ve davranıĢların karĢısında susmayı da kabul etmiyoruz. Bu cezaevinde Esat Oktay 

Yıldıran kanunlarını geçerli kılınmak istenmektedir. Bizlerin burada can güvenliği 

bulunmamaktadır. YaĢadığımız olaydan ötürü diğer arkadaĢlarımız tehdit ediliyoruz. Bu 

konuda sizden duyarlı olmanızı ve bu konuda gerekli hukuki iĢlemleri baĢlatmanızı talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)     

   

*24.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bülent Buluç, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Bildiğiniz üzere son süreçte zindanlara yönelik bir konseptin devrede olduğu anlaĢılıyor. 

Pratikte uygulamaları her geçen gün kendini farklı biçimlerde yansıtıyor. Bulunduğumuz 

cezaevi itibariyle yaĢadığımız sorunlar 35 arkadaĢımızın sürgünüyle baĢlayan ve halen de 

kimi noktalarda devam eden, provokasyonlara varabilecek tutumlarla karĢılaĢmaktayız. 

Örneğin; buradaki kimi memurların tavır ve davranıĢları bizleri düĢman gören ve bu 

çerçevede ideolojik yaklaĢan intikamvari tutumlar sergiliyorlar. Bunların baĢında da ġah 

Yusuf denen baĢgardiyan gelmektedir. Temel politikaları bizleri teslim alarak 

iradesizleĢtirmeye yöneliktir. Aramalarda zorla ayakkabı çıkartma, odalar arası insani alıĢ-

veriĢi kısıtlama, koridorda fiziki müdahaleye varabilecek hak ihlalleriyle karĢılaĢmaktayız. 

Sizlerden talebimiz, zindanlarda yaĢanan hak ihlallerini daha fazla gündemleĢtirip, kamuoyu 

yaratarak çözüm gücü olabilmenizdir. ġuanda cezaevinde bulunan devrimci yoldaĢlarımız bir 

aydır açlık grevinde olmalarına rağmen ciddi bir duyarlılığın olmadığını görebiliyoruz. Bu 

arkadaĢlarımızın daha ciddi sağlık problemleri ortaya çıkmadan bu durumlarının sizler 

tarafından gündeme taĢımanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)     

 

*24.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sinan Çintay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Taylan Çintay, Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmakta olup, uzun süredir 

mesane kanseridir. Tümürlerinden dolayı ameliyat olması gerekiyordu. Diyarbakır‟da 

hastanede koğuĢ olmadığından Ankara‟ya gönderildi. 20.05.2013 günü ameliyat oldu ve 

21.05.2013 günü taburcu edilip Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevine gönderildi. Burada tamamen 

soyulmak istenmiĢtir. Ameliyatlı olması ve tamamen soyularak aramanın onur kırıcı olması 

nedeniyle aramayı kabul etmeyince gardiyanlarca darp edilmiĢtir. Darp nedeniyle idrarında 
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kanama baĢlamıĢ ve revire kaldırılmıĢtır. Darp raporu da alındı. Bu olayla ilgili hukuki süreç 

baĢlatıp, kamuoyuna yansıtmak istiyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    
 

*18.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Kenan Zeryut, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Ağabeyim olan Abdullah ZERYURT, 5 aya yakın bir süredir Balıkesir/Kepsut L 

Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasının infaz etmektedir.17.06.2013 tarihinde saat 15:00 

civarında bizi aradı bize telefonda “16.06.2013 tarihinde kaldığımız cezaevinin C-8 

koğuĢundan ben ve koğuĢ arkadaĢım (aynı zamanda hemĢerim de olan ) Hüseyin SÖNMEZ 

alınarak özellikle milliyetçilerin kaldığı koğuĢ olarak bilinen koğuĢa götürüldük. 

Götürüldüğümüz koğuĢa girer girmez, koğuĢta bulunan 17 kiĢi tarafından darp edildik. Biz 

olayda ciddi bir Ģekilde yaralandık. Yaralanmamız üzerine bizleri B-12 koğuĢuna 

gönderdiler. Ancak durumumuz kötü olmasına rağmen bilerek ve isteyerek talebimiz olmasına 

rağmen bizi hastaneye götürmediler. Bu olayların meydan gelmesinin tek sorumlusu Kurum 

Müdürüdür. Zira Kurum Müdürü bana ve arkadaĢıma daha öncede Diyarbakırlı olmamız 

nedeniyle sürekli hakaret ediyor ve bizi bu Ģekilde dövdürtüyordu. Hatta bu olayın meydana 

gelmesinden bir gün öncede bana hitaben “gözüme batıyorsun” dedi ve hemen akabinde bu 

olay meydana geldi. Benim ve arkadaĢımın hayatı tehlikededir. Biz tedirgin bir Ģekilde 

bekliyoruz.” ġeklinde baĢından geçenleri anlatmıĢ ve bizleri ailesi olarak tedirgin etmiĢtir. 

Biz bu aĢamada ne yapacağımızı bilmiyoruz ve kardeĢimin can güvenliğinden endiĢe 

duymaktayız. Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen 

birde bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da endiĢe duymaktayız. 

Bu konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)      

 

*03.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Rihan Kavak Özbek, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yeğenim Devrim Kavak, Bingöl M tipi Kapalı Ceza Ġnfaz kurumunda cezasını infaz 

etmektedir. 01.07.2013 tarihli açık görüĢte yaptığımız görüĢmede cezaevi ile ilgili sorunlarını 

tarafımıza iletti. Yeğenim cezaevi yönetimince kendilerine karĢı fiziksel ve sözel Ģiddetin 

uygulandığı belirtmiĢtir. Ancak gardiyanlar kendilerine karĢı fiziksel saldırıda bulunmalarına 

rağmen; gardiyanlar sahte raporlarla mahkûmlar kendilerini darp etmiĢ gibi gösterdiklerini 

ve bu raporlarla kendilerini tehdit ettiklerini belirtmektedir. GörüĢmelere gittiğimizde çok 

kısa olan görüĢ saati bilerek ve istenerek kısıtlanılmaya çalıĢılıyor. Yeğenim kendisi gibi diğer 

tutuklu ve hükümlülerin görüĢçülerine koğuĢlarını değiĢtirmek istediklerini ancak idarece bu 

durum yok sayılıp taleplerin reddedildiğini belirtmektedir. Yine biz aileler tarafından 

gönderilen eĢyalar kendilerine zamanında yetiĢtirilmediğini ve bunu da bilinçli bir Ģekilde 

yaptıklarını belirtmiĢtir. Bu konuda sizden yeğenim ve oradaki diğer mahkûmlar adına hukuki 

yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*20.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet-Remziye Alan, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Mazlum Alan, yargılanması sonucu müebbet hapse mahkûm edildi. 

ġu anda Oltu T Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Kendi ve diğer arkadaĢları vermiĢ oldukları 

dilekçe ile nakil talebinin kabul edilmesi için Adalet Bakanlığına yazı gönderdi ve nakil 

talepleri kabul edildi. Tüm siyasi tutsaklar GümüĢhane Cezaevine gönderildiler ama oğlum 

aynı cezaevinde kaldı. Oğlum ile cezaevi idaresi arasında sorunlar yaĢanmaktadır. Birkaç kez 

cezaevi idaresi tarafından darp edilmiĢtir. 18 Temmuz akĢamı saat 21.30 sularında oğlum 

bulunduğu koğuĢtan gardiyanlar tarafından baĢka bir odaya alınarak darp edilmiĢ ve ölümle 

tehdit edildiğini telefon görüĢmesinde dile getirdi. Tüm siyasi mahkûmları baĢka bir 

cezaevine nakledildi sadece oğlum bağımsızlar arasında kaldı. Buradaki amaçları masumane 

bir tavır değildir. Bütün bunlar yaĢandığı için oğlumun hayatından endiĢe ediyoruz. Oğlumun 

bulunduğu cezaevinden bölgemize yakın herhangi bir siyasi tutsakların bulunduğu cezaevine 

naklini talep ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek vermenizi istiyorum.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)   
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*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emrah Abi adlı tutuklunun sağlık raporu 

almak için hastaneye getirilmesinin ardından, hastane bahçesinde 35-40 derece sıcaklıkta 2 

saat boyunca ring aracında bekletildiği ve Abi'nin ring aracının klimasının çalıĢtırılmasını 

istemesi üzerine askerler tarafından darp edildiği iddia edildi. Emrah Abi‟nin kardeĢi Mehmet 

Abi, kardeĢinin klimanın çalıĢtırılmasını istemesi nedeniyle saldırıya maruz kaldığını ve darp 

edildiğini belirterek Ģunları söyledi: "Ring aracına giren 4-5 asker tarafından ağabeyim darp 

edildi. Ben o an dıĢarıda bekliyordum. Birden ring arabasının sallanmaya baĢladığını gördüm. 

ÇalıĢır vaziyette olmayan ve normalde 10 ton ağırlığında olan aracın da kendi kendine 

sallanamayacağı açık bir Ģekilde biliniyor. Ring aracında bir Ģeylerin olduğu fark edip ring 

aracına yöneldiğimde, dıĢardaki askerler bana silah çekerek yaklaĢmama izin vermediler" 

diye konuĢtu. Tutuklu Emrah Abi, askerlerden hakkında Ģuç duyurusunda bulundu. 

(27.07.2013 / DĠHA) 
 

*14.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulgafur AteĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢlerim olan Mehmet ATEġ ve Ġbrahim ATEġ 1992 yılından itibaren cezaevinde 

bulunmaktadırlar. Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinden Balıkkesir L Tipi Kapalı Ġnfaz 

Kurumuna nakledilmiĢtir. Nakil sürecinde kardeĢlerim psikolojik baskıya uğramıĢlardır. 

KardeĢlerim ile 13.08.2013 tarihinde yaptığım telefon görüĢmesinde kendilerine psikolojik 

olarak Ģiddet uyguladıklarını bu Ģiddetin iĢkenceye vardığını belirtmiĢlerdir. Kendilerini 

sürekli kamera sistemi ile gözetlediklerini ve bunu da kendilerine bir baskı aracı olarak 

kullandıklarını belirtmektedir. Gardiyanlar ve cezaevi yönetimince kendilerinin sürekli 

aĢağılandıklarını belirtmektedir. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için 

hukuki yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*29 Ağustos 2013 tarihinde ġubemize Erzurum H Tipi Cezaevinde bulunan Cemal 

VatandaĢ, Selman Gülbahçe, Devrim Kayalı ve Mithat Altun faksla baĢvuruda 

bulunarak; Erzurum E Tipi Cezaevinde kalmakta olan çocuk mahpuslardan Ahmet Aslan ve 

Engin Turak‟ın Cezaevinde görevli Ġnfaz Koruma Memurları ve Ġdare tarafından sürekli ve 

sistematik iĢkencelere maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir.Çocuk mahpuslar Aslan ve Turak 

avukatlar aracılığı  ile görüĢülmüĢ, görüĢmede kötü muamelenin 2013 yılının Nisan ayında 

birkaç kez yapıldığı, ancak bununla ilgili olarak olayı dıĢarıya yansıtamadıklarını, Cumhuriyet 

Savcılığı‟na suç duyurusunda bulundukları ve konu ile ilgili olarak bir kez ifadelerinin 

alındığı, ancak geliĢmelerden haberdar edilmedikleri için son çare olarak durumu H Tipi 

Cezaevinde Yatmakta olan Mahpuslara iletebildikleri  yönünde beyanda bulunmuĢlardır. 

(ĠHD Erzurum ġubesi) 

 

*29 Ağustos 2013 tarihinde Erzurum H Tipi Cezaevinde bulunan mahpus Ġsa EĢsiz’in 

rahatsızlığı nedeni ile Sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma hastanesinde idrar  

tahlili vermesi gerektiği, ancak görevli uzman çavuĢ tarafından kelepçelerinin açılmadığı, bu 

nedenle mahpusun tedaviyi reddetmesi ile birlikte hastanenin bodrum katına indirilerek elleri 

kelepçeli olduğu halde darp edildiği, merdivenlerden inerken tekme ile arkadan vurulduğu 

elleri kelepçeli olduğu için yüz üstü düĢtüğü ve devamında tekmeler ile vurulduğu iddia 

edildi. Ġddialar üzerine avukatlarımız aracılığı ile Ġsa EĢsiz cezaevinde ziyaret edilerek, konu 

hakkında kendisi ile bir görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu iddialar EĢsiz tarafından 

doğrulanmıĢtır. (ĠHD Erzurum ġubesi) 

 

*02.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cemil Aslanhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Vahit ASLANHAN, Kırıkkale F Tipi Cezaevinde siyasi tutuklu olarak 

kalmaktadır. Cezaevinde bulunan bir ceza infaz memuru tarafından küfür ve hakarete maruz 

kaldığını söyledi. 31.08.2013 tarihinde yaptığımız telefon görüĢmesinde de küfür ve 

hakaretlerin devam ettiğini söyledi. Kendisinin siyasi tutukluların kaldığı koğuĢ arkadaĢı ile 

tartıĢtığını ve bileklerini kestiğini ancak cezaevi yönetiminin kendisine yönelik olarak, bileğini 

siyasi tutukluların kestiğini söylemesi ve arkadaĢlarından Ģikâyetçi olması yönünde baskıda 
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bulunduklarını beyan etti. Oğlum kabul etmeyince de hakaret ve küfürlerin ve hatta tehditlerin 

devam ettiğini söyledi. Oğlumun hayatından endiĢe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Erzurum H Tipi Cezaevi'nde bulunan Sinan Salhan isimli mahpus, cezaevinde yaĢanan 

sorunlara iliĢkin DĠHA'ya mektup gönderdiği mektupta, tedavi için Erzurum Bölge AraĢtırma 

Hastanesi'ne götürülen Bülent TaĢdemir isimli mahpusun kelepçeli tedaviyi reddetmesi 

nedeniyle kendisine eĢlik eden askerlerin saldırısına uğrayarak darp edildiğini kaydetti. 

Salhan mektubunda, söz konusu olayda, ismini vermediği bir sağlık personelinin de kelepçeli 

dayatmaya karĢı çıktığı için darp edildiğini belirtti. (06.09.2013 / ANF / DĠHA) 
 

*Mardin M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi tutsakların, koğuĢlarına arama için giren gardiyan 

ve askerler tarafından darp edildiği bildirildi. Siyasi tutsakların ailelerinin verdiği bilgiye 

göre, koğuĢlarına baskın yapılır Ģekilde girildiği ve tutsaklara insanlık dıĢı muamele yapıldığı 

kaydedildi. Ayrıca arama esnasında tutsakların giysilerinin ve çoraplarının çıkarıldığı 

belirtildi. (01.10.2013 / DĠHA) 

 

*25.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Ayzit, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Feyzi AYZĠT, 21 yıldan beridir cezaevindedir bugüne kadar değiĢik cezaevlerinde kaldı, 

Ģu anda da Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevindedir. EĢim 19.10.2013 tarihinde yaptığımız 

telefon görüĢmesinde sık sık kaldıkları yerlerin arandığını tüm yatak ve eĢyalarının 

görevlilerce yırtıldığını ve kırıldığını buna karĢılık kendilerinin neden böyle yapıyorsunuz 

dediklerinde aralarında itiĢ kakıĢ oluĢtuğunu ve kendilerinin tartaklandığını bizlere iletmiĢtir. 

Biz ailesi olarak bu olayların olmasından tedirginiz. Bu konuda derneğinizden destek talep 

etmekteyiz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*28.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gazal Ekinci, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım 

olan Elif Ekinci, Ģuanda Kocaeli/Gebze Kadın Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 

19.10.2013 Cumartesi günü kızımla açık görüĢ yaptım. Kızım bana Bingöl Cezaevinde firarın 

gerçekleĢtiği gece cezaevi yönetiminin koğuĢları bastığını aramalar yapıp, yorgan ve 

battaniyelerini alıp götürdüklerini söyledi. Kızım çok zayıflamıĢ, rengi solmuĢ durumdaydı. 

Kendilerine çok kötü davranıldığını söyledi. Israrlarıma rağmen bir Ģey anlatmadı. Siz Ġnsan 

Hakları Derneği olarak cezaevi yönetiminin kendilerine nasıl bir muamelede bulunduklarını 

tahmin edebileceğinizi dile getirdi. Kızımın korkudan baskıları anlatmadığını düĢünüyor ve 

kaygılanıyorum. Siz dernek yöneticileri olarak cezaevine gidip orada olanları öğrenmenizi 

istiyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*28.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Biçer, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Recep Biçer, Tekirdağ 1 nolu Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 

27.10.2013 tarihinde saat 16.15 sıralarında beni arayarak kaldığı cezaevi müdürlerinden 2. 

Müdür olarak tanıdıkları Fuat isimli Ģahıs ve Gardiyan olan Emrah, Hüseyin, Hayrullah 

isimli Ģahıslar tarafından sürekli bir Ģekilde tek hücreye atıldığı, can güvenliğinin olmadığını 

söyledi.  Ayrıca kendisini öldüreceklerini, dile getirdi. 27.10.2013 tarihinde kendisini yine 

hücreye kapatmak istediklerini ancak koğuĢ arkadaĢlarının izin vermediğini belirterek onu 

kurtarmamızı istedi. Oğlum zihinsel engelli olup raporu mevcuttur. Kendisine iki ay önce 

ayakkabı ve giyim eĢyası göndermiĢ olmama rağmen hala kendisine bu eĢyalar verilmemiĢtir. 

Oğlumun can güvenliği yok bu nedenle endiĢe içindeyim ve ismini verdiğim kiĢilerden 

Ģikâyetçiyim. Bu kiĢiler hakkında yasal iĢlemlerin yapılmasını ve oğlumun baĢka bir cezaevine 

naklinin sağlanmasını talep ediyorum. Bu konuda kurumunuzdan hukuki destek talep 

ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 126 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Rahmi Duman isimli bir tutuklunun cezaevi idaresini 

kapıya vurarak protesto ettiği, bu nedenden dolayı 15 gardiyan tarafından darp edildiği 

belirtildi. (16.11.2013 / ANF / DĠHA) 
 

*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi çocuk koğuĢunda bulunan F. T. (17) ve M.K.(17) adlı 

çocukların 2 Aralık‟ta Sincan Çocuk Cezaevi'ne sürgün edilirken, tutuklu çocukların 

gardiyanlar tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuk koğuĢunda kalan B.K.'nin (16) 

ziyaretine giden Annesi AyĢe Kuday, çocuklara fiziki iĢkence uygulandığı ve açık görüĢ 

sırasında bile çocuklara hakaret edildiğini belirti. Anne Kuday, " Ziyaret sırasında oğlum 

bana, sabah uyudukları sırada çok sayıda gardiyanın koğuĢa girerek, iki arkadaĢlarının 

hastaneye götürecekleri söylediğini, durumu fark eden çocukların tepki göstermesini üzerine 

gardiyanların kendilerine saldırıda bulunduğunu söyledi. " dedi. (03.12.2013 / Ozgur-

gundem.com / Ġhdmardin.org.tr) 

 

*04.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zeynep Ekti, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Mazlum Ekti, 3 yıldan beri Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunuyordu. 13.11.2013 

tarihinde Edirne F Tipi Cezaevine sürgün edildi. 02.12.2013 tarihinde kendisiyle yaptığım 

açık görüĢte, “bizi getirirken ellerimize plastik kelepçe takıp, Tekirdağ Cezaevine götürdüler. 

Tekirdağ‟da 3 gün kelepçeli bir Ģekilde araba içinde kaldıktan sonra Edirne F tipi Cezaevine 

getirdiler. Cezaevi giriĢinde çıplak arama yapmak istediler. Kabul etmedim. Benim 

elbiselerimi zorla çıkarırken düĢtüm, sırtım morardı. Çıplak aramadan sonra içeri aldılar, 

tedavim yapılmadı. Su akmadığından dolayı içme sularımızı kantinden almak zorundayız. 

Kaloriferler hala çalıĢmıyor. 28.11.2013 tarihinden beri açlık grevine baĢladık. Sorunlarımız 

çözülmezse devam edeceğiz” bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran EĢref Atlı, Ģu beyanlarda bulundu: “KardeĢim 

olan Ömer ATLI, bundan yaklaĢık 1 ay önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumundan 

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edilmiĢtir.5 Aralık 2013 tarihinde Edirne‟ye 

kardeĢimin görüĢüne gittim. KardeĢim Diyarbakır‟dan Edirne‟ye sevkleri sırasında 

kendilerine çok kötü davranıldığını, kötü muamele ile karĢılaĢtıklarını dile getirmektedir. 

Edirne F Tipi cezaevine giriĢte üst baĢlarının tamamen çıkarıldığını ve cezaevi infaz koruma 

memurları tarafından darp edildiklerini ve sözlü hakaretlere maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Ġnfaz Koruma Memurlarının kendilerine “ insanlar annelerinden çıplak doğar, sizde burada 

yeni doğduğunuzu düĢünün” diyerek taciz ve hakaretlere maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca cezaevinde çıkan yemeklerin içinde demir parçası, kurtçuklar, taĢ parçalarının 

çıktığını, sıcak suyun olmadığını, cezaevinin çok soğuk olduğunu çünkü kaloriferlerin 

yanmadığını belirtmiĢtir. Kendilerine cezaevinde hiçbir sosyal etkinlik imkânı verilmediğini 

diğer koğuĢlardaki hükümlülerle görüĢmelerine izin verilmediğini ve günde 1 saat 

havalandırma hakları olmasına rağmen bu haklarının bile kendilerinin kullanılmasına izin 

verilmediğini belirtmektedir. Biz ailesi olarak bu olayların olmasından tedirginiz. Bu konuda 

derneğinizden destek talep etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

-Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 

*18.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Zeki Akan (Siirt MKM-Der de 

müzik hocası), Ģu beyanlarda bulundu: “Son zamanlarda kursa gelen bazı öğrencilerim 

sivil polisler tarafından rahatsız edilmekte ve ajanlık teklifi yapılmaktadır. Bu nedenle 

çocukların psikolojisi bozulmakta, kursa gelip gelmeme konusunda teredüt yaĢamaktadırlar. 

Bu konuda sizden yardım bekliyorum.” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*23.01.2013 tarihinde Ģubeye baĢvuruda bulunan 1990 doğumlu Mazlum Elçi (Siirt 

MKM-der de folklor öğrencisi) Ģu beynalarda bulundu: “17.01.2013 tarihinden önce bir 
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hafta boyunca polis olduklarını söyleyen kiĢiler tarafından telefonla rahatsız edildim. 

17.01.2013 tarihinde saat 16.00‟da meydanda polislerle görüĢtüm, (56 AC 927) beni araçla 

merkez karakoluna götürdüler. Ayrı bir odaya aldılar. Bana, „kültürde ne yapıyorsun, niçin 

oraya gidiyorsun‟ diye sorular sordular. Ben de „kültürümü öğrenmek için gidiyorum‟ dedim. 

Onlar da, „bize orada ne oluyor, ne yapıyorlarsa, kim gelip gidiyorsa bize söyle. Bize 

yardımcı olursan seni orada yönetici yaparız‟ dediler. Ben de sustum. ÇıkıĢta bana sigara 

alıp verdiler. Sonra da telefonuma kontor gönderdiler. Tekrardan rahatsız edilmekten 

korkuyorum.” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*12.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Alcu, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Erkan Alcu, Kırıkkale Delice Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda adli hükümlü olarak cezasını 

infaz etmektedir. Oğlum ile bu sabah saat 09.00 sıralarında yapmıĢ olduğum telefon 

görüĢmesinde; oğlum ağlayarak “anne bana bir Ģey olursa cezaevi müdürü Ali sorumludur. 

Diyarbakırlıyım diye bana karĢı ırkçılık yapıyor ve üzerime sözlü baskı kuruyor. Bana sürekli 

daha önce Diyarbakır Ġlinde görev yaptığını ve görev esnasında bacağından yaralanmasına 

sebep olan silahlı yaralanma geçirdiğini, bu olayın sorumlusunun da Tüm Diyarbakır 

halkının olduğunu söylemektedir. Bu nedenle çok kaygılıyım bana bir Ģey yapacak” Ģeklinde 

aramızda konuĢma geçti. Biz oğlumun can güvenliğinden ve hayatından endiĢe etmekteyiz. 

Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen birde 

bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da endiĢelendirmektedir. 

Oğlumun Ģuan can güvenliğinin olup olmadığını bilmiyoruz. Bu konuda hukuki desteğinizi 

bekliyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*18.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zeki Çelik, Ģu beyanlarda bulundu: “Tarihini 

net olarak bilmediğim ancak yaklaĢık bir hafta önce Diyarbakır Sur Ġlçesi Lalebey Mah. 

Lalebey Sokakta bana ait olan fırında çalıĢırken sivil giyimli ve Ġstihbarattan polis olduklarını 

söyleyen iki kiĢi yanıma geldiler. Gelen kiĢiler bana hitaben “birkaç gün önce bu civarda bir 

hırsızlık olayının yaĢandığını, mağdur kiĢinin fırınınızın ismini verdiğini ve bu konuda 

bilgimiz var ise ifade vermemiz gerektiğini söylediler.” Ben de kendilerine böyle bir olaya 

tanık olmadığımı ve dolayısıyla bilgi sahibi olmadığımı belirttim. Bunun üzerine cep 

numaramı alarak olay yerinden ayrıldılar. Aradan üç gün geçtikten sonra yine aynı kiĢiler 21 

DL 635 Plakalı Renault marka beyaz bir arabayla fırınıma geldiler. Beni arabaya götürüp 

ifademi alacağını söylediler. Bu nedenle ben de kendileri ile arabaya gittim. Arabaya binince 

“…öğlen vaktidir, beraber yemek yiyelim” dediler. Kayapınar Ġlçesi KavĢağında ATTOR 

lokantasına beraber gittik. Beraber yemek yedik ve çıktıktan sonra yine aynı arabaya bindik. 

Arabada “daha önce Sur Ġlçesinde yakalanan PKK örgüt üyelerinin üzerinde ismimin 

çıktığını, kendilerine yardım ve yataklık ettiğine yönelik ifadeler olduğunu; eğer 

kendileriyle iĢbirliği yaparsam bu ifadelerden etkilenmeyeceğimi ve maddi-manevi her 

türlü destekte bulunacaklarını söylediler.”Bunun üzerine bende “karar vermem için bana 

süre vermelerini” istedim. Ġki gün sonra tekrar yanıma geldiler. Gelen kiĢiler ve araba aynı 

idi ancak plakası farklı idi. Aracın plakası “21 EL 635” olarak değiĢmiĢti. Tekrardan beni 

arabaya aldılar ve Ģehirde dolaĢmaya baĢladık. Bana “kendileri ile iĢbirliği yapmasam 

kurtuluĢumun olmayacağını, BarıĢ ve Demokrasi Partisi Sur Ġlçe örgütünün yönetimine girip 

(Yönetim Kuruluna) olup-bitenleri bize aktaracaksın. Bunun karĢılığında borçlarının ve 

ihtiyacın olan parayı ödeyeceğiz” dediler. Bende kendilerine hitaben “20.02.2013 tarihine 

kadar kararımı vereceğim, dedim. Beni bu Ģekilde ajanlık için zorlayan ve polis olduğunu 

beyan eden ismini bilmediğim ancak görürsem hatırlayabileceğim Ģahıslar yukarıda da 

belirttiğim üzere iĢyerime iki defa geldiler. Benim hakkımda bütün bilgileri bu denli bilen 

güvenlik güçlerinin 20.02.2013 tarihinde vereceğim cevabın sonucunda hayati güvenliğimin 

olup olmaması beni derinden kaygılandırmaktadır. Görsem tanıyabileceğimi belirttiğim 

Ģahıslar ile benim kullanmıĢ olduğum 0538 687 69 32 numaralı telefonum ile irtibat kurduk. 

Bana polis olduklarını belirten, beni ajanlık için zorlayan dükkânıma kadar gelip ve beni 

takip eden bu Ģahıslardan Ģikâyetçiyim. Öncelikle benim çalıĢtırdığım fırın dükkânıma yanıma 
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gelerek benimle irtibat kurmaya çalıĢan ajan olmam için beni tehdit eden Ģahısların tespit 

edilmesini ve hakkında gerekli soruĢturmanın baĢlatılması ve cezalandırılması için kamu 

davası açılmasını talep ederim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere (ġêlima) Dağcılar (Cûmat) ve AlakuĢak 

mezrasındaki bazı yurttaĢların "ajanlaĢtırılmaya" çalıĢıldığı iddia edildi. Yerel kaynaklardan 

alınan bilgilere göre, dün Dolapdere (ġêlima) ve Dağcılar (Cûmat) köyü kırsalında dolaĢan ve 

JĠTEM elemanı oldukları ileri sürülen 4 kiĢinin, bazı köylülere "ajanlık" teklif ettiği iddia 

edildi. Köylerde dolaĢan ve isimlerinin Yücel (Komutan), Ali, Murat ve Cengiz olduğu ancak 

soyadlarının öğrenilemeyen kiĢilerin köyde yaĢayan yurttaĢların telefon numaralarını aldıkları 

ve kendi telefon numaralarını vererek, kendilerine ajanlık yapmaları talebinde bulunduğu ileri 

sürüldü. (26.02.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari Kapalı Cezaevi'nde bulunan 16 ile 20 yaĢ arasındaki genç siyasi tutuklular, 

kendilerine "ajanlık" dayatıldığını ileri sürdü. DĠHA'ya mektup gönderen tutuklular, "Biz 12 

ve 13'üncü koğuĢlarda kalan genç siyasi tutsaklarız. Bize ajanlık dayatılıyor. Bu ajanlık 

dayatmaları devam ederse vereceğimiz cevap kendimizi feda etmek olacaktır. Devletin ve 

AKP hükümetinin biz siyasi genç tutsaklar üzerinde yaĢattığı ajanlaĢtırma politikası vardır. 

Bunun için bizleri mahkemeye, hastaneye götürme bahanesiyle emniyete götürüp ajanlık 

dayatılmaktadır " denildi. (28.03.2013 / DĠHA) 
 

*14.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Çiçek, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

MEYA-DER yönetim kurulu üyesiyim. Derneğimize ve bana yönelik 7 aydır polis tarafında 

ciddi bir baskı yapılmaktadır. Bundan 15 gün önce gözaltına alındım ve 4 gün boyunca 

gözaltında sürekli bir ajanlık dayatması yapıldı. Bana sen sıradan bir insan değilsin, ciddi 

tecrübelerin var, barıĢ için çabalıyorsun, bizde öyle ortaklaĢabiliriz, gibi konuĢmalar 

yaĢandı. Hakkında ciddi idealar var, eğer bize yardımcı olmazsan çıkamazsın, dediler. Sana 

yardımcı olacağız ama dıĢarıda seninle çay içmemiz gerekiyor ve bize bilgi verirsen sana 

araba ve para yardımı yaparız. Devlet sana bakar dediler. Sonra ben mahkemeye çıktım. Adli 

kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. Çıktığımda dıĢarıda ciddi bir takip 

vardı. Aynı Ģahıslar beni 2 defa arayarak buluĢmaya niye gitmediğimi söylediler. Bende 

gelemem dedim. Oda bana seni alacaklar dedi ve telefonu kapattı. Telefon kapandıktan kısa 

bir süre sonra aynı kiĢi beni tekrar arayarak öğrencilerin aileleri Tem Ģubeye baĢvuruda 

bulunarak hakkımda Ģikâyetçi olduklarını, görüĢmesek Tem ġube polisleri tarafından tekrar 

tutuklanacağımı söylediler ve ısrarla buluĢmak isteyince telefonu kapattım. Bu olaydan 2 gün 

sonra Tem ġubeden aradılar telefonumun iĢleminin bittiğini ve gelip telefonu alabileceğimi 

söylediler. Tem ġubeye bir arkadaĢımla gittim ve beni içeri alarak arkadaĢımın dıĢarıda 

kalması gerektiğini söylediler. Beni sorgu odasına alıp teslim kaydını imzaladıktan sonra 

ajanlık dayatan polis geldi bana seni alacaklar ilk mahkemede seni çıkartım yoksa o kadar 

ifade Türkiye sorumlusunun hakkında senin adın geçiyor sen nasıl çıkardın ben yardım 

etmesem dedi. Bana senin çok çevren var, sen tecrübeli birisin, sana bize bilgi ver demiyorum 

sadece 2 haftada bir görüĢelim sana devlet çok yardım eder dedi. Ben arabayla seni alır 

Altındağ tesislerine gideriz. Kimseler görmez bizi eğer kabul etmesen örgüt içinde 

adamalarımız var seni ajan olarak tanıtırız dite tehditlerde bulundu. 2 gün sonra seni tekrar 

ararız yok dersen bir dosya getiririz ve yaptığın bütün eylemleri telefon görüĢmelerini hepsini 

mahkemeye sunarız diye söylemlerde bulundu. Ben bu konuda çok kaygılıyım ve sizden hukuki 

olarak yardım talebinde bulunuyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   
 

*MuĢ Demokratik Öğrenci Derneği (MED-DER) üyeleri, düzenlenen etkinliklerden dolayı 

gözaltına alındıklarını ve gözaltında kendilerine polis tarafından "ajanlık" teklifinde 

bulunulduğunu iddia etti. Öğrenciler, bazı öğrenciler hakkında açılan davalarda kimlik 

bilgilerinin saklı olacağını ve ifadelerde sadece imzalarının olmasını yönünde dayatmaya 

maruz kaldıklarını belirtti. MuĢ merkezde sivil polis oldukları belirtilen kiĢilerin tehdidine 
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maruz kaldıklarını dile getiren üniversite öğrencisi Fuat Yaman, "Ayağınızı denk alın, yoksa 

olacaklardan biz sorumlu değiliz" gibi tehditlere maruz kaldıklarını söyledi. Polislerin 

kendisini sürekli takip ettiğini, gece dıĢarıya çıkamadığını ifade eden Yaman, "Çözüm 

sürecinin baĢlamasından sonra devletin bize yaklaĢımı çok sertleĢti. ÇatıĢmanın en Ģiddetli 

olduğu zamanlarda bu tarz bir çalıĢma yoktu ve rahatsız edilmiyorduk. YaklaĢık 3 aydır böyle 

bir baskı uygulanıyor. Bizler tek baĢımıza eve gidemiyoruz, evlerimiz sürekli gözetim altında 

tutuluyor. 90'lı yılların politikalarını uygulamaya baĢladılar. Emniyet 3 arkadaĢımızı gözaltına 

aldı, bu arkadaĢlarımıza ajanlık teklif edildi. 'Siz bize gerekli bilgileri verin sizin isimleriniz 

çok gizli kalacak, bilgilerinizi hiç kimse bilmeyecek yeter ki; sizler bize bilgi getirin' Ģeklinde 

ajanlık teklifleri olmuĢ. Bazı arkadaĢlarımızın fotoğraflarını gösterip 'bunların üzerine ifade 

verin. Sizin isminiz kesinlikle geçmeyecektir, her Ģeyi bunlar yapıyor deyin.' ArkadaĢlarımıza 

dayatılan bunlardır. Bizler yasadıĢı iĢler yapmıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler konserdir, 

pikniktir ve basın açıklamasıdır. Birçok arkadaĢlarımıza da para teklifinde bulunuyorlar" diye 

konuĢtu. Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da yapılan basın açıklamaları ve diğer 

etkinliklerden dolayı 10 öğrenci arkadaĢlarına soruĢturma açıldığını ifade eden Yaman, 

Ģunları dile getirdi: "Rektör tarafından 10 arkadaĢımız hakkında soruĢturma açıldı. Sınav 

haftasına girmiĢiz. Baskılar daha fazla artıyor. Okulu bırakıp gitmemizi istiyorlar. Sesimizi 

duyurmak istiyoruz. Bu baskılara ve bu kirli politikalara boyun eğmeyeceğimizi belirtiriz. 

Ġstediğimiz tek Ģey arkadaĢlarımızın bize destek vermesidir. Ve bu oyunlara gelmemesidir." 

Alparslan Üniversitesi öğrencilerinden Bilal BaĢak da, polislerin arkadaĢlarına fotoğraf 

göstererek "tanıyıp tanımadıklarını" sorduklarını belirterek, "Sonra da ajanlık teklifinde 

bulunmuĢlar. 'Sana burs ayarlarız. Olmadan önce bir kısım para da veririz. Devlet olarak hep 

arkanda oluruz. Okulunu bitirince de sana yardımcı oluruz' söylemleri ve vaatlerinde 

bulunmuĢlar. Tek baĢımıza eve gidemiyoruz. Sürekli takip ediliyoruz" dedi. 

(11.06.2013/DĠHA) 
 

*21.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hebat Turhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“17.03.2013 tarihinde “örgüte üye olmak” suçlamasıyla Diyarbakır Ġli YeniĢehir ilçesi 

Seyrantepe Bölgesinde Lice arabasından indirilerek gözaltına alındım. Sonra Diyarbakır 

TEM ġube Amirliğine götürüldüm. 18.03.2013 tarihinde serbest bırakıldım. Aynı gün 

içerisinde saat 16.00 sularında Huzurevleri mahallesinde bulunan evimin önünde tekrar 

gözaltına alındım. Beni çevre yoluna götürerek baĢka bir arabaya bindirdiler. Orada bulunan 

üç Ģahıs önce bana, “geçmiĢ olsun senin çıkmana çok sevindik” dediler. Ben de “sağ olun da 

beni niye emniyete değil de buraya getirdiniz” diye sordum. Onlar da “seninle konuĢalım 

anlarsın” dediler. Buyurun dedim ve içlerinden biri, “bizle çalıĢmanı istiyoruz. BDP, PKK 

nereye gidiyorsa git devlet senin arkanda korkma artık cezaevine girmeyeceksin” dediler. Ben 

de; “ben ne BDP‟yi ne de PKK‟yi tanımam ekmek partisindenim, ekmeğim nerede gelirse 

oradayım ama bir lokma ekmek içinde Allah‟ın verdiği cana kıymam” dedim. Bana, “biz seni 

koruruz ve ekmek paranı da veririz” dediler. Ben de, olamayacağını söyledim. Onlar bana, 

“istersek seni Ģuan cezaevine göndeririz” dediler. Ben de “elinizde varsa delil koyun, 

suçsuzum bunu biliyorsunuz” dedim. Birkaç kezdir gözaltına alındım. Beni hala da rahat 

bırakmadılar. ÇalıĢtığım üç iĢyerine giderek patronlarımla konuĢmaları ardından iĢten 

sebepsiz çıkarıldım. Patronlarımı da korkutmuĢlar. ġu anda iĢsizim ve gözaltına alındığım 

sırada beni ölümle tehdit ettiler. Hem yaĢam hakkımı ihlal edip hem de çalıĢma özgürlüğümü 

kısıtlıyorlar. Psikolojik olarak sorun yaĢamaktayım. Bana veya aileme bir zarar geleceğinden 

endiĢe ediyorum. Beni gözaltına aldıkları sırada bindirdikleri araç plakası 21 EL 205 Hunday 

marka gri arabadır. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)         

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde ikamet eden 18 yaĢındaki Ali Kendirci, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne 

bağlı polislerin kendisini arabaya bindirip boĢ bir araziye götürdüklerini ve ajanlık teklif 

ettiklerini iddia etti. Cezaevinden yeni çıktığını söyleyen Kendirci, polislerin kendisini sürekli 

takip ettiğini ve iki defada durdurup ajanlık teklifinde bulunduklarını ileri sürdü. Polislerin 
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"Gel seninle anlaĢma yapalım. Sana telefon alalım. Partide neler olduğunu öğren, bize aktar. 

Bunun karĢılığında sana para verelim, ailene bakalım" dediklerini anlatan Kendirci, "30 

Haziran'da beni durdular sonra bıraktılar. 6 Temmuz'da ise aldılar arabaya bindirip, boĢ bir 

araziye götürdüler. Kimseye söylemeyeceklerini, baĢka arkadaĢlarımın da olduğunu 

söylediler. Ben kabul etmedim ve hemen gelip BDP Ġlçe baĢkanına söyledim. Beni alanlar 

Urfa'nın polisleriydi. Görsem tanırım. ġimdide rahat bırakmıyorlar ve sürekli takip ediyorlar" 

dedi. (16.07.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*23.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Salih Alparslan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Beni yaklaĢık bir aydan beri Terörle Mücadele ġubesinde polis memuru ve adının Mustafa 

olduğunu söyleyen bir Ģahıs sürekli telefonla arayarak taciz ediyor. Benimle Kürtçe 

konuĢuyor hatta “heval” diye hitap ediyor. Daha sonra beni terörle mücadele Ģubesinden 

arayarak ifademin olduğunu ve karakola gelmemi istediler. Bende karakola gittim. Beni çay 

ocağının bulunduğu yere götürerek gerillada yaĢamını yitiren kardeĢim Hüseyin Alparslan‟ı 

sordular. Bende 1991 yılında gerillaya katıldığını ve 1994 yılında çıkan bir çatıĢmada 

yaĢamını yitirdiğini söyledim. Ancak amaçlarının baĢka olduğunu, yaptıkları konuĢmalardan 

anladım. Bana kendilerine yardımcı olursam, onlarda benim çocuklarımın eğitimleriyle 

ilgileneceklerini söylediler. Bende çok Ģükür çalıĢıyorum ve çocuklarımın eğitimini 

aksatmadığımı dile getirdim. Ancak onlardan bir türlü kurtulamadım. Beni sürekli olarak 543 

369 82 43 nolu telefonla aramaya devam ediyorlar. Amaçlarının ajanlık dayatması olduğunu 

gayet iyi biliyorum. Benim baĢıma bir komplo getireceklerinden kaygı duyuyorum. 

Yapmadığım herhangi bir olayı bana yıkacaklarından korkuyorum. Bu konuda sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*05.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Ġsmail Ġlgin, Ģu beyanlarda 

bulundu:  “Dün (4 Ekim 2013) saat 14 sularında polisler tarafından, PTT binasından 

çıkarken ismimi çağrılıp durduruldum. Polis olduklarını ve arama yapacaklarını söylediler. 

Bende kimliklerini sordum. Polisler kimliklerini göstererek araca binmemi istediler. 34 

plakalı sivil araca bindim. Bindiğim araç DSĠ‟nin sulama kanalına doğru hareket etti. Ben 

„niye beni buraya getirdiniz, Emniyet binası burada değil‟ deyince bana, „her yer bizimdir, 

seni istediğimiz yerde sorgularız‟ dediler. Sonra „bak Ġsmail, bir daha seni partide 

görmeyeyim. Git çalıĢ, kendine bir iĢ bul. ĠĢ bulamasan da sen yanıma gel, sana iĢin kralını 

bulayım. Bak bir daha seni uyarmam” diyerek konuĢma aralarında beni kanala atacakları 

tehtidinde bulunarak beni orda bıraktılar. Derneğinizden hukuki destek talebinde 

bulunuyorum” (ĠHD Urfa ġubesi) 

 

*09.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mazlum Güzel, Ģu beyanlarda bulundu: 

“07.09.2013 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesinde bir arkadaĢımla birlikte saat 15.00 

civarında Ģehir merkezinde bulunan lise caddesinde dolaĢırken arkadan gelen bir araç korna 

çalarak içerisinde bulunan sivil giyimli kiĢiler beni ve arkadaĢımı yanına çağırdılar. 

ArkadaĢımı göndererek benim arabaya binmemi istediler polis olduklarını biliyordum. Ergani 

de hemen hemen herkes polisleri tanır. Bende 21 DK 290 plakalı gri renk Cornet marka 

araçlarına bindim. Araçta sivil giyimli üç polis vardı. Polislerden isminin Talat olduğunu 

bildiğim uzun boylu, ĢiĢman, kel biri olan poliste tabanca vardı. Diğer polisleri tanımıyorum. 

Bu polislerden biri kısa boylu, sarıĢın biriydi. Diğer polisinde trafik polisi olduğunu 

söylediler. Araca bindikten sonra araç Ergani- Dicle yoluna doğru hareket etti. Ġsmi Talat 

olan polis memuru benim kendileri için çalıĢmamı, arkadaĢlarımı ele vermemi onlarla ilgili 

bilgi vermemi istedi. Kendileri için çalıĢırsam hiçbir ekonomik sıkıntımın olmayacağını, aksi 

takdirde hayatımı karartacağını söyledi. Beni Ergani‟nin içinde yaklaĢık olarak bir saat 

dolaĢtırarak ikna etmeye çalıĢtılar. 09.09.2013 tarihi yani bugüne kadar bana süre vererek 

kararımı Ergani Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne giderek Talat isimli polise bildirmemi istediler. 

Aksi halde beni istedikleri zaman bulabileceklerini ve hayatımı karartacaklarını söylediler. 

Talat isimli polis bunları söylerken yanındaki sarıĢın ismini bilmediğim poliste benim peĢimi 
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bırakmayacaklarını nereye gidersem bulacaklarını belirtti. Ben Ergani Ġlçe emniyet 

Müdürlüğü‟nde çalıĢan Talat isimli ve ismini bilmediğim diğer iki polisten Ģikâyetçiyim. Can 

güvenliğim olmadığından ivedilikle iĢlem yapılarak beni tehdit eden ajanlık yapmaya 

zorlayan Ģahısların tespit edilerek haklarında gerekli soruĢturmanın baĢlatılmasını ve 

cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*11.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdurrahim Doğan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“02.09.2013 tarihinde saat 12.15 civarında Ġstasyon KavĢağında 06 DM 6912 markasını 

bilmediğim bir doblo araç kendilerini polis olarak tanıtıp beni gözaltına aldılar. Beni 

gözaltına alan kiĢi Ģoför arkadaĢına kapı ve pencereleri kapatmasını söyledi. Bu sırada 

telefonla amirlerine bilgi verdiler. Be kendilerine hırsızlık yapmadığımı, bu nedenle beni 

haksız yere gözaltına aldıklarını izah etmeye çalıĢtım ama beni dinlemediler. Daha sonra beni 

ġehitlikteki AsayiĢ Birimi Hırsızlık Bürosuna götürdüler. Burada polisler bana Ģüpheli 

biriymiĢim gibi davranmadılar yani eğer hırsızlık suçlamasıyla gözaltına aldılarsa bu konuya 

iliĢkin ellerinde bilgi belge olmalıydı ve bunları bana sormalıydılar. Ancak odaya gelen 

polisler bana hitaben “ seninle güzel güzel konuĢalım” deyip numaramı aldılar. Daha sonra 

beni baĢka bir odaya götürüp bir tutanak imzalattırmak istediler. Bütün bu geliĢmeler beni 

oldukça rahatsız ediyordu ancak bir Ģey de diyemiyordum. En son dıĢarıdan baĢka bir polis 

memuru gelerek beni gösterip “bu mu” dedi. Diğer polis memuru da bana bakarak ve gülerek 

“hırsız diye ihbar ettikleri kiĢi budur” dedi. Daha sonra beni hastaneye götürdüler ve sanki 

gerçekten bir gözaltı iĢlemi gerçekleĢtiriliyor gibi evrak düzenleyerek saat 13.50 gibi beni 

serbest bıraktılar. Serbest kaldıktan iki gün sonra telefonumdan arayan bir kiĢi kendini 

“Tarık Komiser” diye tanıtıp “ ailene haber verme gel iki saat seninle özel konuĢalım” 

deyince kaygılanıp telefonu kapattım ve telefon kartı kırıp attım. Bu son geliĢen olaylar beni 

fazlasıyla endiĢelendirmiĢtir. Zira son zamanlarda böylesi olaylar basında çıkmaktadır. Ben 

polislerin neden benimle uğraĢtıklarını neden benim huzurumu bozduklarını bilmemekteyim. 

Ancak bu durumun biran önce son bulmasını talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*16.09.2013 tarihinde Ģubeye baĢvurda bulunan  Ġrfan Ġçin Ģu beyanlarda bulundu. 
“Ramazan ayında perde iĢi için Doğan köyüne gittim. Yanımda bir arkadaĢımda vardı, o da 

hayvancılıkla uğraĢıyor. Hayvan almak için yaylaya gittik. Orada silahlı kiĢilerle karĢılaĢtık. 

Burada ne iĢiniz var denildi. Bizde hayvan almak için geldiğimizi söyledik, daha sonra bizi 

bıraktılar. 14.09.2013 günü Siirt merkezdeki dükkanıma Erkan adında (daha sonra isminin 

Gökhan Can olduğunu Yağmurtepe köyünden olduğunu öğrendim.) birisi geldi. Örgüt bana 

talimat verdi, infaz kararın verilmiĢ, onun için savunmanı yaz, kimlik fotokopini ve aracın 

anahtarını ver dedi. Bende 2 sayfalık bir yazı yazdım. Kimlik fotokopimi ve arabamın 

anahtarını alıp dükkandan çıktı. Bende hemen polise haber verdim. Polis dükkanın etrafını 

sardılar. 6 saat sonra geri döndü, infazın iptal edildi. Para vereceksin dedi. Bende onu dıĢarı 

çıkardım. Polisler onu yakaladılar. Cebinde yazdığım yazı ve kimlik fotokopimde bulundu. 

ġikayetçi oldum, bizi karakola getirdiler. Ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mağdur 

olarak benimde ifadem alındı. Bu kiĢi örgütten habersiz bu iĢleri yapıyor. Ajanlık iĢi yapıyor. 

Can güvenliğim tehdit altındadır. ġubenizden yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Siirt 

ġubesi) 
 

*18.09.2013 tarihinde Ģubeye baĢvuruda bulunan M.Zeki Akın Ģu beyanlarda bulundu. 
“Bundan bir hafta önce amcam telefonla aranmıĢ ve 1997 doğumlu oğlu Ġbrahim Akın‟i polis 

karakoluna getirmesi söylenmiĢ. Ġbrahim ve arkadaĢı Nurettin Ceyhan birlikte karakola 

gitmiĢler. Orada Hasan, Özcan ve ismini bilmedikleri polisler onlara elimizde seninle ilgili 

bir iki dosya var. Ama bizimle çalıĢırsan bu dosyaları savcılığa vermeyeceğiz. Bizimle çalıĢ, 

sana para vereceğiz, telefon alacağız denilmiĢ. Açıkça tehditle birlikte ajanlık teklifi yapılmıĢ. 

Ona telefonlarınıda vermiĢler ama o yırtmıĢ, arkadaĢı Nurettine de aynı teklif yapılmıĢ. 

Siirt‟te hergün böyle olaylar olmaktadır. Yeğenimin can güvenliğ yok, Ģubenizden yardım 

talebinde bulunuyoruz.” (ĠHD Siirt ġubesi) 
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*30.09.2013 tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan Cengiz Turgut, Ģu beyanlarda 

bulundu:  “PKK saflarında bulunan 1993 doğumlu Dilvîn Turgut isimli kızımı, hasta olduğu 

gerekçesiyle PKK saflarından alıp Hakkari Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesine teslim ettim. 

Savcılık talimatıyla yapılan sorgulama sonucunda, kızımın suçlu bulunmadığı ve serbest 

bırakıldığı bilgisi bana bildirildi. Kızımın nereye gittiği sormam üzerine, TEM ġubesinin 

bana, kızımın kendilerine „ailem yurtsever bir aile olduğu için, teslim edilmem durumunda 

Ģiddet görebilirim‟ beyanıyla bir dilekçe verdiği söylendi. Bu iddiaların doğru değildir. 

Kızımın zorla ajanlaĢtırılmak istendiğini düĢünüyorum. Derneğimize ilgili kurum hakkında 

suç duyurusunda bulunmak ve kızımın Ģuan nerede tutulduğu öğrenmek amacıyla yardım 

talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Hakkari ġubesi) 

 

*01.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Mehmet Nas, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Siirt MKM-DER Yönetim Kurulu üyesiyim. 29 Eylül 3013 tarihinde düzenlenen 

Siirt Fıstık Festivali konserinde bazı sivil kiĢilerin beni takip ettiğini fark ettim. Ancak bir 

olumsuzlukla karĢılaĢmadım. 30 Eylül 2013 tarihinde evime giden sivil polisler, bir imzadan 

dolayı Emniyet‟e gitmem gerektiğini aileme söylemiĢ. Bende Merkez Polis Karakolu‟na 

gittim. Görürsem tanıyacağım 2 sivil polis, beni bir odaya aldılar. ġantaj ve tehditlerde 

bulunmaya baĢladılar. „Sen etkinliklere katılıyorsun, durumun kötü sana yardımcı olmak 

istiyoruz. Bize yardımcı ol‟ dediler. Bende „durumum iyi, bir Ģeye de ihtiyacım yok‟ dedim. 

Onlar da „sana yardımcı olacağız, kimseye anlatma, kimse konuĢtuklarımızı bilmesin. Bize 

bilgi ver, senin için iyi olur‟ dediler. Açıkça bana ajanlık teklifinde bulundular. Ben kabul 

etmedim. „Beni rahatsız etmeyin‟ dedim. „ÇarĢamba günü görüĢelim‟ dediler. „Yok‟ dedim ve 

oradan ayrıldım. Daha öncede ajanlık teklifi yapılmıĢtı. Savcılığa suç duyurusunda 

bulundum. Ancak bir sonuç çıkmadı. BaĢıma olumsuz bir Ģey getireceklerinden korkuyorum. 

YaĢam ve kiĢi güvenliği bakımından kaygı duymaktayım.” (ĠHD Siirt ġubesi)      

 

*04.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan R.A., Ģu beyanlarda bulundu: “2011 

yılında BDP Ġl Yöneticisiydim. Siirt Emniyet Müdürlüğü Ġstihbarat ġube polisleri tarafından 

gizli tanıklık yapmam konusunda baskı yapıldı. Tehditlere maruz kaldım. Savcılığa baĢvuruda 

bulundum ancak bir sonuç alamadım. Artan tehdit ve baskılar sonucu tekliflerini kabul ettim. 

Para karĢılığında onlara bilgi vermeye baĢladım. En son BDP baskınında tüm arkadaĢlarım 

gözaltına alındı. Beni almalarını söyledim, kabul etmediler. Bunun üzerine onlara, „artık size 

çalıĢmayacağım‟ dedim. Bunun üzerine beni deĢifre etmeye baĢladılar. DuruĢmada her Ģeyi 

anlatmak istiyorum. Ek‟te sunduğum dilekçeyi de mahkemeye sunacağım. YaĢadıklarımı ve 

bildiklerimi mahkemede anlatacağım. Gizli tanık değilim ama ajanlık görevi yapıyordum. 

Bunları açıkladıktan sonra, yaĢam hakkım olmak üzere diğer haklarımın ihlal edileceğinden 

korkuyorum.” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*BDP Birecik Ġlçesinde Murat ġahin isimli yurttaĢ, bindirildiği araç ile Fırat Nehri'nin 

kenarına götürüldüğünü ve burada kendilerini "devletin üst kademesi" olarak tanıtan iki 

kiĢinin tehdit edilerek ajanlık teklifinde bulunduğunu iddia etti. Salı günü telefonla arandığını 

ve kendisini "Urfa Gençliği" olarak tanıtan kiĢi tarafından Zübeyde Hanım Parkı'na davet 

edildiğini ifade eden ġahin, " Gittiğimde 34 plakalı gri Mitsubishi marka bir araç beni 

bekliyordu. Yanlarına çağırdılar. Kimsiniz dediğimde beni zorla araca bindirdiler. Devletin 

üst düzey yetkilisi olduklarını söylediler. Benim ayda bir BDP'de ne olduğuna iliĢkin rapor 

vermemi istediler" Ģeklinde konuĢtu. ġahısların kendisine "BDP'li vekillerin çocukları 

Antalya'da denize girerken, siz burada mücadele ediyorsunuz. Onlar eğleniyor, PKK'liler 

kızları taciz ediyor. Herkes rant peĢinde. sana telefon verelim bize çalıĢ' dediler. Daha sonra 

Fırat'ın kenarında bir kuyunun yanında durdular. Beni 'KurĢun seker gelir seni bulur' diyerek 

tehdit ettiler" iddiasında bulundu. ġahin, ĠHD Urfa ġubesi ve Birecik Cumhuriyet Savcılığı'na 

baĢvurduğunu belirterek, baĢına geleceklerden polisin sorumlu olacağını kaydetti. 

(04.10.2013 / Ozgur-gundem.com) 
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*Diyarbakır‟da, Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) öncülüğünde 

Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesine yapılmak istenen gezi sırasında yol kontrol noktasında polisler 

tarafından gözaltına alınan 14 öğrenci ile haber takibi yapan DĠHA muhabiri Sabriye 

Duman‟ın götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü‟nde, bazı öğrencilere ve DĠHA muhabirine 

ajanlık teklifinde bulunulduğu belirtildi. DĠHA muhabiri Sabriye Duman, polislerin "Ajans 

çalıĢmaları ve ajans hakkında bize bilgi getir, sana yardımcı olalım. Biz ajansta çalıĢanları çok 

iyi tanıyoruz, onlar bizi tanıyor mu bilmiyoruz. Bizim polislik kurslarımız var, onlara 

gelebilirsin. Biz seni hafta içi arayacağız" diyerek, kendisine ajanlık teklifinde bulunduklarını 

belirtti.  (05.10.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep'de sivil polislerin Vanlı Mehmet Çokluk adlı üniversite öğrencisine "ajanlık" teklif 

ettiği iddia edildi. Antep Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği hazırlık öğrencisi olan Çokluk, 

Van'dan Antep'e gelirken, gece saat 03.00 sularında Antep Otogarı'nda sivil polisler 

tarafından araca bindirildiğini söyledi. Connect tipi bir arabaya bindirildiğini belirten Çokluk, 

polislerin kendisine "Sana yardım etmek istiyoruz" dediğini belirtti. O saatte sivil polislerin 

nasıl orada bulunduğunu bilmediğini belirten Çokluk, yaĢandıklarını Ģu cümlelerle anlattı: 

"Arabada uyuya kaldığım için otogarda inmem gerekirken, Ģehir merkezine yakın bir yerde 

indim. O saatte o yakınlarda araba da yoktu. YavaĢ yavaĢ otogara yürüdüm. Belli bir süre 

yürüdükten sonra Connect tipi bir araç önümü kesti. Araçtan iki kiĢi inip, kimliklerini 

gösterdi. Sivil polislerdi. Bana yardım etmek istediklerini söylediler. 'Gel seni bırakalım' 

dediler. Ġlk baĢta kabul etmedim. Israr edince ben de arabaya bindim. Arabaya bindiğim gibi 

iĢte 'Antep Üniversitesi'nde ĠnĢaat Mühendisliği ikinci öğretimde okuyorsun ve 10 

kardeĢsiniz. Sana bir hediyemiz var' dediler. Bir paket içerisinde bana bir kalem verdiler." 

Polislerin üzerinde isminin yazıldığı bir dosya çıkarttığını belirten Çokluk, kendisine "Süreç 

hakkında ne düĢünüyorsun? Tamam biliyoruz AKP dönektir, ama sen ne düĢünüyorsun?" gibi 

sorular da yöneltildiğini söyledi. Bu sırada arabanın Antep'ten iyice uzaklaĢtığını ifade eden 

Çokluk, "Araba Kilise doğru gidiyordu. Tabelalarda öyle gözüküyordu. Sonra bana 'biz bu 

dosyayı iĢleme koyarsak, 4-5 ay sonra tutuklanırsın. Mahkemeye çıkar ceza yersin. Ailen 

sıkıntı yaĢar. Bayağı bir zorluk çekersin. Gel bizimle arkadaĢ ol. Üniversitede bize neler olup 

bittiğini söylersin' dediler. Onlara hayır dedim. Tekrar ısrar edince yine hayır dedim. Bunun 

üzerine 'Ajanlık aslında kötü değildir. Milleti korumaya çalıĢıyoruz' diye beni ikna etmeye 

çalıĢtılar" dedi. Çokluk, polislerin tüm ısrarlarına rağmen teklifi kabul etmediğini belirterek, 

"Ben tekrar hayır deyince nerede döndüğümüzü bilmiyorum, ama Antep'e doğru geldik. Beni 

üniversitenin orada bıraktılar. Ve 'biz seni Cuma günü ararız gelip, birlikte yemek yeriz' 

dediler. O günden sonra mesajlarla beni rahatsız etmeye baĢladılar. Bundan sonra baĢıma bir 

Ģey gelecek olursa Antep Emniyeti sorumludur" diye belirtti. Çokluk, en kısa zamanda yetkili 

mercilere baĢvurarak, yardım talebinde bulunacağını sözlerine ekledi. (16.10.2013 / DĠHA) 
 

*BDP MuĢ Ġl Örgütü'nün 30 Ekim'de, "Öcalan'a Özgürlük, Kürdistan'a Statü" Ģiarıyla 

düzenlediği yürüyüĢe katıldığı ve "Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet ettiği" iddiasıyla 

hakkında soruĢturma açılan ġafi Nergiz isimli yurttaĢ, ifade vermek üzere çağrıldığı MuĢ 

Emniyet Müdürlüğü'nde polisin kendisine ajanlık teklif ettiğini iddia etti. Ġfadesi alınırken 

polisin kendisine neden slogan attıklarını ve pankart taĢıdıklarını sorduğunu dile getiren 

Nergiz, "Ġstihbarat biriminde görevli iki polis beni emniyetin çay ocağına götürerek, 'biz seni 

aramızda görmek isterken sen BDP'de çalıĢıyorsun' dediler. Bu durumu basına vereceğimi 

söyledim. Onlar da 'eğer basına verirsen seni liste baĢı yapar, ilk olarak seni tutuklarız' 

dediler" diye konuĢtu. (07.11.2013 / DĠHA) 
 

*11.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Gök, Ģu beyanlarda bulundu: “YaklaĢık 

olarak 2 ay önce Ġbrahim Halil Oruç Parkında otururken yanımızda bulunan Yunus Özak 

polisler tarafından gözaltına alındı, ancak bizi serbest bıraktılar. Polisler tarafından 2 ay 

sonra güvenlikçi olarak çalıĢtığım iĢ yerim olan DGS Ģubesini arayarak güvenlik Ģubesine 
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gitmem istenildi. Geçen hafta güvenlik Ģubesine gittim ve orada bulunan 5 kiĢi samimi bir 

Ģekilde benimle konuĢmaya baĢladılar. Bana nasılsın, iyi misin, güvenlikçi olarak kaç saat 

çalıĢtığımı ve çok yorulduğumu dile getirdiler. Daha sonra bir takım sorular sormaya 

baĢladılar. Mahallemizde ne olup bittiğini, olaylar yaĢanıyor mu gibi konuĢmalar aramızda 

geçti. Bende çok çalıĢtığım için mahallede ne olup bittiğini bilmiyorum ve sabah yedi, akĢam 

12 ancak eve gidebildiğimi söyledim. Güvenlik ġubeden ayrıldığım zaman benden telefon 

numaramı istediler ve ben de verdim. En son 08.11.2013 tarihinde beni farklı bir numaradan 

arayarak buluĢup bir çay içmeye çağırdılar. Bana bir adres göstererek orada bulunmamı 

istediler. Bende akĢamüzeri verilen adrese gittim. Bana kendi mahallemde ne olup bittiğini 

kendilerine söylememi ve yerelde çalıĢan ve kadro olan, ayrıca siyasi alanda çalıĢan kiĢileri 

tanıyıp tanımadığımı sordular. Bende bu kiĢilerle hiç bir alakamın olmadığını hatta bu 

söylenen isimleri ilk defa duyduğumu söyledim. Ayrıca arabam olduğu için herhangi bir iĢleri 

olduğu zaman giden masrafları kendileri karĢılayacağını söylediler. Birde Lice konusuna da 

değindiler. Lice‟ye gidiĢlerde kimlerin gideceğini kendilerine bilgi olarak vermemi istediler. 

Bana resmen ajanlık dayatmasında bulundular. Ben bu kiĢilerin beni bir daha rahatsız 

etmelerini istemiyorum. Bu konuda gereken hukuki yardımı sağlamanızı talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)  
 

*13.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Orhan Ölmez, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Dicle Üniversitesi Sosyoloji 2. Sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl Hizbullah tarafından Üniversite 

öğrencilerine saldırı esnasında gözaltına alındım. Polis otosunda bana ve arkadaĢlarıma 

yönelik olarak tacizlerde bulunuldu. Biz üniversitede polisin sürekli olarak baskısı altındayız. 

Sınıflarda, kantinde, dıĢarıda arkadaĢlarımızla görüĢürken sürekli olarak fotoğraflarımız 

çekiliyor. Üniversitede birçok arkadaĢa yönelik olarak polisler tarafından ajanlık teklifi 

dayatılıyor. ArkadaĢlarımızdan bizlerle ilgili bilgiler aktarılması isteniyor. Polisler 

tarafından gözaltına alındığımızda, orantılı gücü aĢacak Ģekilde bizleri yerlerde sürükleyerek 

ekip otosuna kadar fiziki müdahalelerde bulunarak etkisiz hale getirmeye çalıĢmaktadırlar. 

Üniversite polisleri, hocalarımızın da desteğini alarak, kantinde, sınıfta, üniversite alanında 

ve üniversite dıĢında bizler üzerinde oluĢturmaya çalıĢtığı baskı ve ajanlaĢtırmaya yönelik 

Ģikâyetlerimizi bildirmek istedik. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*13.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mazlum Dağ, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Dicle Üniversitesi Coğrafya 3. Sınıf Öğrencisiyim. Dicle Üniversitesinde okuyan öğrenciler 

olarak üniversite yönetiminin polislere tolerans gösteren hatta bazı durumlarda iĢ birliği 

içinde yürütülen çalıĢmalarını görüyor ve eĢleĢtiriyoruz. Ben bu yıl gözaltına alındım. Beni 

gözaltı birimine götürdükleri zaman, baskı uygulamaya baĢladılar. Bu baskılar üniversitede 

de sivil polisler aracılığı ile yürütülüyor. Sivil polisler beni gördükleri yerde “biz seni ve 

aileni çok iyi tanıyoruz” diye söylemlerde bulundular. ArkadaĢlarla bir araya geldiğimizde, 

kantinde, sınıfta sürekli olarak sivil polisler tarafından fotoğraflarımız çekiliyor. Dernekle 

ilgili faaliyetleri yürüttüğümüz için derneğe gidiĢ geliĢlerimizde bizi taciz ediyorlar. 

ArkadaĢlarla bir arada iken sivil polisler bana hitaben “Mazlum kardeĢim” diye seslenip, 

birkaç defa tekrar ederek, arkadaĢlarımda benim polislerle bağlantım varmıĢ gibi bir izlenim 

yaratmaya çalıĢıyorlar. Dicle üniversitesi öğrencileri üzerindeki bu ve benzeri baskıların son 

bulması amacı ile gerekli giriĢimlerde bulunulmasını siz ĠHD‟den talep ediyoruz. (Biz dernek 

olarak bastırdığımız afiĢler ve broĢürleri üniversitede dağıtmak istediğimizde polisler bize 

rektörlükten izin almamız gerektiğini söyleyerek bizi engelliyorlar.)”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*13.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zelal Sadak, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Dicle Üniversitesi Kamu Yönetimi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Dicle Üniversitesi öğrencileri olarak 

hem üniversite yönetimi hem de üniversitenin sivil polisleri tarafından baskı altında 

tutuluyoruz. Demokratik tepkimizi dile getirmek amacı ile yapmıĢ olduğumuz birçok gösteride 
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veya üniversitede açmıĢ olduğumuz stantlar da engelleme yapıyorlar. Aslında bu stantlar 

izinli olarak açılan stantlar olmasına rağmen birçok baskıya maruz kalıyoruz. Dicle 

Üniversitesi öğrencileri olarak düzenlediğimiz piknikte 14‟ü öğrenci 1‟i gazeteci olmak üzere 

15 kiĢi gözaltına alındık. Beni TEM‟e götürdüler. Orada bulunan polisler tarafından sözlü 

tacize uğradım. Bana yönelik olarak “ne güzel kızsın, bak git evlen, sevgilin olsun” tarzında 

cümlelerle göz tacizi yaptılar. Bu baskılar kadın arkadaĢlarımıza yönelik olarak da üniversite 

polisleri tarafından da gerçekleĢtiriliyor. Son dönemde Dicle Üniversitesi öğrencileri 

üzerinde artan polis baskısı ve cemaat yandaĢı hocaların baskısı artarak devam etmektedir. 

Not: Sivil polisler sınıfımıza kadar gelerek fotoğraflarımızı çekiyorlar. Yani kantinde 

oturduğumuz zaman fotoğraflarımız çekiliyor. Gözaltındayken bana ajanlık da teklif ettiler. 

Biz öğrencilerin ailelerini arayarak kızlarınızın ne yaptığından haberiniz var mı? Eylemlere 

katılıyorlar, erkeklerle halay çekiyorlar. Diye beyanlarda bulunuyorlar. Sivil polisler ile 

Üniversiteden hocalarımız çok sıkı iliĢki içerisindeler. Sivil polislerden biri dün, bizim 

fakülteden bir hocanın koluna girerek çok samimi tavırlar sergiliyordu. Bu hocamız 

fakültemize yeni gelen hocadır. ArkadaĢlarımızda polis ve hocanın kol kola girer vaziyetteki 

fotoğraflarını çektiler. Bu polis üniversitedeki öğrencilerden sorumla olan Cemil adındaki 

polis memurudur.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'da Takva Eğitim ve Okuma Salonu üyeleri, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler 

Cemiyeti'nde basın açıklaması düzenleyerek, Takva polislerin gayri resmi çalıĢtırdıkları 

kiĢiler aracılığıyla Ġslami kesim ile PKK'yi karĢı karĢıya getirmeye çalıĢtığını, 2008 yılından 

beri polislerle çalıĢan A.S. isimli kiĢinin kendi gruplarının içerisine gelerek suç iĢletmek için 

zemin hazırladığını iddia etti. (22.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Antep Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü‟nde okuyan Mustafa 

Cinaytar adlı öğrenci, sivil polislerin kendisine "ajanlık" teklifinde bulunduğunu iddia etti. 

Kredi kartı borcunun olduğunu belirten Cinaytar, borcunu kapatmak için çeĢitli iĢlerde 

çalıĢtığını, fakat okul yüzünden para kazanamadığını söyledi. YaklaĢık 2-3 hafta önce yolda 

iki sivil polis tarafından durdurulduğunu belirten Cinaytar, bir arabaya bindirilip hayvanat 

bahçesinin yakınlarına götürüldüğünü söyledi. Burada polislerin kendisiyle biraz sohbet 

ettikten sonra asıl ilgilendikleri alanın siyasi alan olduğunu belirttiğini aktaran Cinaytar, 

polislerden para karĢılığında "ajanlık" teklifi aldığını ileri sürdü.  Cinaytar, polisler hakkında 

suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek, baĢına bir Ģey gelmesi halinde Antep Emniyeti‟nin 

sorumlu olacağını belirtti. (22.12.2013 / DĠHA) 

 
 

-Tehdit Edilenler 

*Diyarbakır‟ın Bismil Ġlçesi‟nde Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını 

yapan Selman Ġpek, polisler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. YaklaĢık bir aydır gazete 

dağıtımına baĢlayan Ġpek, bu sabah gazete dağıttığı esnada Bismil Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 

önünden geçerken polisler tarafından durdurulduğunu söyledi. Kendisine yaklaĢan iki polis 

tarafından "Ne satıyorsun?" denildiğini ifade eden Ġpek, Gündem ve Azadiya Welat 

gazetelerini sattığını söylediğini aktardı. Ġpek, polislerin "Biz Ģimdi elindeki gazetelere el 

koyabiliriz. Neden satıyorsun? Kimlere satıyorsun? Kaç gazete ilçeye geliyor? BDP Ġlçe 

TeĢkilatı'na kaç gazete veriyorsun? Belediyeye kaç gazete veriyorsun?" Ģeklinde soruların 

kendisine yöneltildiğini belirtti. Ġpek, "Beni bir daha gazete dağıtmamam konusunda tehdit 

ettiler. Sonra ismimi ve soyadımı bir listeye yazdılar. Daha sonra da beni kovdular" diye 

konuĢtu. (03.01.2013/DĠHA) 

 

*BDP Elazığ Ġl BaĢkanı Turan Çelik, düzenlediği basın toplantısında parti binaları giriĢine 

bırakılan bir mektupta kentte görev yapan avukat Ġ.S.‟nin ortadan kaldırılmasına yönelik ve 

üzerinde telefon yazılı bir mektup bulduklarını söyledi. Çelik, mektubun üzerinde BDP Ġl 

BaĢkanlığı yazdığını belirterek, “Mektubu açtık içinde „avukat Ġ.S.`yi ortadan kaldırmak 
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istiyorsanız 250 milyar getirin, ortadan kaldırayım‟ yazıyordu. ġimdi bizim kurum olarak 

avukatla bir alıp veremediğimiz olmadığı gibi, hiçbir kiĢiyle de, hiçbir tüzel kiĢilerle alıp 

vereceğimiz yoktur. Biz burada demokratik bir siyaset yapıyoruz ve yolumuza devam 

edeceğiz. Gittik biz Ģikayet dilekçemizi verdik. ġu anda bu Ģikayet dilekçemiz savcıda. Savcı 

da burada emniyete bildirdi. Biz isterdik ki Ġ.S. arkadaĢla beraber savcılığa gidelim, beraber 

suç duyurusunda bulunalım. Aradık, kendisi Ġstanbul‟daydı” dedi. Elazığ`ın YurtbaĢı 

Beldesi`nde 15 Eylül 2012 günü tartaklanan ve hastanede bir süre tedavi gören il baĢkanı 

Turan Çelik, bir hafta önce de arabasının üzerine tehdit yazıları bulduğunu söyledi. Çelik, 

“Belli derin güçler bu egemenler o zaman bizi ortadan kaldırmak istediler. Bundan bir hafta 

önce de tekrar benim arabamın üstüne bir yazı yazmıĢlardı. ĠĢte, „Terörist Turan, terör Turan, 

seni eninde sonunda ortadan kaldıracağız. ĠĢte teröristin evi burada‟ Ģeklinde yazılar vardı" 

dedi. (ĠHD Elazığ ġubesi) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, "Hançer Timi" adıyla 4 kiĢiye tehdit mesajı gönderildi. 05 

ġubat gecesi Mesut Aslan, Azad Tahiroğlu, Necdet Tarlak ve Zınar Boğa'nın telefonuna 

gönderilen tehdit mesajında, "Vatanın bölünmez bütünlüğünü korumakla, Ģanlı bayrağımızı 

göklerde yüceltmek, Ģehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için 1 Zınar Boğa, 2 Necdet 

Tarlak, 3 Mesut Aslan ve 4 Azad Tahiroğlu'nu gebertmeyi boynumuzun borcu bildik. Ne 

mutlu türküm diyene yakın zaman (hancer timi)" denildiği öğrenildi. "Hançer Timi" ismiyle 

gelen mesaj üzerine Mesut Aslan ve Azad Tahiroğlu, bugün Nusaybin Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. BaĢvuru sırasında Mesut Aslan ve Azad 

Tahiroğlu'nun savcıya can güvenliklerinin olmadığını belirtmesi üzerine savcının kendilerine 

"bizim de can güvenliğimiz yok" dediği öne sürüldü. Mesut Aslan isimli yurttaĢ, bugünden 

itibaren kendisi ve 3 arkadaĢının baĢına gelebilecek herhangi bir Ģeyden kendilerine mesaj 

gönderen "Hançer Timi"nin sorumlu olduğunu ifade ederek, can güvenliklerinin tehdit altında 

olduğunu söyledi. (06.02.2013 / Ozgur-gundem.com / Birgun.net) 

 

*Diyarbakır'da Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını yapan NurĢin Ak, 

birçok kez polis tarafından rahatsız edildiğini ve son olarak da 2 gün önce polisler tarafından 

durdurularak tehdit edildiğini iddia etti. Ak, "6 ġubat‟ta kardeĢim AvĢin Ak ile beraber gazete 

dağıtıyorduk. Diclekent Yılmaz Güney Mahallesi'nde polisler tarafından durduruldum. Polis 

bana 'Neden bunları satıyorsunuz, Azadiya Welat gazetesi yasal bir gazete değil' dedi. Ben de 

kendilerine Azadiya Welat gazetesinin yasal olduğunu söyledim. 'Her gün binlerce bayide 

satılan gazete nasıl olur da yasal olamıyor' dedim. Polis kardeĢimin kimliğini de istedi. Ancak 

kardeĢimin kimliği yanında değildi. Polis kardeĢime 'biz nereden bilelim bu terörist mi değil 

mi' dedi ve kardeĢimi merkeze götürmek istediler. Ben böyle bir Ģeyin yasal olmadığını 

diretince polis bana 'sen sonra görürsün' diyerek beni tehdit etti" dedi. (08.02.2013 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Ağrı‟da Cumhuriyet Caddesi üzerinde Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin 

dağıtımcısı Vedat Aydın, polisler tarafından durdurularak tehdit edildiğini söyledi. Yanına 

gelen polislerin kendisini köĢeye çektiğini aktaran Aydın, polislerin kendisine "O dağıttıkların 

nedir? Sen daha gençsin, bu tür iĢlere girme, yoksa kendi baĢını yakarsın. BaĢka iĢ yok mu? 

Git kendine baĢka iĢ bul, gençliğin cezaevlerinde geçecek" diyerek tehdit ettiğini dile getirdi. 

(20.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*06.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yüksel Aslan Acar, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Sadık ASLAN, Burdur E tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 

05.03.2013 tarihli açık görüĢte yaptığımız görüĢmede cezaevi ile ilgili sorunlarını tarafımıza 

iletti. KardeĢim bir koğuĢta 17 kiĢi kaldığını; aralarında astım hastalığı, akciğer yetmezliği 

olan ağır hastalarla beraber aynı ortamda kaldıklarını ve koĢulların kendi sağlıklarını da 

ciddi anlamda etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca banyo yapılmaları için sadece bir saatin 

ayarlandığını suyun ise banyo yapmaya yeterli ısıda olmadığını belirtmektedir. Açık 
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görüĢlerde biz görüĢçüler ile hükümlü-tutukluları yan yana oturtmaktadırlar ancak karĢılıklı 

oturmamız gardiyanlarca engellenmektedir. Açıkçası bunun mantığının da ne olduğunu 

anlamıĢ değiliz. Cezaevi içindeki bu baskıcı uygulama maalesef cezaevi dıĢında da devam 

etmektedir. Nitekim cezaevinden çıktıktan sonra sivil polislerce her defasında yolumuz 

kesilmekte ve sorgulanmaya baĢlamaktayız. Zira polisler bize kiminle görüĢtünüz ne 

konuĢtunuz, niçin buraya geldiniz Ģeklinde hayatın olağan akıĢına uymayan sorular sorarak 

bizim görüĢlere gelmemiz ve tutuklu-hükümlü akrabalarımıza destek vermemiz 

engellenmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)   

 

*Kars'ta okul duvarları, Baro binası, üniversite güzergahı ve minibüs duraklarına "üç hilal"in 

yanı sıra "Biz her yerdeyiz", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Hainleri katledeceğiz" gibi tehdit 

içeren yazılımlar yapıldı. (10.04.2013 / Ozgur-gundem.com / Politikars.com) 

 

*DĠHA Mardin Muhabiri Abdulkadir Turay, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Sürgücü Belde 

Karakol Komutanlığı tarafından dün aranarak karakola gelip ifade vermesi gerektiği söylendi. 

Bunun üzerine Turay'ın "Belde de değilim. Benim karakolda ne iĢim var? Buyurun telefonda 

söyleyin ne söyleyeceksiniz" demesi üzerine karakol komutanı tarafından "Biz seni karakola 

getirmesini biliriz. Saat gecenin üçü de olsa seni ne Ģekilde getireceğimizi biliriz" Ģeklinde 

tehdit edildiği belirtildi. Turay'ın "Eğer benim savcılıktan aranmam varsa, buyurun gelin ben 

Mardin'deyim. Yok eğer yanlıĢ haber yaptıysam da benim hakkında suç duyurusunda 

bulunun. Gelmiyorum" demesi üzerine karakol komutanının Turay'ı defalarca aradığı 

kaydedildi. YaĢananlarla ilgili olarak ĠHD Mardin ġubesi'ne baĢvuran Turay, avukatı 

aracılığıyla önümüzdeki günlerde Sürgücü Belde Karakol Komutanı hakkında suç 

duyurusunda bulunacağını söyledi. (30.04.2013 / DĠHA) 
 

*07.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan MuĢ Alparslan Üniversitesi öğrencileri 

Zekeriya Tan, Sadrettin DanıĢ, Ġrfan Yağız, Serbest Çetin, Engin Çetin, Ferhat Arslan, 

M.MaĢuk Aksoy, Esma Gönül, Fuat Yaman, Emine Uyar, Zeynep Yarar, Benazi Aydemir, 

MenekĢe Demirel, Nihal Börta, Esra Gül, Pınar Bakır ve Özge Türkan adlı öğrenciler, polisin 

kendilerini ve ailelerini telefonla taciz ve tehdit ettiklerini, katıldıkları basın açıklamalarını 

bile ailelerine bildirerek kendilerinin örgütlenme haklarını engellediklerini ifade etmiĢlerdir. 

(ĠHD MuĢ ġubesi) 
 

*Fırat Dağıtım ġirketi'nin Antep çalıĢanı Harun ReĢit Yıldız, 5 gündür polis tarafından takip 

edildiğini belirterek, bugün ise gözaltına alınmaya çalıĢıldığını iddia etti. Antep merkezde 

Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını yapan Yıldız, Güzel Vadi 

Mahallesi'nde sivil polislerin kendisini durdurduğunu belirterek, GBT kontrolünden sonra 

"Ġfaden var, seni götürelim" diyen polislere, "Bana tebligat gelirse ben kendim gelirim" 

dediğini belirtti. 5 gündür polisler tarafından sürekli takip edilip, taciz edildiğini söyleyen 

Yıldız, "Benim hiçbir ifadem yok. Sürekli peĢimdeler. Neden takip ettiklerini bilmiyorum. 

BaĢıma bir Ģey gelirse Antep Emniyet Müdürlüğü sorumludur" dedi. (22.06.2013/DĠHA) 
 

*Rojava'da yaĢanan katliam ve saldırılara tepki göstermek, Rojava halkı ile dayanıĢmak 

amacıyla Van ve Elazığ'dan Ceylanpınar istikametine doğru yola çıkan ve ViranĢehir-

Ceylanpınar arasında yüzlerce polis, asker ve özel harekat timi ile onlarca zırhlı araç 

tarafından kurulan kontrol noktasında durdurulan yurttaĢlara yönelik gaz bombalı ve tazyikli 

su müdahalesinin ardından, konvoy geçiĢ için bekleyiĢe geçti. Araçların geçiĢine izin 

verilmezken, polisin "Ġçi boĢ dahi olsa Ceylanpınar'a gitmeye kalkan araçlara 2 bin 500 TL 

para cezası keseriz" Ģeklinde araç Ģoförlerini tehdit ettiği iddia edildi. (05.08.2013 / DĠHA) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'da baĢlatılan ve polisin 

sert müdahalesi ile karĢılaĢan "BarıĢ nöbeti" eylemi için çevre illerden Ceylanpınar'a gitmek 
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isteyen yurttaĢlar ilçe giriĢinde polis, asker ve özel harekat timleri tarafından kurulan barikat 

engeline takıldı. YurttaĢlar gibi Ceylanpınar'a gitmek isteyen basın mensuplarına da izin 

verilmezken, sadece sarı basın kartı olan gazetecilerin ilçeye giriĢine izin verileceği 

bildirildi. Sadece bir milletvekilinin geçiĢine izin veren polislerin bu tutumuna tepki gösteren 

Kurdistan TV Muhabiri Murat Belek polisler tarafından darp edildi. Yine araçları didik didik 

aranarak kameralarına el konulan Kurdistan TV muhabirlerinden Jiyan Öztürk elleri 

kelepçelenerek, polisin "kafana sıkarım" tehdidine maruz kaldı. (05.08.2013 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır‟da bir yandan çalıĢan diğer yandan üniversite sınavlarına hazırlanmak amacıyla 

dershaneye giden Suruç nüfusuna kayıtlı Emine Yılmaz, Suruç‟ta bulunan ailesinin evine 

giden sivil polisler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.  Yılmaz tarafından polisin, Yılmaz 

hakkında ve aile yakınları arasında siyasi çalıĢmalar yürüten bireyler hakkında bilgi almaya 

çalıĢtığı yönünde baskı yapıldığı iddia edildi. (19.09.2013 / DĠHA) 
 

*Dersim‟in Nazimiye ilçesinde birçok kez emniyetin keyfi uygulamalarına maruz kaldığını 

belirten Hüseyin Yamaç isimli yurttaĢ, "Nazimiye'de yolda yürürken özel harekat polisleri 

beni iĢaret ederek, 'Ģehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' diye tehdit etti. Yine keyfi bir 

gerekçeden dolayı çağırıldığım Nazimiye Emniyeti'nde, 'Ne biliyorsan söyle, yazık olacak 

sana!' denilerek tehdit edildim." 2012 yılında hakkında açılan soruĢturma için ifade vermeye 

gittiği Nazimiye Cumhuriyet BaĢsavcısı tarafından da "Polislerin ipi benim elimde, ne 

biliyorsan söyle, bırakırsam sana saldırırlar" diye tehdit edildiği ileri süren Yamaç, 

Nazimiye'den ayrılmasına rağmen polislerin kendisini keyfi olarak arayıp emniyete 

çağırdığını belirtti. (04.10.2013 / ANF / Newededersim.com) 

 

*08.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Piroze Orhan, Ģu beyanlarda bulundu: “Bugün 

yani (08.10.2013) tarihinde sabah saat 09.30-10.00 civarlarında Diyarbakır‟ın Ofis Semtinde 

alıĢ-veriĢ yapmak üzere mağazalarda kıyafet bakınırken yanıma biri yaklaĢtı. Bu Ģahıs bana 

alacağım Ģeyleri beğenmek konusunda bana yardımcı olabileceğini söyledi. ben adamın 

mağaza çalıĢanı olduğunu düĢünerek yardıma ihtiyacım olmadığını söyleyerek uzaklaĢtım. 

Tekrar yanıma gelerek paramın olmadığını, bildiğini, beni tanıdığını, beğendiğim kıyafetlerin 

parasını ödeyebileceğini söyledi. Bulunduğum mağazanın ismini Ģuan hatırlamıyorum ancak 

Prestij otelin altındaki bir mağazaydı. Ben adama kendisini tanımadığımı, paramın olduğunu, 

kendisinden yardım istemediğimi söyleyerek o mağazadan çıkıp yakınındaki baĢka bir 

mağazaya girdim. Ancak aynı adamın arkamdan bu mağazaya da girdiğini görünce hemen 

geri çıktım. Beni rahatsız eden adam peĢimden gelmeye devam etti, hatta yaklaĢarak benimle 

yürümeye baĢladı. Benimle yürüyerek beni çok iyi tanıdığını, onunla bir yere oturup çay 

içmemi, kendisini bu Ģekilde tanıyabileceğimi söyledi. Ben kendisini tanımadığımı, tanımak 

istemediğimi bu nedenle çay içmeyeceğimi söyledim. Ancak peĢimden ayrılmadı. Ben 

Ekinciler caddesinde Prestij Otelin bulunduğu yerden kasaplar durağına doğru yürüyordum. 

Bu Ģahıs da yanımda yürüyerek sözlü tacizde bulunmaya baĢladı. Ben kendisine peĢimden 

ayrılmasını aksi halde polisi arayacağımı söyledim. Kendisi hiçbir Ģey söylemeden montunu 

açarak silahını ve polis kimliğini gösterdi. Bunun üzerine ben korktum ve ilerlemeye devam 

ettim. Kendisi de peĢimden gelmeye devam etti. Daha sonra yolun karĢı tarafına geçerek 

çalıĢtığım yer olan DĠHA binasına doğru ilerledim. Binaya yaklaĢmadan bana “sen bu 

seferlik git ancak bir dahaki sefere nasıl götüreceğimi biliyorum” diyerek uzaklaĢtı. Beni 

takip eden kiĢi 30-35 yaĢlarında uzun boylu, esmer, normal kiloda biriydi. Üzerinde koyu renk 

bir mont, beyaz gömlek, mavi kot pantolon, baĢında da koyu renk bir Ģapka vardı. Ben çok 

korktuğum için ayrıntıları çok iyi hatırlamıyorum. Ancak Prestij Otele ait kamera kayıtları ve 

ekinciler caddesinin KoĢuyolu-Vilayet istikametindeki kamera kayıtları, Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğü Pasaport ġubesine ait kamera kayıtları ve o bölgede bulunan mobesse kayıtları 

incelendiğinde bu Ģahsın tespit edilebileceğini düĢünüyorum. Bu nedenle olay yerindeki 

kamera ve mobesse kayıtlarının silinmeden temin edilebilmesi için ivedilikle iĢlemlerin 
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yapılmasını, tespit edilecek kiĢi hakkında gerekli soruĢturmanın yapılarak bu Ģahıs hakkında 

kamu davası açılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Batman‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılıĢının yıldönümüne iliĢkin 

kent genelinde düzenlenmesi planlanan yürüyüĢler öncesinde polisin, kentte bulunan birçok 

eve giderek aileleri, çocuklarının eyleme gitmemesi konusunda uyararak tehdit ettiği öne 

sürüldü. (09.10.2013 / DĠHA) 
 

*Erzurum'da Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını yapan dağıtımcıların 

sivil polisler tarafından hakaret ve tehdide maruz kaldığı iddia edildi. Gazetelerin dağıtımını 

yapan Önder Çevik ve Jiyan Karabey'in sivil polisler tarafından "Bir daha bu gazeteleri 

dağıtmayacaksınız. Dağıtırsanız baĢınıza gelenlerden biz sorumlu değiliz" Ģeklinde tehdit 

edildikleri ileri sürüldü. (07.12.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*12.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Beyan EriĢmiĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

burada öğrenciyim. Sabah arkadaĢlarım olan Halime- Rakıp ERĠġMĠġ, okula gittiğinden 

dolayı evde yalnız bulunuyordum. 11.12.2013 tarihinde saat iki buçuk gibi evin kapısı çaldı. 

Kapıyı açmaya gittiğimde kim o dedim “bana üst kat komĢunuz” dedi.  Bende güvenerek 

kapıyı açtım. Kapıyı açıp kadının beni itmesi bir oldu ve diğer poliste içeri girip kapıyı 

kapattılar. Biri bayan bir erkek olmak üzere iki kiĢiydiler. Ne oluyor, kimsiniz dediğimde 

tabancalarını ve polis kimliklerini gösterdiler. Sonra ne istiyorsunuz dedim, konuĢma git 

kimliğini getir, dediler. Bende evde tektim, korktum ve gidip kimliğimi getirdim. Kimliğime 

baktı ve birini arayarak TC. Numaramı, baba ve anne adımı söyledi.   Herhalde GBT‟mi 

sorguladılar. Sonra bana dönerek siz basın açıklamasına katılmıĢsınız ve elimizde 

resimleriniz bulunmaktadır.  Ayrıca ayağımızı denk almamızı söyleyip, bizi akrabalarımızı 

öldürmekle tehdit ettiler.  ĠĢte ayağınızı denk almazsanız Hakkâri‟de öldürülen Veysel-ReĢat 

ĠġBĠLĠR ve Bemal TOKÇU’nun akıbetine uğrayacağımızı söyleyerek evi aramaya 

baĢladılar. Ayrıca yurtta kalan arkadaĢlarımızın bavulları evimizde bulunduğundan bana “siz 

evde örgüt mü” kuruyorsunuz diye ithaflarda bulundular. Polislerden biri bana “sizi iki 

günden beri takibe aldık” uygun bir zaman kolluyorduk, dediler. Benim babamın amcaoğlu 

ismi (Polis) 10 yıl önce dağa çıktı ve daha sonra yaĢamını yitirdi.  Polislerden biri bana 

dönerek hem isim olarak “Polis” koyuyorsunuz hem de (Piçi) dağa gönderiyorsunuz. O (Piç) 

ölmeseydi biz ona ne yapacağımızı biliyorduk. Benim ve akrabalarım olan amcalarım ve 

oğullarının baĢına herhangi bir Ģey gelirse sorumluları devlet olur ve onlardan hesap 

sorulmasını istiyorum.  Ayrıca Pazar akĢamı arkadaĢım olan Remziye TEMEL‟i yabancı olan 

bir numara arayarak bizi polise vereceklerini söyleyerek tehditlerde bulundular. Bu konuda 

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

 

*Yüksekova Haber gazetesinin Hakkari'deki ġimĢekler ĠĢ Hanı'nın en üst katında bulunan 

bürosunun giriĢine 2 adet av tüfeği fiĢeği bırakıldı. Sabah saatlerinde büroya gelen Yüksekova 

Haber gazetesi Yazı ĠĢleri Müdürü Zeki Dara ve Muhabir Kadir Kaya, kimliği belirsiz kiĢi 

veya kiĢilerce merdivene bırakılmıĢ fiĢekleri buldu. Durumu polise bildiren gazeteciler, av 

tüfeğine ait fiĢeklerin kimler tarafından bırakıldığını bilmediklerini belirtti. (18.12.2013 / 

DĠHA / ANF / Mardinarena.com) 

 

*Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 30 Aralık‟ta yaĢanan kavganın 

ardından,  üniversite dıĢından getirilen bir grup ülkücü kampusun turnike sisteminden kimlik 

göstermeden geçerek ĠletiĢim Fakültesi'ne kadar geldi. Fakültedeki özel güvenlik personelinin 

herhangi bir müdahalede bulunmadığı ırkçı grup, fakültede bulunan Kürt öğrencileri ölümle 

tehdit etti. (31.12.2013 / DĠHA) 
 

 

-Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 

http://mardinarena.com/
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ġırnak'ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde bulunan Dicle Çok Programlı Lisesi'nde öğle 

saatlerinde yaĢanan iki patlamanın ardından liseye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra çok sayıda 

polis de zırhlı araçlarla sevk edildi. Patlamanın ardından okul tahliye edilirken, dıĢarı çıkan 

öğrenciler, okul çevresinde toplandı. Patlamanın olduğu okula gelen olay yeri inceleme 

ekipleri, patlamaya iliĢkin okulda incelemeler yaptı. Alınan bilgilere göre, patlamanın ses 

bombasından kaynaklandığı belirtilirken, okulda maddi hasar meydana geldi. Patlamanın 

etkisiyle çok sayıda öğrenci baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren öğrenciler, Cizre Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Okulda incelemelerin sürdüğü sırada dıĢarıda bekleyen polisler ile gençler arasında çatıĢma 

çıktı. Polisler çok sayıda gaz bombası ve tazyikli suyla gençlere müdahale ederken, gençler de 

taĢlarla polislere karĢılık verdi. Lisenin önünde baĢlayan çatıĢmalar, Cudi Mahallesi'nin ara 

sokakları ile Nusaybin Caddesi ve Dörtyol mevkiine kadar yayıldı. Nusaybin Caddesi'nde 

polisin attığı gaz bombaları iki öğrencinin kafasına isabet etti. Kafaları kırılan öğrenciler, 

gözaltına alınmamak için hastaneye gitmezken, çevredekiler tarafından evlerine götürüldü. 

(02.01.2013/DĠHA) 
 

*Harran Üniversitesi'nde okuyan yüzlerce öğrenci, ulaĢım zammını protesto etmek amacıyla 

Osmanbey Kampusu'nda bir araya geldi. Edebiyat Fakültesi'ne kadar "Harran'dan ODTÜ'ye 

selam olsun" sloganı eĢliğinde yürüyen öğrenciler, basın açıklaması yapmak istedi. "Aranızda 

teröristler var, dağılın" diyen polisler, eylemlerini sonlandırmayan öğrencilere gaz bombaları 

ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis müdahalesine öğrenciler taĢlarla karĢılık verirken, 

fakülte binalarına sığınan öğrencilere polislerin gaz bombası atmaya devam etmesi dikkat 

çekti. Gazdan etkilenen öğretim üyeleri ve öğrenciler, derslikleri terk etmek zorunda kalırken, 

ayağına gaz bombası isabet eden 2 öğrenci ile yoğun gazdan etkilenen 1 öğrenci hafif Ģekilde 

yaralandı. (03.01.2013/DĠHA) 

 

*29.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvurda bulunan Kadriya Cengiz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“28.01.2013 tarihinde saat 18.30 civarında Ulus Mahallesinde toplanan çocuklara polisler 

saldırdı. Olayda yaĢları 18‟den küçük olan kardeĢim Kemal Cengiz ile gözaltına alınan M. 

Zeki Cengiz polislerin saldırısına maruz kalmıĢ ve yaralanmıĢlardır.” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde ViranĢehir Belediyesi Kültür Merkezi bahçesindeki Amfi 

Tiyatro'da Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla BDP Kadın Meclisi'i öncülüğünde 

düzenlenen mitingte, BDP Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin konuĢma yaptığı sırada, alanda 

bulanan binlerce kiĢiye polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale 

etti. Müdahale sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 5 yurttaĢ gözaltına alınırken, 

polis müdahalesinde polislerin ittiği 65 yaĢındaki Sıdıka Kurt'un ise sağ ayağı kırıldı. Kurt'un 

yere düĢtükten sonra ayaklarına polislerin bastığı ve bu nedenle kırıldığı öğrenildi. ViranĢehir 

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt'un çekilen röntgeninde sağ ayak diz altında kırık olduğu 

tespit edildi. Ayağı alçıya alınan Kurt, tedavisinin ardından taburcu edildi. (03.02.2013 / 

DĠHA / DHA / Milliyet.com.tr) 
 

*Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde, BDP Kızıltepe Ġlçe Örgütü tarafından PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla aralarında 

sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu yüzlerce kiĢi, Özgürlük Meydanı'nda bir 

araya geldi. Kitle burada, Öcalan lehine sloganlar attı. Ardından yürüyüĢe geçmek isteyen 

kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları müdahalede bulundu. Polis müdahalesi sırasında 

Belediye BaĢkan Vekili HaĢim Baday ile BDP Ġlçe BaĢkanı Fettah Tekin darp edildi. 

Ramazan Ay isimli yurttaĢ ise polis copuyla baĢından yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan 

Ay'ın hastaneye kaldırılması için olay yerine ambulans çağrıldı. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 

14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürümek isteyen kitleye polis, biber gazı ve 
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tazyikli su ile müdahalede bulundu. Olaylar esnasında haber takibi yapan Ġpekyolu Gazetesi 

Muhabiri Lütfi Pala yaralandı. Yaralanan Pala, Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne 

kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. (15.02.2013 / ANF / Bianet.org / 

Evrensel.net) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Ġdil Caddesi'ne çıkan gençler, PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri 

düzenledi.  Yoğun bir Ģekilde zırhlı araçlarla önlem alan polisler, gençleri dağıtmak için gaz 

bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen Nur Mahallesi'ne 

ulaĢan kitle, bir süre sonra Yafes Caddesi'ne doğru tekrar yürüyüĢe geçti. Ġdil, Nusaybin ve 

Yafes caddelerine çıkan tüm sokak baĢlarını zırhlı araçlarla kapatan polis, kitleye OnĢar 

Oteli'nin yanında tekrar müdahale etti. Polisin ikinci kez yaptığı müdahaleye gençler ses 

bombaları, molotofkokteyli, havai fiĢek ve taĢlarla karĢılık verdi. Gençlerle polis arasında 

baĢlayan çatıĢmalar Nur, Cudi ve Yafes mahallesindeki ana cadde ve sokaklara yayıldı. 

YaĢanan çatıĢmalarda M. E. D. (9) isimli çocuk ve Zeliha Akın (20) isimli genç kadın polisin 

attığı gaz bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı.  (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Batman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde Korike Caddesi'nde bir araya gelen ve 15 ġubat'ı 

protesto eden gençlere polis gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylar sırasında Ġ.E. (17) adlı 

çocuğun yaralandığı belirtildi. Elinde ses bombası patladığı iddia edilen Ġ.E.'nin el ve 

kolundan yaralandığı ve durumunun ciddi olduğu bildirildi. Ġ.E. Batman Bölge Devlet 

Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 

14'üncü yıldönümünü protesto gösterisine yapılan polis müdahalesinin ardından, Sürmeli 

Sokak'ta ismi öğrenilemeyen 16 yaĢındaki genç kadın atılan gaz bombasıyla yaralandı. Van 

Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Olayların devam 

ettiği mahallede polisin yakaladıkları yurttaĢları coplarla darp ettiği belirtildi. (15.02.2013 / 

DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin 

yıldönümü nedeniyle gençler ile polis arasında çatıĢmalar çıktı. Olaylarda polisin kullandığı 

iddia edilen gerçek silah mermileri, Ubeyt Telsaç adlı yurttaĢın evinin camlarına isabet etti. 

Telsaç, kırılan camların üzerinde yığılmasıyla yaralandı. Yaralanan Telsaç, Yüksekova Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılırdı. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ta yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüĢe geçen kitleye polisin 

gerçekleĢtirdiği müdahalenin ardından ara sokaklarda baĢlayan çatıĢmalar esnasında 74 

yaĢındaki Abdullah Eren isimli yurttaĢ camiden çıkıp eve gittiği sırada polisin sıktığı tazyikli 

suyun etkisiyle hastanelik oldu. Polisin TOMA aracından sıktığı tazyikli su sonucu yere 

çarparak baĢından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Eren, çevrede bulunan yurttaĢlar 

tarafından ġırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Adıyaman‟da, (Hak-ĠĢ)‟e  bağlı Öz Ġplik-ĠĢ Sendikası'na üye oldukları için iĢten çıkarılan 

300'e yakın Güçlü Ġplik Fabrikası iĢçisi Demokrasi Parkı'nda toplanarak, AKP Adıyaman Ġl 

binasına doğru yürüyüĢe geçti. AKP Ġl binasının önüne gelerek, oturma eylemi yapan iĢçiler, 

"ĠĢ ekmek özgürlük" sloganı attı. Bir süre sonra eylem yerine gelen polisler, iĢçilerin 

dağılmasını istedi. Eylemlerine devam eden iĢçilere polis gaz bombalarıyla müdahale etti. 

Polis, 4 iĢçiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan iĢçiler, Adıyaman Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. Polisin attığı gazdan etkilenen iĢçilerden Mehmet Üder ise, Adıyaman Üniversitesi 

AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (22.02.2013 / ANF / Cnnturk.com) 
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*Van'ın Hacıbekir Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bir grup genç kadın tarafından 

Federal Kürdistan Bölgesi'ne Türk savaĢ uçakları tarafından saldırı düzenlemesi, sonucu 4 

HPG militanının yaĢamını yitirmesi protesto edildi. Yüzlerce genç Sürmeli Sokağı giriĢinde 

beklerken, polisler tazyikli suyla müdahale etti. Eyleme katıldığı gerekçesiyle 12 yaĢında ismi 

öğrenilemeyen bir çocuğun da polisler tarafında yakalanarak, sokak ortasında silah 

dipçikleriyle darp edildiği iddia edildi. (28.02.2013 / DĠHA) 

 

*Erzurum'da "Öcalan'a özgürlük Kürtlere statü" Ģiarıyla yapılan miting devam ettiği sırada, 

ülkücü bir grup tarafından saldırı gerçekleĢti. Polisin ülkücülere ve ülkücülere tepki gösteren 

kitleye müdahalesinin ardından baĢlayan olayları yatıĢtırmak amacıyla Newroz Tertip 

Komitesi mitingi yarıda keserek, kitle ile birlikte Mahalle BaĢı Mahallesi'ne doğru yürüyüĢe 

geçti. YürüyüĢ esnasında kırmızı ıĢıkta duran bir minibüsün Ģoförün kitlenin üzerine 

sürmesiyle kitle de aracı taĢ yağmuruna tuttu. Bunun üzerine polisler yine kitleye gaz bombası 

ve tazyikli suyla müdahale sıktı. Mahalle BaĢı Mahallesi'ne geçen kitleyi, esnaflar ve orada 

bulunan yurttaĢlar alkıĢ ve zılgıtlarla karĢıladı. Mahalledeki esnaflar ülkücü gruba zamanında 

müdahale etmediği için polislere tepki gösterdi. Bunun üzerine polis, esnaflara gaz bombası 

attı. Gaz bombalarının bir lokanta ve kahvehaneye isabet etmesi üzerine kırılan camlardan 

dolayı Muzaffer Yuva, Muhammet Polat ve Atilla ġahin adlı 3 yurttaĢ hafif yaralandı. Polisin 

tavrına tepki gösteren esnaflar, kepenklerini kapattı. Polis müdahalesi sırasında Newroz Tertip 

Komitesi BaĢkanı Talip Yıldırım, Osman Kılıç, Selva Özbey ve Albay Mutlu adlı kiĢiler 

polisler tarafından gözaltına alındı. Gün boyu gerginlik devam ettiği kentte, akĢam saatlerinde 

ülkücü bir grup Erzurum BDP Ġl Binası‟nın etrafını sararak taĢlı saldırı gerçekleĢtirdi. Yapılan 

saldırıda atılan taĢlar nedeniyle il binasında bulunan 8 kiĢinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar 

hastaneye kaldırıldı. (17.03.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟da bulunan Dicle Üniversitesi'nde, bir grubun Eğitim Fakültesi'ne Kutlu Doğum 

Haftası'na iliĢkin afiĢ asmak istemesi üzerine, söz konusu afiĢ asan grup ile üniversite 

öğrencileri arasında tartıĢma çıktı. TartıĢmanın ardından tekbir getiren grup satır, sopa ve 

demir çubuklarla, sol görüĢlü öğrencilere saldırdı. Polisin tekbir getiren gruba herhangi bir 

müdahalede bulunmadığı görülürken,  muhalif öğrencilere ise gaz bombaları ile müdahale 

etti. Olaylarda 4 öğrenci yaralanırken, polis iki yaralı öğrenciyi gözaltına alarak akrep tipi 

zırhlı araca bindirdi. (08.04.2013 / DĠHA / DHA / Radikal.com.tr / Cnnturk.com) 

 

*Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 8 Nisan‟da aralarında öğrenci olmayanların da bulunduğu ve 

Tekbir getiren bir grubun, öğrencilere demir çubuk ve sopalarla saldırması ile baĢlayan 

olayları protesto etmek amacıyla yürüyüĢ yapmak isteyen öğrencilere polis müdahalede 

bulundu. Polis müdahalesinin ardından DÜ'ye giden Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EĢ 

BaĢkanı Aysel Tuğluk ve beraberindeki heyet, polis yetkilileri ile görüĢtü. GörüĢmenin 

ardından Ġktisadi Ġdari Bilimleri Fakültesi önündeki öğrenciler ve Tuğluk üniversiteden 

ayrılmak üzere belediye otobüsleri ve özel otobüslere bindi. Bu sırada polis otobüslerin 

camlarını kırarak öğrenci ve Tuğluk'a gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Çok sayıda 

öğrenci yaralarınken, Tuğluk polisin attığı soda ĢiĢesinin baĢına isabet etmesi sonucu 

yaralandı. (09.04.2013 / DĠHA / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Dicle Üniversitesi'nde 8 ve 9 Nisan‟da Hizbullahçı olduğu iddia edilen bir grubun sol 

görüĢlü öğrencilere saldırmasının ardından baĢlayan gösteriler devam etti. Çevre illerden de 

polis takviyesinin yapıldığı üniversitedeki olaylarda polis gaz bombası ile müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında 7 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. (10.04.2013 / DĠHA) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde 23 Nisan‟da akĢam saatlerinde polisin attığı gaz 

bombasının sağ gözüne isabet etmesi üzerine yaralanan A.T. (14) Cizre Devlet 

Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk 

edildi. A.T'nin babası Ramazan T, çoğunun sağ göz kemiklerinde kırılma olduğu ve gözünün 
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aldığı darbeden dolayı patladığını kaydetti. Çocuğunun sağ gözünün görme yetisini 

kaybettiğini aktaran Ramazan T, çocuğunun ameliyata alındığını, bu ameliyatın ardından ise 

oğlunun ikinci kez ameliyat edileceğini söyledi. (24.04.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Mayıs tatili nedeniyle okula gitmeyen ve Ġdil Caddesi'nde 

bulunan çocuklara, polisler gaz bombalarıyla müdahale etti. Polisin attığı gaz bombalarından 

biri Cudi Mahallesi Mezbahane Sokak'taki ġahin ailesinin evine düĢtü. Gaz bombasının 

dumanından fenalık geçiren aile üyelerinden 32 yaĢındaki Fatma ġahin ve 18 yaĢındaki Leyla 

ġahin Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nefes almakta zorlanan Fatma ġahin 

ve Leyla ġahin'e oksijen verildi. (01.05.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟ın Lice ilçesi Yalaz köyü Mehê mezrasındaki askerlerin yaptıkları baskının 

ardından, baskında el konulan eĢyalarının geri verilmesini isteyen köylülere askerler gaz 

bombaları ile müdahale etti. Müdahale sırasında 1'i ağır olmak üzere 4 yurttaĢ yaralandı.  

(23.05.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) 16 meslek grubu ile girilen seçimlerinde 12 

meslek grubunu kazanan ve "Mavi Liste" ile seçimlere giren Demokratik ĠĢverenler GiriĢimi 

üyelerinin seçim sonuçlarından sonra yapmak istediği kutlamaya polis müdahale etti. 

"Demokratik KurtuluĢla Özgür YaĢamın Ekonomisini ĠnĢa Edelim" sloganıyla seçimlere giren 

Demokratik ĠĢverenler GiriĢimi'ni destekleyen iĢverenlerin, havai fiĢekler ile kutlama yapmak 

istemesi üzerine polis bazı gençleri darp edip gözaltına almak istedi. Bu esnada polis 

müdahalesinden kaçan bir genç 10 metre yükseklikteki duvardan atlarken yaralandı. 

Yaralanan genç olay yerine çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (01.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yürüyüĢ düzenleyen gruba, polis sert 

bir Ģekilde gaz bombaları ile müdahale etti. Gençlerin, polis müdahalesine taĢlarla karĢılık 

vermesi üzerine çatıĢma çıktı. Müdahalede polisin, sağa sola ve evlere rasgele gaz bombası 

atması ile mahalle bir anda savaĢ alanına döndü. Olaylar sırasında polisin attığı gaz 

bombasının kapsülü, evinin önünde bekleyen 7 yaĢındaki BarıĢ Behem isimli çocuğun sırtına 

isabet etti. Yaralanan çocuğa müdahale evinde yapılırken, çatıĢma gecenin geç saatlerine 

kadar devam etti. (17.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da BDP Genel Merkezi'nin "Hükümet adım at" kampanyası kapsamında BDP 

Diyarbakır Ġl binası önünden KoĢuyolu Parkı'na kadar yürümek isteyen kitlenin önü Turgut 

Özal Bulvarı'nda polis tarafından kesildi. Kitlenin bekleyiĢi sürerken, polis araçlarından 

kitleye yönelik dağılmamaları halinde müdahale edileceği uyarısı yapıldı. Yapılan anonslara 

sloganlarla karĢılık veren kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Yapılan 

müdahaleye kitle taĢ ve havai fiĢeklerle karĢılık verdi. Yapılan polis müdahalesinde biri ağır 

olmak üzere en az 4 kiĢinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 

yaralılardan birinin KNN kameramanı olduğu aktarıldı. (30.06.2013/DĠHA) 

 

*01.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Metin Güvercin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Dün yani (30.06.2013) tarihinde BDP‟nin düzenlemiĢ olduğu “Hükümet Adım At” mitingine 

katıldım. Miting esnasında demokratik haklarım çerçevesi dıĢında herhangi bir eylemin içine 

girmedim. Polisler tarafından üzerimize tazyikli su ve göz yaĢartıcı biber gazı sıkıldı. O 

esnada biz orada bulunarak yere uzanarak tepkimizi göstermek istedik. O esnada plastik 

mermiler sıkılmaya baĢlandı. 3 tanesi vücudumun değiĢik yerlerine isabet etti. Ġzleri halen 

vücudumda mevcuttur. Daha sonra ambulansla Diyarbakır Devlet AraĢtırma Hastanesine 

götürüldüm. Doktor tarafında bana 3 gün “iĢ görmez” raporu verildi. Hastanede sivil 

polisler (8 kiĢi) tarafından ifadem alındı. Tutanağı imzaladım. Polisler baĢka bir Ģey demeden 

gittiler. Sizden bu konudan haberdar olmanızı istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 144 

 

*Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nde gece saatlerinde kent dıĢından gelen ve Fatih KıĢlası'na 

giden askeri konvoyu protesto eden bir grup yola barikat kurdu. Slogan atarak eylemlerini 

sürdüren gruba polis biber gazı ve TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ile müdahale etti. 

Müdahale sırasında Abdurrahman Bal isimli yurttaĢın evine gaz bombası isabet etmesi sonucu 

evde bulunan 5 kiĢi gazdan etkilenerek Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 

(17.07.2013 / ANF) 

 

*Van BüyükĢehir Belediyesi'nin Düzyol alanında 21 Temmuz‟da gece saatlerinde düzenlediği 

Ramazan ġenliği‟nin devam ettiği sıralarda, Seyrantepe Mahallesi'nde toplanan bir grup 

kadın, kadınlara yönelik artan taciz ve tecavüzleri protesto etmek için Ģenlik alanına yürüdü. 

Kadınlar Ģenlik alanına girerken polisler, gruba gaz bombalarıyla müdahale etti. Polis 

müdahalesinin ardından çıkan olaylarda 2 kiĢi yaralanırken, Mehmet Bakır ve ismi 

öğrenilemeyen 1 yurttaĢın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kiĢinin Van 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (23.07.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Van'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla, 

gerçekleĢtirilmesi planlanan yürüyüĢ için merkezde bulunan Mavi Plaza'nın önünden bir araya 

gelen çok sayıda yurttaĢ, buradan pankart ve sloganlar eĢliğinde BeĢyol'a kadar yürümek 

istedi. Yürümek isteyen yurttaĢların önü polis tarafından zırhlı araçlarla kesilerek yürüyüĢe 

izin verilmedi. Yapılan görüĢmelerde polisin tutumunu değiĢtirmemesi üzerine kitle, 

yürümekte ısrar ederek polis tarafından oluĢturulan barikata yüklendi. Bunun üzerine polis 

gaz bombaları ve tazyikli su ile kitleye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Van 

Milletvekili Nazmi Gür, Van BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Bekir Kaya ve BDP Van Ġl 

Örgütü EĢ BaĢkanı Figen YaĢar polislerin darbelerine maruz kalarak polisler tarafında darp 

edildi. DĠHA muhabiri Erdoğan Altan, polis kalkanı ile sağ dizinden darp edilerek yaralandı. 

Altan'ın dıĢındaki DĠHA muhabirleri ise polisler tarafından, "Yeter senin çektiğin" denilerek 

kameralarına el konulmaya ve darp edilmeye çalıĢıldı. (03.08.2013 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Ceylanpınar ilçesinde yapılması planlanan "BarıĢ nöbeti" için 

ViranĢehir'den Ceyhanpınar'a doğru yola çıkan ve Ceylanpınar-ViranĢehir arasında polis ve 

askerlerin sert müdahalesi ile karĢılaĢtı. ViranĢehir'den Ceylanpınar'a doğru yola çıkan 

onlarca araçlık konvoy ViranĢehir çıkıĢında yüzlerce çevik kuvvet polisi tarafından 

durduruldu. Polis barikatına tepki gösteren yüzlerce yurttaĢa polis, tazyikli su ve gaz 

bombaları ile müdahale etti. Müdahaleye kitlenindi karĢılık vermesi üzerine çatıĢma dönüĢen 

olaylar yaklaĢık 2 saat sürdü. Polisin sert müdahalesinde gaz bombası kapsülleri nedeniyle 6 

kiĢi yaralandı. Yüzüne gaz fiĢeği kapsülü isabet eden ve durumu ağır olan Aylan isimli kadın 

önce ViranĢehir Devlet Hastanesi'ne buradan da Urfa Mehmet Akif Ġnan Hastanesi'ne sevk 

edildi. (04.08.2013 / DĠHA) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'da baĢlatılan 

"Rojava'yı bekleme" nöbeti için Mardin ve ilçelerinden yola çıkan çok sayıda araç, 

Ceylanpınar'ın çıkıĢında bulunan Kepez Tepesi'nde durdurulan çok sayıda kiĢi, polislerin 

tazyikli su ve gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında BDP Mardin 

Merkez Ġlçe Yöneticisi Nessahattin Yaprak‟ın, gaz bombası kapsülü ile kafasından 

yaralandığı öğrenildi. Yaprak ile birlikte 12 yurttaĢ daha sonra gözaltına alındı.  

(05.08.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*06.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Perihan Ok, Ģu beyanlarda bulundu: “Olaya 

iliĢkin rapor ve tutanaklar ektedir. Hukuki süreci birlikte takip etmeyi talep ediyorum. Ben 

aynı zamanda ĠHD Ġzmir ġube Yöneticisiyim. Beyanım tutanaklardaki gibidir.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) Not: BaĢvurunun içeriği BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile 
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dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'a yapılan yürüyüĢ sırasında baĢvurucunun güvenlik güçleri 

tarafından darp edildiği ile ilgilidir. 

 

*09.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan X.X., Ģu beyanlarda bulundu: “28 

Haziran 2013 günü Bingöl‟den Liceye bağlı yalaza köyüne taziye için gittim. Karakol 

protestosunun içinde kendimi buldum. Tüm civar köylerden gelen büyük bir kalabalık vardı. 

Karakola 20 metre mesafede kitle durup basın açıklaması yaptı. Çok sıcak olduğunda gölgeli 

bir yere gidip oturdum. Basın açıklamasının ardından slogan atıldı. Karakol istemediklerine 

dair demokratik tepkilerini ortaya koyuldu. Hiçbir uyarı olmaksızın karakolun içinden silah 

sesleri geldi. Silah sesiyle birlikte ayağa kalktım. Bu arada silah sesleri çoğaldı ve gaz 

bombalarında bu taraf sis perdesi altında kalmıĢ gibi görüĢ mesafesi 1-2 metreye inmiĢti. O 

esnada dönüp köye yöneldiğimde sol omzumun arkasında korkunç bir ağrı ile beraber yere 

düĢtüm. O esnada yaralandığımı anladım. BayılmıĢım gözümü açtığımda Diyarbakır 

araĢtırma Hastanesindeyim. Acil durum yoktur diye eve yolladılar. Eve geldikten sonra 

yarada iltihaplanma oldu Bingöl Devlet Hastanesine gittim ameliyata alındım ve omzumdan 

bir adet Ģarapnel parçası çıkarıldı. Bana yaĢatılan bu mağduriyetten dolayı sorumlularından 

hesap sorulması ve mağduriyetimin giderilmesi noktasında derneğinizden hukuki yardım 

talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Bingöl ġubesi) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde 23 Nisan akĢamı polis aracının ezerek ağır 

yaraladığı ve 4 ay süren tedavinin ardından 26 Ağustos‟ta yaĢamını yitiren 17 yaĢındaki Sinan 

Saltıkalp isimli genç için, Nusaybin ve Yasef caddeleri üzerinde protesto gösterisi 

düzenlemek isteyen gençlere, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 

Polisin müdahalesine gençlerin de karĢılık vermesi üzerine çıkan çatıĢmalarda 9 yaĢındaki 

Mehmet Dadak, polisin attığı gaz bombasının karnına isabet etmesiyle yaralandı. Polisin 

rastgele gaz bombası kullanımında bulunduğu müdahalede, evinin damında bulunduğu sırada 

gaz bombası kapsülünün baĢına isabet etmesi sonucu 65 yaĢındaki Fatma ġimĢeker isimli 

kadının da yaralandığı öğrenildi. (27.08.2013 / DĠHA) 

 

*Van'da kutlanan 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü mitingi sonrası, merkeze bağlı Hacıbekir 

(Xaçort) Mahallesi'nde polisin müdahalesi gerçekleĢti. TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla 

tazyikli su ve gaz bombasının kullanıldığı polis müdahalesine gençlerinde karĢılık vermesi ile 

birlikte çatıĢma çıktı. Olaylar sırasında biri ağır 4 genç yaralanırken, çocuk oldukları 

belirlenen 9 kiĢinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Müdahalede mahalle esnafı da polisin 

Ģiddetine maruz kalırken, iĢyerinde hasar oluĢan Ġsmail Haskanlı adlı esnaf, polise tepki 

gösterirken TOMA'ların tazyikli su sıkması ile kırılan iĢyerinin camlarının yüzüne isabet 

etmesi sonucu yaralandı. Markete giden 8 yaĢındaki Evin Eren, polisin sıktığı tazyikli suyun 

isabet etmesi sonucu yaralandı. Eren isimli kız çocuğunun çenesi ciddi oranda zedelenirken, 

yedi diĢinin de kırıldığı öğrenildi. (02.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'de Mardin Bagok Dağı'ndaki HPG militanlarına ait mezarlığın askerler tarafından 

tahrip edilmesini protesto eden gençlere polis müdahale etti. Yeni Mahalle yolunda gençler 

bir araya gelirken, olaya müdahale etmek üzere Bulak Mahallesi'nden geçen polis 

panzerinden bu sırada Arafat Tunç isimli yurttaĢın evinin camlarına tazyikli su sıkıldı. Suyun 

basıncıyla evin camları kırılırken, olay sırasında camın önünde duran 4 yaĢındaki H. Tunç 

yaralandı. (12.09.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde gençler tarafından "anadilde eğitim" talebiyle 

gösteri düzenlendi. Gösteri düzenleyen gençlere, polis tazyikli su ile müdahale etti. 

Gençlerinde müdahaleye karĢılık vermesi ile karĢılıklı yaĢanan çatıĢma sırasında, Ö.Akın ve 

ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö. Akın isimli gencin annesi 

Halime Akın, polise tepki göstermesi üzerine, polis Akın'a tazyikli su sıkarak karĢılık verdi. 

Sıkılan gazlı sudan etkilenen ve baygınlık geçiren Akın, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 
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Ö. Akın ve ismi öğrenilemeyen diğer gencin, 2 Nisan Polis Karakolu'na götürüldüğü 

öğrenildi. (16.09.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*28.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mehmet KurtuluĢ Bayram, Sanayide Çıraklık Okulunda okuyup aynı zamanda 

sanayide oto boya iĢlerinde çalıĢmaktadır. 23.10.2013 tarihinde oğlum eve geç kalınca 

kendisini aradım bir iĢinin olduğunu bittiği gibi geleceğini söyledi. Saat 22.30 sularında eve 

bir arkadaĢı gelerek oğluma panzerin çarptığını ve oğlumu ezdiğini söyledi. Bende olay yeri 

olan Polat Petrol bitiĢiğine geldim. Polislere ne olduğunu sordum. Polisler, gençler bize tepki 

gösterdiler, tepki gösterenlerin arasında oğlumun olduğunu da söylediler. Olay yerinde 

bulunan etraf sakinleri, oğluma panzerin çarptığını, ayağını ezdiğini ve polisler tarafından 

devlet hastanesine götürüldüğünü belirttiler. Bende bunun üzerine hastaneye gittim. 

Hastanede bulunan polisler yanıma gelerek kaza olduğunu bunun için davacı olmamamı 

istediler. Bende kendilerine “siz oğluma panzerle bilerek çarptınız” davacı olacağımı beyan 

ettim. Oğlumun sağ bacağı dizden aĢağıya kadar olan kısmı tamamen kırık vaziyettedir. 

Durumu kötü olduğundan dolayı Diyarbakır AraĢtırma Hastanesine götürdük. AraĢtırma 

hastanesinde doktor olmadığından bizi Üniversite Hastanesine gönderdiler. Orada hemen 

müdahale edildi. ġuanda tedavisi devam etmektedir. Ben oğluma panzerle çarpan polislerden 

davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xacort) Mahallesi'nde bir araya gelen onlarca genç, ġırnak‟ta ev 

baskınları ile gözaltına alınan ve ardından tutuklanan yurttaĢların durumuna dikkat çekmek 

amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Kısa bir süre sonra mahalleye gelen polisler, gençlere 

gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahalede çok sayıda gaz bombası 

kullanılırken, yine müdahalesi sırasında yoldan geçen engelli bir çocuk tazyikli suyun 

çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan engelli çocuk yurttaĢlar tarafından hastaneye 

kaldırıldı.  (27.10.2013 / DĠHA) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerinin açtığı ateĢ sonucu Mehmet ReĢit ĠĢbilir ve 

Veysel ĠĢbilir'in katledilmesini, Diyarbakır'da yürüyüĢle protesto eden yurttaĢlara polis gaz 

bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  Rastgele atılan gazdan çok sayıda yurttaĢ 

etkilendi. Bayındırlık Caddesi'nde ise evlere polisin gaz bombası attığı görüldü. Bir eve isabet 

eden gaz bombası nedeniyle 1 yaĢındaki ismi öğrenilemeyen bebek boğulma tehlikesi geçirdi. 

Olay yerine gelen ambulansa alınan bebek oksijen tüpüne bağlandı. Müdahale sırasında 15 

kiĢi gözaltına alınarak Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü'nde götürüldü. Gözaltında tutulan 15 

kiĢiden 3'ünün polisin darp etmesi sonucu yaralandığı belirtildi. (08.12.2013 / DĠHA) 

 

*Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) öncülüğünde Dicle Üniversitesi 

Merkez Yemekhanesi'nin üst kısmında yapılmasına baĢlanan polis merkezi ve üniversitede 

artan polis baskısını protesto etmek isteyen yüzlerce öğrenci, Fen Edebiyat Fakültesi'nde 

toplandı. Fakülteden polis noktasının yapıldığı alana kadar yürümek isteyen öğrenciler, 

sloganlar eĢliğinde dıĢarı çıkarken, polisler tarafından fakülte çıkıĢında önleri kesildi. 

Ardından öğrenciler polis ablukası altında Fen Edebiyat Fakültesi önünde basın açıklaması 

yaptı. Yapılan açıklamanın ardından, polisler öğrencilere coplar ile saldırdı. Yerlere düĢen 

öğrencilerin polislerce tekmelendi. Polis saldırısında 2 öğrenci yaralandı.  (19.12.2013 / 

DĠHA) 

 

*Rojava'nın QamiĢlo kenti ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında devlet tarafından yapılan 

"Utanç duvarı"nı protesto mitingi sırasında gerçekleĢen polis müdahalesi sonucu çıkan 

olaylarda, 3 yurttaĢ yaralandı. Nusaybin Belediye BaĢkanı AyĢe Gökkan'da atılan gaz 

bombalarından etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. (22.12.2013 / DHA / 

Milliyet.com.tr) 
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*24.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Esra Aydın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“19.12.2013 tarihinde Üniversitede yapılmak istenen polis karakoluna karĢı protesto amaçlı 

basın açıklaması yaptık. Açıklamadan sonra arkadaĢlarla halay çektik ve o esnada polisler 

sözlü, fiziki ve taciz Ģeklinde gaz ve sopalarla müdahalede bulundular. Kaçarken düĢtüm buna 

rağmen polisler yerde tekme ve coplarla bana vurdular. Sağ elim bilekten incindi, 

bacaklarımda da morarmalar oluĢtu. Ambulanslarla bizi Dicle Üniversitesi Acil Bölümüne 

götürdüler. Yapılan tetkikler ardında hastaneden ayrıldık. Bu konuda gerekli giriĢimlerde 

bulunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*24.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sibel Kaya, Ģu beyanlarda bulundu: 

“19.12.2013 tarihinde Üniversitede de yapılmak istenen polis karakoluna karĢı protesto 

amaçlı basın açıklaması yaptık. Açıklamadan sonra arkadaĢlarla halay çektik ve o esnada 

polisler bizi tehdit edip “birazdan göreceksiniz” deyip, sözlü, fiziki ve taciz Ģeklinde gaz ve 

sopalarla müdahalede bulundular. Kaçarken yere düĢtüm, sivil ve çevik polis beni yakalayıp 

dövdüler. Parmaklarım kırıldı, ağzıma tekme atıldı, vücudumun her yerinde morluklar oluĢtu. 

Hastaneye gittik kolum alçıya alındı daha sonra hastaneden ayrıldık. Bu konuda gerekli 

giriĢimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Oslo Oteli önünde gençlerin protesto gösterisine polisin 

müdahele etmesiyle baĢlayan olaylarda Ö.K. (12) ve S.D. (16) isimli 2 çocuğun yaralandığı 

belirtildi. Yüzüne gaz bombası isabet eden S.D'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan 

ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Vücudunun 

çeĢitli yerlerine isabet eden gaz bombası kapsülleriyle yaralandığı belirtilen Ö.K'nin ise 

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tadavi altına alındı. (23.12.2013 / DĠHA) Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi (YYÜ) Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan S.D. sağ gözünü 

kaybetti. D‟nin yüzünün komple yandığı ve diğer gözünün de görme yetisini kaybedebileceği 

belirtildi. (24.12.2013 / DĠHA) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, yaĢanan elektrik kesintileri protesto etmek amacıyla Sanat 

Sokağı'nda bir araya gelen bini aĢkın yurttaĢ, DEDAġ'a yürümek istedi. DEDAġ'ın etrafında 

TOMA ve zırhlı araçlarla yoğun önlem alan polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale 

etti. Müdahalede polisin attığı gaz bombalarından birinin eline isabet ettiği ġırnak Tabipler 

Odası BaĢkanı Azad Karagöz elinden yaralandı. (26.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesine bağlı YeĢilova (Navberojan) köyü sakinleri tarafından asker 

baskısına karĢı 10 gün önce askeri karakol önünde baĢlatılan yol kapatma eylemine askerler 

gaz bombalarıyla müdahale etti. Yol kapatma eylemi nedeniyle erzak gitmeyen karakollara 

çözüm arayan yetkililerin, yeni güzergâhlar için bölgeye gönderdiği 3 iĢ makinesine 

yurttaĢların engel olması üzerine asker halka gaz bombaları ile müdahalede bulundu. 

Muhyettin Kaya isimli yurttaĢı gözaltına alan askerlerin Kaya'yı askeri nizamiye içinde darp 

ettiği, bunun üzerine Kaya'nın babası Bekir Kaya ve kardeĢi Sadık Kaya da gittikleri 

karakolda askerler tarafından darp edildi. Gözaltına alınan yurttaĢların bırakılmasını isteyen 

yurttaĢlara burada da askerler gaz bombaları ve taĢlarlarla müdahale etti ve müdahale sonrası 

yurttaĢlar da askerlere karĢılık verdi. Askerlerin saldırısı sonucu ağır yaralan Muhyettin, Sadık 

ve Bekir Kaya, Derecik Sağlık Ocağı‟ndaki ilk müdahalelerinin ardından ġemdinli Devlet 

Hastanesi‟ne sek edildi. Durumu ağır alan Muhyettin Kaya, hastanesinde tedavi altına 

alındı. Öte yandan askerlerin müdahale sonucu 7 yurttaĢın daha kafa ve vücutlarının çeĢitli 

yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. (30.12.2013 / ANF / O zgur-gundem.com) 
 

 
-Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından ĠĢkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 
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*Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne tedavi amacıyla giden Cengiz Aksoy isimli yurttaĢ, 

hastanenin güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etti. YaĢanan olaya iliĢkin 

konuĢan Aksoy, psikiyatrik sorunlarından dolayı hastaneye tedavi amacıyla geldiğini 

belirterek, "Dün gece 02.00 sularında acile geldim. Geceyi müĢahedede geçirdikten sonra 

acile bakan doktor beni psikiyatriye sevk etti. Psikiyatriye gittikten sonra doktor sıramın 

gelmesini bekledim. 'Doktor nerede' diye sorunca 'Gelmedi daha' dediler. Ben de 'Niye halen 

mesainin baĢına gelmemiĢ' diye serzeniĢte bulundum. Bunları söyledikten hemen sonra doktor 

geldi" dedi. Doktorun geldikten sonra kendisiyle hiç ilgilenmediğini ileri süren Aksoy, 

"Benim hiçbir sosyal güvencem yok. Doktor benimle hiç ilgilenmedi. Bunun üzerine doktora 

'Terbiyesiz bir davranıĢ sergiliyorsun. Benimle ilgilenmek zorundasın' dedim. Bu diyalogların 

ardından doktorun yaptığı telefon görüĢmeleri sonrası güvenlik görevlileri gelip beni zorla 

dıĢarı çıkararak, darp etti" iddiasında bulundu. Olayın görgü tanıkları da Aksoy'un darp 

edildiğini doğruladı. Hastanenin güvenlik görevlileri ise, Aksoy'un kaydının olmadığını 

zoraki bir Ģekilde tedavi olmak istediğini öne sürerek, doktora hakaret ederek bıçak çektiğini 

iddia etti. Görevliler, doktorun Ģikayeti üzerine müdahale edildiğini belirtti. (24.05.2013 / 

DĠHA) 

 

*Urfa'da iĢyerinde tadilat yapan 42 yaĢındaki Necmi Urmat'a imar kanuna aykırı davrandığı 

gerekçesi ile 13 bin lira para cezası kesildi. Para cezasını ödemediği gerekçesi ile Urmat'ın 

aracına haciz kondu ve otoparka çekildi. Urfa Belediye BaĢkanı Ahmet EĢref Fakıbaba ile 

görüĢmek için Atatürk Bulvarı üzerindeki belediye binasının protokol kapısının önüne giden 

Urmat, binadan çıkan baĢkanın aracının önüne gelerek görüĢmek istedi. Ancak Fakıbaba 

korumaları aracılığıyla Urmat'ı uzaklaĢtırıp, dinlemeden binadan uzaklaĢtı. Bu sırada 

belediyede görevli özel güvenlik görevlisi 4 kiĢi, Urmat'ı oradan geçen yurttaĢların içerisinde 

tekme tokat dövmeye baĢladı. YurttaĢların araya girmesi ile güvenlik görevlilerinin elinden 

alınan Urmat, kanlar içinde kaldı. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan Urmat, Mehmet Akif 

Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Urmat'ın 

burnunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilerek, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi'ne sevk edildi. (12.09.2013 / ANF / DĠHA / Urfahabermerkezi.com) 

 

*Diyarbakır ĠĢ Kurumu özel güvenlik memurlarının, kurumda çalıĢan 4 emekçiyi darp ettiği 

belirtildi. Konuya iliĢkin BES Diyarbakır ġubesi, "YaĢanan olayda kurumdaki memur 

arkadaĢlarımız kurumla yasal iliĢiği olmayan bu kiĢilerce darp edilmiĢtir” açıklamasında 

bulundu. (03.12.2013 / DĠHA) 
 

 

-Okulda ġiddet 

*Urfa‟nın Siverek ilçesi Vakıf Ġlköğretim Okulu'nda okuyan 14 yaĢındaki 7. Sınıf öğrencisi 

A.K Teknoloji Tasarım Öğretmeni A.A‟nın kendisinden istediği malzemeleri derse 

götürmediği için kendisini darp ettiğini iddia etti. KardeĢini Siverek Devlet Hastanesine, 

oradan da alarak Diyarbakır‟a götüren ağabeyi Ġsmet Kalenderli rapor aldıklarını ve 

öğretmene su duyurusunda bulunduklarını söyledi.  “KardeĢimi alarak Diyarbakır AraĢtırma 

Hastanesine götürdüm. Oradan bizi fakülteye sevk ettiler. Fakülteye gittim orada filmleri 

çektirdik tahlilleri yaptırdılar doktor tahlillere baktı çocuk ameliyat olacak dedi. Bunu kim 

yaptı diye sordular. Bende öğretmeninin yaptığını söyleyince doktorlar bunun insanlığa 

sığmadığını söylediler. Ve bizi rapor almamız için acile yönlendirdiler. Acilde adli dosya 

açıldı Ģikâyette bulundum oradan tekrar Fakülteye yönlendirdi üroloji bölümüne orada çocuğu 

ameliyata aldılar. Doktorlar artık kardeĢimin testislerinin zarar gördüğünü bu nedenle sakat 

kaldığını söylediler. ĠĢte bu sebeple öğretmenden davacıyım” ifadelerini kullandı. (01.02.2013 

/ Haberturk.com) 

 

*04.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Necim EĢen, Ģu beyanlarda bulundu: “Benim 

yeğenim olan Mesut EĢen ve Babası Ġsmail Hakkı EĢen, 03.04.2013 tarihinde Bismil Metem 

http://www.haberturk.com/etiket/siverek_il%C3%A7esi
http://www.haberturk.com/etiket/diyarbak%C4%B1r
http://www.haberturk.com/etiket/diyarbak%C4%B1r
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Lisesinde okuyan yeğenim Mazlum EġEN ve kardeĢleri ile ilgili okul yönetiminin talebi 

doğrultusunda müdür ile konuĢmaya gittiklerinde okulun içinde polislerin bazı öğrencileri 

dövdüğünü görünce yeğenim tarafından olay cep telefonu ile kaydedilmek istenmiĢtir. 15-20 

kiĢilik polis tarafından feci Ģekilde darp edilmiĢ ve Bismil emniyet müdürlüğüne 

götürülmüĢtür. Orada da 5 polis tarafından alındıkları bir odada çok feci bir Ģekilde darp 

edilmiĢtir. Yeğenim Mesut EġEN gördüğü iĢkencelerden dolayı önce Bismil devlet hastanesine 

oradan da Dicle Üniversitesi hastanesi acil servisine kaldırılmıĢtır. Mesut EġEN Ģuanda 

yoğun bakımda burnu kırık, sırtında morluklar ve vücudunun değiĢik yerlerinde bulunan 

morluklar içinde tedavi görmektedir. Yeğenim ile beraber okula giden kardeĢim ve diğer 3 

yeğenim Ģuanda Bismil emniyet müdürlüğünde gözaltına alınmıĢtır. Ben bu konu ile ilgili 

olarak savcılığınıza gelip ayrıntılı ifade vereceğim. Ancak delillerin kaybolmaması için; 

öncelikle Ģuan Dicle üniversitesi hastanesi acil bölümü yoğun bakımında tedavi gören Mesut 

EġEN‟ nin tam teĢekküllü bir hastanede iĢkence izlerinin tespitinin yapılmasını, Olaya 

karıĢan polis memurlarının derhal soruĢturmadan el çektirilerek açığa alınmasını, Olaya 

karıĢmamıĢ diğer emniyet birimlerince; Olayın meydana geldiği okul ve çevresinde bulunan 

mobese kamera görüntülerinin koruma altına alınmasını, Bismil emniyet müdürlüğünde 

bulunan tüm kamera görüntülerinin koruma altına alınmasını, Polisler tarafından darp edilen 

diğer insanların ve olayın meydana geldiği okulda bulunan ve olayı gören öğretmen ve 

öğrencilerinin görgülerine baĢvurulmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

 

KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ĠHLALLER 
 

GÖZALTINA ALINANLAR – TUTUKLANANLAR - EV BASKINLARI 

*28 Aralık 2011 tarihinde TSK uçakları ile katledilen 34 yurttaĢın ölüm yıldönümünde BDP 

Doğubayazıt Ġlçe Örgütü tarafından düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları gerekçesiyle, Azad 

AkkuĢ (19) ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ polislerce gözaltına alınmıĢtı. Doğubayazıt 

Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakılan 2 yurttaĢ, 31 Aralık 2012 tarihinde tekrar gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan yurttaĢlar, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla çıkarıldıkları 

mahkemede, tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (02.01.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde Ahmet Solmaz (18) ve Hüseyin IĢık (18) 

adlı gençler gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan iki kiĢi, tutuklanma istemiyle 

mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Solmaz ve IĢık, ifadeleri alındıktan sonra 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (02.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese polisler tarafından baskın 

düzenlendi. Baskınların "KCK" operasyonu adı altında yapıldığı belirtilerken, yaĢları 18 ile 

25 arasında değiĢen M. ġirin Uzun, Diyar Akman, Serdal Tutal, Ömer Mutlu, Salih Bozkurt, 

Murat Tarlak, Hadi Erçik ve ismi öğrenilemeyen 5 kiĢinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte 

yandan Hakkı Gülgen adlı gencin evine yapılan baskında, Hakkı Gülgen'in evde 

olmamasından dolayı babası ġükrü Gülgen'in Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 

bildirildi. Gözaltına alınan 12 kiĢinin Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

Evlerine baskın yapılan aileler, sabah saatlerinde kapıları dahi açmalarına izin vermeden 

kapılarının tekmelenmeye baĢlandığını ve kapıların açıldığını belirterek, baskın esnasında 

fotoğraflarda bulunan kiĢilerin üzerinde bulunan kıyafetleri bulmak için evlerin altını üstüne 

getirdiklerini dile getirdi. (03.01.2013/DĠHA) 

 

*Van‟ın ErciĢ Ġlçesi‟nde BDP Ġlçe Örgütü 6 Ocak‟ta yapacağı 3. Olağan Kongresi için kent 

merkezinde 10 bin bildiri dağıtarak, halka katılım çağrısı yaptı. Bildiri dağıtımı sırasında 

Zilan Caddesi üzerinde BDP yöneticisi Haydar Kırmızı ve BDP üyesi Yusuf Çakır polisler 
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tarafından gözaltına alındı. Uzun süre bekletilen Kırmızı ve Çakır, kimlik kontrolleri 

yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. (03.01.2013/DĠHA) 

 

*Siirt'in Conkbayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde polis ve özel timler tarafından eĢ zamanlı 

baskın düzenlendi. Baskınlarda DEHAP Aydınlar (Tillo) Ġlçe eski BaĢkanı Metin Beydoğan, 

Adnan Beydoğan ve Mehdi Aykaç gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kiĢinin gözaltı 

gerekçesi öğrenilmezken, 3 kiĢinin Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

(03.01.2013/DĠHA) 
 

*Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçesi‟nde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabah saat 04.00 

civarlarında Doğubayazıt Belediyesi, belediye bağlı ÇamaĢır Evi ile belediye baĢkanı Canan 

Korkmaz‟ında aralarında bulunduğu çok sayıda kiĢinin evine baskın düzenledi. „KCK‟ adı 

altında yapılan baskında belediye binasında belediye baĢkanı Korkmaz‟ın makam odası ile 

basın birimi odası aramadan geçirilirken, harddisk ve dosyalara el konuldu. Baskınlardan 

sonra belediye baĢkanı Canan Korkmaz, belediye meclis üyesi Nazan Bağlan Söğüt, BDP ilçe 

yöneticisi Mehmet Birdal ile BDP üyeleri Ġsa Karahan ve Ahmet UtuĢ gözaltına alındı. 

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve evine baskın yapılan yurttaĢlardan Mehmet Tunç‟un ise 

evde bulunmadığından gözaltına alınmadığı öğrenildi. (04.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçe merkezi ve köylerinde sabah saat 05.00'te çok sayıda polis, özel 

tim ve asker tarafından zırhlı araçlarla birçok eve eĢ zamanlı baskınlar düzenlendi. 

Düzenlenen baskınlarda Ģu ana kadar 8 kiĢinin gözaltına alındığı öğrenilirken, baskın 

esnasında evlerinde bulunmayan 4 kiĢi hakkında ise arama kararı çıkarıldığı belirtildi. 

Gözaltlı operasyonunun 24 Kasım'da BDP heyetinin ilçeye yaptığı ziyaret esnasında polisin 

kitleye müdahalesinin ardından yaĢanan olaylar nedeniyle yapıldığı öğrenildi. 

(04.01.2013/DĠHA) 
 

*Yüksekova'da önceki dönem BDP'den belediye meclis üyesi olan Rahmi Bor, iĢ amacıyla 

gittiği ġırnak'ta kaldığı otelde polisler tarafından gözaltına alındı. Bor'un hangi gerekçe ile 

gözaltına alındığı öğrenilmezken, ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

(04.01.2013/DĠHA) 

 

*Dersim Üniversitesi Senatosu'nun ODTÜ'de çıkan olaylarda öğrencilere destek 

açıklamasında bulunanları kınadığını belirtmesine iliĢkin üniversite öğrencileri Mühendislik 

Fakültesi'nin giriĢine "Rektör efendisinin, öğrenciler ODTÜ'nün yanında' afiĢleri astı. Bu 

afiĢleri kaldırmak isteyen özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında olay çıktı. Olayların 

büyümesi ile birlikte rektör Prof. Dr. DurmuĢ Boztuğ tarafından üniversiteye sivil ve çevik 

kuvvet polisi çağrıldı. Polislerin öğrencilere müdahale etmesi sonucu 19 öğrenci gözaltına 

alınırken, öğrencilerin Dersim Emniyet Müdürlüğü TEM ġube Müdürlüğü'ne götürüldüğü 

öğrenildi. (04.01.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak‟ın Ġdil ilçesine bağlı Sırtköy‟ün (DeĢtadare) BDP'li Belediye BaĢkanı Nuri Akman, 

akĢam saatlerinde avukatı ile görüĢmeye giderken gözaltına alındı. Akman'ın geçtiğimiz 

günlerde Sırtköy Beldesi ve YarbaĢı Köyü'ne yönelik düzenlenen operasyondan dolayı 

gözaltına alındığı öğrenilirken, Akman emniyetteki iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk 

edildi. Savcılık iĢlemlerinin sonunda tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Akman, 

mahkeme tarafından, “Örgüte yardım ve yataklık” iddiası ile tutuklandı. (04.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde dün sabah saatlerinde 12 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına 

alınmak istenen Hakkı Gülgen evde olmayınca babası ġükrü Gülgen' gözaltına alınmıĢtı. 

Gülgen emniyette ifadesi alındıktan sonra dün serbest bırakılmıĢtı. Murat Tarlak adlı gençin 

ise gözaltında iken kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınan diğer 10 kiĢi ise savcılık iĢlemlerinin 

ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, ġirin Uzun, Diyar Akman, 
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Serdal Tutal, Ömer Mutlu, Salih Bozkurt, Murat Tarlak, Hadi Erçik ve Ġsa Yanık'ın "KCK 

gençlik yapılanmasında yer almak”gerekçesi ile tutuklanmasına karar verirken, Rukiye BaĢ ve 

Abdurrahman Durak'ı ise serbest bıraktı. (04.01.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde Jandarma tarafından gözaltına alınan belediye çalıĢanı Selahattin 

ġık tutuklanarak, Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (04.01.2013/DĠHA) 

 

*Siirt'in Conkbayık Mahallesi'nde polis ve özel timler tarafından 3 Ocak'ta yapılan ev 

baskınında gözaltına alınan Methi Aykaç adlı yurttaĢ dün akĢam Emniyet Müdürlüğü'nde 

iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Aykaç, 

daha sonra tutuklanma istemiyle Siirt Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Aykaç, "Örgüte 

yardım etmek" iddiasıyla mahkeme tarafından tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (05.01.2013/DĠHA) 

 

*Bitlis‟in Güroymak (NorĢin) ilçesinde sabah saatlerinde merkez ve köylerde çok sayıda özel 

hareket timi ve sivil polis tarafından ev baskınları düzenledi. Evlerin didik didik arandığı 

baskınlarda aralarında BDP yöneticilerinin de olduğu en az 10 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına 

alınanlardan isimleri öğrenilenler Ģunlar: "Abdulmenaf Akkurt, Zabit Kayar, MaĢallah 

Akkurt, Suzan Yalçın, Yalçın Sırrı, Çetin Yalçın, Uğur Yalçın, Hamdi Mete, Fatih Mete ve 

Emrah Yavuz." (07.01.2013/DĠHA) 

 

*Dersim Üniversitesi Senatosu'nun ODTÜ'de çıkan olaylarda öğrencilere destek 

açıklamasında bulunanları kınayan açıklamanın geri çekilmesini isteyen üniversite 

öğrencileri, rektörlük binasına kadar yürüdü. Dersleri boykot eden ve hafta boyunca yapılacak 

olan sınavlara da girmeyeceklerini duyuran öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren 

Mühendislik Fakültesi'nin önünde toplanmaya baĢladı. Üniversite duvarlarına "Roj roja 

berxwedanê ye", "Gün direniĢ günüdür", "Boykot" pankartları asıldı. Yoğun polisiye 

önlemlerinin alındığı üniversitede, sabah saatlerinde okula gelen 4 öğrenci gözaltına alındı. 

Okul önünde bulunan sivil polislerin ellerinde isim listelerinin olması ise dikkat çekti. 

(07.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 4 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 9 

kiĢiden 7'si serbest bırakılırken, 2 kiĢi ise "Örgüt propagandası" ve "Polise mukavemet etmek" 

gerekçesiyle tutuklandı. (07.01.2013/DĠHA) 

 

*08.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Maaz Eliçin, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Ümit Eliçin, 07.01.2013 tarihinde akĢam saat 20.00 civarında evimize yapılan baskında 

gözaltına alındı. YaklaĢık 15 kiĢiden oluĢan ve sivil giyimli olan polislere oğlumun niçin 

gözaltına aldıklarını sordum ama bana herhangi bir Ģey söylemediler. Oğlumun niçin 

gözaltına alındığını bilmiyorum. Oğlumun can güvenliğinden endiĢe ediyorum. Bu konuda 

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

 

*Ağrı‟nın Patnos Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabah erken saatlerinde Alparsan 

Mahallesi'nde oturan BDP Patnos Ġlçe yöneticisi Kutbettin Tunca'nın evine baskın düzenledi. 

Saat 05.30 sıralarında özel hareket timlerinin de katıldığı baskında Tunca'nın evi didik didik 

aranırken, arama sonrası Tunca gözaltına alındı. Hangi gerekçe ile gözaltına alındığı 

öğrenilmeyen Tunca, Patnos Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (08.01.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak merkezde 5 Ocak günü çok sayıda özel hareket timi ve sivil polislerin katılımıyla 

birçok mahallede ev baskınları yapıldı. Ev baskınlarında 10'u ġırnak Üniversitesi'nde öğrenci, 

2'si Azadiya Welat dağıtımcısı toplam 17 kiĢi gözaltına alındı. ġırnak Emniyet Müdürlüğü'nde 

iĢlemleri tamamlanan 17 kiĢi dün öğle saatlerinde ġırnak Adliyesi'ne getirildi. Savcılığa 

çıkarılan 17 kiĢi ifadesi alındıktan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gece 
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saat 02.30'a kadar devam eden mahkemede gözaltına alınanlardan sadece Mahmut Sevik 

isimli yurttaĢ serbest bırakılırken, 16 kiĢi "KCK'nin gençlik yapılanmasında yer aldıkları", 

"Yasa dıĢı eylem ve gösterilere katıldıkları" ve "Polise mukavemet ettikleri" iddialarıyla 

tutuklandı.  

Tutuklananların isimleri Ģöyle: Rıdvan Katar, Veysi Çakan, Hamza Sondak, Sıddık Ötün, 

Azadiya Welat dağıtımcıları Zeki Çelik ve Veysi Ġnal, ġırnak Üniversiteliler Derneği 

(ġÖDER) BaĢkanı Mesut KerpiĢ, üniversite öğrencilerinden Rıdvan Demiray, Yakup Öğmen, 

Nursel Çorak, Cengiz Tekin, Serhat Çelikay, Nail Ölmez, Rojhat Erçel, Gıyaseddin Yegusey 

ve Ġlyas Arslan. (09.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde iki kardeĢ internet üzerinden PKK propagandası yaptıkları 

iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 06.00 sıralarında Urfa'nın Suruç 

ilçesinde ikamet eden iki kardeĢin iĢyeri ve köydeki evlerine sivil polislerce baskın 

düzenlendi. Baskında iĢ yerinde bulunan bilgisayar kasasına el konulurken, Emin ve Ekrem 

Binici kardeĢler de gözaltına alındı. Binici kardeĢlerin internet üzerinden PKK propagandası 

yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi. Gözaltına alınan iki kardeĢin Urfa Ġl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (09.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenledi. 

Baskınların "KCK operasyonu" adı altında yapıldığı öğrenilirken, evlerde yapılan aramaların 

ardından 4'ü çocuk 6 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların; E.S.(14 ), H.A.(15 ), A.E. 

(14), A.A.(17 ), Burhan Alçı ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ olduğu öğrenildi.  

Baskın sırasında evlerinin dağıtıldığı ve polisin kendilerine silah doğrulttuğunu ifade eden 

E.S'nin babası Rıdvan Sönmez, "Evimize apar topar girdiler. Ġnsanda özel hayat diye bir Ģey 

bırakmıyorlar. Hiç sormadan içeri daldı ve onlara karĢı çıktığımız için silah doğrultular" diye 

konuĢtu. A.E'nin annesi Sacide Erçil ise, oğlunun ne için gözaltına alındığının kendilerine 

açıklamadığını belirterek, "Sabah saat 4'te evimize baskın yaptılar. Çocuğum daha 14 

yaĢındadır. Ne olduğunu anlamadık. Bize onu ne için gözaltına aldıklarını açıklamadılar bile. 

Hepimiz daha yataklardan kalkmadan çocuğumu yataktan çıkarıp, götürdüler. Bize zulümden 

baskından baĢka yaptıkları bir Ģey yok" dedi. (09.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa‟nın ViranĢehir Ġlçesi‟nde bu sabah saatlerinde yapılan ev baskınında bir yurttaĢ 

gözaltına alındı. Atatürk Mahallesi'ndeki evine sabah saatlerinde baskın düzenlenen Ġbrahim 

Demir'in Malatya Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltına alındığı öğrenildi. Demir'in 

"Örgüte yardım etmek" ve "KCK üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. 

Demir'in Urfa Ġl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak sorgusunun ardından Malatya'ya 

götürülmesi bekleniyor. (11.01.2013/DĠHA) 

 

*Malatya'da sabah erken saatlerde özel harekat ve sivil polislerce çok sayıda eve yapılan 

baskınlarda aralarında BDP Malatya Merkez Ġlçe BaĢkanı Zeyat ToptaĢ'ın da bulunduğu 15 

kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan çoğunun öğrenci olduğu belirtildi. Gözaltına 

alınma gerekçeleri öğrenilmeyen 15 kiĢi Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken bazı 

kiĢiler için de aramaların devam ettiği ifade edildi. (11.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde bu sabah saatlerinde Nusaybin Belediyesi iĢçisi Nevaf 

AkbaĢ'ın evine özel harekat polislerin de katılımıyla baskın düzenlendi. AkbaĢ evde 

bulunmazken, yapılan aramaların ardından polisler evden ayrıldı. Daha sonra çarĢı 

merkezinde polisler tarafından gözaltına alınan AkbaĢ, Mardin Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. AkbaĢ'ın KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. 

(11.01.2013/DĠHA) 

 

*Van‟da Paris‟te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesini protesto etmek amacıyla yapılan 

basın açıklamasından sonra Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Van BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi 
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üyesi Nülüfer Koçak, Ayten Sargut, Rukiye Kaya ile Hani Akdoğan sivil polisler tarafından 

gözaltına alındı. Çevredeki yurttaĢların tepkisi üzerine polisler 4 kiĢiyi serbest bıraktı. 

(11.01.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır KoĢuyolu Parkı'nda büfe iĢleten YaĢa ailesinin Üniversitesi ĠĢletme Bölümü 2. 

sınıfta okuyan oğullar Abdullah YaĢa, ailesinin parkta iĢlettiği büfeye giderken sivil polislerce 

gözaltına alındı. YaĢa, gözaltına alındıktan sonra Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Gözaltına alınan YaĢa'nın ailesini telefonla arayan polislerin, annesi ġahile YaĢa'ya, "Oğlunuz 

gözaltına alındı" dediği belirtildi. Anne YaĢa, gerekçesini sorduğunda ise polislerin kendisine 

"Polise fiziki saldırıda bulunduğu" dediği iddia edildi. YaĢa'nın gözaltına alınmasının 

ardından saat 19.00 sıralarında onlarca polis çok sayıda zırhlı araçla YaĢa'nın kaldığı evine 

baskın düzenlendi. Baskın öncesinde YaĢa ailesinin ġehitlik Mahallesi'nde kaldıkları 

apartman polis ablukasına alındı. Ardından polisler, uzun namlulu silahlarla eve baskın yaptı. 

Evde sadece çocukların bulunduğu sırada baskın yapıldığı ve çocukların kafalarına silah 

dayandığı iddia edildi. Ev aramasında, dolaplardaki bütün çekmecelerin açılarak, içindeki 

eĢyalarını dağıtıldığı ve yere atıldığı görüldü. Evleri darmadağın edilen YaĢa ailesinin 

çocuklarının çalıĢtığı odada sadece Karl Marx'a ait "Kapital" isimli kitabın yere atılan 

eĢyaların arasında bulunması dikkat çekti.  

Arama yapıldığı sırada eve gelen anne ġahile YaĢa, polislerden savcılıktan çıkartılan arama 

iznini göstermesini istedi. Polislerin ise arama kağıdını göstermediğini ifade etti. Anne YaĢa, 

aramada oğluna ait bir ayakkabıya el koyduğunu da belirterek, ayrıca polislerin oğluna ait bir 

hırkayı da aradıklarını söyledi. Anne YaĢa, polislerin evde herhangi bir hırka bulmadıklarını 

kaydederek, polislerin evden ayrıldığı sırada kendisine "Sizin yorgan ve battaniyelerin altında 

belki silah vardır. Yarın yine geliriz" dediğini dile getirdi. (11.01.2013/DĠHA) 

 

*Bitlis'in Güroymak (NorĢin) ilçesinde 7 Ocak günü yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve 

aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 10 kiĢiden 2'si tutuklandı. (11.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin‟in Nusaybin Ġlçesi‟nde 9 Ocak günü “KCK” adı altında yapılan eĢ zamanlı 

baskılarda gözaltına alınan yaĢları 14 ile 18 arasında değiĢen 9 çocuk emniyet iĢlemlerinin 

ardından Nusaybin Adliyesi‟ne getirildi. Çocukların aileleri ise soğuğa rağmen sabahın erken 

saatlerinde adliye önünde toplandı. Aileler ateĢ yakarak ısınırken, “Baskılar bizi yıldıramaz 

sloganını attı. Savcılık iĢlemlerinde sonra A.E. (14) ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk serbest 

bırakılırken, 7 çocuk ise tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme çocuklardan 

A.E. (14) ile ismi öğrenilemeyen bir çocuğu serbest bırakırken, E.S. (14), H.A.(15), A.A. 

(17), B.A. (18), H.O. (15), M.M. (14), ve S.K. (16) ise “örgüt üyesi olmak” ile “örgüt 

propagandası yapmak” iddiası ile tutuklandı. (11.01.2013/DĠHA) 

 

*Nusaybin'de bir eve baskın düzenleyen özel hareket timleri ile evde bulunan ve HPG'li 

olduğu iddia edilen bir kiĢi arasında çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada HPG'li olduğu iddia edilen bir 

kiĢi yaĢamını yitirirken, çatıĢmanın ardından Hasan ve Gülistan Çiftsüren çiftinin polislerce 

gözaltına alındığı öğrenildi. (13.01.2013/DĠHA) 

 

*Malatya'da Cuma günü özel harekat timleri ve sivil polislerce çok sayıda eve yapılan 

baskınlarda aralarında BDP Malatya Merkez Ġlçe BaĢkanı Zeyat ToptaĢ'ın da bulunduğu 

çoğunluğu öğrenci 15 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. 1 kiĢinin Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde 

alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtilirken, 14 kiĢi savcılığa çıkarıldı. Savcılık 

iĢlemleri tamamlanan 14 kiĢi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 14 kiĢiden biri 

serbest bırakılırken 13 kiĢi ise, "Mahkemelerde arkadaĢlarının davalarını takip etme, 

cezaevlerinde arkadaĢlarını ziyaret etme, öğrenci derneği kurma, Roboski ve Halepçe 

katliamını kınama ve açlık grevlerine destek amaçlı yapılan basın açıklamalarına katılma, 

BDP'ye gidip gelme" gibi faaliyetler gerekçe gösterilerek "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı. Tutuklananların isimleri Ģöyle: Malatya Ġnönü Üniversitesi öğrencilerinden Hevi 
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Soran Korkmaz, Yücel Kaya, Kemal Uzun, ReĢit Yalçın, Sinan Durmaz, Sema Oral, Ayten 

Çiftçi, Emrah Ergin, Nupelda Dayan, Özgür Kozay, Berfin Ertem ve BDP Malatya Merkez 

Ġlçe BaĢkanı Zeyat ToptaĢ ile Öğretmen Ġbrahim Demir. Tutuklanan 13 kiĢinin Malatya E Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği belirtildi. (15.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Ocak'ta "KCK" operasyonu adı altında gözaltına alınan 

Nevaf AkbaĢ adlı yurttaĢ, Nusaybin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından 

sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi. Savcılık, AkbaĢ'ı ifadesini aldıktan sonra tutuklama 

talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkemede ifadesi alınan AkbaĢ, tutuklanarak 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (15.01.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Cudi ve Nur mahallelerindeki birçok eve gece saatlerinde sivil polis 

ve özel harekat timleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan ev baskınlarda evler didik didik 

aranırken, aramaların ardından 3‟ü çocuk 7 kiĢi gözaltına alındı. 7 kiĢinin gözaltı gerekçeleri 

öğrenilmezken, gözaltına alınanların isimleri Ģöyle: Ö. B. (17), M. Ö., F. K. (17), Serhat 

Özmen, Mesut Seven, Hüsnü Sungur ve Ahmet Darga. (16.01.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Kumçatı beldesinde dün sabaha karĢı jandarma tarafından yapılan ev baskınlarında 

ġefik Ekici (27), Ali Ayan (21) ve Yahya IĢık (24) isimli yurttaĢların gözaltına alındığı 

öğrenildi. Dün gün boyu devam eden baskınlarda ġırnak merkezinde ise Abdullah ĠĢmar ve 

Abit Akıl ile Toptepe köyünde de Mehmet Güngen isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Baskınlar 

sonucunda ġırnak ve köylerinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı. Gözaltına alınan 6 yurttaĢın ġırnak 

23. Jandarma Tümen Komutanlığı'nda tutuldukları bildirildi. (18.01.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi‟nde iki gün önce yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kiĢiden 17 

yaĢındaki M.Ö. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmıĢtı. Diğer 6 kiĢi bugün 

Cizre Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan Hüsnü Sungur (18) ve F.K. (17) 

adlı kiĢiler serbest bırakılırken, Ö.B. (17), Serhat Özmen (18), Mesut Seven (22) ve Ahmet 

Darga (27) ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ġfadeleri alınan 4 kiĢi "Ġzinsiz 

gösteriye katılmak" iddiasıyla tutuklandı. (18.01.2013/DĠHA) 

 

*Bitlis‟in Tatvan ilçesinde BDP eski Ġlçe Yöneticisi Yusuf Ülkü (27) ifade vermek için gittiği 

adliyede gözaltına alınmıĢtı. BDP yöneticisi olduğu dönemde hakkında "gösteri ve yürüyüĢ 

kanununa muhalefet" iddiasıyla açılan davanın duruĢmasına katılmak için Ġzmir‟den Tatvan‟a 

gelen Ülkü, baĢka bir davadan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıĢtı. Van‟da ifadesi alınan 

Ülkü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ülkü, Van Adliyesi Nöbetçi Hakimliği 

tarafından tutuklanarak Van F Tipi Cezaevin'e gönderildi. (20.01.2013/DĠHA) 

 

*Van'ın Çatak ilçesinde Çatak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, BDP Çatak Ġlçe 

yöneticisi Nihat Babur'un Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan iĢyeri ile evine baskın yaptı. 

Babur'un, "PKK'ye yardım ve yataklık ettiği", "Ev ve iĢyerinde mühimmat bulundurduğu" 

iddiasıyla evinde ve iĢyerinde arama gerçekleĢtirildi. Yapılan aramalarda, herhangi bir Ģey 

bulamayan polisler, tutanak tutarak ev ve iĢyerinden ayrıldı. (21.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Midyat ilçesinde sabah saatlerinde Midyat ilçesinde çok sayıda eve baskın 

düzenlendi. Baskında Hacı Sadık Duran ve Hacı Ġdris Aslan'ın da aralarında bulunduğu en az 

5 kiĢi gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü belirtildi. (22.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2008 yılında yapılan bir gösteriye katıldığı iddiasıyla gözaltına 

alınan ve daha sonra tutuklanan Mazlum Oğuz isimli yurttaĢ, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra 

ilk duruĢmada serbest bırakılmıĢtı. Mahkemece denetimli serbestlik uygulanan Oğuz, her 

hafta Mardin Savcılık bürosuna giderek imza attı. Denetimli serbestliği daha sonra kaldırılan 
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Oğuz'a o günden beri ne kendisine ne de ailesine dava hakkında tebligat gönderilmedi. 

Aradan 5 yıl geçtikten sonra Yargıtay'ca cezası onanan Oğuz, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz, dün akĢam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde 

bulunduğu sırada, polislerce tutuklandı. Oğuz, daha sonra Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (22.01.2013/DĠHA) 

 

*Kars'ın Digor ilçesinde BDP Digor eski yöneticisi Ekrem Bingöl, ilçe merkezinde gözaltına 

alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Bingöl, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

(24.01.2013/DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Çukurca Ġlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ġube ekipleri, sabah saatlerinde BDP 

Ġlçe Yöneticisi Cuma Tek'in Cumhuriyet Mahallesi‟nde bulunan evine baskın düzenledi. Evde 

yapılan aramanın ardından Cuma Tek gözaltına alındı. Tek'in hangi gerekçe ile gözaltına 

alındığı öğrenilemedi. (26.01.2013/DĠHA) 

 

*Batman'da dün akĢam saat 20.30 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki Bahçelievler ġehit 

Yıldız IĢılakça Polis Karakolu'na ses bombası atıldı. Bahçe duvarının önüne düĢen ve büyük 

bir gürültüyle patlayan bomba çevrede paniğe neden oldu. Batman Emniyet Müdürü Hasan 

Ali Okan, olay yerine gelerek bilgi aldı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgileri 

olduğu ileri sürülen 3 kiĢiyi gözaltına aldığı öğrenildi. (27.01.2013/DĠHA) 

 

*BDP Kars Ġl Örgütü eski yöneticisi Turgut TaĢkıran, hakkında "Örgüt üyesi olmak" 

suçlamasıyla açılan davada ifade vermek için gittiği Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda ifadesi 

alındı. TaĢkıran daha sonra tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

(28.01.2013/DĠHA) 

 

*29.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvurda bulunan Kadriya Cengiz, Ģu beyanlarda 

bulundu: “ 28.01.2013 tarihinde saat18.30 civarında Ulus Mahallesi‟nde toplanan 

çocuklara polisler saldırdı. Olayda 12 yaĢındaki M. Zeki Cengiz gözaltına alındı.” (ĠHD Siirt 

ġubesi) 
 

*Hakkari‟nin Çukurca ilçesi Nüfus Müdürlüğü'nde çalıĢan Mehmet Duran adlı yurttaĢ, 

“Örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklanarak Van F Tipi kapalı Cezaevi'ne konuldu. 

(29.01.2013/DĠHA) 

 

*29.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Behçet Özen, Ģu beyanlarda bulundu: 

“29.01.2013 tarihinde Diyarbakır/Sur ilçesinde bulunan Derya Otel‟de kaldığım odanın 

kapısı sabaha karĢı saat 06.00 civarında 4 resmi giyimli polisler tarafından kapı çalındı. 

Kapıyı açtığımda polisler bana kayıp ilanı olduğunu söylediler. Bu Ģahıslar kimlik 

göstermeden benim onlarla emniyete kadar gitmem gerektiğini söylediler. Önce beni 

polikliniğe götürüp bana alkol muayenesi yaptırmak istediklerini, kabul etmeyince de hakaret 

etmeye baĢladılar. Beni hastaneden sonra Sur karakoluna götürdüler. Ġfademin alınması 

gerektiğini söylediler. Benimle ilgili bilgi almak istediler. Tutanak tutup imzalattılar. Benim 

hakkımda kayıp baĢvurusu yapacak yakınım yoktur. Beni neden gözaltına aldıklarını 

bilmiyorum. Ben Ġstanbul‟dan Diyarbakır‟a geleli 3‟üncü günüm oluyor. Ben Ġstanbul‟da 

TRT‟de çalıĢıyordum. Oradaki müdürle anlaĢamadık, problem yaĢadığım için iĢten ayrılmak 

zorunda kaldım. Kürt olduğum için baskı gördüm. Ben Ġstanbul‟da sürekli olarak rahatsız 

ediliyordum. Bana baskı kurup poliklinikte rapor aldırmak istiyorlardı. Evimi polislerle basıp 

beni korkutmak istediler. Ben bu yüzden Ġstanbul‟dan Diyarbakır‟a geldim. Ben buralardan 

gitmek istiyorum. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Asker ve polis tarafından Kars'ın Selim ilçesine bağlı BozkuĢ köyüne baskın düzenlendi. 

Baskında BDP Selim Ġlçe BaĢkanı Cebrail Cengiz'in evi didik didik arandı. Aramanın 
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ardından gözaltına alınan Cengiz'in, Selim Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. 

(30.01.2013/DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde TEM ġube'ye bağlı polislerin 26 Ocak'ta evine baskın 

yaparak gözaltına aldığı BDP Çukurca Ġlçe Yöneticisi Cuma Tek, Van Adliyesi'nde çıkarıldığı 

nöbetçi mahkeme tarafından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi 

Cezaevi'ne gönderildi. (30.01.2013/DĠHA) 

 

*Kars'ta 3'üncü yargı paketinden yararlanarak serbest bırakılan yurttaĢların tek tek savcılığa 

çağrılarak, tekrar tutuklandığı belirtildi. BDP Kars Ġl eski yöneticisi Turgut TaĢkıran‟ın 

tutuklanmasının ardından bugün ise, 17 ay "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve 

isteyerek yardım etmek" iddiasıyla cezaevinde tutulan ve 2 ay önce 3'üncü yargı paketinde 

faydalanarak serbest bırakılan BDP Kars Ġl Örgütü üyesi Tanju Kaya da savcılığa çağrıldı. 

Savcılığa çağrılan Kaya'nın da savcılıkta, "Cezanız yanlıĢ hesaplanmıĢ" denilerek, Erzurum H 

Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. (31.01.2013/DĠHA) 

 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 gün önce polisler tarafından evine yapılan baskında 

gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmut Yıldız adlı gencin tekrar gözaltına 

alındığı öğrenildi. "Emniyet Müdürlüğü'nde bir imzan var" denilerek emniyet müdürlüğüne 

çağrılan Yıldız'ın burada gözaltına alınıp Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi. Yıldız'ın gözaltı 

gerekçesi öğrenilemedi. (31.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa‟nın Birecik ilçesi Aslanlı köyüne jandarma tarafından düzenlenen baskında, Aziz 

GümüĢ isimli yurttaĢ gözaltına alındı. "PKK üyesi olmak" iddiası ile yargılandığı davadan 

2008 yılından beridir 6 yıl 8 ay kesinleĢmiĢ hapis cezası olduğu öne sürülen GümüĢ, 

çıkarıldığı Urfa Adliyesi'nde tutuklandı. G., Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

(31.01.2013/DĠHA) 

 

*01.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fırat Zeper, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Fuat Zeper, 30.01.2013 tarihinde Diyarbakır, Yeniköy Mezarlığında bir PKK 

Militanın cenazesine katıldı. Cenaze dönüĢü mezarlığın giriĢinde emniyet mensupları 

tarafından gözaltına alındı. 31.01.2013 de tutuklandı. Kendisine Barodan avukat tayin 

edilmiĢti. Avukattan aldığımız bilgilere göre taĢlı görüntüleri varmıĢ. KardeĢimin üzerine 

atılan bu suçlamaları kabul etmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü (Tilminarê) köyünde oturan Özgür Akkurt 31 

Ocak'ta Nusaybin Otogarı'nda gözaltına alındı. 2 gün boyunca Nusaybin Emniyet 

Müdürlüğü'nde tutulan Akkurt, Nusaybin Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 

Akkurt, tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakkında "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklama kararı verilen Akkurt'un, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

götürüldüğü bildirildi. (02.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde ViranĢehir Belediyesi Kültür Merkezi bahçesindeki Amfi 

Tiyatro'da Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla BDP Kadın Meclisi'i öncülüğünde 

düzenlenen mitingte, BDP Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin konuĢma yaptığı sırada, alanda 

bulanan binlerce kiĢiye polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale 

etti. Müdahale sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 5 yurttaĢ gözaltına alındı. 

(03.02.2013 / DĠHA / DHA / Milliyet.com.tr)  

 

*Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Balıkçılar semtinde F.E. adlı 16 yaĢındaki çocuk, çalıĢtığı 

kömürcü dükkânının önünden polislerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Gözaltına 
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alınan F.E.'nin Diyarbakır Çocuk ġube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (04.02.2013 / 

DĠHA) 

 

*04.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Metin Tekin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Orhan Tekin, 31.12.2013 tarihinde sahte pasaport taĢıdığı için gözaltına 

alındı ve yargılanma sonucunda bu davadan beraat etti. Ancak 03.02.2013 tarihinde 

kardeĢime karĢı bir dava açıldığını ve mahkemeye gitmesi yönünde gözaltına alındığını ve 

tutuklandığını öğrendim. KardeĢimin durumunun netleĢmesi yönünden sizden hukuki yardım 

talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*BES Diyarbakır ġube BaĢkanı Mehmet Karaaslan, aracıyla KoĢuyolu Parkı yanından geçtiği 

sırada sivil polislerce durduruldu. Karaaslan, TEM'e bağlı polislerce gözaltına alınarak, 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.02.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Zorova köyünde yapılan ev baskınında bir yurttaĢ 

gözaltına alındı. Tacettin KardaĢ adlı yurttaĢ evine polis ve özel harekat timleri tarafından 

baskın yapıldı. Saatlerce süren aramanın ardından Tacettin KardaĢ ile eĢi Remziye KardaĢ 

gözaltına alındı. (06.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman Seyitler Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde çok sayıda sivil polis tarafından 

evlere yapılan baskınlarında 5 kiĢinin gözaltına alındığı bildirildi. Ev baskınları sonucunda 

Abdulcebar Tatlı ile ġoreĢ Tatlı kardeĢler, YaĢar Yalçın ile oğlu Yusuf Yalçın ve Zeki Dinç 

gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 kiĢinin hangi gerekçeyle 

gözaltına alındığı öğrenilemedi. (06.02.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

*06.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Fatma Tatlı, Ģu beyanlarda 

bulundu; “ Batman merkez güney kent mah.3150 sokak no.11.evde ikamet etmekteyim. Gece 

saat 05.45. civarında Özel Tim ve Terörle mücadele ekipleri kapımızı çaldı. Kapıyı açtığımda 

polisler, burası hayrettin Tatlı‟nın evi mi? diye soru sordular. Bende hayır bu ev bizim dedim. 

Hayrettin amcam olur, buyurun dedim. Bu arada polisler içeriye girip her tarafı darma dağın 

etti. Bütün eĢyalarımızı bir birine karıĢtırdılar. Daha sonra bizde misafir olan amcamın oğlu 

Abdulcabar Tatlı‟yı gözaltına aldılar.” (ĠHD Batman Ģubesi) 

 

*MuĢ‟un YeĢilce Mahallesi'nde 3 eve polisler tarafından baskın düzenlendi. Evine baskın 

yapılan Halise Sarp‟ın üç çocuğu; Fırat, Eyüp ve Yunus Sarp gözaltına alındı. YaĢları 21 ile 

24 arasında değiĢen 3 kiĢi MuĢ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (06.02.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ekipleri 06.02.2012 tarihinde Keklikpınar 

Mahallesi'nde ikamet eden Abdullah Sayır isimli bir yurttaĢı gözaltına aldı. Hastanede yapılan 

sağlık kontrolünün ardından Sayır Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  Sayır'ın 

emniyetteki iĢlemleri devam ederken, bu sabaha karĢı evine yapılan ikinci baskınla Sayır'ın 

babası Sıddık Sayır da TEM polisleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Baba 

ve oğlu Sayır'ın, "Örgüte yardım etmek" gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. 

(07.02.2013 / DĠHA) 

 

*BDP Parti Meclisi üyesi Ali Damar Cizre'den ġırnak'a giderken Sanayi KavĢağı'nda polisler 

tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Damar'ın ġırnak Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (07.02.2013 /ANF/ Cizremedya.com) 

 

*Diyarbakır'da KoĢuyolu Caddesi üzerinde bir araya gelen onlarca genç PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünü protesto etti. Gençler ile polis arasında 

yaĢanan çatıĢmalarda 3 kiĢinin gözaltına alındığı belirtildi. (07.02.2013 / DĠHA) 

 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 158 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde BDP 2'inci Olağanüstü Kongresi'nin ardından 2 öğrenci 

gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ali Bilen ve Mehmet Tamamboğa isimli öğrencilerin 

gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilmezken, ViranĢehir Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldükleri öğrenildi. (10.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çok sayıda polis, Cumhuriyet Mahallesi 926 Sokak'ta oturan 

BDP eski yöneticilerden Mizgin Coku'nun evine baskın düzenledi. Gerekçesi öğrenilemeyen 

baskında bir süre arama yapan polisler, daha sonra evden ayrıldı. (11.02.2013 / DĠHA) 

 

*Batman Seyitler Mahallesi'nde 6 ġubat günü polisler tarafından yapılan ev baskınlarında 5 

kiĢi gözaltına alınmıĢtı. Kentte gerçekleĢen eylemlere katıldıkları ve "Patlayıcı madde 

bulundurdukları" iddiasıyla gözaltına alınan Abdulcebar Tatlı, ġoreĢ Tatlı, YaĢar Yalçın ile 

oğlu Yusuf Yalçın ve Zeki Dinç, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüĢtü. Emniyetteki 

ifade iĢlemlerinin ardından Zeki Dinç, Abdulcebar Tatlı, ġoreĢ Tatlı, Yusuf Yalçın serbest 

bırakıldı. YaĢar Yalçın ise Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından 

ifadesi alınan Yalçın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yalçın "Patlayıcı madde 

bulundurmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  

(12.02.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda eve baskın düzenledi. YeĢildere, Esentepe, 

Güngör, Cumhuriyet ve KıĢla mahallelerinde eĢ zamanlı olarak yaklaĢık 20 eve yapılan 

baskınlarda Mesut Demir, Ümran Öztürk, Hüseyin Yalçın, ġirvan Kutluk, Seyran Demir, 

Murat Kına ve Ceylan Kızıltepe, Nazım Ölmez ve Demhat Bartın adlı gençler gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan gençler Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (13.02.2013 / 

DĠHA / Birgun.net) 

 

*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde polisler sabah saatlerinde Moda Mahallesi'nde bulunan Halil 

Duyan isimli yurttaĢın evine baskın düzenlendi. Yüzleri maskeli olduğu belirtilen özel hareket 

polislerinin de katıldığı baskında, 16 yaĢındaki B.D.'nin gözaltına alındığı bildirilerek 

ġemdinli Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.  (14.02.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Nur, Cudi ve Sur mahalleleri baĢta olmak üzere birçok mahallede 

dün gece özel hareket timlerinin katılımıyla çok sayıda polis tarafından ev baskınları 

gerçekleĢtirildi. Yapılan ev baskınlarında Meryem Karaduman (18), ġ.K. (17), E.K. (16), 

Karanfil Karaduman (35), H.A. (13), Serhat Tadık (20), Berivan Çayıldak (25) ve Mehmet 

Sait Molo (30) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. 8 yurttaĢın Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürülürken, gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilemedi. (14.02.2013 / ozgur-

gundem.com) 

 

*ġırnak'ta 13 ġubat‟ta gece polis ve özel harekat timleri tarafından eĢ zamanlı olarak evlere 

düzenlenen operasyonlarda aralarında çocukların da bulunduğu 7 kiĢi gözaltına alındı. Akrep 

tipi zırhlı araçlarla Bahçelievler, Vakıfkent ve Yeni mahallelerini önce ablukaya alan polisin 

ardından ev baskınları gerçekleĢtirdiği bildirildi. Yapılan ev baskınlarının ardından 7 kiĢi 

gözaltına alınırken, gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilmedi. Gözaltına alınanların ġırnak 

Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi. (14.02.2013 / DĠHA) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde birçok eve baskın düzenlendi. TEM'e bağlı sivil polislerce 

düzenlenen baskınlarda 9 çocuk gözaltına alındı. Ġsimleri açıklanmayan 9 çocuğun "Polise taĢ 

attıkları" iddiasıyla gözaltına alındıkları iddia edilirken, çocukların Mardin Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (14.02.2013 / DĠHA) 

 

*Ankara'dan Diyarbakır'a gelirken, Diyarbakır Havaalanı'nda gözaltına alınan BDP PM üyesi 

Nuri Duman hakkında, Malatya Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama kararı bulunduğu 
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öğrenildi. Diyarbakır'da gözaltına alınarak, Malatya'ya getirilen Duman, Malatya Cumhuriyet 

Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle, Malatya 1 Nolu Sorgu Hakimliği'ne sevk edildi. 

Sorgu Hakimliği'nde ifade veren Duman, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak, 

Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (14.02.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Ġdil ilçesi Yeni Mahallesi'nde Ġdil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve özel 

harekat timleri tarafından eĢ zamanlı olarak yapılan ev baskınlarında 3 kiĢi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan Abdulaziz Oğuz, Ramazan Demir ve Abdurrahim Örek isimli yurttaĢların 

gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilmezken, Ġdil Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldükleri belirtildi. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde bulunan ġırnak Mahallesi Oğlakçı yolu üzerinde bir grup genç, 

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek 

amacıyla gösteri düzenledi. Öcalan lehine slogan atan gençlere polis, tazyikli su ve gaz 

bombalarıyla müdahalede bulundu. Polis müdahalesine taĢlarla karĢılık veren polis ve gençler 

arasında çatıĢma yaĢanırken, 6 gencin gözaltına alındığı öğrenildi. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesi YeniĢehir, BaĢak, Nuh ve Cudi mahallelerine polis ve özel harekat 

timleri tarafından eĢ zamanlı olarak baskın düzenlendi. Baskınlarda 8 kiĢi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan Davut Uysal, Selami AĢan, Abdullah Güven, Mircan Güzel, Sami Borak, 

Newroz ġengil, Çekdar Yalçın ve Hüseyin Ayık isimli yurttaĢların gözaltı gerekçeleri 

öğrenilemedi. Gözaltına alınanların Silopi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri 

öğrenildi. (15.02.2013 / ANF) 

 

*Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde, BDP Kızıltepe Ġlçe Örgütü tarafından PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla yüzlerce kiĢi 

tarafından gerçekleĢtirilen gösteriye yapılan polis müdahalesi sırasında 10 gencin gözaltına 

alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar Kızıltepe Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

Mardin'deki yürüyüĢün ardından yaĢanan çatıĢmalarda ise 3 kiĢi gözaltına alındığı öğrenildi. 

(15.02.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 

14'üncü yıldönümünü protesto gösterisine yapılan polis müdahalesinin ardından, Sürmeli 

Sokak'ta ismi öğrenilemeyen 16 yaĢındaki genç kadın atılan gaz bombasıyla yaralanırken, en 

az 9 kiĢi gözaltına alındığı öğrenildi. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde evlere yapılan baskında gözaltına alınan 9 çocuk Nusaybin 

Cumhuriyet Savcılığı‟na çıkarıldı. Toplumsal olaylarda “TaĢ attıkları” iddiasıyla gözaltına 

alınan 9 çocuk ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk 

edildi. Mahkemeye sevk edilen çocuklardan Yusuf Alper (18), K.A. (17), V.B. (17), A.A. 

(17), A.A. (15), E.K. (17) ve M.E.Y. (16) tutuklandı. Tutuklanan 7 çocuk Mardin E Tipi 

Kapalı Cezaevi‟ne götürüldü. (15.02.2013 / Ozgur-gundem.com / T24.com.tr) 

 

*16.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Pervane, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Bugün saat 12.00‟da akrabamız olan Mazlum Ihlamur, polislerce gözaltına alındığını 

öğrendik. Gözaltına alınma gerekçesi ise daha önceden bir dosyadan yargılandığı ve davanın 

devam etmesidir. Daha önce yargılandığı davada bir avukat kendisini savunduğunu ama 

kendi avukatının burada olmayıĢı nedeniyle avukat tayin edilmesi noktasında sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Siirt'te çok sayıda polis ve özel tim tarafından Çakmak Mahallesi'ndeki evlere baskın 

düzenlendi. Mahalleyi ablukaya alan polis, evlerde yaptığı aramaların ardından Muhyettin 

http://t24.com.tr/
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Nas, Halil Nas ve F.T. adlı çocuğu gözaltına aldı. 3 kiĢi Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (16.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır‟ın Bağlar ilçesinde, MEYADER delegesi olduğu belirtilen Veysi Açıkgöz isimli 

yurttaĢın gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.  (16.02.2013 / 

DĠHA) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini protesto 

etmek amacıyla yapılan yürüyüĢte aralarında çocukların da bulunduğu 8 kiĢi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan kiĢilerden 6'sı savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 

Ali Çelik (19) ve Abdulkerim Kaplan (20) adlı kiĢiler tutuklanarak Midyat Cezaevi'ne 

gönderildi. (17.02.2013 / DĠHA) 

 

*Dersim'de sabah saatlerinde polisler tarafından evine yapılan baskın sonucunda Eğitim Sen 

Dersim ġube üyesi Gürdal Çalık gözaltına alındı. Çalık'ın Dersim Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü belirtildi. (19.02.2013 / DĠHA) 

 

*Malatya'da yapılan ev baskınlarında KESK ve Eğitim Sen üyelerinden Zülfikar Ejder Sütçü, 

Nedim Canpolat, Özkan KarakaĢ, Erhan Sezer, Erdoğan Canpolat, Zülfiye Sütçü, Ramazan 

Bayram, Ebru Çelik, Mehmet Dizdar ve soy ismi öğrenilemeyen Cevher gözaltına alındı.  

(19.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep'te KESK‟e yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, bir doktor ve 3 öğretmenin 

gözaltına alındığı öğrenildi. (19.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzincan'da KESK‟e yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, Mustafa ErtaĢ, Naciye 

ErtaĢ ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢinin gözaltına alındığı öğrenildi. (19.02.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Bitlis‟in Güroymak (NorĢin) ilçesinde Semih Tadik isimli öğrenci polislerce gözaltına alındı. 

Ardahan‟da öğrenci olduğu belirtilen Tadik, Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı talimatıyla 

polisler tarafından gözaltına alınarak Van‟a götürüldü. (20.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Uluslararası Anadil Günü etkinlikleri çerçevesinde KURDĠ-DER 

öncülüğünde gerçekleĢtirilen yürüyüĢü takip eden Dicle Haber Ajansı (DĠHA) muhabiri 

Cengiz Oğlağı gözaltına alındı. Oğlağı, haber takibi dönüĢünde sivil polislerce, ifade vermesi 

gerektiği iddiasıyla araca bindirilerek Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (21.02.2013 / 

DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Patnos ilçesinden Mardin'e giden Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği son sınıf öğrencisi Mehmet Emin Dönmez, 2007 yılında hakkında "Örgüt 

üyeliği" suçlaması ile açılan davanın Yargıtay tarafından onanması üzerine, Batman'da 

yapılan yol kontrolünde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Dönmez hakkındaki 

tutuklanmanın yüzüne okunması ardından tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

(21.02.2013 / DĠHA) 

 

*KESK ve bileĢenlerine yönelik 28 ilde gerçekleĢtirilen operasyon kapsamında Malatya 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 13 kiĢi Malatya Adliyesi'ne sevk 

edildi. 3 kiĢi serbest bırakılırken 10 kiĢi ise tutuklanmaları talebi ile TMK ile görevli Malatya 

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme 10 kiĢiden Malatya'da gözaltına alınan 

KESK üyesi Erdoğan Canpolat, Erhan Sezer, Ejder Sütçü, Özkan KarataĢ, Ebru Çetin ve 

Dersim'de gözaltına alınan Ġlyas Geçken'in tutuklanmasına karar verdi. (22.02.2013 / DĠHA / 

Birgun.net / Yeniozgurpolitika.org) 
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*BDP Siirt Ġl Yöneticisi ġeyhmus Gündüz, 28 Mart 2011 tarihinde Siirt'te Newala Qesaba'ya 

yapılan yürüyüĢün ardından Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında 

mahkemenin talimatıyla ifade vermediği gerekçesiyle Siirt'te gözaltına alındı. Diyarbakır'a 

getirilen Gündüz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Örgüt propagandası" yaptığı 

gerekçesiyle tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne götürüldü. (22.02.2013 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Adıyaman‟da, (Hak-ĠĢ)‟e bağlı Öz Ġplik-ĠĢ Sendikası'na üye oldukları için iĢten çıkarılan 

300'e yakın Güçlü Ġplik Fabrikası iĢçisi Demokrasi Parkı'nda toplanarak, AKP Adıyaman Ġl 

binasına doğru yürüyüĢe geçti. AKP Ġl binasının önüne gelerek oturma eylemi yapan iĢçilere 

polis, gaz bombalarıyla müdahale etti. Polis, 4 iĢçiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan iĢçiler, 

Adıyaman Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (22.02.2013 / ANF / Cnnturk.com) 

 

*Siirt Valiliği yaptığı açıklamada, Siirt‟in Kurtalan ilçesinde H.E. isimli bir kiĢinin örgüt 

üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti. (25.02.2013 / ĠHA) 

 

*MuĢ'ta polisler gece saatlerinde Hınıs Mahallesi'nde Cahit K'nin evine baskın düzenledi. 

Evde arama yapan polisler H.K. (17) isimli öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.K'nin 

Ġl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubesi'ne götürüldüğü öğrenildi. (26.02.2013 / DĠHA) 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesinde yapılan ev baskınlarında 4 kiĢinin gözaltına alındığı 

bildirildi. Gözaltına alınan Baran AteĢ, Fırat ġenlik ve isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaĢ, 

Kazayazı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü. (26.02.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bir grup genç kadın tarafından 

Federal Kürdistan Bölgesi'ne Türk savaĢ uçakları tarafından saldırı düzenlemesi, sonucu 4 

HPG militanının yaĢamını yitirmesi protesto edildi. Yüzlerce genç Sürmeli Sokağı giriĢinde 

beklerken, polisler tazyikli suyla müdahale etti. Cahit Kaya, yeğeni Vedat Kaya ile ismi 

öğrenilemeyen bir kiĢinin çıkan olaylarda gözaltına alındığı belirtildi. (28.02.2013 / DĠHA) 

 

*28.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Recep Ay, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Ferman Ay, 27.02.2013 tarihinde okuldan eve geleceği sırada Bağlar PTT‟si önünde 

gözaltına alındığını öğrendik. Oğlum henüz öğrenci ve daha 16 yaĢındadır. Oğlumun niçin 

gözaltına alındığını bilmiyoruz. Oğlumun hayatından endiĢe ediyoruz. Bu konuda sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mehmet DolaĢır isimli yurttaĢa, daha önceki bir davadan aldığı 

“örgüt üyesi olmak” iddiası ile verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının yargıtay tarafından 

onanması nedeni ile evine yapılan baskınla gözaltına alınarak Mardin E Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildi. (01.03.2013 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1 Mart‟ta polisler tarafından yapılan eĢ zamanlı ev 

baskınlarında Z.D. (17) ve M.S.A. (17) adlı çocuklar ile Murat AĢkan, Bilal Altunkaynak, 

Enes Aldun ve ismi öğrenilmeyen bir yurttaĢ gözaltına alındı. Emniyetteki ifade iĢlemlerinin 

ardından Dargeçit Savcılığı'na sevk edilen M.S.A. (17) ile Murat AĢkan, Bilal Altunkaynak, 

Enes Aldun ve ismi öğrenilmeyen yurttaĢ serbest bırakılırken, Z.D. (17) isimli çocuk ise 

tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dargeçit Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk 

edilen Z.D. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (02.03.2013 / Ozgur-gundem.com / Gocvakfi.org.tr) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 Mart‟ta akĢam saatlerinde askeri aracın geçiĢi sırasında 

meydana gelen patlamanın ardından, devriye gezen askerler psikolojik sorunları olduğu 
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öğrenilen Kemal ġenyüz (25) adlı genci gözaltına aldı. Ġlçe çıkıĢında dolaĢan ġenyüz'ü 

durdurarak gözaltına alan askerler, sabah saatlerinde ġenyüz ailesinin ilçedeki evine gelerek 

çocukları Kemal ġenyüz'ün gözaltına alındığı bilgisini verdi. ġenyüz'ün Ġlçe Jandarma 

Komutanlığı'nda tutulduğu öğrenildi. (05.03.2013 / DĠHA/ Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin‟in Derik Ġlçesi'ndeki Kale Mahallesi'nde bulunan bir eve 5 Mart‟ta akĢam saatlerinde 

özel harekat timleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında Nizamettin Yılmaz gözaltına 

alındı. Mazıdağı ilçesinde gazete dağıtımı yapan Yılmaz'ın eĢi Yasemin Yılmaz da 

Mazıdağı'nda gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nizamettin ve 

Yasemin Yılmaz'ın gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilemedi. Ramazan GüneĢ ve Mehmet 

Selim Kaya isimli yurttaĢlarında gözaltına alındığı öğrenildi. (06.03.2013 / Ozgur-

gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 Mart‟ta özel hareket polisleri tarafından Güngör, 

Cumhuriyet, KıĢla ve YeĢildere mahallelerinde yapılan ev baskınlarında 4 yurttaĢ gözaltına 

alındı. 15 ġubat'ta polise taĢ attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Süleyman Sarıca, Abidin 

GüneĢ, Azat Usçuk ve Akif Terzioğlu'nun Yüksekova Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü öğrenildi. (06.03.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Dersim Üniversitesi Organik Tarım Bölümü öğrencisi Ramazan GüneĢ adlı öğrenci polisler 

tarafından gözaltına alındı. Mardin'de hakkında devam eden bir davadan dolayı gözaltına 

alındığı öğrenildi.  (06.03.2013 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Kars Kafkas Üniversitesi'nde Kürt öğrenciler, 5 ile 6 Mart‟ta Ülkü Ocakları'na bağlı 

öğrencilerin saldırısına maruz kalmıĢtı. Ülkücü saldırıları protesto etmek için Üniversite'nin 

kantininde biraraya gelen Kürt öğrencilere, kantin çalıĢanları, güvenlik görevlileri ve polisler 

saldırdı. Saldırılardan kaçmak isteyen ve ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin, merdivenlerden 

düĢerek, kolundan yaralandığı ve 10 Kürt öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi. (07.03.2013 

/ Ozgur-gundem.com)  

 

*Mardin'in Savur (Stewre) ilçesine bağlı Kırkdirek köyündeki iki eve özel timler ve askerler 

tarafından baskın yapıldı. AkĢam saatlerinde yapılan bakın sırasında köyün giriĢ ve çıkıĢı, 

akrep tipi zırhlı araçlarla tutuldu. DolmuĢ Ģoförlüğü yapan M. Salih Filiz ve tansiyon hastası 

80 yaĢındaki annesi Seyran Filiz'in evine baskın yapan özel timler, her iki evde arama yaptı. 

Aramalar sırasında evlerin dağıtıldığı belirtildi. Evlere hangi gerekçeyle baskın düzenlendiği 

öğrenilemezken, gözaltına alınanın olmadığı öğrenildi. (07.03.2013 / ANF) 

 

*Mardin'in Derik ilçesinde yaĢayan ve Azadiya Welat ile Özgür Gündem gazetelerinin 

dağıtımını yapan Nizamettin Yılmaz ile 2 aylık hamile eĢi Yasemin Yılmaz ile Ramazan 

GüneĢ ve Mehmet Selim Kaya adlı yurttaĢlar 5 Mart'ta gözaltına alınmıĢtı. 8 Mart‟ta öğlen 

saatlerinden sonra Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan Yılmaz çifti ve Ramazan 

GüneĢ ile Mehmet Selim Kaya ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye 

sevk edildi. Mazıdağı Nöbetçi Mahkemesi ifadelerini aldığı Yasemin Yılmaz, Nizamettin 

Yılmaz, Ramazan GüneĢ ve Mehmet Selim Kaya "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 

tutuklandı. (08.03.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*BDP Diyarbakır Kadın Meclisi üyesi GüneĢ Sedef, Ġstanbul'a gitmek üzere gittiği Diyarbakır 

Havaalanı'nda gözaltına alındı. 2009 yılında Ġstanbul'da hakkında açılan bir davadan dolayı 

ifade vermesi gerektiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sedef'in götürüldüğü Diyarbakır 

Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildiği belirtildi. (09.03.2013 / ANF) 
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*Mardin'in Dargeçit ilçesinde bu sabah bir eve baskın düzenlendi. Özel harekat timleri ve 

sivil polisler tarafından yapılan baskında Afyon Üniversitesi öğrencisi Tayip Oğuz isimli 

öğrenciyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Oğuz, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Oğuz'un hangi gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilemedi. (11.03.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Nur, Dağkapı, Sur ve Cudi mahallelerinde birçok eve polis ve 

özel timler tarafından baskın düzenlendi. Yapılan ev baskınlarında 7 kiĢi gözaltına alındı. 

Cizre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden ardından gözaltına alınanlar Cizre Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen 7 kiĢinin ismi Ģöyle: Orhan ġansal, 

Sabri Dal, Hüsnü Özdemir, Sekvan Oflaz, Beytullah Akıl, Hanım Gün ve Lüdar Ġcuz. 

(13.03.2013 /  Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*MuĢ‟un Malazgirt ilçesinde polis, sabah saatlerinde farklı mahallelerde bulunan birçok eve 

baskın düzenledi. Baskınlarda BDP Ġlçe BaĢkanı Nihat Kalın, BDP MuĢ Ġl Genel Meclis 

Üyesi Alparslan Kardan ve Erdal Çakar isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü‟ne götürülen 3 kiĢinin hangi gerekçe ile gözaltına alındıkları öğrenilemedi.  

(13.03.2013 / DĠHA) 

 

*Batman'da polisler tarafından merkez ile Kozluk'un Bekirhan (Kaniyahenê) beldesindeki 

birçok eve baskın düzenlendi. 13 Mart‟ta baskınlar sonucu BDP üyeleri ġehmus Savdi, Emin 

Mendi, ġemsettin Tunç, Kerem Çiftçi ve ismi öğrenilmeyen bir kadın gözaltına alındı. Bu 

sabah saatlerinde ise Kozluk'un Bekirhan beldesinde polisler tarafından yapılan ev baskınları 

sonucu BDP Belde Yöneticisi Ġdris Sunar evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kiĢinin 

Batman Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi. (14.03.2013 / DĠHA) 

 

*Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler Sağlık Mahallesi'ndeki bir eve baskın 

düzenledi. Baskında Sait Yaman adlı yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 

öğrenilemeyen Yaman'ın Batman Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.  

(14.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde polisler birçok eve baskın düzenledi. Baskınlarda Mesut Maman, 

Nimet Maraz, E. E. (14) ve Abdullah Yay isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 

kiĢi Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, 2 gündür yapılan gözaltı operasyonun 

Cizre'de korucu Mehmet ÇoĢkun'un öldürülmesiyle ilgili olduğu ve dosya hakkında gizlilik 

kararı bulunduğu ileri sürüldü. (14.03.2013 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Batman Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bulvarı'nda F.T. adlı çocuk "El yapımı 

bombayı hazırladığı" iddiasıyla polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.T. yaĢının 

küçük olması nedeniyle Çocuk ġube Müdürlüğü'nde götürüldü. (14.03.2013 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da Sadık Yöntem adlı yurttaĢ, BDP YeniĢehir Ġlçe binasından çıkarken polisler 

tarafından gözaltına alındı. Yöntem'in neden gözaltına alındığı öğrenilemedi. (15.03.2013 

/ ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman merkez ve Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan (Kaniyahenê) beldesinde 14 Mart‟ta  

yapılan ev baskınlarında, "Örgüte üye olmak", "Lojistik ve mali destek sağlamak" ve "Dağa 

adam göndermek" iddiasıyla gözaltına alınan 6 kiĢi, Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılık 

iĢlemleri sonrası Sait Yaman serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen ġehmus 

Savdi, Emin Mendi, Kerim Çiftçi, ġemsettin Tunç ve Ġdris Sunar aynı gerekçelerle 

tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (15.03.2013 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 
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*ġırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Nur, Dağkapı, Sur ve Cudi mahallelerinde geçtiğimiz günlerde 

gerçekleĢen baskınlarda gözaltına alınan 7 kiĢiden 2'si tutuklandı. Orhan ġansal, Sabri Dal ve 

Hanım Gün isimli yurttaĢlar emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cizre 

Adliyesi'ne getirilen 4 kiĢinin savcılıktaki iĢlemlerin ardından, Lüdaricuz Oflas ve Sekvan 

Oflaz serbest bırakılırken diğer 2 kiĢi ise tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk 

edildi. Mahkemeye sevk edilen Abdullah Yay ve Beytullah Akıl isimli yurttaĢlar tutuklanarak 

cezaevine gönderildi. (16.03.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'de polis, gece saatlerinde bazı mahallelerde evlere baskın düzenledi. Evlerin aranıp 

dağıtıldığı baskınlarda, Sinan Faruk, Ġlyas Kurt, Rojhat ve Ġbrahim Bor kardeĢler, Ahmet 

Kaya, Cebrail Yılmaz ve Uğur Akan gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 7 

kiĢinin, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (17.03.2013 / DĠHA) 

 

*Erzurum'da "Öcalan'a özgürlük Kürtlere statü" Ģiarıyla yapılan miting devam ettiği sırada, 

ülkücü bir grup tarafından saldırı gerçekleĢti. Polisin ülkücülere ve ülkücülere tepki gösteren 

kitleye müdahalesinin ardından baĢlayan olayları yatıĢtırmak amacıyla Newroz Tertip 

Komitesi mitingi yarıda keserek, kitle ile birlikte Mahalle BaĢı Mahallesi'ne doğru yürüyüĢe 

geçti. YürüyüĢ esnasında kırmızı ıĢıkta duran bir minibüsün Ģoförün kitlenin üzerine 

sürmesiyle kitle de aracı taĢ yağmuruna tuttu. Bunun üzerine polisler yine kitleye gaz bombası 

ve tazyikli suyla müdahale sıktı. Mahalle BaĢı Mahallesi'ne geçen kitleyi, esnaflar ve orada 

bulunan yurttaĢlar alkıĢ ve zılgıtlarla karĢıladı. Mahalledeki esnaflar ülkücü gruba zamanında 

müdahale etmediği için polislere tepki gösterdi. Bunun üzerine polis, esnaflara gaz bombası 

attı. Gaz bombalarının bir lokanta ve kahvehaneye isabet etmesi üzerine kırılan camlardan 

dolayı Muzaffer Yuva, Muhammet Polat ve Atilla ġahin adlı 3 yurttaĢ hafif yaralandı. Polisin 

tavrına tepki gösteren esnaflar, kepenklerini kapattı. Polis müdahalesi sırasında Newroz Tertip 

Komitesi BaĢkanı Talip Yıldırım, Osman Kılıç, Selva Özbey ve Albay Mutlu adlı kiĢiler 

polisler tarafından gözaltına alındı. (17.03.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gerçekleĢtirilen Newroz kutlamalarında 3 lise öğrencisi 

gözaltına alındı. Polis tarafından Newroz'un kutlandığı alanın giriĢine kurulan arama 

noktasında, isimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 3 genç kadının PKK lideri Abdullah 

Öcalan'ın posterini bulundurdukları gerekçesi ile gözaltına alındıkları belirtildi. (18.03.2013 

/ DĠHA) 

 

*Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabah erken saatlerinde Hacibekir Mahallesi‟nde 

eĢ zamanlı ev baskınları gerçekleĢtirdi. Evlerin didik didik arandığı baskınlarda S.A, F.Ö, 

M.D, B.K ile ismi öğrenilmeyen bir çocuk gözaltına alındı. Kentte yaĢanan olaylara 

karıĢtıkları iddiasıyla gözaltına alınan çocuklar, Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubesi‟ne 

götürüldü. (19.03.2013 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Kooperatif Mahallesi'ndeki Newroz alanında yapılan Newroz 

kutlamasına yüzlerce kiĢi katıldı. Kutlamanın ardından 14 yaĢındaki Veysi Kırboğa gözaltına 

alındı. Gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi. (19.03.2013 / ANF) 

 

*Diyarbakır'da dün akĢam saatlerinde Mürsel Farisoğlu isimli BDP üyesinin gözaltına alındığı 

öğrenildi. Farisoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Bağlar ilçesinde bulunan KoĢuyolu 

semtindeki evine polis tarafından baskın yapılarak, saatlerce arama yapıldığı bildirildi. 

Farisoğlu'nun hangi gerekçe ile gözaltına alındığı ise öğrenilemedi. (21.03.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 19 Mart'ta gerçekleĢen Newroz kutlaması ardından 7 kiĢilik 

Tertip Komitesi üyesi ve 5 çocuk hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 

soruĢturma açıldı. 5 çocuğun okulda polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, F.K (13) 

isimli çocuğun darp edildiği ifade edildi. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen tertip komitesi 
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üyelerinin burada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, çocukların ise emniyetteki 

iĢlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkta serbest bırakıldığı kaydedildi. (22.03.2013 

/ DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 yaĢında bir çocuğun polisler tarafında gözaltına 

alındığı öğrenildi. Bayramoğlu'nda polisin çevredekilere "arabamızın camını kırdı, o yüzden 

alıyoruz" dediği öğrenildi. (22.03.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xacort) Mahallesi Hisar Sokağı'nda bulunan 4 eve polis ve özel harekat 

timleri saat 04.30 sularında çok sayıda zırhlı araçlarla baskın düzenledi. Yapılan ev 

baskınlarında polislerin kapıyı çalmadan kırmaya çalıĢtıkları belirtilirken, ev sahiplerinin 

tepki göstermesi ile kapının kırılmasının önlendiği kaydedildi. Baskınlarda evler didik didik 

aranırken, Mehmet Gür, Ġbrahim Durmaz, Ġshak Durmaz ve Velat Batu gözaltına alındı. 4 

kiĢinin "Örgüt'e yardım etmek" gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi. (23.03.2013 

/ DĠHA) 

 

*Ġstanbul'dan Diyarbakır'a Newroz kutlamasına katılmak için gelen Ezilenlerin Sosyalist 

Partisi (ESP) Ġstanbul Ġl BaĢkanı ve Genel BaĢkan Yardımcısı Çiçek Otlu, hakkında daha önce 

açılan bir dava olduğu gerekçesiyle Ġstanbul'a dönmek için gittiği Diyarbakır Havaalanı'nda 

gözaltına alındı. Gözaltına alınan Otlu, Bağlar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

(23.03.2013 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 19 Mart'ta gerçekleĢtirilen Newroz kutlaması ardından 7 

kiĢilik Tertip Komitesi ve 5 çocuk hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 

soruĢturma açılmıĢtı. Kutlamada açılan PKK ve KCK bayrakları soruĢturmaya gerekçe 

gösterilirken, hakkında soruĢturma açılan 5 çocuktan 4'ü bu sabah yapılan ev baskınlarında 

gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.K, C.D, C.D. ve ismi öğrenilmeyen bir çocuğun önce 

Hazro Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, ardından ise kemik testi yapılmak üzere 

Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi. (25.03.2013 / DĠHA) 

 

*Ardahan'ın Göle ilçesinde özel harekat timleri ile askerler tarafından BDP'li Ġl Genel Meclis 

üyesi Ömer Yılmaz'ın MucüĢ köyünde ve ilçe merkezinde bulunan evlerine baskın 

düzenlendi. Baskında evler didik didik arandıktan sonra Yılmaz ilçede bulunduğu evinden 

gözaltına alındı. Baskının "Evde cephane olduğu" iddiasıyla yapıldığı belirtilirken, gözaltına 

alınan Yılmaz'ın Göle Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (28.03.2013 

/ DĠHA) 

 

*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde 27 Mart‟ta gece saatlerinde çok sayıda polis zırhlı araçlar eĢliğinde 

Cudi Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Polis evde yaptığı aramanın ardından Aziz Uykur 

(21) isimli yurttaĢı gözaltına aldı. Uykur'un gözaltı gerekçesi öğrenilmezken Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan Abdulkadir Akay (32) isimli yurttaĢın da 

gözaltına alındığı ve gece saatlerinde Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. 

Polisin ailesine haber vermesi üzerine gözaltına alındığı öğrenilen Akay'ın gözaltı gerekçesi 

öğrenilemedi. (28.03.2013 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Siirt'te yapılan ev baskınlarında 8 kiĢi gözaltına alındı. Çal, Alan ve Dumlupınar 

mahallelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Adil Topu, Nurettin Ceyhan, Vedat 

Elinç, Kasım TimurtaĢ ve ismi öğrenilmeyen 4 kiĢinin gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, Siirt 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi. Gözaltına alınan Adil Topu ve Nurettin 

Ceyhan isimli yurttaĢlar emniyetteki ifade iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Vedat Elinç, 

Kasım TimurtaĢ ve ismi öğrenilmeyen 4 kiĢinin ise halen Emniyet Müdürlüğü'nde 

tutuldukları belirtildi. (28.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 
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*Hakkari kent merkezinden TaĢbaĢı (Seyida) köyüne gitmekte olan BDP Hakkari Ġl Örgütü 

eski Saymanı Ġsmail Çiftçi ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi, Depin arama noktasında gözaltına 

alındı. Çiftçi‟nin daha önce “KCK” davasında arama kararı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 

iki kiĢinin Hakkari Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldüğü bildirildi. (30.03.2013 / Ozgur-

gundem.com / Cizrepostasi.com) 

 

*Siirt'te PerĢembe günü Çal, Alan ve Dumlupınar mahallelerine yapılan ev baskınlarında 

gözaltına alınan 8 kiĢiden 2 kiĢi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıĢtı. Önceki 

gün emniyet iĢlemelerinin ardından 6 kiĢi savcılığa sevk edildi. Savcılık 6 kiĢiyi tutuklanma 

talebi ile mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Ramazan Gültekin, ġiyar TimurtaĢ ve Adil Topu 

hakkında "Molotof yapma ve bulundurma" iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Diğer 3 kiĢi ise 

"denetimli serbestlik" kararıyla serbest bırakıldı. (31.03.2013 / DĠHA) 

 

*BDP Kars Ġl BaĢkanı ġerafettin Ġldirim, BDP Kars Merkez Ġlçe BaĢkanı Kemal Bulgan ve 

DTK Kars delegesi ġemistan Ayazdır, çarĢı merkezinde BDP Ġl Örgütü binasına gittikleri 

sırada, polisler tarafından gözaltına alındı. 3 kiĢinin 15 ġubat'ta PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢ yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasına katıldıkları 

gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kiĢi Kars Emniyet 

Müdürlüğü'ne bağlı TEM ġubesi'ne götürüldü. (02.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Kars'ın Kağızman ilçesi çarĢı merkezinde polisler tarafından durdurulan PaĢa Kaya (19) adlı 

gencin önce kimliği kontrol edildi, daha sonra ise gözaltına alındı. Kaya'nın "Rojavaya 

Kurdistan" yazılı tiĢört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilirken, çevrede bulunan 

yurttaĢların polislerle tartıĢtığı öğrenildi. Gözaltına alınan Kaya, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (03.04.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır Ongözlü Köprü civarında bulunan ve 12 gün önce polis kovalaması sonucu Dicle 

Nehri'ne atladığı iddia edilen Murat Ġzol'a ait olduğu belirtilen cenaze, Devlet Hastanesi 

morguna kaldırıldı. Hastane önüne gelen Ġzol'ün yakınları ve arkadaĢları polis ile tartıĢtı. Polis 

Ġzol'ün arkadaĢ ve yakınlarına gaz bombası ile müdahale etti. YurttaĢlar polise taĢlarla karĢılık 

verirken, bir kiĢinin gözaltına alındığı öğrenildi. (07.04.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran Kampı (Kampa Deya) köyüne sabahın erken 

saatlerinde askerler tarafından baskın düzenlendi. Yapılan ev baskınında Keyfi Fırat isimli 

kadının gözaltına alındığı belirtildi. Hangi gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilemeyen 

Fırat'ın, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (10.04.2013 / DĠHA) 

 

*Dicle Üniversitesi'nde 8 ve 9 Nisan‟da Hizbullahçı olduğu iddia edilen bir grubun sol 

görüĢlü öğrencilere saldırmasının ardından baĢlayan gösteriler devam etti. Çevre illerden de 

polis takviyesinin yapıldığı üniversitedeki olaylarda polis gaz bombası ile müdahalede 

bulundu. Müdahale sırasında ve sonrasında 60 öğrencinin gözaltına alındığı 

öğrenildi. (10.04.2013 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟da, Dicle Üniversitesi'nde 8 Nisan‟da yaĢanan olaylar nedeniyle gözaltına 

alınarak savcılığa çıkarılan 21 öğrenciden 11'i serbest bırakılırken 10'u tutuklanma talebiyle 

mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Ahmet Alınak, Edip Bingöl, Zana Seçkin, 

Selam Ergün ve ġahin Öncü isimli öğrenciler "Kamu malına zarar vermek" "Güvenlik 

güçlerine saldırmak" ve "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. (14.04.2013 / 

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

 

*Urfa'nın ViranĢehir Belediyesi'ne ait araçların üzerine "ġaredarîya WêranĢerê" yazan 

Belediye eski BaĢkan Yardımcısı Kemal Kodin hakkında 2010 yılında ViranĢehir Asliye Ceza 

Mahkemesi'nde "Harf kanununa muhalefet" etmekten dava açılmıĢtı. Davada verilen 2 buçuk 
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ay hapis cezası temyiz edilmediği için Kodin, tutuklanarak Akçakale Cezaevi'ne konuldu. 

"W" harfinin Türkçe alfabede yer almadığı gerekçesi ile 2012 yılının baĢında verilen karar 

Kodin ve avukatı tarafından temyiz edilmedi. Bunun üzerine geçtiğimiz PerĢembe günü polis 

tarafından gözaltına alınan Kodin, tutuklanarak Akçakale Cezaevi'ne gönderildi. (15.04.2013 / 

Radikal.com.tr / T24.com.tr / Ozgur-gundem.com) 

 

*16.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hazım Alp, Ģu beyanlarda bulundu: 

“ArkadaĢlarım olan RaĢit Yeniada, ġevin Batu, Özge Torun, ġefika Yürümeyen, Dicle 

Üniversitesi Kampusu çıkıĢında otobüs durağında gözaltına alındılar. Gözaltı gerekçeleri 

bize söylenilmedi. ArkadaĢlarımın niçin gözaltına alındıklarını ve durumlarının ne olduğu 

öğrenmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*Sanatçı Serhado, Habur Sınır Kapısı'ndan Federal Kürdistan Bölgesi'ne geçiĢ yaptığı sırada 

gözaltına alındı. Silopi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Serhado'nun hangi gerekçe ile 

gözaltına alındığı öğrenilemedi. (16.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da 15 Nisan'da üniversite kampüsü içerisinde otobüsten indirilerek gözaltına 

alınan 4 öğrenci dün gece saatlerinde savcılığa sevk edildi. Öğrencilerden 2'si savcılıktaki 

ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si tutuklanma talebiyle TMK'ndan sorumlu 3 Nolu 

Hakimliğe sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen öğrenicilerden Özge Torun ve ġevin Batu, 

"Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurdukları" iddiasıyla tutuklandı. (17.04.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*BDP Ovacık Ġlçe BaĢkanı HaĢim Özdemir, öğle saatlerinde Ovacık çarĢı merkezinde polisler 

tarafından gözaltına alındı. Eski bir davasından verilen cezanın Yargıtay tarafından 

onanmasından sonra hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özdemir'in, Ovacık Cumhuriyet 

Savcılığı'na götürüldüğü öğrenildi. (17.04.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Fiskaya semtinde sabah saatlerinde polislerce evlere yapılan baskında, 3 

yurttaĢın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların S.A, ġ.G ile soyadı öğrenilemeyen 

Evindar isimli bir yurttaĢlar olduğu öğrenildi. Bağlar ilçesinde ise bir eve baskın yapan 

polisler ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢı daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kiĢinin 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınanların hangi 

gerekçeyle gözaltına alındıkları öğrenilmedi. (17.04.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesi çıkıĢında bulunan Derecik (Rûbarok) yol ayırımında kurulan 

Jandarma ve Polis Kontrol Noktası‟nda Ġsa Gelici adlı yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltı 

gerekçesi öğrenilemeyen Gelici‟nin ġemdinli Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nde tutulduğu 

belirtildi. (20.04.2013 / ANF) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren Mezopotamya Gençlik AraĢtırma Merkezi 

(MEGAM-DER) Yöneticisi Murat Çiçek dernek binasından çıkarken, polisler tarafından 

gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Çiçek'in Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü bildirildi. (24.04.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Bağlar KCK" davasının 6'ncı duruĢmasını 

izlemek için gelen Kayapınar Belediyesi çalıĢanı Hamdin Doğan, duruĢmaya ara verildiği 

sırada adliye yakınlarında gittiği bir kahvehanede polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü 

sonrasında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen Doğan, Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (24.04.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

http://t24.com.tr/
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*MuĢ'un Bulanık ilçesi ġehitlik Mahallesi'nde polisler tarafından yapılan ev baskınında 

gözaltına alınan Cesim Dilek isimli yurttaĢ, tutuklanarak MuĢ E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

Daha önce "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" gerekçesiyle yargılandığı 

bir davadan 7 yıl 11 ay ceza alan Dilek, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra "Denetimli 

serbestlilik yasasında" Temmuz 2012 tarihinde serbest bırakılmıĢtı. Gözaltına alınan Dilek, 

aynı dava kapsamında tekrar tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Dilek'in cezasının üçte 

birinin düĢürüldüğü ve bu yüzden hakkında bulunan 10 ay hapis cezası nedeniyle 

tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi. (25.04.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde çok sayıda polisin katılımı ile gece saatlerinde birçok eve baskın 

düzenlendi. Cudi ve Nur mahallelerinde yapılan ev baskınlarında, ġehmus Geçit, Siphan Esim 

ve Aziz Uygur (20) isimli kiĢiler gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi 

edinilemezken, gözaltına alınanların Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldukları öğrenildi. 

(26.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*24 Nisan'da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Bağlar KCK" davasının 6'ncı 

duruĢmasını izlemek için gelen Kayapınar Belediyesi çalıĢanı Hamdin Doğan duruĢmaya ara 

verildiği sırada adliye yakınlarında gittiği bir kahvehanede polisler tarafından yapılan kimlik 

kontrolü sonrasında gözaltına alınmıĢtı. Gözaltı süresinin dolması ardından savcılığa çıkarılan 

Doğan, ifadesi alındıktan sonra TMK'nin 10. maddesi ile görevli Özel Yetkili Mahkeme'ye 

sevk edildi. Doğan, 2012 tarihinde katıldığı bir cenaze töreninde çıkan olaylarda taĢ attığı 

gerekçesi ile mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (26.04.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'den aracıyla Ankara'ya giderken, Bitlis'in Güroymak (NorĢin) ilçesi giriĢinde 

polisler tarafından durdurulan Yüksekova eski Belediye BaĢkanı Ruken YetiĢkin gözaltına 

alınarak, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. YetiĢkin'in, "KCK" operasyonları 

kapsamında 12 Ocak 2012 tarihinde Yüksekova ilçesinde bir eve yapılan baskın sırasında 

bulunan kesici bir alet nedeniyle gözaltına alındığı ve Yüksekova Savcılığı'nın talimatıyla 

ifadesinin alınması için yol araması çıkartıldığı öğrenildi.  (26.04.2013 / DĠHA / Etha.com.tr 

/ Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, 26 Nisan‟da çok sayıda polisin katılımı ile yapılan ev baskınlarında 

3 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. Gözaltına alınan ġehmus Geçit, Siphan Esim ve Aziz Uygur isimli 

yurttaĢlar emniyetteki ifade iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri 

alınan ve tutuklanma talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk edilen 3 kiĢi, "Örgüte üye 

olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (29.04.2013 / 

DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Fiskaya Semti'nde 17 Nisan günü polisler tarafından gerçekleĢtirilen ev 

baskınlarında "molotof kokteylli attıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan ve 20 Nisan'da "adli 

kontrol" Ģartıyla serbest bırakılan 4 kiĢiden Süleyman Ayhan, imza için polis karakoluna 

giderken gözaltına alındı. Ayhan, savcılığın yaptığı itiraz üzerine mahkemenin verdiği 

tutuklama kararı gereğince tutuklandı. Mahkemenin daha önce adli kontrol Ģartıyla serbest 

bıraktığı 3 kiĢi hakkında da tutuklama kararı verdiği öğrenildi. (29.04.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Ofis semtinde trafik polisi, arabasını yanlıĢ yere park ettiği gerekçesiyle bir 

esnafı sokak ortasında dövdü. Polis Ģiddetine maruz kalan ve ismi öğrenilemeyen esnaf daha 

sonra polisler tarafından gözaltına alınarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

(01.05.2013 / DĠHA / Guneydoguekspres.com) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar Ġlçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bir araya gelen ve aralarında genç 

kadınların da bulunduğu onlarca genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle 

gösteri düzenledi. Gösterinin devam etmekte olduğu alana gelen polisler, gençlere tazyikli su 
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ve gaz bombaları ile müdahale etti. Ġsimleri öğrenilemeyen biri çocuk iki kiĢinin zırhlı araca 

bindirilerek, Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (01.05.2013 / 

DĠHA) 

 

*02.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fesih Tangüner, Ģu beyanlarda bulundu: “Kız 

kardeĢim olan Fatma Tangüner, 01.05.2013 tarihinde istasyon meydanında yapılan 1 

Mayıs‟a katılmak üzere evden çıktı, mitingden sonra eve gelmedi. Yaptığımız tüm aramalara 

rağmen bulamadık. Emniyetten de sordurduk kendileri de bilgi sahibi olmadıklarını 

söylediler. Ancak göçmenler caddesinde çıkan olaylarda oradan geçerken polisler tarafından 

gözaltına alındığı arkadaĢları tarafından söylenildi. Kız kardeĢimin hayatından endiĢe 

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

 

*Adıyaman Üniversite'nde okuyan yurtsever öğrenciler, 3 Mayıs‟ta akĢam saatlerinde 

yaptıkları basın açıklamasının ardından üniversite kampüsü önünde faĢist bir grubun 

saldırısına uğramıĢtı. YaĢanan kavga sırasında öğrencilere müdahale eden polis, Mehmet 

Ceyran, Veli EĢitmez ve Ferid Yılmaz adlı öğrencileri gözaltına aldı. Adıyaman Emniyet 

Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 öğrenci, daha sonra serbest bırakıldı. (04.05.2013 / DĠHA) 

 

*MuĢ'ta 6 Mayıs‟ta polis arama noktasında gözaltına alınan ve ardından özel harekat polisleri 

tarafından evlerine baskın düzenlenen Abdulsamet DaĢdemir, Vesile DaĢdemir, Yusuf Demir 

ve Mehmet Mirze GüneĢ adlı yurttaĢlar, MuĢ Ġl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan iĢlemlerin 

ardından adliyeye sevk edildi. 4 kiĢi, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklanma 

talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk edilen 4 kiĢi, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklanarak MuĢ E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (08.05.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde 15 ġubat 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilmesi ile ilgili protesto gösterilerine katıldıkları iddiası ile Diyarbakır 4. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde haklarında açılan davada Yusuf Yavuz, Mehmet Kıvık ve Enver Kanat'a 6 yıl 

3 ay hapis cezası verildi. Temyize gönderilen dosyada Yargıtay, 3. Yargı Paketi'ni de göz 

önünde bulundurarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. 8 Mayıs‟ta denetimli serbestlik 

bürosuna çağrılan Yavuz, Kıvık ve Kanat tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (10.05.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın ErciĢ ilçesi Zilan Deresi bölgesinde bulunan Kınduk köyünde, Tarım ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü (TĠGEM) arazilerinin iĢgal edildiği iddiasıyla 3 gün önce köylülerin 

koyunlarına el konulmuĢtu. Hayvanlarını almak için Altın Dere ĠĢletmesi yetkilileri ile 

konuĢan köylülerden 4 kiĢi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Sadık Arlı, 

Ferman Arlı, M.ġerif Arlı ve Ziver KeleĢ‟in ifadeleri alınmak üzere Altındere Karakolu'na 

götürüldüğü öğrenildi. (12.05.2013 / DĠHA / Haberercis.com) 

 

*Kars'ta 12 Mayıs gece 02.00 sularında ülkücü bir grubun, Faikbey Caddesi'nde Kürt 

öğrencilere silah ve bıçaklar ile saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonucu Ali ErciĢ isimli öğrenci 

ayağından aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Saldırıya maruz kalan gruptan Emrah Ataç isimli 

öğrencinin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. (13.05.2013 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Batman'ın YeĢiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Batman Belediyesi meclis üyesi Mehmet 

Acar, sabah saatlerinde evinden çıktığı esnada polisler tarafından gözaltına alındı. Batman 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Acar, iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta 

ifade veren Acar, daha önceki bir davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması 

gerekçesiyle tutuklanarak, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (14.05.2013 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 
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*Kars‟ta, Kafkas Üniversitesi Yurtsever Öğrenci Derneği'ne (KA-YÖDER) binasına polis 

tarafından baskın düzenlendi. Baskında yaklaĢık 20 öğrenci gözaltına alındı. Baskının 

gerekçesi üniversite ülkücü bir grubun öğrencileri saldırısı ile baĢlayan olaylar nedeni ile 

gerçekleĢtiği bildirildi. (15.05.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Abdülkadir Akay (34) isimli yurttaĢ geçtiğimiz ay "örgüt üyesi" 

olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıĢtı. Akay, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde kalan telefonunu 

almak için polis tarafından aranan Akay, Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Akay, gittiği Emniyet 

Müdürlüğü'nde hakkında tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak, Mardin E Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (15.05.2013 / DĠHA) 

 

*16.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahmut Demirhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Ahmet Demirhan, 2003 yılında Kıbrıs Rus Kesimine kaçak yollardan giriĢ 

yapmıĢtı. 14.05.2013 tarihinde uçakla bir arkadaĢıyla beraber Gaziantep hava alanına 

inerken polisler tarafından gözaltına alındı. 15.05.2013 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 

tutuklanarak cezaevine gönderildiğini öğrendik. Olanaklarımız kısıtlı olduğundan 

Gaziantep‟e gidemiyoruz. KardeĢimin durumunu ve neden tutuklandığını bilmiyoruz. Durumu 

hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)     

 

 

*Hakkari'nin ġemdinli ilçesi çıkıĢında bulunan Derecik (Rûbarok) beldesi yolu üzerindeki 

Hayal köprüsünde (Pira Xiyalê) yeni konumlanan polis kontrol noktasında, Yüksekova 

nüfusuna kayıtlı Kuttas Akgül isimli yurttaĢın gözaltına alındığı öğrenildi.  

(17.05.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Topçu Meydanı Mahallesi'ndeki bir dersanede çalıĢan kardeĢini ziyarete giden 

Ramazan Oba isimli yurttaĢ, 17 Mart‟ta polis tarafından gözaltına alındı. Oba, çıkarıldığı 

nöbetçi mahkemede "Örgüt üyesi olmak" ve "Patlayıcı madde bulundurmak" iddiaları ile 

tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Oba'nın çıkarıldığı adliye binasının 

önüne giden Harran Üniversitesi öğrencisi Metin Özkan ise Diyarbakır 6. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde devam eden bir davasında ifade vermesi gerektiği belirtilerek gözaltına alındı. 

Özkan'ın ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi. (19.05.2013 / DĠHA) 

 

*Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ülkücü bir grup ile Kürt öğrenciler 

arasında tartıĢma yaĢandı. YaĢanan tartıĢma kavgaya dönüĢürken, üniversitede bulunan polis 

ve güvenlik görevlileri olaya müdahalle etti. Polislerin ülkücü gruba destek vermesi ile olaylar 

büyüdü. Çıkan olaylarda 2 öğrenci yaralanırken, 22 Kürt öğrencinin ise gözaltına alındığı 

belirtildi. Öğrencilerin gözaltına alınan arkadaĢlarının, gözaltına alınmasını engellemek 

istemesi üzerine polis havaya ateĢ açarak, biber gazı ile öğrencilere müdahale etti.  

(20.05.2013 / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr / Hinishaber.net) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde 20 Mayıs‟ta akĢam saatlerinde polis tarafından birçok eve baskın 

düzenlendi. Baskınlarında, Cizre Belediyesi meclis üyesi Heybet KarakaĢ, Azadiya Welat 

gazetesi dağıtımcısı Murat Demir ile isimleri öğrenilmeyen 2 yurttaĢın gözaltına alındığı 

belirtildi. Gözaltına alınan 4 kiĢinin Silopi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

(21.05.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde dün ülkücülerin saldırması üzerine 

polisin gözaltına alınan öğrencilerden 13'ü savcılık iĢlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 

7 öğrenci ise tutuklanma talebiyle Erzurum 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde sevk edildi. 

Mahkemede ifadeleri alınan öğrencilerden Suat Atlı serbest bırakılırken, Vedat Yılmaz, 
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Kurban Koca, Gökhan Aydın, Mahmut Altun, Atilla ġahin ve Nesim Yıldız adlı öğrenciler 

ise, "Polise mukavemet ve kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine 

gönderildi. (21.05.2013 / DHA / Radikal.com.tr / Ntvmsnbc.com) 

 

*Urfa‟da bulunan Haran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde karĢıt görüĢlü öğrenciler 

arasında çıkan kavganın ardından üniversite kampüsünden ayrılan ve çarĢı merkezine gelen 

Murat Dallı ve Mehmet TaĢ adlı öğrenciler, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 

(21.05.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa‟da, 19 Mart‟ta eski bir davasından ifadesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan 

sonra sevk edildiği Diyarbakır BaĢsavcılığı tarafından serbest bırakılan Metin Özkan isimli 

öğrenci, ifadesi olduğu gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı. (21.05.2013 / DĠHA) 

 

* Urfa‟da bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ne gelen öğrencilerden Dara 

Aydın, Murat Dallı, Serhat Emen'e saldıran polis, öğrencileri darp ederek gözaltına aldı. 

(22.05.2013 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Urfa'da Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Nofa Alpagüt'ün 

de hakkında arama olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Alpagüt'ün karakoldaki 

iĢlemlerinin sürdüğü bildirildi. (22.05.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kerwas, Zenge, Yalaza ve MıĢırf köylerinin de bulunduğu 

TaĢınönü (PeĢgewer) adlı bölgedeki köy ve mezralara, çok sayıda asker zırhlı araçlar 

eĢliğinde baskın düzenledi. (23.05.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde 25 Mayıs‟ta BDP'li Belediye BaĢkan Yardımcısı Ekrem Polatsoy ve 

ağabeyi Serhat Polatsoy belediye binası önünden gözaltına alındı. Polatsoy kardeĢlerin 

gözaltına alınmasının ardından BDP'li belediye meclis üyesi Müslüm Halhallı da Suruç 

merkezindeki evinde gözaltına alındı. AkĢam saatlerinde ise Küçük ġevran (ġewrêya Biçuk) 

köyünü basan askerler, Polatsoy'un halasının çocukları olan Vedat ve Ferman Demirok 

kardeĢleri gözaltına aldı. Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra Urfa Emniyet 

Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenilen gözaltındaki 5 kiĢinin "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla ifade verecekleri öğrenildi. Aynı operasyon kapsamında Urfa merkezde Ahmet 

Geçgel, Doğan Saygı ve ġahin Tanrıkulu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.  (27.05.2013 / 

DĠHA / DHA / Milliyet.com.tr / Aksam.com.tr) 

 

*Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri DayanıĢma Derneği 

(TUHAD-DER) Kızıltepe ġubesi saymanı Metin Aslan isimli yurttaĢ, evinde yapılan polis 

baskını sonucunda gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında kesinleĢmiĢ hapis cezası olduğu 

gerekçesiyle Aslan‟ın, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldüğü öğrenildi. 

(27.05.2013 / DĠHA / Yeniozgurpolitika.org) 

 

*Urfa‟nın Suruç ilçesinde gözaltına alınan Suruç Belediye BaĢkan Yardımcısı Ekrem 

Polatsoy ve ağabeyi Serhat Polatsoy, belediye meclis üyesi Müslüm Halhallı, Ahmet Geçgel, 

Doğan Saygı ve ġahin Tanrıkulu adlı yurttaĢlar Urfa Emniyetinde Müdürlüğü'ndeki ifade 

iĢlemlerinden sonra Suruç Adliyesi'ne getirildi. Savcıya ifade veren 6 kiĢi "Örgüt üyesi 

olmak" ile "Patlayıcı madde bulundurmak ve yasadıĢı örgüte mühimmat sağlamak" iddiaları 

ile tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 kiĢi 

tutuklanarak Urfa E Tipi Cezaevi'ne götürüldü. (28.05.2013 / Ntvmsnbc.com / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Gezi Parkı'nda yapılan müdahaleyi protesto etmek amacıyla Antep'te eylem düzenleyen 

gruplara ülkücüler saldırdı. Polis müdahalesinin ardından aralarında DĠHA Muhabiri Nazım 
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DaĢtan ve Hayat TV Muhabiri Ġnanç Yıldız'ın da bulunduğu 16 kiĢi gözaltına alındı. 

(02.06.2013/DĠHA) 
 

*Van‟da 2 Haziran günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyeleri 

tarafından yapılan yürüyüĢe polis sert Ģekilde müdahale etti. Müdahale sırasında 5 öğrenci 

polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden biri çıkarıldığı mahkeme 

tarafından tutuklandı. (05.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da, Enver ToptaĢ (47) isimli yurttaĢ, sağlık sorunu nedeniyle gittiği özel bir 

hastanede polislerce gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ToptaĢ'ın, 

2011 yılında Diyarbakır'da katıldığı bir eylemde taĢ attığı iddiası ile gözaltına alındığı 

belirtildi. (05.06.2013/DĠHA) 
 

*Hakkari kent merkezi giriĢinde bulunan Depin Polis Kontrol noktasında 2 gün önce Zübeyir 

Ġnci adlı yurttaĢ gözaltına alınmıĢtı. Ġnci, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne oradan da Van 

Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan Ġnci, tutuklama tablebiyle mahkemeye 

sevk edildi. Ġnci, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Örgüte yardım ve yataklık" ettiği 

iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi Cezevi'ne gönderildi. (08.06.2013/DĠHA) 
 

*Suruç Belediyesi'nin 3 temizlik iĢçisi, çalıĢırken "korna çalarak talimat verdikleri" gerekçesi 

ile gözaltına alındı. Aligor Caddesi üzerindeki Jandarma Gazinosu civarında mytap ile oyun 

oynayan çocuklara korna çalarak saldırı talimatı verdikleri iddia edilen belediye temizlik 

iĢçileri Kadri Fırat, ġükrü Atmaca ve Sabri AkbaĢ polis tarafından gözaltına alındı. Dün gece 

gözaltına 3 iĢçinin Suruç Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldukları öğrenildi. 

(10.06.2013/DĠHA) 

 

*BDP Pertek Ġlçe Örgütü yöneticisi UlaĢ Uyanık, "Örgüt üyeliği" ve "Yardım ve yataklık" 

iddiasıyla yargılandığı bir davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından 

onaylanması sonucu ilçe merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Uyanık, Elazığ 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (11.06.2013/DĠHA) 

 

*Ağrı'nın TaĢlıçay (Avkevir) ilçesinde "KCK" operasyonları kapsamında 29 Nisan 2009 

tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan ve 5 ay Erzurum H Tipi Cezaevi'nde kaldıktan sonra 

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tahliye edilen Güven Akbalık, aldığı 3 yıl 4 ay hapis 

cezasını temyiz için Yargıtay'a göndermiĢti. Yargıtay tarafından bir hafta önce cezası 

onaylanan Akbalık, bu sabah saatlerinde polis tarafından evinde gözaltına alınarak, Ağrı 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na çıkarıldı. Savcılık talimatıyla tutuklanan Akbalık, Erzurum H Tipi 

Cezaevi'ne gönderildi. (13.06.2013/DĠHA) 

 

*Siirt Belediye Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaz dönemi sosyal ve 

kültürel etkinlikleri kapsamında Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da "BarıĢı haykırıyoruz" 

sloganıyla düzenlenen Ģölende sahne aldıktan sonra gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan 

sonra serbest bırakılan sanatçı Seyman Adar, Siirt Mezopotamya Kültür Merkezi'nde (MKM) 

basın toplantısı gerçekleĢtirdi. Adar, Siirt Belediyesi bünyesinde Herekol Dağı eteklerinde 8-9 

Haziran günleri arasından düzenlemek istenilen festivalin davetlisi olarak 7 Haziran'da Siirt'e 

geldiğini belirterek, dün gece düzenlenen Ģölenin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 

polisler tarafından gözaltına alındığını söyledi. Hakkında ihbar olduğu ve ifade vermesi 

gerektiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyleyen Adar, emniyette tutulduğu süre boyunca 

kendisine PKK'nin Avrupa sorumlularından olduğu ve buna yönelik sorular sorulduğunu ifade 

etti. Adar, belediye bünyesinde düzenlenecek festival kapsamında "Siirt'e gelerek gençleri 

örgütleyerek dağa göndereceği" yönünde hakkında ihbar olduğu ve bunun yanı sıra dün 

düzenlenen Ģölende söylediği marĢlarla gençleri provoke ettiğinin belirtildiğini söyledi. Adar, 

gözaltında kaldığı süre içerisinde önceki yıllarda Kandil'de ve Avrupa'da düzenlenen çeĢitli 
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etkinliklerde aralarında KCK Yürütme Konseyi BaĢkanı Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, 

HPG'liler ile çekilen fotoğraflarını kendisine ait "facebook" sayfasında yayınlamasının 

gerekçeler arasında yer aldığını belirtti. Roj Tv'de yayınlanan görüntülerinin gerekçeler 

arasında yer aldığını dile getiren Adar, gözaltında kaldığı 5 saat boyunca bunlarla ilgili 

kendisine sorular sorulduğunu kaydetti. Adar, bir sanatçı olarak bunun kabul edilebilir bir 

uygulama olmadığını belirtti. (19.06.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'da Karakoyun ĠĢ Merkezi önünde Taksim Gezi Parkı direniĢine destek olmak amacıyla 

"durma" eylemi gerçekleĢtirmek isteyen Hakan Karageçili adlı Harran Üniversitesi öğrencisi 

gözaltına alındı. Karageçili eylemini baĢlatmak için geldiği alana sprey boya ile "Bu bir 

durma eylemidir" yazısını yazdı. Yazı yazmanın kanun dıĢı olduğunu söyleyen polisler, 

Karageçili'yi kelepçeleyerek, gözaltına aldı. Karageçili, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (20.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Urfakapı yakındalarında dün akĢam saatlerinde berbere traĢ olmaya 

gittiği esnada kimlik kontrolü için durdurulan üniversite öğrencisi Recep Demir polisler 

tarafından darp edildiğini iddia etti. Demir, kendisine doğru gelen sivil giyimli 2 kiĢinin 

kendisinden kimlik istemesi sonucu kiĢilerin polis olduğuna inanmadığı için kimliğini vermek 

istememesi sonucu, olay yerine resmi giyimli polisler geldi. Resmi plakalı polis araçlarıyla 

olay yerine gelen polisler Demir'i yaka paça gözaltına alarak ÇarĢı Merkezi Polis Karakolu'na 

götürdü. Hem gözaltına alınmadan önce, hem de gözaltı esnasında polisin hakaret ve 

iĢkencesine maruz kaldığını söyleyen Demir, polislerden Ģikayetçi olacağını kaydetti. 

(21.06.2013/DĠHA) 
 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde sabaha karĢı özel hareket timleri eĢliğinde birçok eve polis 

tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda evlerin didik didik arandığı belirtilirken, Cemile 

ġahin ve eĢi Halil ġahin, ġahin ġahin ve Enver Bülbül adlı kiĢiler gözaltına alındı. Yapılan 

baskınlarda Kadir Elmascan adlı yurttaĢın da gözaltına alındığı öğrenilirken, baskınların hangi 

gerekçelerle yapıldığı konusunda herhangi bir bilgi edinilemedi. Gözaltına alınanların Urfa 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (24.06.2013/DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 14 Nisan Mahallesi'nde ikamet eden Metin Polatlı (30) adlı 

yurttaĢ çarĢı merkezinde gözaltına alındı. Erzurum "KCK" davasında tutuklanan Polatlı, 

Erzurum H Tipi Cezaevi'nde 6 ay tutulduktan sonra tahliye edilmiĢti. Polatlı hakkında 

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "KCK üyesi" olduğu iddiasıyla verilen 6 yıl 2 ay 

hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığı ve bu nedenle tutuklandığı öğrenildi. Diyadin 

Savcılığı'na çıkarılan Polatlı, savcılık iĢlemlerinin ardından Ağrı Cezaevi'ne gönderildi. 

(24.06.2013/DĠHA) 

 

*Suruç'ta dün sabaha karĢı yapılan ev baskınlarında Cemile ġahin ve eĢi Halil ġahin, ġahin 

ġahin, Kadir Elmascan ve Enver Bülbül adlı kiĢiler gözaltına alınmıĢtı. Dün akĢam saatlerinde 

Cemile ve Halil ġahin çifti emniyet müdürlüğünden serbest bırakılırken, Cemile ġahin ve eĢi 

Mehmet ġahin evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. (25.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde dün akĢam saatlerinde polis tarafından Ofis Mahallesi'nde bir eve 

baskın düzenlendi. Baskında, Rauf CeyaĢ adlı yurttaĢın gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı 

gerekçesi hakkında bilgi edinilmezken, CeyaĢ'ın Silopi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu 

öğrenildi. (25.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde inĢaatı devam eden Silvan Barajı'nda çalıĢan 20 iĢçinin bu 

sabah saatlerinde askerler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, gözaltı 

gerekçeleri öğrenilemeyen iĢçilerin ilçeye bağlı BayrambaĢı Karakolu'na götürüldüğü ve 
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burada bekletildikleri öğrenildi. Söz konusu iĢçiler geçtiğimiz haftalarda maaĢlarını 

alamadıkları gerekçesiyle iĢ durdurma eylemi yapmıĢlardı. (25.06.2013/DĠHA) 

 

*Van'ın Saray ilçesine bağlı Örenburç (ġetmanıs) köyüne askerlerce baskın düzenlendiği 

öğrenildi. Sabah saat 05.30 sularında 3 zırhlı araç ile düzenlenen baskında köyde yaĢayan 

yurttaĢlardan Salih Özbey'in evi askerler tarafından arandı. Yapılan baskında herhangi bir 

gözaltı yapılmazken, baskının "HPG'liler bu köye geliyor, siz onlara yardım ediyorsunuz" 

iddiası ile yapıldığı bildirildi. (27.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde dün akĢam saatlerinden itibaren ilçede geniĢ önlemler alan ve 

aralarında çok sayıda özel harekat timinin de bulunduğu polisler, geç saatlere kadar çarĢı 

merkezinde ve mahalle aralarında zırhlı araçlarla dolaĢtı. Gece geç saatlerden itibaren kenti 

adeta ablukaya alan polisler, Nur, Sur, Cudi ve Yafes mahallelerinde baĢta olmak üzere birçok 

eve baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapıldı. Yapılan ev baskınlarında 

aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 7 kiĢi gözaltına alındı. (27.06.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde 24 Haziran'da özel hareket timleri eĢliğinde birçok eve polis 

tarafından baskın düzenlenmiĢti. Baskınlarda evler didik didik aranırken, Cemile ġahin ve eĢi 

Mehmet ġahin, ġahin ġahin, Bozan Elmascan ve Enver Bülbül adlı yurttaĢlar gözaltına 

alınmıĢtı. Urfa Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemleri tamamlanan 5 kiĢi ile aynı kapsamda 

Antep ve Ceyhan cezaevlerinden getirilen Enver ġimĢeksoy ve Mehmet Elmascan, Suruç 

Adliyesi'ne getirildi. 4 gizli tanığın olduğu dosyada Bozan Elmascan'ı adli tedbirler 

uygulanması üzerine mahkemeye sevk eden savcı, 6 yurttaĢı ise "Örgüte yardım yataklık 

etmek" ile "Örgüte üye olmak" iddiaları ile tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk 

etti. Mahkemede hakime ifade veren 6 yurttaĢ söz konusu iddialardan dolayı tutuklanarak 

Urfa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (25.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde polisler tarafından sabah saatlerinde yapılan 

ev baskınında Fikret AktaĢ (19) adlı genç gözaltına alındı. Sabah saatlerinde çok sayıda polis 

tarafından gerçekleĢtirilen ev baskınında, "YasadıĢı eylemlere katıldığı" gerekçesiyle 

gözaltına alınan AktaĢ'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

(28.06.2013/DĠHA) 

*Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında 3 kiĢinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Polisler 

tarafından, Kaynartepe Mahallesi'nde yapılan ev baskınında lise öğrencisi Mizgin Harman, 

Huzurevleri Mahallesi'nde yapılan ev baskınında lise öğrencisi Baran Harman ve Fatih 

Mahallesi'nde yapılan ev baskınında ise H.Ö. adlı çocuk gözaltına alındı. Mizgin Harman ve 

Baran Harman'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM ġube'ye, H.Ö. adlı çocuğun ise 

Çocuk ġubesi'ne götürüldüğü bildirildi. (28.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Haziran‟da gece geç saatlerde sivil ve özel harekât timlerinin de 

aralarında bulunduğu çok sayıda polisin gerçekleĢtirdiği ev baskınında, 3'ü çocuk 13 kiĢi 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri Ģöyle;  Sabri Dal, Abdulbasir Ekici (37), 

Ġbrahim Gökalp (22), Cudi Ġcuz (41), Nurettin BaĢaran (33), Kerem Ucar (30), Y.Z. (14), Ġ.D. 

(14), Ġ.Ġ. (15), Emin Akıl, Mehmet Okur ve Abdurrahman Göyman. Baskınların gerekçesi 

hakkında bilgi edinilmezken gözaltına alınanların Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 

belirtildi. (01.07.2013 / Haberturk.com / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr)  

 

*ġırnak'ın Kumçatı (Dergulê) beldesinde polislerce yapılan ev baskınlarında Osman Ayan 

(50) isimli yurttaĢta gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ayan'ın ġırnak Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü ve dosyasında gizlilik kararı olduğu öğrenildi. ġırnak merkezde yapılan ev 

baskınında ise, Nezir Ayan (40) adlı yurttaĢın da gözaltına alındığı öğrenildi.  (01.07.2013 

ANF / Ozgur-gundem.com) 
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*Diyarbakır'da Ekinciler Caddesi üzerinde yer alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Pasaport, 

Trafik, Ruhsat, Yabancılar ġubesi önünde geçen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen bir 

yurttaĢ polisler tarafından feci Ģekilde dövülerek, gözaltına alındı. Polise direnen yurttaĢın 

ismi öğrenilemezken, çok sayıda polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Söz konusu 

engelli yurttaĢ, daha sonra yaka paça polis otosuna bindirildi. (02.07.2013 ANF / DĠHA) 

 

*03.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan X.X., Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Ekrem TaĢ Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. Ġki gün önce 

görüĢe gittik. Cezaevinden çıkarken durdurulduk ve annem gözaltına alındı. Annem için 

verilmiĢ bir cezanın olduğunu söylediler ve annem cezaevine konuldu. Bu davayla ilgili 

tarafımıza herhangi bir tebligat yapılmadı. Annem göğüs kanseri ve yüksek tansiyon 

hastasıdır. Bu mağduriyetin giderilmesi için Ģubenizden yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Bingöl 

ġubesi) 

 

*Van‟ın Hacıbekir, Yenimahalle ve KarĢıyaka mahallelerinde bulunan çok sayıda eve polis 

tarafından baskın düzenledi. Akrep tipi zırhlı araçla mahalleleri ablukaya alan polis ve özel 

harekat timlerin O.A. (16), Vedat Gür (18) ve Zeki Duman'ı (20) gözaltına aldı. (03.07.2013 / 

ANF / DĠHA) 

 

*ġırnak BeytüĢĢebap'ta düzenlenen Berxbir Festivali'ne giden Azadiya Welat gazetesi 

çalıĢanlarından Sabri Adanır ve Harun OlaĢ, Cizre-BeytüĢĢebap karayolunda polisler 

tarafından gözaltına alındı. YaklaĢık 2 saat gözaltında tutulan gazeteciler bir süre sonra 

serbest bırakıldı. Gazetecilerin yanında bulunan bin adet Demokratik Ulus gazetesine ise 

"yasadıĢı" olduğu iddiası ile polisler tarafından el konuldu. (04.07.2013 / DĠHA) 

 

*Van'da Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Van Devlet Tiyatrosu bahçesinde sabah 

saatlerinde 13-16 yaĢlarında 5 çocuğun polisler tarafından darp edilerek, gözaltına alındığı 

iddia edildi. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, Van Devlet Tiyatrosu'nun bahçesinde 

ağaçların gölgesinde uzanan çocukların polisler tarafından kaldırılarak, yüzlerinin duvara 

dayandırıldığı ve darp edildiği, darp edilen çocuklardan birinin burnunun kırıldığı belirtildi. 

Darp edilen çocukların yaka paça gözaltına alındığı bildirildi. (05.07.2013 / DĠHA / 

Tihv.org.tr) 

 

*ViranĢehir Belediyesi Eğitim Destek Evi çalıĢanı Mahir Emel, BeytüĢĢebap Belediyesi'nin 

düzenlediği Berxbir Kültür ve Doğa Festivali'ne giderken ġırnak çıkıĢında kurulan arama 

noktasında polisler tarafından gözaltına alındı. Emel'in eski bir davası nedeniyle gözaltına 

alındığı belirtirken, ġırnak Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldüğü öğrenildi. (06.07.2013 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Hacıbekir, Yenimahalle ve KarĢıyaka mahallelerinde 3 Temmuz‟da düzenlenen ev 

baskınlarında gözaltına alınan üç kiĢiden O.A (16), Vedat Gür (18) ve Zeki Duman (20) 

savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sokak gösterilerine katıldıkları 

iddiasıyla Vedat Gür (18) ve Zeki Duman'ın(20) tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan iki 

kiĢi Van F-Tipi Cezaevine gönderilirken, O.A (16) ise serbest bırakıldı. (06.07.2013 / DĠHA / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde bir araya gelen ve çoğunluğu gençlerden oluĢan bir 

grup, Mardin'in Midyat ilçesinde N.F. adlı kadının korucuların tecavüzüne uğramasının 

ardından intihar etmesi ve ROJ TV, Nuçe TV ve MMC'nin lisanlarının Danimarka tarafından 

iptal edilmesini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösterinin düzenlendiği alana çok 

sayıda zırhlı araçla gelen polisler, gençlere müdahale etti. Polisin müdahalesine gençlerde 

karĢılık verince çatıĢma yaĢandı. Polis ile gençler arasında çıkan çatıĢmada polis, 6 çocuğu 

gözaltına aldı. (07.07.2013 / DĠHA) 
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*Urfa'da polisler tarafından gerçekleĢtirilen ev baskınlarında Ahmet YeĢil, Ali Polat ile 

Mahmut ve Feride Polat çifti gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi 

edinilmezken, gözaltına alınanların Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.  

(10.07.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak merkez, Cizre ilçesi ve Kumçatı beldesinde 1 Temmuz'da yapılan ev baskınlarında 

gözaltına alınan 14 kiĢinin serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine serbest 

bırakılanlar hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıĢtı. Karar doğrultusunda Cizre'de 

serbest bırakılanlardan 5'i ev ve iĢyerlerine yapılan polis baskınıyla tekrar gözaltına alınarak 

Diyarbakır'a gönderilmiĢ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konmuĢtu.  

SoruĢturma kapsamında Cizre'de gözaltına alınan 5 kiĢi daha Diyarbakır'da çıkarıldıkları 

mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son tutuklamalarla birlikte soruĢturma 

kapsamında tutuklananların sayısı 10'a çıktı. Tutuklananlardan isimleri öğrenilenler Ģöyle: 

Cizre Belediyesi personeli Kerem Uçar, Ahmet Ayan, Nezir Ayan, Cudi Ġcuz, Mehmet Okur, 

Guri Akın ve Nezir Ayan. (10.07.2013 / Radikal.com.tr / Cnnturk.com / Zaman.com.tr) 

 

*Urfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet YeĢil adlı yurttaĢ, 10 Temmuz günü 

polisler tarafından evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınmıĢtı. Urfa Emniyet 

Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen YeĢil 

tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren YeĢil, "Örgüte eleman 

kazandırmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (13.07.2013 / ANF) 

 

*Diyarbakır Cezaevi'nde 14 Temmuz 1982'de insanlık dıĢı uygulamaları protesto etmek 

amacıyla baĢlatılan ölüm orucunda yaĢamını yitirenleri anmak amacıyla 13 Temmuz'da 

Kaynartepe Mahallesi'nden KoĢuyolu Parkı'na doğru yapılan yürüyüĢe müdahale eden polis 6 

kiĢiyi gözaltına aldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan 6 kiĢi tutuklanma istemiyle 

nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece ifadesi alınan 6 kiĢiden Velat Tüfenk isimli genç 

tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (17.07.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Ofis semti Ekinciler Caddesi'nde Diyarbakır Pasaport ve Trafik Emniyet 

Müdürlüğü karĢısında kimliği belirsiz 2 genç, polisler tarafından sert bir Ģekilde darp edilerek, 

gözaltına alındı. Polislerle gençler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı baĢlayan 

tartıĢmanın ardından 2 genç gözaltına alındı. YaĢları 18-19 arasındaki gençler elleri 

kelepçelenerek, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (19.07.2013 / DĠHA) 

 

*Van'da BDP Ġl Örgütü ve Van BüyükĢehir Belediyesi tarafından dün gece "Rojava 

devriminin" yıldönümü nedeniyle Belediye Garajı alanında düzenlenen Ģölen sonrası kitlenin 

dağıldığı sırada bir kiĢinin polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Ġsmi ve ne için 

gözaltına alındığı öğrenilemeyen yurttaĢın Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

(20.07.2013 / DĠHA) 

 

*Van BüyükĢehir Belediyesi'nin Düzyol alanında 21 Temmuz‟da gece saatlerinde düzenlediği 

Ramazan ġenliği‟nin devam ettiği sıralarda, Seyrantepe Mahallesi'nde toplanan bir grup 

kadın, kadınlara yönelik artan taciz ve tecavüzleri protesto etmek için Ģenlik alanına yürüdü. 

Kadınlar Ģenlik alanına girerken polisler, gruba gaz bombalarıyla müdahale etti. Polis 

müdahalesinin ardından çıkan olaylarda 2 kiĢi yaralanırken, Mehmet Bakır ve ismi 

öğrenilemeyen 1 yurttaĢın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kiĢinin Van 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (23.07.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*2010 yılında yaĢamını yitiren bir HPG militanının cenazesine katıldığı gerekçesiyle 

hakkında soruĢturma açılan BDP Pertek Ġlçe Örgütü üyesi Gökhan KarakuĢ hakkında açılan 
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davanın sonuçlanması üzerine gözaltına alınarak tutuklandığı ve Elazığ E Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesi ile tutuklanan 

KarakuĢ'a 10 ay ceza verildiği bildirildi. (23.07.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 24 Temmuz‟da gece saatlerinde aralarında özel harekat timleri ile 

sivil polislerinde bulunduğu çok sayıda polis, akrep tipi zırhlı araçlarla Yafes, Sur ve Nur 

mahalelerinde ev baskınları düzenlendi. Yapılan baskınlarda Mehmet Çağdavul, Mehmet Sait 

Arslan, Mehmet Zeki Öngün, Renas Çetin ve Abdurrahman Önder isimli yurttaĢlar gözaltına 

alındı. Gözaltına alınanların gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilmezken Cizre Ġlçe 

Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu bildirildi. (25.07.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüĢmesine izin 

verilmemesinin 2. yıldönümünü protesto etmek amacıyla Nur Mahallesi'nde bir araya gelen 

yüzlerce genç bir yürüyüĢ gerçekleĢtirerek protesto gösterisi düzenledi. Cudi Mahallesi'ne 

yürüyen gençlerin, burada yapmak istedikleri basın açıklamasına polis, zırhlı araçlardan attığı 

gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahale sırasında Ahmet Özmen isimli bir genç gözaltına 

alındı. Adliyeye sevk edilen Özmen, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile 

hakimliğe sevk edildi. Özmen, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

(28.07.2013 / Sabah.com.tr) 

 

*ġırnak'ın Silopi Ġlçesi 27 Temmuz‟da düzenlenen ev baskınlarında K.Ç. (14), H.T. (16), S. 

T. (16), R.A. (15), S.E. (17), Y.T. (16) ve H.B. (15) isimli çocuklar gözaltına alındı. 

Emniyetteki iĢlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan çocuklardan R.A. (15), S.E. (17), Y.T. 

(16) ve H.B. (15) tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. 4 çocuk, "2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yasası'na muhalefet etmek" ve "polise mukavemet etmek" ideasıyla 

tutuklanarak cezaevine gönderildi. (29.07.2013 / DĠHA) 

 

*Van'da, TEM polislerince Hacıbekir (Xaçort) mahallesinde belirlenen bazı adreslere 

baskınlar düzenlendi. Baskınlarda farklı tarihlerde çeĢitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 

Zeki Kurt, BarıĢ Gür ve Demhat Gür isimli kiĢiler evlerinden, gözaltına alındı. Aynı 

operasyon kapsamında Ersin Araslan isimli kiĢininde daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi. 

Gözaltına alınan 4 kiĢinin Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (01.08.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde 30 Temmuz‟da gözaltına alınan Mehmet Yılmaz, Fazile 

Kaya, Nebi Dağtekin ve Murat Dağtekin isimli 4 genç, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılık 

tarafından alınan ifadelerinin ardından "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüte eleman kazandırmak" 

iddiasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 4 kiĢi 

hakkında tutuklama kararı verildi. (01.08.2013 / DĠHA / Evrensel.net  / Tihv.org.tr) 

 

*Dersim ili ve ilçeleri Pertek, Ovacık ve Hozat'ta 31 Temmuz'da yapılan eĢ zamanlı 

operasyonda "TKP/ML TĠKKO örgütüyle irtibatlı olmak" ve "Örgüt adına faaliyet yürütmek" 

iddiası ile gözaltına alınan Pertek Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Elma'nın da bulunduğu 5 

kiĢi, emniyette sorguları tamamlandıktan sonra Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na 

çıkarıldı. Savcılık sorguları tamamlanan 5 kiĢi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk 

edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 5 kiĢi "YasadıĢı silahlı örgüt adına faaliyet yürümek" ve 

"Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile tutukladı. Tutuklananlar Malatya E Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildi. (02.08.2013 / Ozgur-gundem.com / Aksam.com.tr) 

 

*Siirt'te 2 Ağustos‟ta Siirt-Pervari karayolunda yapılan yol kontrolünde gözaltına alınan 3 kiĢi 

Siirt Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerin ardından Siirt Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama 

talebi ile mahkemeye sevk edilen Harun Akkoç (21) isimli yurttaĢ tutuklandı. (04.08.2013 / 

DHA / ĠHD Siirt ġubesi) 
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*Hakkari Yüksekova ilçesi YeĢildere Mahallesi'nde bir eve yapılan polis baskınında BDP 

Yüksekova Ġlçe Örgütü Yöneticisi Ecevit Kına gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 

öğrenilemeyen Kına'nın Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

(03.08.2013 / DĠHA) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Ceylanpınar ilçesinde saat: 17.00'de yapılacak olan "Rojava ile 

dayanıĢma yürüyüĢü" nedeniyle Halfeti'den yola çıkan yurttaĢlar ilçe çıkıĢında Halfeti 

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından kurulan kontrol noktalarında durduruldu. 

Aramalar sonrasında Mehmet Öcalan ile Sinan Karakurt, gözaltına alındı. Daha önceki 

dönemlerden kalan ifadeleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Öcalan ve Karakurt Halfeti 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (04.08.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Ceylanpınar ilçesinde düzenlenecek olan "Rojava ile dayanıĢma 

yürüyüĢü"ne katılmak için ViranĢehir'den hareket eden ViranĢehir Belediyesi Med Kültür ve 

Sanat Merkezi Sanat Yönetmeni Mehmet KarakıĢ'ın içinde bulunduğu araç ilçe çıkıĢında polis 

tarafından kurulan kontrol noktasında durduruldu. Aracı aranan KarakıĢ, eski bir davası 

gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan KarakıĢ, ViranĢehir Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (04.08.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'da baĢlatılan 

"Rojava'yı bekleme" nöbeti için Mardin ve ilçelerinden yola çıkan çok sayıda araç 

Ceylanpınar'ın çıkıĢında bulunan Kepez Tepesi'nde durdurulan çok sayıda kiĢi, polislerin 

tazyikli su ve gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında Gaz bombası 

kapsülü ile kafasından yaralandığı öğrenilen BDP Mardin Merkez Ġlçe Yöneticisi Nahsettin 

Yaprak ve onu hastaneye taĢıyan Kemal Durak ile Silopi ilçesinden Ġdris Demir, Ali Kalkan, 

Nedim Oruç, Mehmet Fındık ve ismi öğrenilemeyen 6 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltındaki 12 

kiĢinin sorgulanmak üzere Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.  (05.08.2013 / DĠHA / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Medine Bulvarı'nı trafiğe kapatan bir grup genç, 

PKK'nin silahlı mücadeleye baĢlamasının 29'uncu yıldönümünü selamlamak amacıyla 

yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. Havai fiĢek atan gençlere olay yerine gelen polis gaz bombaları ile 

müdahale etti. Müdahale sırasında bir genç gözaltına alındı. (13.08.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Vakıfkent, Yeni Mahalle, Ġsmet PaĢa ve Cumhuriyet mahallelerinde gece saat 

02.00 sularında ġırnak Emniyet Müdürlüğü'nce birçok eve baskın yapıldı. Baskınlarda ġırnak 

Belediyesi personeli ġehmuz Uğur ile Faysal ErtaĢ ve isimleri öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına 

alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen yurttaĢların ġırnak Emniyet Müdürlüğü'nde 

tutulduğu bildirildi. (14.08.2013 / ANF / Etha.com.tr) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Dörtyol mevkinde BDP Cizre Ġl Örgütü yöneticileri Emine 

Bayar, ġerife Acar, Cizre Belediye Meclisi üyesi Heybet KarakaĢ ve ismi öğrenilemeyen 

Ģoförün bulunduğu aracın önü polisler tarafından kesilerek, Bayar, Acar, KarataĢ ve Ģoför 

gözaltına alınarak Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.08.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Ekin Ceren Parkı‟nda yapılmak istenen 15 

Ağustos kutlaması öncesi, kullandığı ileri sürülen aracın içinde "suç unsuru olduğu" 

bulunduğu gerekçesiyle BDP Kayapınar Ġlçe Yöneticisi Zeki Bağcı gözaltına alındı. Bağcı 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde savcılık talimatıyla alınan ifadesinin ardından serbest 

bırakıldı. (15.08.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
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*ġırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Hilal Taburu'nda askerlerin çöpleri yakması sonucu 

çıkan yangın, yurttaĢların arazilerine sıçradı. Büyüyen yangına müdahale edilmediğini gören 

arazi sahipleri, "Neden yangına müdahale etmiyorsunuz?" diyerek askerlere tepki gösterdi. 

Gösterilen tepki üzerine büyüyen yangını söndürmek zorunda kalan askerler, kendilerine tepki 

gösteren 3 yurttaĢı da gözaltına aldı. (15.08.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde bulunan Moda Mahallesi'nde akĢam saatlerinde, ġemdinli 

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Fırat Dağıtım 

çalıĢanı Uygar Arslan ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri 

öğrenilemeyen Arslan ve 2 çocuğun ġemdinli Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu 

öğrenildi. (16.08.2013 / Ozgur-gundem.com / Etha.com.tr) 

 

*Batman Kozluk'ta haber takibi yaptığı sırada yanına gelen sivil polisler tarafından kimliği ve 

fotoğraf makinesine el konularak engellenen DĠHA Muhabiri Hülya Emeç, hakkında 

mahkeme tarafından verilen bir cezanın onaylandığını iddiasıyla, Akrep tipi zırhlı bir araçla 

Kozluk Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (16.08.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, öğle saatlerinde BDP Cizre Ġlçe Örgütü binasına sarı, kırmızı ve 

yeĢil dev bir flama asıldı. Flamanın asılmasından kısa bir süre sonra polisler, BDP Cizre Ġlçe 

Örgütü binasına gelerek binaya asılan flamayı gerekçe göstererek BDP Cizre Ġlçe BaĢkanı 

Mehmet Ata Bilen'i gözaltına aldı. (17.08.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde BDP Ceylanpınar Ġlçe BaĢkanı Hizni Kılınç ile BDP Üyesi 

Bazo Gül ve Metin Ġnce adlı yurttaĢlar gece saat 01.00'de sınır hattında bulundukları 

gerekçesiyle özel harekat polisleri tarafından göz altına alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürülen Kılıç ve beraberindeki 2 kiĢi sorgularının ardından sabaha karĢı 04.00 sularında 

serbest bırakıldı.  (18.08.2013 / ANF) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde ve ilceye bağlı Yükarı Güveç (Xurekanaseri) köyünde, 14 

Ağustos'ta polisler tarafından 15 ayrı adrese yönelik olarak yapılan baskınlarda gözaltına 

alınan 9 kiĢiden 7'si savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ġsimleri 

öğrenilemeyen 7 kiĢi "Örgüt adına eylem yapmak" ve "Kamu düzenini bozmak" iddiasıyla 

tutuklanarak, Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (18.08.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde bulunan Moda Mahallesi'nde 16 Ağustos‟ta akĢam 

saatlerinde ġemdinli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alınan Fırat 

Dağıtım çalıĢanı Uygar Arslan ve ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne 

gönderildi. (18.08.2013 / DĠHA / ANF) 

 

*Roboski katliamından sağ kurtulan Servet Encü isimli yurttaĢ, ġırnak‟a bağlı Uludere ilçesi 

ile Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü arasında bulunan askeri kontrol noktasında kimlik 

kontrolünden geçirildiği sırada, araması olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Askerler tarafından 

gözaltına alınan Encü, Uludere Askeri Karakolu'na götürüldü. (19.08.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da Ekinciler Caddesi üzerinde yer alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Pasaport, 

Trafik, Ruhsat, Yabancılar ġubesi önünde, ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir yurttaĢ 

polisler tarafından darp edilerek, gözaltına alındı. (19.08.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Emrah Bozkurt  ve Bari Mamu isimli gençler, belediyeye ait 

su kulesi civarında çalıĢırken, polisler tarafından gözaltına alındı. Gençlerin ilçede yapılan 

protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenilirken, Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (20.08.2013 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 
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*Hakkari'de (Colemerg) Erhan ġahin isimli yurttaĢ ehliyetini almak için gittiği Hakkari Ġl 

Emniyet Müdürlüğü'nde gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (21.08.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Özcan Doğan adlı bir genç polisler tarafından gözaltına alındı. 

Ġlçede yapılan bir yürüyüĢe katıldığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilirken, Doğan‟ın 

Dargeçit Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (21.08.2013 / DĠHA) 

 

*Ağrı'da, BDP Gençlik Meclisi çalıĢanı Taner Arslan ve Ġsmail KarakuĢ isimli yurttaĢlar 

gözaltına alındı. Arslan ve KarakuĢ haklarında "gizli tanık beyanları" olduğu iddiasıyla 

çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Arslan ve 

KarakuĢ, Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (22.08.2013 / DĠHA / ANF) 

 

*1997 yılında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG militanı Karker Kici kod isimli Burhan 

Zırığ için ġırnak‟ın Cizre ilçesi Konak mahallesinde kurulan taziye çadırı, polisler tarafından 

akrep tipi zırhlı araçlarla basıldı. Baskın sırasında, taziye dileklerinde bulunmak için çadırda 

bulunan yurttaĢlara gaz bombası ile saldırarak dağıtan polisler, ardından HPG militanı 

Zırığ‟ın kardeĢi  Bahattin Zırığ'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Zırığ, Cizre Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (22.08.2013 / ANF / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde 21 Ağustos‟ta, ilçede meydana gelen toplumsal olaylara 

katıldıkları gerekçesiyle gözaltına R.K. (16), K.C. (16), Ö.D. (16) ve A.V.Ö. (17) isimli 

çocuklar, Dargeçit Adliyesi'nde savcılıkça sorgulamanın ardından tutuklama istemiyle nöbetçi 

hakimliğe sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede A.V.Ö. (17) ve K.C. (16) isimli çocuklar 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, R.K. (16) ve Ö.D. (16) isimli çocuklar ise 

"Örgüte üye olmak" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet 

etmek" iddiasıyla tutuklandı. (23.08.2013 / Ozgur-gundem.com / Zaman.com.tr) 

 

*Urfa'da BDP Gençlik Meclisi öncülüğünde gerçekleĢen yürüyüĢe katılmak amacıyla 

Suruç'tan kent merkezine gelmek için yola çıkan 9 genç, kent giriĢinde durduruldukları 

polislerce gözaltına alındıktan sonra Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bulundukları 

araçta PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posteri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 9 genç, 

emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (24.08.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Van'dan Varto'ya seyahat eden Mehmet Kılıç isimli yurttaĢ, Varto Abdurahman PaĢa 

Köprüsü'nde kurulan jandarma arama noktasında gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı MuĢ 

Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 2009 yılında Varto'da Newroz kutlamaları 

sırasında slogan attığı gerekçesiyle hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın duruĢmaya gitmeme nedeni ile tutuklandığı 

öğrenil Kılıç, MuĢ E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (26.08.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'da konteyner kentlerde yaĢanan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla çok 

sayıda depremzede tarafından baĢlatılan süresiz açlık grevi eylemini engellemeye çalıĢan 

polisler ile depremzedeler arasında gerginlik yaĢandı. Gerginliğin ardından polis, haber takibi 

yapan DĠHA Muhabiri Mehmet Dursun ve HDP Ġl Örgütü yöneticilerinin de aralarında 

bulunduğu 9 kiĢiyi gözaltına aldı. (27.08.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

* Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde, TEM polislerince ev ve iĢyerlerine baskın düzenlendi. 

Düzenlenen baskınlarda Fatih KeleĢ, Emin Dağgezen, Haluk ġahin, Hacı ġahin, Sabri Döner 

ve Mehmet Döner isimli yurttaĢlar gözaltına alınarak, Van Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü öğrenildi. (31.08.2013 / ANF) 
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*ġırnak ile Uludere'nin Roboski köyü arasında yolcu taĢımacılığı yapan ve aynı zamanda 

Roboski'de katledilen ġervan Encü'nün babası olan ġemsettin Encü'nün aracı, sivil polisler 

tarafından kent çıkıĢında durduruldu. YaklaĢık 4 saat bekletilen araçtan yolcular indirilirken 

arabanın içerisinde arama yapıldı. Encü, aramanın ardından köy bakkalına götürmek için 

aldığı 20 çift mekap ayakkabı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. (31.08.2013 / DĠHA) 

 

*Dicle Haber Ajansı'nın (DĠHA) Uludere Muhabiri Cüneyt Hacıoğlu, polisler tarafından 

evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hacıoğlu, Uludere Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (31.08.2013 / ANF / DĠHA / Evrensel.net / Etha.com.tr) 
 

*Van'da kutlanan 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü mitingi sonrası, merkeze bağlı Hacıbekir 

(Xaçort) Mahallesi'nde polisin müdahalesi gerçekleĢti. Müdahalesine sırasında 9 çocuğun 

gözaltına alındığı öğrenildi. (02.09.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Uludere ilçesinde 31 Ağustos‟ta evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan Dicle 

Haber Ajansı'nın (DĠHA) Uludere Muhabiri Cüneyt Hacıoğlu, Uludere Adliyesi'ne sevk 

edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Hacıoğlu, tutuklanma talebiyle hakimliğe gönderildi. 

Hacıoğlu, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. (02.09.2013 / ANF / DĠHA / Evrensel.net 

/ Etha.com.tr) 

 

*Van‟ın Özalp ve Saray ilçelerinde 31 Ağustos‟ta ev ve iĢyerlerine yapılan baskınlarda 

gözaltına alınan 6 kiĢiden Fatih KeleĢ, Emin Dağgezen, Haluk ġahin, Hacı ġahin ve Mehmet 

Döner adlı yurttaĢlar çıkarıldıkları Van Adliyesi'nde, mahkeme tarafından "örgüt üyesi" 

oldukları iddiasıyla tutuklandı. YurttaĢlar tutuklanmalarının ardından, Van F Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildi. (03.09.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde sabah erken saatlerde çok sayıda eve polisler 

tarafından baskın yapıldı. Mardin merkezden getirtilen çok sayıda özel harekat polisinin de 

katıldığı baskınlarda, Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından yürütülen ve "15 Ağustos 

kutlamaları" ile ilgili olduğu öğrenilen soruĢturma çerçevesinde düzenlenen ev baskınlarında, 

12 kiĢi gözaltına alındı. (04.09.2013 / ANF / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Kapatılan DTP Erzurum eski Ġl BaĢkanı Bedri Fırat hakkında yerel mahkemenin verdiği 10 

ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na çağrılan Fırat, 

tutuklanarak Erzurum Açık Cezaevi'ne gönderildi. (05.09.2013/DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin Depin Polis Noktası'nda Egit Bor ve Hakan Bor adlı iki genç polisler tarafından 

gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen iki genç, Hakkari Emniyet Müdürlüğü‟ne 

götürüldü. (07.09.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt'in Doğan Mahallesi'nde ikamet eden Siirt Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) 

çalıĢanı Dilber Özbey, 6 Eylül‟de evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Siirt 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özbey, emniyetteki iĢlemlerinin tamamlanması ardından 

adliyeye sevk edildi. Savcılık iĢlemlerinin ardından "örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla 

tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Özbey, aynı gerekçe ile tutuklanarak 

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (07.09.2013 / Ozgur-gundem.com / 

Siirttenote.com) 

 

*Van'ın Özalp (Qelqeli) ilçesinde Teyfik Turan isimli yurttaĢ, 6 Eylül‟de TEM polisleri 

tarafından Özalp Sanayi Sitesi'nde bulunduğu esnada gözaltına alındı. Gözaltı sebebi 

öğrenilemeyen Turan'ın Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çıkarıldığı savcılıkta 

tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Turan, nöbetçi mahkeme tarafından 

"örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutukladı. (09.09.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
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*Batman'ın Kozluk ilçesinde BDP'li belediye meclis üyesi Nuran Altan, bu sabah ifadesi 

olduğu gerekçesiyle çağırıldığı Kozluk Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Emniyetteki 

iĢlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kozluk Devlet Hastanesi'ne götürülen Altan, daha 

sonra serbest bırakıldı. (10.09.2013 / ANF / jinha.com.tr) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde BDP ilçe yöneticisi Salih Oğuz, çarĢı merkezinde gezerken polisler 

tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Oğuz'un Urfa Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (10.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde sabah saatlerinde özel harekat ve TEM polisleri 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında Seyvan Kurt, Piroze Olğan ile çocukları M.O. (16) ve 

EĢref Olğan gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni öğrenilmezken, gözaltına alınanlar Van 

Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (11.09.2013 / DĠHA / ĠHA / Evrensel.net) 

 

*Van'ın Özalp (Qelqeli) ilçesinde, Emin ġahin isimli yurttaĢ, TEM polisleri tarafından 

gözaltına alındı. ġahin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hangi gerekçe ile gözaltına 

alındığı öğrenilemedi. (12.09.2013 / DĠHA) 

 

*Van‟da kent merkezinde bulunan MaraĢ Caddesi‟nde Seyhan Kurt isimli genç sivil polisler 

tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kurt‟un Van Emniyet 

Müdürlüğü‟ne götürüldü. (12.09.2013 / Yeniozgurpolitika.eu) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi‟nde 11 Eylül‟de, Ersin Kırkağaç isimli bir genç gözaltına 

alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kırkağaç, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından dün gece Van Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık 

tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kırkağaç, "Örgüt adına eylem 

yapmak" ve "Kamu düzenini bozmak" iddialarıyla tutuklanarak, Van F Tipi Cezaevi'ne 

gönderildi. (13.09.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve özel harekat timlerinin katılımıyla kentin 

birçok mahallesinde 13 Eylül‟de gece saatlerinde eĢ zamanlı ev baskınları düzenlendi. Polis 

baskınlarında, Metin Adıyaman (23), Ziya Demir (23), Mahser Didin (23), Ġmdat Özer (26), 

Mesut Tek (18), Serhat Bor (18), Ercan AkıĢ (21), DeĢvan Aslan (23) ve R.A (17), M.Ö (16), 

Y.Ö. (15) isimli çocuklar gözaltına alındı. Gözaltı operasyonun hangi gerekçe ile yapıldığı 

öğrenilemezken, gözaltına alınan 11 kiĢi Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Van'da 

ise bir kiĢi daha gözaltına alındığı öğrenildi.  (14.09.2013 / Haberturk.com / 

Hurriyet.com.tr / Yenisafak.com.tr) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Eylül'de gözaltına alınan Nurullah Doğan adlı yurttaĢ, 

Nusaybin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından sabah saatlerinde savcılığa 

sevk edildi. Savcılık, Doğan'ın ifadesini aldıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi 

mahkemeye sevk etti. Mahkemede ifadesi alınan Doğan, "patlayıcı bulundurduğu" iddiasıyla 

tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (14.09.2013 / Ozgur-gundem.com 

/ Yeniozgurpolitika.eu) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde gençler tarafından "anadilde eğitim" talebiyle 

gösteri düzenlendi. Gösteri düzenleyen gençlere, polis tazyikli su ile müdahale etti. 

Gençlerinde müdahaleye karĢılık vermesi ile karĢılıklı yaĢanan çatıĢma sırasında, Ö.Akın ve 

ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö. Akın isimli gencin annesi 

Halime Akın, polise tepki göstermesi üzerine, polis Akın'a tazyikli su sıkarak karĢılık verdi. 

Sıkılan gazlı sudan etkilenen ve baygınlık geçiren Akın, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 

http://yenisafak.com.tr/
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Ö. Akın ve ismi öğrenilemeyen diğer gencin, 2 Nisan Polis Karakolu'na götürüldüğü 

öğrenildi. (16.09.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Hakkari'de 14 Eylül'de sivil polis ve özel harekat timlerinin katılımıyla evlere yapılan 

baskınlarında aralarından çocuklarında olduğu 11 kiĢi, Van'da ise bir kiĢi gözaltına alındı. 

Savcılığa çıkarılan ve ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 12 kiĢiden 

M.Ö. (16), Y.Ö. (15) isimli çocuklar ile Ġmdat Özer ve Mesut Tek isimli yurttaĢlar "Toplantı 

ve gösteri yürüyüĢleri kanuna muhalefet etme" ve "Kamu malına zarar verme" iddiasıyla 

tutuklandı. Çocuklar Hakkari Kapalı Cezaevine, Özer ve Tek isimli yurttaĢlar ise Van F Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (18.09.2013 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Urfa‟nın Ceylanpınar'da 18 Eylül‟de akĢam saat 23.00'de Ġstasyon Caddesi'nde seyir halinde 

olan bir aracın içindeki 4 kiĢi, polisler tarafından araç durdurularak gözaltına alındı. Gözaltına 

alınanların Ali Dayan isimli Ceylanpınarlı bir yurttaĢ ve Rojava'dan gelen 3 kiĢi olduğu 

öğrenildi. Urfa Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındıkları belirtilen 4 kiĢi 

ifadeleri alınmak üzere Ceylanpınar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, içinde 

bulundukları arabaya da polislerce el konuldu. SoruĢturmada "gizlilik kararı" olduğu 

öğrenildi. (19.09.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Zeynel Abidin Mahallesi'nde ikamet eden ġehmus 

Deniz isimli yurttaĢ, 17 Eylül‟de evine gelen sivil polisler tarafından "ifaden var" denilerek 

gözaltına alındı. Deniz'in, Mardin Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.  

(19.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'da 20 Eylül günü Ofis Semti Ekinciler Caddesi'nde polisler tarafından gözaltına 

alınan ve 3 gün boyunca Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan TUHAD-FED Örgütlenme Sekreteri 

Fatma Gökhan ve ġahin Kalçık isimli yurttaĢ, iĢlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. 

Kalçık, savcılıktaki iĢlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Gökhan tutuklanma talebiyle 

nöbetçi mahkemeye gönderildi. Hakkında tutuklanma kararı verilen Gökhan'ın Diyarbakır E 

Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi. (23.09.2013 / ANF / DĠHA) 
 

*Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) DÜÖ-DER‟e üye öğrencilerin Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi önünde kurdukları standtta, Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin bulunması 

gerekçe gösterilerek polisler tarafından müdahale edilmek istendiği öğrenildi. Müdahale 

giriĢimi sırasında Vakkas Korkmaz, Esra Yakar, Cevat Dinçer ve Mahmut Ġnanç isimli 

öğrencilerin gözaltına alındığı öğrenildi. (25.09.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 18 siyasi tutsağın firar ettiği olayla ilgileri olduğu 

gerekçesiyle, Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı Alper Aksoy ve Vedat Bozan adlı yurttaĢlar, 

polisler tarafından kent merkezinde bulundukları sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki 

kiĢinin Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (25.09.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*BDP ġırnak Ġl Yöneticisi Abdulaziz Ġdin'in kent merkezindeki evine 25 Eylül‟de gece saat 

02.00'de, ġırnak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekât polisleri tarafından baskın 

düzenlendi. Baskında Ġdin'in oğlu 17 yaĢındaki S.Ġ. gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 

öğrenilmeyen S.Ġ. ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.  (26.09.2013 / ANF 

/ Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyünde ikamet eden Nazım Yiğit adlı yurttaĢ 

"KCK" davası kapsamında arandığı iddiasıyla 25 Eylül‟de akĢam saatlerinde Depin arama 

noktasında gözaltına alındı. (26.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 
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*ġırnak-Cizre karayolunda 25 Eylül‟de akĢam saatlerinde polislerce durdurulan bir araçta 

bulunan, Nizar Çömlekçi ve isimleri öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 

kiĢi, ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (26.09.2013 / ANF / Evrensel.net) 

 

*Siirt Fıstık ve Doğa Ġle BuluĢma Festivali etkinlikleri kapsamında, açılıĢı yapılacak olan Siirt 

Belediyesi Celaled Êli Bedirxan Kütüphanesi'ne kitap getiren Aram Yayıncılık çalıĢanı iki 

kiĢinin içinde bulunduğu araç kent merkezinde durduruldu. Aram Yayıncılık çalıĢanı iki kiĢi 

gözaltına alırken, araçtaki kitapların da Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

(26.09.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 
 

*Van'ın Bahçesaray ilçesinde, BDP yöneticilerinden Hanım Hazır, Medeni Daler, Fatih 

Orhan, Cevat Yalvaç, Ehdinur Erdir ve Muhtesun Yalvaç'ın evlerine jandarma ekipleri 

tarafından baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan 6 BDP‟li yönetici jandarma 

karakoluna götürüldü. (26.09.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

   

*Dersim'in Pertek ilçe merkezinde, yapılması planlanan basın açıklamasına çağrıda bulunmak 

amacıyla bildiri dağıtan Aykut Fındık, Umut Asma ve Murat Ergen gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 3 BDP üyesi Pertek Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (26.09.2013 / 

ANF / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Bingöl M Tipi Cezaevi'nde 25 Eylül‟de tünel kazarak cezaevinden firar eden Ozan Alpkaya, 

Baran Günana, Selami Kızıl, Diren YaĢa,Veli TaĢkıran, ġeref Gülen,Ahmet Oyunlu, Ramazan 

Benice, Rıdvan Ġpek, Ali Nergis, Devrim Kavak, Diyar Kaydu,Ekrem TaĢ, Hüseyin Barsak, 

Ġbrahim Engin, Emrah Ubiç, Cemil Doster, Osman Kılıç isimli 18 PKK militanının 17‟si, 

sabah saatlerinde yapılan askeri operasyonla merkeze bağlı Ortaçanak (Kanyan) köyünde 

yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Ekrem TaĢ adlı PKK militanının yakalanması için 

bölgede hava destekli operasyonlar sürdüğü kaydedildi. (26.09.2013 / Cnnturk.com /  

Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr / Sabah.com.tr) 

 

*Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 18 siyasi tutsağın firar ettiği olayla ilgileri olduğu 

gerekçesiyle, 25 Eylül‟de Bingöl kent merkezinde gözaltına alınan MEYA-DER Karlıova 

Temsilcisi Alper Aksoy ile Vedat Bozan isimli yurttaĢ, savcılık iĢlemlerinin ardından 

tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Bozan ve 

Aksoy, “örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

götürüldü. (26.09.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy semtinde gözaltına alınan ve aralarında 

çocukların da bulunduğu 5 kiĢi mahkemeye sevk edildi. “Patlayıcı madde bulundurdukları” 

iddiası ile haklarında iĢlem yapılan Z.ġ. (15), H.G. (17) ve isimleri öğrenilemeyen 3 kiĢi daha 

çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Diyarbakır D Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi.  

(01.10.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa‟nın Ceylanpınar Ġlçesi ile Rojava‟nın Serêkaniyê kenti arasında kalan sınır bölgesinde 

Ġsmail IĢık ve isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaĢın gözaltına alındığı öğrenildi. 3 kiĢinin Urfa Ġl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (02.10.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından baĢlatılan bir soruĢturma için Diyarbakır 

Adliyesi'ne giden BDP Diyarbakır Ġl EĢ BaĢkanı Zübeyde Zümrüt, ifadesinin karakolda 

alınacağı belirtilerek ÇarĢı Polis Karakolu'nda yönlendirildi. ÇarĢı Polis Karakolu'na giden 

Zümrüt, gerekçesi henüz öğrenilemeyen bir nedenle burada gözaltına alındı. (02.10.2013 / 

DĠHA / ANF / ĠHA) 

 

http://www.milliyet.com.tr/kizil/
http://www.milliyet.com.tr/diren/
http://www.milliyet.com.tr/veli/
http://www.milliyet.com.tr/gulen/
http://www.milliyet.com.tr/ridvan/
http://www.milliyet.com.tr/ipek/
http://www.milliyet.com.tr/engin/
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*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Örenburç (Setmanis) köyünde ikamet eden Deniz ġenkal (40) 

isimli yurttaĢ, dün sabah saatlerinde Özalp merkezde TEM polislerince gözaltına alındı. Van 

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ġenkal'ın gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi.  

(03.10.2013 / DĠHA) 

 

*Bingöl Üniversitesi öğrencisi Erol Sarı, 3 Ekim‟de öğlen saatlerinde derse girmek için gittiği 

üniversitede gözaltına alındı. Sarı‟nın, 2011 yılında hakkında açılan bir davada tutuklama 

kararı çıktığı gerekçesiyle Bingöl Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldüğü öğrenildi. 

(04.10.2013 / DĠHA) 
 

*ġırnak merkeze bağlı Balveren (Gundikemele) beldesinde, BDP Belde BaĢkanı Osman 

Sidar'ın evine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında, evde yapılan aramanın ardından 

gözaltına alınan Sidar, ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (04.10.2013 / DĠHA / 

Etha.com.tr) 

 

*Diyarbakır‟da, Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) öncülüğünde 

Diyarbakır‟ın Lice Ġlçesine yapılmak istenen gezi için yola çıkan öğrenciler, Silvan 

karayolunda polis tarafından kurulan arama noktasında durduruldu. Arama noktasında 14 

öğrenci ile haber takibi yapan DĠHA muhabiri Sabriye Duman polisler tarafından gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan öğrenciler ve DĠHA muhabiri Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü.  (05.10.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde Mehmet Emin Kızılkaya isimli yurttaĢ, Rojavalı 4 yurttaĢ ile 

birlikte gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen 

soruĢturma kapsamında, Kızılkaya ve 4 Rojavalı yurttaĢın KCK'ye üye olmak iddiasıyla 

gözaltına alındığı belirtildi. (05.10.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın merkeze bağlı Yeni ve Akköprü mahallelerinde, özel harekat timleri ile polis 

tarafından YÖDER üyesi öğrencilerin kaldığı evlere baskınlar düzenlendi. Yapılan 

baskınlarda, Yusuf Emir Büküm, Mazlum Altınok, Berivan Aksu, Melek Bozkaya, Sedat 

Yıkın, Cüneyt Ġlgün, ve ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

(07.10.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟da bulunan Dicle Üniversitesi'nde, öğlen saatlerinde üniversite yurdunda yaĢanan 

taciz olayını protesto eden etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢün ardından, fakülteden çıkan 

öğrencileri kamera ile kayıt altına alan polislere tepki gösteren Ġlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf 

öğrencisi Bünyamin Kurtay'ın gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan Kurtay'ın Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (07.10.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman'da, BDP Gençlik Meclisi üyesi Ferhat Temel, akĢam saatlerinde evine giderken 

Dörtyol civarında polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltının gerekçesi öğrenilemezken, 

Temel'in Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (09.10.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılıĢının yıldönümüne iliĢkin 

Bağlar ilçesi Dörtyol KavĢağı'nda düzenlenmek istenen yürüyüĢe müdahale ile baĢlayan 

olaylar akĢam saatlerine kadar devam ederken, olaylarda Bağlar Dörtyol civarında biri çocuk 

2 kiĢi, KoĢuyolu Parkı yakınlarında ise biri çocuk 5 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 

Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (09.10.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari kent merkezinde 14 Eylül'de evine yapılan polis baskınında, evde bulunmadığı için 

gözaltına alınmayan Ġslam Balıkesir isimli yurttaĢın, 8 Ekim‟de Depin polis kontrol 

noktasında gözaltına alındığı öğrenildi. (10.10.2013 / Ozgur-gundem.com) 
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*Van'ın Yenimahalle ve Akköprü mahallelerinde 7 Ekim‟de evlere yapılan polis baskınlarıyla 

gözaltına alınan YÖDER üyesi 7 üniversite öğrencisi 9 Ekim‟de Van Adliyesi‟ne sevk edildi. 

Savcılık iĢlemlerinin ardından tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edilen öğrenciler; 

Yusuf Emir Büküm, Mazlum Altınok, Berivan Aksu, Melek Bozkaya, Sedat Yıkın, Cüneyt 

Ġlgün ve Erhan Alagöz "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. (10.10.2013 / DĠHA / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman'da 9 Ekim‟de gözaltına alınan 15 yaĢındaki F.T., Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki 

ifade iĢlemlerinin ardından Batman Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi 

alındıktan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen F.T, "Örgüte üye olmak" 

iddiasıyla tutuklandı. (10.10.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır YeniĢehir ilçesi Selahattin Eyubi Anadolu Lisesi'ndeki kadınlar tuvaletinde 9 

Ekim'de meydana gelen patlamayla ilgileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.Ü, R.G, F.A 

ve H.Ö. 10 Ekim‟de Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından Adliyesi'ye sevk edildi. 

Savcılıktaki ifade iĢlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 

öğrenci hakkında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ve "Tehlikeli 

madde bulundurmak" iddialarıyla tutuklama kararı verildi. Öğrencilerin avukatı Erhan Ülkü, 

öğrencilerin dosyalarında somut bir delilin bulunmadığını, fiziki takip ve kamera kayıtları 

olmamasına rağmen tutuklama kararı verildiğini kaydetti. (11.10.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde özel harekât timleri ve sivil polisler, 11 Ekim‟de Cudi ve Nur 

mahallelerinde birçok eve baskın düzenleyerek, Mehmet Emin Göçer (23), Beraat Özdemir 

(18), Ömer Bağdur (18), M.E.A. (16), H.E. (17) isimli yurttaĢları gözaltına aldı. Baskınlarda 

hangi gerekçeyle gözaltına alındıkları öğrenilemeyen 2‟si çocuk 5 yurttaĢın Cizre Ġlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (12.10.2013 / DĠHA) 

 

*Mardin ve Dargeçit Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından Dargeçit ilçesinde bu 

sabah saat 05.00 sıralarında 3 eve baskın gerçekleĢtirildi. Akrep tipi zırhlı araçlarla yapılan 

baskınlarda Hasan Acar, M. ġirin Aslan ve YaĢar Aslan'ın evleri, polisler tarafından didik 

didik arandı. Yapılan operasyonda M. ġirin Aslan gözaltına alınırken, Acar ve Aslan'ın evde 

bulunamaması nedeniyle gözaltına alınamadıkları öğrenildi. Gözaltına alınan M. ġirin 

Aslan'ın Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (13.10.2013 / DĠHA /  

Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde önceki gün çok sayıda polisin Cudi ve Nuh mahallerinde 

gerçekleĢtirdiği ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kiĢiden 2'si tutuklanarak, cezaevine 

gönderildi. Gözaltına alınanlar, emniyete alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. 

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 3 kiĢi serbest bırakılırken, tutuklama kararı ile 

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen M. Emin Göçer ve Beraat Özdemir adlı yurttaĢlar, 

"yasadıĢı eyleme katıldıkları" iddiasıyla tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne 

gönderildi. (14.10.2013 / DĠHA) 

 

*16 Ekim‟de Siirt‟in Pervari ilçesinden, Siirt kent merkezine seyir halinde olan ve Musa 

Kurhan, Sabri Bark, Abdullah Nas ve Ahmet Nas isimli yurttaĢların içinde bulunduğu araç, 

Siirt giriĢinde kurulan arama noktasında durduruldu. Araç ve üst araması yapıldıktan sonra 

GBT kontrolü de yapan polisler, 4 yurttaĢı gözaltına alarak Siirt Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürdü. 4 yurttaĢın gözaltına alındıktan sonra evlerine baskın yapıldığı, Mehmet Kaçar ile 

Veysi Çalkın isimli yurttaĢların gözaltına alındığı öğrenildi. 17 Ekimde Savcılığa sevk edilen 

ve Savcılıkta ifadeleri alınan 6 yurttaĢ, "örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklanma 

talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 6 kiĢiden Mehmet 

Kaçar ve Ahmet Nas tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Musa Kurhan, Sabri 

Bark, Abdullah Nas ve Veysi Çalkın "örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklandı. 
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Tutuklananlar Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  (17.10.2013 / ANF /  Ozgur-

gundem.com) 

 

*MuĢ'ta tutuklu bulunan ağabeyi Murat Ertunç'u ziyaret etmek için Hakkari'den MuĢ E Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gelen Recep Ertunç isimli yurttaĢ, hakkında daha önce açılan bir davadan 

dolayı tutuklanma kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. 

Tutuklanan Ertunç, MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (17.10.2013 / DĠHA) 

 

* ġırnak'ın Ġdil ilçesinde, 1997 yılında Bitlis‟te çıkan çatıĢmada 28 arkadaĢıyla birlikte 

yaĢamını yitiren PKK militanı Yılmaz Geçer için kurulan taziye çadırına polisler, havaya ateĢ 

açarak müdahalede bulundu. Müdahale üzerine, taziye çadırında bulunan yurttaĢlar ile polisler 

arasında gerginlik yaĢandı. YaĢanan gerginliğin ardından polisler, taziye çadırının kurulması 

ile ilgili ifadesini alacakları gerekçesiyle PKK militanı Geçer'in babası Fizan Geçer'i Ġlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. (18.10.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*BDP Silvan eski Ġlçe BaĢkanı Abdullah Eflatun, Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesi Ġplik 

Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan polis baskını ile, "KCK Ana davası kapsamında 

yargılandığı ve kesinleĢmiĢ cezası olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı. Baskın sırasında 

polislerin Eflatun'u darp ettiği iddia edildi. (22.10.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ta 20 Ekim tarihinde gece geç saatlerde Özel harekât timleri ile sivil polislerin 

katılımıyla YeĢilyurt, Bahçelievler ve Yeni mahalleleri baĢta olmak üzere birçok mahallede eĢ 

zamanlı olarak ev baskınları gerçekleĢtirildi. Baskınlarda Kerem Sümbül, Serkan Sümbül, 

Ebubekir Bayar, Ebubekir Çevik, Sipan Külter, Agit Nas, Özgür TaĢar, Mehmet Adıgüzel, 

Ramazan Atak ve adı öğrenilemeyen 6 kiĢi ile birlikte toplam 16 kiĢi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanların ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (22.10.2013 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*ġırnak'ın BeytüĢĢebap Belediyesi meclis üyesi Özgür UlaĢ, ġırnak giriĢinde polisler 

tarafından durdurularak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen UlaĢ'ın, ġırnak 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (23.10.2013 / DĠHA) 

 

*Van'dan Iğdır‟a seyahat etmekte olan BDP ErciĢ Ġlçe Örgütü üyesi Metin Tokay, BDP Köy 

Komisyonu üyesi Tekin Hezer ve BDP Gençlik Meclisi çalıĢanı Harun Yıldız adlı yurttaĢlar, 

Van‟ın Muradiye ilçesinde polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. (23.10.2013 / 

DĠHA / Baskalenews.com) 

 

*BDP BeytüĢĢebap Ġlçe EĢ BaĢkanı Vahide Erdem ve kardeĢi Ġbrahim Erdem Cizre'de parkta 

oturdukları sırada sivil polisler tarafından ifadeleri olduğu gerekçesi ile gözaltına alınarak 

Cizre Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. Ġbrahim Erdem bir süre sonra serbest bırakılırken, 

BDP BeytüĢĢebap Ġlçe BaĢkanı Vahide Erdem ifadesinin ġırnak Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nde 

alınacağı söylenerek, ġırnak‟a götürüldü. (24.10.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ta 22 Ekim‟de polisler tarafından gerçekleĢtirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 16 

kiĢiden 2'si emniyetteki ifade iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 23 Ekim‟de sevk 

edildikleri savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 14 kiĢiden 6‟sı serbest bırakılırken, 8 kiĢi ise 

tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Ramazan Atak, 

Rahmet Bayar, Ebubekir Çelik, Mehmet Adıgüzel, Kerem Sümbül, Mehmet Mağrur, Ali 

Ürper ve Ġsmail Akça adlı gençler "yasadıĢı gösteriye katıldıkları" iddiasıyla tutuklandı.  

(24.10.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hangedik (Xecihatun) köyüne sabah erken saatlerde askerler 

tarafından baskın düzenlenerek, köy sakinlerinden Abdullah Saçak, ġerif Saçak, Nadir Saçak, 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 188 

Metin Saçak, Nihat Saçak ve ġemsettin Saçak'ın evleri arandı. Köylüler askerlerin evleri 

arama izinlerinin olmadığını belirterek, kendilerine evlerin neden arandığı konusunda hiçbir 

bilgi verilmediğini belirtti. (25.10.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Savur ilçesinin Kırkdirek köyünde Mehmet Salih Filiz'in evine askerler tarafından 

baskın düzenlendi. Özel Harekat Timleri'nin de katıldığı baskında ev didik didik aranırken, 

evdeki eĢyalar da dağıtıldı. Evdeki aramalar sonrasında Mehmet Salih Filiz, kardeĢleri 

Abdullah ve Mehmet Filiz ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Savur Ġlçe 

Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (25.10.2013 / DĠHA) 

 

*23 Ekim‟de ġırnak‟ın BeytüĢĢebap Ġlçesinde gözaltına alınan BeytüĢĢebap Belediyesi'nin 

BDP'li meclis üyesi Özgür UlaĢ ile 24 Ekim‟de ġırnak'ın Cizre ilçesinde gözaltına alınan BDP 

BeytüĢĢebap Ġlçe EĢ BaĢkanı Vahide Erdem 25 Ekim‟de getirildikleri Diyarbakır Adliyesi'nde 

alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Mahkemeye sevk 

edilen Erdem serbest bırakılırken, UlaĢ ise "Örgüte yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla 

tutuklandı. (26.10.2013 / DĠHA) 

 

* ġırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında özel harekât timlerinin ve sivil polislerin de bulunduğu 

çok sayıda polisin katılımıyla Cudi ve Nur mahallelerinde yapılan ev baskınlarında 3'ü çocuk 

olmak üzere toplam 9 kiĢi gözaltına alındı. Baskınlarında "YDG-H üyesi oldukları" iddiasıyla 

gözaltına alınanlardan birinin ismi öğrenilemezken, diğer 8 kiĢinin ismi Ģöyle; Ġzzettin Acet 

(19), Ali Gerdan (19), Kemal Kar (19), Serhat Bayık (19), Serbest Ekeren (19), Mahsum 

Kurami (18), F.Y. (15) ve H.E. (17).  (29.10.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 29 Ekim günü Diyarbakır TMK 10. Madde ile yetkili Cumhuriyet 

Savcılığı'nın talimatı ile düzenlenen ev baskınlarında "YDG-H üyesi oldukları" iddiasıyla 

gözaltına alınan 9 kiĢiden 6'sı ġırnak Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının ardından 

Diyarbakır'a sevk edilmiĢti. YaĢları 18'den küçük olan 3 kiĢi ise Cizre Emniyet 

Müdürlüğü'nde tutulduğu belirtilmiĢti. Gizlilik kararı olduğu belirtilen soruĢturma dosyası 

kapsamında Diyarbakır Adliyesi'ne getirilen 6 kiĢinin 5'i tutuklandı. YaĢları 18'den küçük 

olan 3 kiĢi ise, Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlandıktan sonra savcılığa 

çıkarıldı. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 kiĢiden 2'si tutuklandı. Cizre'de 

yapılan operasyon kapsamında toplamda 7 kiĢi tutuklanmıĢ oldu. (31.10.2013 / DĠHA) 

 

*01.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ġeyhmus Gündüz Ģu beyanlarda 

bulundu; 31.10.2013 günü saat 16.00 gibi evimiz 4 sivil polis tarafından devamlı izleniyordu. 

Taciz ediliyorduk. Saat 22.00 civarında da evimizi bastılar. Arama iznini gösterip, evi 

bastılar. Ne için geldiklerini söylemediler. Ġhbar olduğunu söylediler. Evin her tarafı didik 

didik arandı. Daha sonra evden ayrıldılar. BaĢıma bir Ģeylerin gelmesinden kaygı 

duyuyorum. (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*Hakkari kent merkezinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, kentteki toplumsal 

olaylara katıldıkları iddiasıyla Mazlum Kurt, Naim Timur, Ferhat Ertunç, Serhat Durak, 

Harun Demir, Rojhat Demir, Ercan Ġhtiyatoğlu isimli yurttaĢların yanı sıra, D.A. (15) ve B.T. 

(17) isimli çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 yurttaĢın, Hakkari Emniyet 

Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (01.11.2013 / DHA 

/ Haberturk.com) 

 

*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde, Ceylanpınar Belediye Meclis üyesi Abdulhalim Dayan, 

"Polise mukavemet etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. (01.11.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*07.11.2013 tarihinde Siirt‟in ġirvan Ġlçesi Emniyet Müdürlüğü‟ne molotofkokteyli saldırı 

düzenledikleri iddiasıyla 7 kiĢi gözaltına alındı. Emniyet‟te ki iĢlemlerin tamamlanması 
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ardından Adliyeye sevk edilen 7 kiĢiden, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Y.S. isimli 

bir çocuk tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*Siirt, Diyarbakır ve Batman'da 1 Kasım‟da gerçekleĢtirilen baskınlarda "KCK Kent 

Mahkemesi kurmak" iddiasıyla gözaltına alınan 7 kiĢi Siirt Emniyet Müdürlüğü'ndeki 

iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından, Diyarbakır Savcılığı'na sevk edildi. BDP Genel 

Merkez çalıĢanları Mahsum Baday, BDP Genel Merkez Siyaset Akademisi Eğitim 

Komisyonu üyesi Kinyas ġimĢek ile BDP üyesi Ahmet Dayanan ve oğlu Cengiz Dayanan 

savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Aram Yayınevi çalıĢanı Hüseyin 

CarüĢ, BDP PM üyesi Mahir BekleviĢ ve BDP Genel Merkez çalıĢanı Sıdık Eren ise, 

tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. BDP'liler çıkarıldıkları mahkemece 

"KCK Kent Mahkemesi kurmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 3 BDP'linin Diyarbakır D 

Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. (03.11.2013 / DĠHA / ANF) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde 1 Kasım‟da, YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla yapılan ev 

baskınlarında gözaltına alınan 15 kiĢiden 9'unun, çıkarıldıkları Silopi Adliyesi'nde ifadelerinin 

alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Nöbetçi 

mahkemede ifadeleri alınan F.T. (16), E.K. (15), A.S. (17), B.K. (17), M.K. (16), ġ.B. (16), 

S.K., R.P. (17) ve Ġ.B. (16), "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Kanununa muhalefet", 

"Polise mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklanarak Midyat Cezaevi'ne gönderildi. (04.11.2013 

/ Haberturk.com) 

 

*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde 1 Kasım‟da, YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 

kiĢiden 6'sı, sevkedildikleri Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıkça alınan ifadelerinin ardından 

tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  Ġsimlerinin Ahmet Kasırga, Kerem 

Tekin, Agit Akyol olduğu öğrenilen yurttaĢlar "Örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla 

tutuklandı. Tutuklanan gençler Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne götürüldü. (05.11.2013 / DĠHA) 

 

*Malatya'da bir eve baskın düzenleyen ve evdeki eĢyaları dağıtan polis, kapıya "Cemal Özbey 

en yakın zamanda Sanayi Polis Merkezi'ne gel" Ģeklinde not bıraktı. (06.11.2013 / ANF / 

DĠHA) 

 

*Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde okuyan Fatih Elmas isimli Kürt öğrenci, 20 kiĢilik bir 

gurubun ırkçı saldırısına uğradı. 20 kiĢilik bir grubun ırkçı saldırısına uğrayan Elmas'ın, 

saldırı sırasında ilçede bulunan Osman Nuri Akın Erkek Öğrenci Yurdu'na sığındı. Olayın 

ardından yurda gelen polisler, saldırıya uğrayan Elmas'ı gözaltına aldı. (06.11.2013 / ANF / 

DĠHA) 

 

*Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköyü (Heretîl) köyünde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla, 9 

Ekim'de Türk askerleri tarafından köy meydanında vurularak katledilen Ġran nüfusuna kayıtlı 

Senar Xalibi (26) için yurttaĢların, Saray Kaymakamlığı'na yürüyerek düzenlediği protesto 

gösterisi nedeniyle, askerler tarafından köylerde bulunan evlere baskın düzenledi. Evlerde 

arama yapan askerler protesto eylemine katıldıkları gerekçesiyle Ersin Pilatin, Abdullah 

Pilatin, Cumhur Pilatin, Süleymen Pilatin, Sinan Pilatin, Tarık Ġzgi, Emrah Ġzgi, Ġbrahim 

EryaĢar, Rıfat Yakın, ġefik Aker, YaĢar Özdemet ve Ġzzettin Bat isimli 12 köylü yurttaĢı 

gözaltına alındı. (06.11.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 5 Kasım‟da gece saatlerinde polis ve özel harekat timleri tarafından 

gerçekleĢen eĢ zamanlı ev baskınında 2'si çocuk 5 kiĢi gözaltına alındı. Cizre Emniyeti'ndeki 

iĢlemlerinin ardından Cizre Adliyesi'ne götürülen ve TMK ile yetkili Cumhuriyet Savcısı 

tarafından ifadeleri alınan M.Ç. (15) isimli çocuk ile Cihat Kılıcı (20), Mustafa AĢkın (22) 

serbest bırakılırken, H.E. (17) isimli çocuk ile Ahmet Nas (19) tutuklama talebi ile nöbetçi 
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hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tarafından ifadeleri alınan H.E. ile Nas "YDG-H üyesi" 

oldukları iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (06.11.2013 / DĠHA) 

 

*Bingöl'de, polisler tarafından üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere eĢ zamanlı baskın 

düzenlendi. Saray Mahallesi baĢta olmak üzere birçok mahallede evlere düzenlenen 

baskınlarda Abdullah ÇeleĢ isimli öğrenci gözaltına alındı. (06.11.2013 / Birgun.net) 

 

*Diyarbakır'dan Nusaybin'e gitmek üzere haber takibi yapmak için yola çıkan ve Diyarbakır 

merkeze bağlı Çarıklı beldesinde durdurulan Gün Tv muhabiri Haci Geçiken, hakkında arama 

kararı olduğu gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı. (07.11.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın BeytüĢĢebap ilçesinden, Nusaybin ilçesindeki duvar inĢaatı protestosuna katılmak 

üzere ġırnak'a giden BDP BeytüĢĢebap Ġlçe EĢ BaĢkanı Vahide Erdem, Uludere ilçesine bağlı 

Habur Jandarma Karakolu'nda yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. (07.11.2013 

/ ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Dersim'in Ovacık ilçesinde polis tarafından birçok adrese düzenlenen eĢ zamanlı baskınlarda 

7 kiĢi gözaltına alındı. Ovacık'ta gözaltına alınan 7 kiĢi Dersim Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürülürken, gözaltı nedeninin 19 Eylül 2012 tarihinde öldürülen Ovacık Cumhuriyet 

BaĢsavcısı Murat Uzun olayına iliĢkin olduğu öğrenildi. (08.11.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'deki Depin polis kontrol noktasında 6 Kasım'da gözaltına alınan Necmettin Ölmez 

isimli yurttaĢ, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk 

edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ölmez, 

nöbetçi mahkeme tarafından, "örgüte yardım ettiği" iddiası ile tutuklanarak Van F Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildi. (09.11.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, sabaha karĢı özel harekat timleri ve TEM ġube 

polisleri tarafından çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskınlarda S. A. (16), Meral Abi (18), 

Sedat AĢkan, Ġdris AĢkan (18), Serhıldan AĢkan, Savda AĢkan, Ozan Seven (18) ile isimleri 

öğrenilemeyen 8 genç ile birlikte toplamda 15 kiĢi gözaltına aldı. (10.11.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Balıkçılar semtinde bulunan Selahattin Eyyübi Bulvarı'nda ismi 

öğrenilemeyen bir genç, polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 

genç, ġehitlik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (10.11.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde YeĢildere, Güngür, KıĢla mahalleleri ile Yukarı Güveç 

(Xurekana Seri) köyüne yapılan ev baskınlarında çok sayıda genç gözaltına alındı. Van 

Yetkili Savcılığı talimatıyla özel hareket timleri tarafından 25 eve yapılan baskınlarda, Nadife 

Ören, Özgür Dayan, Evliya ġedal, Recep Terzioğlu, SavaĢ Özgür, SavaĢ Kemali, YaĢar 

Kırdar, Ġlyas Yürek, Fatih Kutluk, Zafer Kutluk, ġirvan Kutluk, Kevkes Kılıcak, Cihat 

Harmancı, Mazlum Harmancı ve Ümit Macit isimli yurttaĢların gözaltına alındı. Gözaltına 

alınan 15 yurttaĢ, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.11.2013 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Dersim'in Ovacık ilçesinde geçtiğimiz yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu yaĢamını yitiren 

BaĢsavcı Murat Uzun olayına iliĢkin 8 Kasım‟da Ġstanbul ve Ovacık'ta gözaltına alınan 8 

BDP'li, Malatya Adliyesi'nde savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 6 BDP‟li  tutuklama 

talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Nöbetçi mahkeme tarafından ifadeleri alınan 

Kamber Özden, Erdal Özden, UlaĢ Öz, Ġhsan Öz, Ġsmail Demirdöğen, Cihan KekeĢ "Örgüte 

yardım ve yataklı etmek" ve "Örgüt üyesi olmak" suçlamalarıyla tutuklanarak Malatya E Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (12.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

http://birgun.net/
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*Mardin'in Savur ilçesine bağlı Sürgücü beldesinde asker ve özel harekat timleri tarafından 

düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan Süleyman Erkan isimli yurttaĢ, hakkında daha önce 

kesinleĢmiĢ 6 yıl 3 aylık hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Erkan, Savcılık yapılan 

iĢlemler ardından Mardin E Tipi Cezaevi'ne götürüldü. (12.11.2013 / DĠHA) 

 

*Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) Güven Kılıç ve Kadir Zengin isimli 2 öğrenci, üniversite 

kampüsünde TEM polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 2 

öğrencinin Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (12.11.2013 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari ġemdinli ilçesi çıkıĢında bulunan Derecik (Rubarok) beldesi yolu üzerinde kurulan 

polis kontrol noktasında isimleri öğrenilemeyen 4 kiĢi gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürülen 4 kiĢiden 2'si çocuk olduğu için serbest bırakıldı. (12.11.2013 / 

DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde 10 Kasım'da özel harekat timleri ve TEM ġube 

polisleri tarafından gerçekleĢtirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 15 kiĢi, dün akĢam 

saatlerinde Van Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çoğu çocuk 15 kiĢiden 16 

yaĢındaki S.A. ile Meral Abi, gizli tanık beyanlarına dayanılarak "örgüt adına suç iĢlemek" 

iddiasıyla tutuklandı. . (13.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 Kasım‟da polis ve özel harekât timleri tarafından yapılan ev 

baskınlarında 6 kiĢi gözaltına alındı. 6 yurttaĢtan 3'ü emniyetteki iĢlemlerinin ardından serbest 

bırakılırken, Mardin Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hamza Kaya (23) ile Kamuran 

Yılmaz (22) ve A.G.(16) çeĢitli tarihlerde gösterilere katıldıkları ve üzerlerinde örgütsel 

doküman bulunduğu iddiasıyla Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Kamuran Yılmaz 

(22) serbest bırakılırken, Hamza Kaya (18) ile A.G.(16) isimli yurttaĢlar mahkemeye sevk 

edildi. Mahkemece ifadeleri alınan 2 kiĢi, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi.  (14.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde polis ve özel harekât timleri tarafından gerçekleĢen eĢ zamanlı ev 

baskınlarında, Ö.C. (16), E.B. (17), R.T. (17) ve M.E.O. (15) isimli çocuklar gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan çocuklar Cizre ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.11.2013 / DĠHA) 

 

*MuĢ'un Varto ilçesine bağlı KarameĢe (QereméĢ) köyü ve Zorabat mezrasına askeri birlikler 

tarafından  zırhlı araçlarla baskınlar düzenlendi. 8 ayrı evde yapılan aramanın ardından 

kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi. (14.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde KURDĠ- DER yöneticisi Mehmet Fındık, "Ģüpheli Ģahıs" olduğu 

gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fındık, Silopi Ġlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.11.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Salih Ablak (19), Emin Ulus (21), Devran Ay (18), Mervan 

Ekinci (19), Ruhi DemirtaĢ (20) ve soy ismi öğrenilmeyen T. (17) adlı gençler, çarĢı 

merkezinde bulundukları sırada polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler 

Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın merkez YeniĢehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Ekinciler Caddesi'nde ismi 

öğrenilmeyen bir genç polislerce gözaltına alındı. Gencin gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, 

YeniĢehir Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (15.11.2013 / DĠHA) 
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*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde bulunan ġırnak Mahallesi'nde yapılan ev baskınında 16 yaĢında 

ki ġ.E. isimli çocuk gözaltına alındı. "Ġzinsiz gösteriye katıldığı" iddia edilerek gözaltına 

alınan ġ.E., ViranĢehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (15.11.2013 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan öğrencilerin evlerine düzenlenen polis baskınları 

sonucunda, 5 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. (15.11.2013 / DĠHA) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde dün gece polis ve özel harekât timleri tarafından gerçekleĢtirilen eĢ 

zamanlı ev baskınlarında gözaltına alınarak Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 

çocuk, iĢlemlerin ardından Cizre Adliyesi‟ne sevk edildi. Tutuklanmaları talebi ile 

mahkemeye sevk edilen çocuklardan M.E.B. (15) serbest bırakılırken, Ö.C. (16), E.B. (17), 

R.T. (17) isimli çocuklar ise "YDG-H üyesi oldukları” iddiası ile tutuklanarak Mardin E Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (15.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Sivas'ta 15 Kasım'da ülkücü öğrenciler tarafından saldırıya uğrayan öğrencilerin evlerine 

polisler tarafından yapılan baskınlar sonucunda 5 öğrenci gözaltına alınmıĢtı. Emniyetteki 

iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından, savcılıkta ifadeleri alınan Murat Burtakaçin, 

Süleyman GüneĢ, Vedat Balta, Timuçin Koçer ve Fethullah Sarıkaya, tutuklanma talebiyle 

mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan 5 öğrenci, "Örgüt üyesi olmak" ve 

"Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla tutuklanarak Malatya M 

Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (19.11.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Ağrı'da 16 Kasım‟da gerçekleĢtirilen ev baskınlarında BDP Ağrı Gençlik Meclisi üyesi 

Mehmet Aslan ile soyadı öğrenilemeyen Akın adındaki gençlerin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Emniyetteki iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen gençler, 

tutuklanmaları talebiyle Erzurum Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Akın adlı genci 

serbest bırakan mahkeme, Aslan'ı "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutukladı. Tutuklanan Aslan, 

Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (20.11.2013 / DĠHA) 

 

*Rojava'nın Kobani Sınır Kapısı'ndan yaralı olarak yaklaĢık 20 gün önce Urfa Mehmet Akif 

Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne getirilen Leyla Miro adlı Rojavalı yurttaĢ, tedavisinin 

ardından hastaneden taburcu edildi. Miro, taburcu edilmesi sonrası polisler tarafından hastane 

çıkıĢında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Miro'nun Urfa Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (20.11.2013 / DĠHA) 

 

*Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen baskında Abdulcebar TaĢ 

isimli yurttaĢın oğlu Welat TaĢ (18) ve evlerinde misafir bulunan Mazlum Duran, AyĢe 

Göktimur "Haklarında çok ihbar var" ve "YDG-H üyesi oldukları" gerekçesiyle gözaltına 

alındı. TaĢ, Duran ve Göktimur Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.  

(21.11.2013 / DĠHA) 
 

*ġırnak'ın Ġdil ilçesine bağlı YarbaĢı (Hespist) köyünde, özel harekât polisleri ve Jandarma 

tarafından 4 eve düzenlenen baskında, Ömer Tekin (37), Abdurrahim Oruç (17) ve ReĢit Uca 

(18) gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından Ġdil Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (21.11.2013 / ANF) 

 

*Van'da, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin sokak ve caddelerde düzenlediği 

operasyonda aralarında BDP Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu yaklaĢık 15 lise 

öğrencisi genç gözaltına alındı. (21.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Ġdil (Hezex) ilçesine bağlı YarbaĢı (Hespist) köyünde 21 Kasım‟da, özel tim ve 

askerler tarafından gerçekleĢtirilen ev baskınları sonrasında gözaltına alınan ve emniyetteki 
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iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ReĢit Uca ve Abdurrahim Oruç (17) "Örgüte 

yardım etmek" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye tarafından tutuklandı. (24.11.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cudi, Nur, Sur, Yafes ve Dağkapı mahallelerinde birçok eve 

özel harekat timlerinin de katıldığı polis baskınları gerçekleĢti. Baskınlarda 4'ü çocuk 6 kiĢi 

"YDG-H'ye üye olmak" ve 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununa muhalefet 

etmek" iddiasıyla gözaltına alındı. (25.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ta yürütülen bir soruĢturma kapsamında, Silopi'nin BaĢak, Cudi ve ġehit Harun Boy 

mahallelerinde polis tarafından evlere baskınlar düzenlendi. Gerekçesi öğrenilemeyen 

baskınlarda Mehmet Behem (25), Ġbrahim Belge (24) ve Mehmet BoğuĢ (20) ile C.Ç. (12) ve 

K.S. (13) isimli çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldüğü öğrenildi. (26.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesindeki bazı evlere, polis ve özel harekat timleri tarafından eĢ 

zamanlı baskın düzenlendi. "Gizlilik" kararı nedeniyle gerekçesi öğrenilemeyen baskınlarda 

isimleri öğrenilemeyen 2 kiĢi ile birlikte Sinan Koyuncu, Osman Vural ve Serhat Mutlu 

gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 kiĢiden isimleri öğrenilemeyen 2 

yurttaĢ serbest bırakılırken, Sinan Koyuncu, Osman Vural ve Serhat Mutlu'nun buradan Urfa 

Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi. (26.11.2013 / ANF) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Kasım‟da gece Cudi ve Nur baĢta olmak üzere birçok mahallede 

polis ve özel harekat timleri tarafından eĢ zamanlı ev baskınları gerçekleĢtirildi. Baskınlar 

sırasında bazı evlerin kapılarının kırıldığı belirtilirken, evlerde yapılan aramaların ardında 

S.B. (16), S.A. (15), E.U. (14), A.A. (19), S.Ç. (17), A.A. (17), S.B. (16) ve M. B. (16) ile 

yüzde 50 engelli raporu bulunduğu belirtilen A.S. (14) isimli çocuklar gözaltına alındı. 9 

çocuk Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltı gerekçeleri konusunda bilgi 

alınamadı. (27.11.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Azadiya Welat dağıtımcısı Ömer Baran, sabah gazete dağıttığı 

sırada çarĢı merkezde polis tarafından gözaltına alındı. Baran'ın "örgüt propagandası yaptığı" 

iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. (27.11.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde önceki gün polis ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Behem (25), Ġbrahim Belge (24), Mehmet BoğuĢ (20), 

Fettah Bayar (25) ve K.S. (13), emniyetteki iĢlemlerinin ardından, Silopi Adliyesi'ne sevk 

edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan biri çocuk 5 kiĢi, tutuklanma talebi ile nöbetçi 

hakimliğe gönderildi. Hakimlikte ifadeleri alınan 5 kiĢi, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 

YürüyüĢleri Kanununa muhalefet etmek", "Polise mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklanarak 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (28.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*MuĢ Malazgirt'ten Ağrı'nın Patnos ilçesine hastaneye giderken polisler tarafından Patnos ilçe 

merkezinde gözaltına alınan Erdal Uçak isimli yurttaĢ tutuklanarak, Van F Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildi. Uçak'ın bir davadan 5 yıl 6 ay cezası olduğu ve cezanın Yargıtay 

tarafından onandığı için tutuklandığı öğrenildi. (29.11.2013 / ANF) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden BDP'li Belediye Meclis üyesi 

Ahmet Ġdacı ile kardeĢi Yakup Ġdacı'nın evlerine özel harekat timi ve askerler tarafından 

baskın düzenlendi. Mahalleyi ablukaya alarak, evlerde arama gerçekleĢtiren polis ve 

askerlerin, herhangi bir iĢlem yapmadan ayrıldığı öğrenildi. (29.11.2013 / Ozgur-

gundem.com) 
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*Mardin'in Nusaybin ilçesinde demiryolu mevkiinde 28 Kasım‟da gözaltına alınan S.A. (13), 

emniyetteki iĢlemlerin ardından bu sabah Nusaybin Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 

tarafından ifadesi alınan S.A, tutuklanma talebi ile Nusaybin Çocuk Mahkemesi'ne 

gönderildi. "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununa muhalefet etmek" ile 

suçlanan S.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (29.11.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Kasım‟da Cudi ve Nur mahalleleri baĢta olmak üzere birçok 

mahallede çok sayıda polis ve özel harekat timleri tarafından eĢ zamanlı ev baskınları 

yapılmıĢtı. Baskınlarda gözaltına alınan 8'i çocuk 9 kiĢiden yüzde 50 engelli raporu bulunan 

A.S. (15) 28 Kasım‟da emniyetteki iĢleminin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 7'si çocuk 

8 kiĢi ise bugün Cizre Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan S.A (15) serbest 

bırakılırken, 6'sı çocuk 7 kiĢi ise tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.  2911 Sayılı 

"Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununa muhalefet" ve "YDG-H'ye üye olmak" iddiasıyla 

suçlanan Ahmet Anakin (19) nöbetçi hakimlikçe, S.B. (16), E.U. (14), S.Ç. (17), A.A. (17), 

S.B. (16) ve M. B. (16) ise çıkarıldıkları Çocuk Mahkemesi'nde tutuklandı. (29.11.2013 / 

DĠHA / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*2009 yılında Türkiye'ye gelen “BarıĢ Grubu” üyelerinden Mehmet AdamıĢ, hakkında arama 

kararı olduğu gerekçesiyle ġırnak'ın Uludere ilçesinde polisler tarafından gözaltına alındı. 

AdamıĢ‟ın Uludere Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü belirtildi. (30.11.2013 / 

DĠHA) 
 

*BDP Batman Gençlik Meclisi üyesi Ziya Teter, kent merkezinde yapılan kimlik kontrolü 

sonrasınnda gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Teter'in, Batman Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (02.12.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın merkez Haliliye ilçesi DevteĢti Mahallesi'nde yapılan ev baskının da 34 yaĢındaki 

Kadir Budak'ın gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen, Urfa Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (02.12.2013 / DĠHA) 

 

*BDP Diyarbakır Ġl Yöneticisi Hüseyin DaĢ ve Kayapınar Belediye BaĢkan Yardımcısı 

Mustafa Deniz, 2 Aralık‟ta akĢam saatlerinde Mersin'den Diyarbakır'a gelirken gözaltına 

alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen DaĢ ve Demir, Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (03.12.2013 / DĠHA) 

 

*03.12.2013 tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan Aydın Yalçın; MuĢ‟ta bulunan 

evine ihbar üzerine ve haksız bir Ģekilde baskın düzenlendiğini, baskında gözaltına alındığını 

ve ifadesinin alınmasından sonra da serbest bırakıldığını ifade ederek yardım talebinde 

bulunmuĢtur. ( ĠHD MuĢ ġubesi ) 

 

*Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından kentin değiĢik mahallelerinde 3 ayrı 

eve eĢ zamanlı baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramaların ardından Ġdris Turgut, Ömer 

Kaya ve Ġdris Abi adlı yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçeleri 

öğrenilmezken, gözaltına alınan yurttaĢlar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (03.12.2013 / 

DĠHA) 

 

*Van'dan Hakkâri'ye 29 Kasım'da giderken Depin polis kontrol noktasında gözaltına alınan 

Ġsmail Temel adlı yurttaĢ, "Örgüte yardım etmek" iddiası ile tutuklandı. Temel, Van F Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (03.12.2013 / DĠHA) 

 

*Bismil Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler BDP Bismil ilçe binasına giderek, BDP 

yöneticisi Ejder Dağ'ı "GBT kaydında bir sorun var" denilerek gözaltına aldı. (03.12.2013 / 

DĠHA) 
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*Batman'da 1 Aralık‟ta gözaltına alınan BDP Batman Gençlik Meclisi üyesi 17 yaĢındaki 

Z.T., Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade iĢlemleri ardından savcılığa sevki edildi. 

Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen Z.T., "patlayıcı madde bulundurmak" ve 

"Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (03.12.2013 / DĠHA) 

 

*Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Bitlis 

Eren Üniversitesinde okuyan SavaĢ Aydın ile Serhat Yıldız isimli öğrenciler gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, 2 öğrenci Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (04.12.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Fatih mahallesinde Muzafer Ġlhan ve Körhat 

Mahallesi'nde Muhsine Burukman isimli yurttaĢların evlerine polis tarafından baskın 

düzenlendi. Baskınlarında kimse gözaltına alınmazken, polislerin bir saate yakın görüntülü bir 

Ģekilde evlerde arama yaptığı belirtildi. (04.12.2013 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 41 yaĢındaki Mehmet Çiçek adlı yurttaĢ, Mazıdağı ilçesi 

kırsalında bulunan bağ evine gittiği sırada, operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına 

alındı. Çiçek, sorgulanmak üzere Mardin Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (04.12.2013 / 

DĠHA) 

 

*Urfa'nın ġair Nabi, Bahçelievler, YeniĢehir ve Korukent mahallerinde 3 Aralık‟ta, BDP Urfa 

Gençlik Meclisi üyelerinin kaldığı 5 eve polisler tarafından düzenlenen baskınlarda, Urfa 

Gençlik Meclisi Sözcüsü Hikmet Yaygın, Gençlik Meclisi üyesi LeĢker Akman ve BDP PM 

üyesi ve Gençlik Meclisi üyesi Kutbettin Saltan gözaltına alındı. Urfa Emniyet 

Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilerek Diyarbakır Adliyesi'nde TMK 

10. madde ile yetkili savcılık tarafından ifadeleri alınan 3 genç, "YDG-H ve KCK üyesi 

olmak" ve "Örgüte eleman temin etmek" iddiası ile tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye 

sevk edildi. Mahkeme tarafından ifadeleri alınan 3 BDP'li genç tutuklanarak, Diyarbakır D 

Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (05.12.2013 / DĠHA) 

 

*Dersim'in Ovacık ilçesinde polis tarafından birçok eve baskın düzenlendi. Baskınlarda, BDP 

çalıĢanları Mehmet Yıldız, Zeynel Ekici, Ali Öz, Kader Biter, Ebru Öz, Ġbrahim Aslan ile 

Muzaffer Yerlikaya gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 7 kiĢinin Ovacık Ġlçe 

Emniyet Amirliği'ne götürüldü. (06.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkâri kent merkezinde 3 Aralık'ta evlere yapılan baskınlarda Ġdris Abi, Ġdris Turgut ve 

Ömer Kaya adlı yurttaĢlar gözaltına alınmıĢtı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından Van 

Adliyesi'ne sevk edilen 3 kiĢi savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Van 5. Ağır 

Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme Abi, Turgut ve Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi. 

"Örgüte yardım ettikleri" gerekçesiyle tutuklanan 3 kiĢi Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (07.12.2013 / DĠHA) 

 

*Bitlis'in Tatvan ilçesinde gözaltına alınan Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Serhat Yıldız ve 

SavaĢ Aydın emniyetteki iĢlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Van Cumhuriyet 

Savcılığı tarafından ifadeleri alınan Yıldız ve Aydın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 

edildi. Mahkeme tarafından ifadeleri alınan öğrenciler, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklanıp Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (07.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitiren Mehmet ReĢit 

ĠĢbilir ve Veysel ĠĢbilir için Kars'ta düzenlenen protesto yürüyüĢüne polis, polis tazyikli su ve 

gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  Çoğunluğu öğrenci olmak üzere 28 kiĢi gözaltına 
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alınırken, müdahale sonrasında kentte GBT uygulamasında bulunan polis 7 kiĢiyi daha 

gözaltına aldı. Gözaltına alınan 35 kiĢinin Kars Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 

öğrenildi.  (08.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerinin açtığı ateĢ sonucu Mehmet ReĢit ĠĢbilir ve 

Veysel ĠĢbilir'in katledilmesini, Diyarbakır'da yürüyüĢle protesto eden yurttaĢlara polis gaz 

bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 15 kiĢi gözaltına 

alınarak Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü'nde götürüldü. (08.12.2013 / DĠHA) 

 

*09.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Leyla Peyam, Ģu beyanlarda bulundu: “Babam 

olan Mehmet Hanifi Bayram, 08.12.2013 tarihinde Kantar civarında saat 13.00 civarında 

yolda yürürken polis olduklarını söyleyen kiĢiler tarafından gözaltına alındı. Emniyet 

tarafından alındığına dair tarafımıza herhangi bir bilgi verilmedi. Kendi çabalarımızla 

gözaltında olduğunu öğrendik. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesiz Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Hacı Türe isimli yurttaĢın 

evine polisler tarafından baskın yapıldı. Baskında kimse gözaltına alınmazken, gerekçesi 

hakkında ise bilgi edinilemedi. (09.12.2013 / DĠHA) 

 

*BDP ġemdinli Ġlçe EĢ BaĢkanı Cabbar TaĢ, önceden devam eden mahkemesine gitmediği 

gerekçe gösterilerek Güzelkonak Haruna Karakolu'nda kurulan arama noktasında gözaltına 

alındı. (09.12.2013 / DĠHA) 

 

*Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Davut Berin isimli bir öğrenci "Örgüte üye 

olmak" iddiasıyla gözaltına alınarak Ağrı Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (09.12.2013 / 

DĠHA) 

 

*Hakkari'nin ġemdinli (ġemzînan) Ġlçesinde polisler tarafından Hükümet Konağı kapısının 

önünde ismi öğrenilemeyen 15-16 yaĢlarında bir çocuk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 

öğrenilemeyen çocuğun ġemdinli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. 

(09.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin ġemdinli (ġemzînan) ilçesinde sokaklara çıkan gençler, Yüksekova'da polis 

tarafından Mehmet ReĢit ĠĢbilir ve Veysel ĠĢbilir'in katledilmesi ile Bêmal Topçu adlı 

yurttaĢın ağır yaralanmasını protesto etti. Polisin tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalesi 

sonrasında 3 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi. (09.12.2013 / DĠHA) 

 

*Dersim'in Ovacık ilçesinde 6 Aralık Cuma günü Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleĢtirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 7 yurttaĢ, 

Dersim Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki ifade iĢlemlerinin ardından Malatya Adliyesi'ne 

sevk edildi. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından ifadeleri alınan 7 

yurttaĢtan Muzaffer Yerlikaya, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 6 kiĢi ise 

savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Alınan ifadelerinin 

ardından Kader Biter adlı yurttaĢ mahkeme heyeti tarafından serbest bırakılırken Mehmet 

Yıldız, Zeynel Ekici, Ali Öz, Ebru Öz ve Ġbrahim Aslan isimli 5 yurttaĢ ise, "örgüt üyesi 

oldukları" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 5 yurttaĢ Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (09.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 2 yurttaĢın polis tarafından vurularak katledilmesinin 

protesto edildiği Kars'ta polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 35 kiĢiden, 8'i emniyette 

serbest bırakılmıĢtı. Kars Adliyesi'ne sevk edilen 27 kiĢinin iĢlemleri tamamlandı. 16 kiĢi 

savcılık iĢlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 11 kiĢi tutuklanmaları talebiyle 
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mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen, Emrah Ataç, Adil Bozkurt "örgüt üyesi 

olmak" iddiası ile Osman Ertaç, Mazlum Özen, Ġbrahim Kaya, Ġbrahim Dursunoğlu, Abdullah 

Türfent, Hüseyin Nergiz, Bahtiyar BarıĢ Yurtseven, Emrah ĠĢler ve Ünal Yıldız ise "örgüt 

adına propaganda yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların tamamının Kars Kafkas 

Üniversitesi öğrencisi olduğu ve Kars Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi. (11.12.2013 / 

DĠHA) 

 

*Batman‟da 11 Aralık‟ta, gözaltına alınan BDP Batman Gençlik Meclisi üyesi Ferhat Babur 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tip Cezaevi'ne gönderildi. 

(12.12.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, 12 Aralık‟ta özel hareket ve sivil polisler tarafından Cudi ve Nur 

mahalleleri baĢta olmak üzere birçok mahallede eĢ zamanlı olarak ev baskınları yapıldı. 

Baskınlarda gözaltına alınan Osman Fidan (19), Muzaffer Yağarcık, Ġ.Ġ. (16) ve D.K. (15) Ġlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (13.12.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Kadir Aydemir isimli genç, "YDG-H üyesi olduğu” iddiasıyla 

gözaltına alındı. Aydemir, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.12.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 12 Aralık‟ta, özel hareket ve sivil polisler tarafından birçok 

mahallede yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk 4 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. Gözaltına 

alınanlardan D.K. (15) isimli çocuk Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin 

ardından serbest bırakıldı. Dün aksam saatlerinde Cizre Adliyesi'ne sevk edilen Osman Fidan 

(19), Muzaffer Yağarcık, ve Ġ.Ġ. (16) YDG-H üyesi oldukları iddiası ile tutuklanma talebiyle 

mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan Osman Fidan ve Ġ.Ġ., tutuklanarak 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Muzaffer Yağarçık ise serbest 

bırakıldı. (17.12.2013 / DĠHA) 

 

*Kars'ın Selim ilçesine bağlı BozkuĢ ve Toygun köylerine asker ve TEM polisleri tarafından 

baskın düzenlendi. Erzurum Savcılığı'nın talimatı ile gerçekleĢtirildiği belirtilen ev 

baskınlarında BozkuĢ köyünde ikamet eden BDP Selim Ġlçe BaĢkanı Cebrail Cengiz, Toygun 

köyünde ikamet eden BDP üyeleri Beyler Kılıç, Kemal Kılıç ve YaĢar Kılıç adlı yurttaĢların 

evlerinde arama gerçekleĢtirildi. Abluka altında yapılan ev aramalarının ardından BDP Selim 

Ġlçe BaĢkanı Cebrail Cengiz gözaltına alınarak, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Operasyonun gerekçesi hakkında bilgi alınamadı.  (18.12.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesi Göleç (Bubik) köyünde ikamet eden BDP Suruç eski Ġlçe BaĢkanı Salih 

ġahin'in evine polis ve askerler tarafından baskın yapılmıĢ, ancak evde bulunadı. ġahin'in 

Suruç'ta anaokulu öğretmenliği yapan Ferit Akpolat'ın evinde misafirlikte olması nedeniyle 

oraya da baskın yapıldı. Yapılan baskında ġahin ile birlikte Akpolat da gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan ġahin ve Akpolat, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (18.12.2013 / 

DĠHA) 

 

*Iğdır'da, düzenlenen bir Ģenliğe katıldıkları iddiasıyla Alaattin TaĢdemir ve Hasan Koçak 

adlı yurttaĢlar gözaltına alındı. TEM Ģube polisleri tarafından gözaltına alınanlar, Iğdır Ġl 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (20.12.2013 / DĠHA) 

 

*Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 21 Aralık'ta, 18 ayrı adrese asker ve polis tarafından 

gerçekleĢtirilen ev baskınlarında, aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 8 kiĢi 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri Ģöyle: Mustafa YaĢar, Sıdık Çiftçi, Turgay 

Ġlboğa, Cengiz Aslan, Adem Aslan, Ġhsan Çiftçi, Faruk Sarı, Medet Turan.  Ġsa Ağa 

Mahallesi'nde ikamet eden Tahir Aslan'ın evi de polis ve özel harekat timlerince basıldı. Evde 

yapılan aramada bir bilgisayara el konuldu. (21.12.2013 / DĠHA) 
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*Mardin'de 20 Aralık‟ta, yüzde 94 engelli raporu bulunan ve BDP Mardin eski il EĢ BaĢkanı 

olan ġaban KarakaĢ polis tarafından gözaltına alındı. KarakaĢ, savcılık ifadesinin ardından 

serbest bırakıldı. (21.12.2013 / DĠHA) 
 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde önceki gün yapılan köy ve ev baskınında gözaltına alınan BDP 

Suruç eski ilçe baĢkanı Salih ġahin ile Sevgi Anaokulu Müdürü Ferit Akpolat sevk edildikleri 

Diyarbakır Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen ġahin ve 

Akpolat "KCK adalet divanı üyesi" olmak iddiası ile tutuklandı. ġahin ve Akpolat,  

Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (21.12.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa‟da, Harran Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (HÖDER) baskın yapıldı. Yapılan baskında 

gözaltına alınan DerviĢ Ġnan, Diyarbakır adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklama 

talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ġnan, "Örgüte eleman temin etmek" iddiası ile 

tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (21.12.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟da Dicle Üniversitesi öğrencileri tarafından okul merkez yemekhanesinin üst 

katında yapılan polis merkezini protesto etmek amacıyla yapılan eylemde gözaltına alınan ve 

soy isimleri öğrenilemeyen Nesim ve Ozan isimli öğrenciler, yapılan iĢlemlerin ardında 

serbest bırakıldı. (21.12.2013 / DĠHA) 

 

*Rojava'nın QamiĢlo kenti ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında devlet tarafından yapılan 

"Utanç duvarı"nı protesto amaçlı 22 Aralık‟ta düzenlenen miting sırasında gerçekleĢen polis 

müdahalesi sonucu çıkan olaylarda, K.A. (17) ve Ġ.A. (16) isimli çocuklar gözaltına alındı. 

Çocuklara çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (25.12.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesine bağlı ġırnak ve YeniĢehir mahallelerinde ev baskınları yapıldı. 

Polis ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen baskınlarında BDP'li Urfa Ġl Genel Meclis 

üyesi Ġbrahim Öztürk, BDP üyeleri HoĢnav Ata ve Ferit Süer gözaltına alındı. Gözaltı 

gerekçesi öğrenilemeyen 3 BDP'li ViranĢehir Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

(26.12.2013 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, özel harekat timleri ve çok sayıda polis tarafından bir eve 

baskın düzenlendi. Evde yapılan aramanın ardından Fikret Aksoy isimli yurttaĢ gözaltına 

alındı. Aksoy, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (26.12.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Özalp ve Saray ilçelerine bağlı köylere özel harekat timleri ve askerler tarafından 

baskınlar düzenlendi. Saray'ın Yamanyurt köyünde yapılan ev baskınlarından Ahmet ÇalıĢkan 

ve Zafer ÇalıĢkan, Örenburç köyünde yapılan baskında ise Atakan Kaplan isimli yurttaĢ 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Saray'a götürüldüğü öğrenildi. Özalp ilçesine bağlı 

Mollahasan köyünde Ayhan Kılıç, Altınboğa köyünde Turan Sarıgül, Çubuklu köyünde BDP 

yöneticisi Mahmut Bedir, Eğribelen köyünde Cengiz Yılmaz, Seydibey köyünde Halim 

Sağdıç ve Van'da ikamet eden Özalp Belediye Meclis üyesi Seyithan ġahin gözaltına alındı. 

(27.12.2013 / DĠHA) 
 

*Kars'ta, Kafkas Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin evlerine ve Kars Hasan Harakani KYK 

Yurdu'na yapılan baskınlarda 10 öğrenci ve bir yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 

Kars Emniyet Müdürlüğü TEM ġube'ye götürüldü. Gözaltına alınanların, Ramazan Özer, 

Özgün Yemez, Ramazan Altın, Mesut Yurtsever, Abdurrahman Dağ, Osman Kaya isimli 

öğrenciler ile Remzi Erol adlı yurttaĢ olduğu öğrenildi. 4 öğrencinin isimleri ise öğrenilemedi. 

(27.12.2013 / DĠHA) 
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*Siirt'in Kurtalan ilçesinde Ġl ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis, özel 

harekat timi tarafından Yayıkdere, Sümer ve Bahçelievler mahallelerinde eĢ zamanlı ev 

baskınları gerçekleĢtirildiği öğrenildi. Bahçelievler mahallesi'nden Doğan Günbey, Zahit 

KarakuĢ, Halil Ġbrahim Yılmaz, Halit Çiçek, Abdulkadir Çiçek ve Ömer Tukran isimli 

yurttaĢlar 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununa muhalefet" ve "Örgüte üye 

olmak" iddiasıyla gözaltına alındı. (27.12.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde polis ve özel harekat timleri tarafından birçok eve baskınlar 

gerçekleĢtirildi. Evlerde yapılan aramaların ardından Kemal Öya (31), Ali Tetik (32), Derya 

Erkul (32), Cizre Belediyesi çalıĢanı Nurettin Erkul (32) ve Elif Acar (19) gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi alınmayan 5 kiĢi, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

(28.12.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ta polis ve özel harekat timleri eĢliğinde bir çok mahallede düzenlenen baskınlarda, 

22 Aralık günü Ömer Kabak Meydanı'nda düzenlenen gösteri katıldıkları gerekçesiyle, 

tamamı çocuk olan 18 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ġırnak Ġl Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (29.12.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre'de özel hareket timleri ve sivil polisler tarafından Sur Mahallesi'nde 

düzenlenen ev baskınlarında 2'si belediye personeli 3 yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınan 

belediye personelleri Ömer ġaĢmaz ve Ġzettin Yıldız ile soy ismi öğrenilemeyen Ekrem isimli 

yurttaĢ, Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (29.12.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde gözaltına alınan 8 kiĢiden Elif Acar, Behiye Erkul ve Ömer Öyan, 

Cizre Emniyet Müdürlüğü‟ndeki ifade iĢlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ali Tetik, 

Nurettin Erkul, Agit Can, Ġzzet Yıldız ve Ömer ġaĢmaz Cizre Adliyesi'ne sevk edildi. 

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemede, 4 kiĢi "örgüte üye olmak" 

ve "örgüte yardım ve yataklık yapmak" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne gönderildi. (30.12.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde polis ve özel harekat timleri tarafından akĢam saatlerinde ġehit 

Harunboy Mahallesi'nde ikamet eden Silopi BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi aktivisti Fatma Deniz'in 

evine baskın yapıldı. Ev baskınında bilgisayar kasası, cep telefonu ve flaĢ belleklere el 

konuldu. Deniz'in ve komĢularının evi arandıktan sonra Deniz gözaltına alındı. Hangi 

gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilemeyen Deniz, Silopi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (30.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesine bağlı YeĢilova (Navberojan) köyü sakinleri tarafından asker 

baskısına karĢı 10 gün önce askeri karakol önünde baĢlatılan yol kapatma eylemine askerler 

gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahalede sırasında Muhyettin Kaya isimli yurttaĢ 

gözaltına alındı. (30.12.2013 / DĠHA) 

 

*Kafkas Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin evlerine ve Kars Hasan Harakani KYK 

Yurdu'na yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10‟u üniversite öğrencisi 11 kiĢi, Emniyet 

Müdürlüğü‟ndeki ifade iĢlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Ġfadeleri alınan 11 kiĢiden 5‟i 

serbest bırakılırken, 5 öğrencinin yanı sıra Remzi Erol adlı yurttaĢ da savcılık tarafından 

tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 kiĢi, “Örgüt 

üyesi olmak” ve “Polise taĢ ve ĢiĢe atarak kamu malına zarar verme” iddiasıyla tutuklanarak, 

Kars E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. (30.12.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ta 29 Aralık‟ta gözaltına alınan 18 çocuk gözaltına alınmıĢtı. 3 çocuk "YDG-H üyesi" 

oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 3 çocuk Midyat Cezaevi'ne götürülürdü. Serbest 

bırakılan 15 çocuğa ise, 3 biner TL para cezası verildi. (30.12.2013 / DĠHA) 
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*Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde 27 Aralık‟ta gözaltına alınan 11 kiĢiden Ayhan Kılıç, 

Turan Sarıgül, Mahmut Bedir, Seyithan ġahin, Hakim Sadıç ve Gürgin Ütkin adlı yurttaĢlar 

"örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım" iddialarıyla tutuklanarak, Van F Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne götürüldü. (31.12.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır Sur Belediyesi Meclis üyesi Ali Rıza Çiçekli ile Ġl Genel Meclis üyesi Mehmet 

Güzel ve Mehmet Yalçın evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kiĢi, 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (31.12.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Ġstasyon Caddesi Ayhan Durağı'da bir araya gelen yurttaĢlar, aylardır devam 

eden elektrik kesintilerini ateĢ yakarak protesto etti. Polis ve yurttaĢlar arasında yaĢanan 

gerginlik sırasında Emrullah ġahin adlı yurttaĢ polisler tarafından darp edilerek gözaltına 

alındı. (31.12.2013 / DĠHA) 

 

 

ÖRGÜT MĠLĠTANLARI TARAFINDAN ALIKONULANLAR 

*15.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Ġlhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Abdulvahap Ġlhan, 15.06.2012 tarihinde Suriye‟nin Derika Hemko ilçesinde 

ikamet eden kayınpederimi ziyareti sırasında PKK tarafından ajanlık yaptığı gerekçesiyle 

alıkonuldu. 9 aydan beridir PKK‟nin elindedir. Ağabeyimin ajanlıkla ilgili hiçbir bağı yoktur. 

Ağabeyimin serbest bırakılması konusunda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)   

 

*15.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nimet Özdemir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Ramazan Özdemir, 15.06.2012 tarihinde Suriye‟nin Derika Hemko ilçesinde 

ikamet eden kayınpederimi ziyareti sırasında PKK tarafından ajanlık yaptığı gerekçesiyle 

alıkonuldu. 9 aydan beridir PKK‟nin elindedir. Oğlumun ajanlıkla ilgili hiçbir bağı yoktur. 

Oğlumun serbest bırakılması konusunda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)   

 

*05.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahmut Akarsu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Yüksel Akarsu, 29 Nisan 2013 tarihinde Genç/Palu sınırında orman kesimi 

yapılırken iĢçiler, PKK Militanları tarafından alıkonulmuĢtur. Orman kesimini 14 iĢçi 

yapmıĢtır. YaklaĢık 3 saat sonra iĢçiler serbest bırakılırken, ağabeyimi de yanına alarak 

oradan uzaklaĢmıĢlardır. 7 gündür ağabeyimden haber alamıyoruz. Ailesi olarak endiĢeliyiz 

ve can güvenliğinden dolayı tedirgin durumdayız. Ağabeyim köy korucusudur. Orman 

kesimiyle ilgisi yoktur. Orman iĢçilerce kesilmiĢtir. Olayın olduğu Hur Dere mevkiinde 

giderken ağabeyimin köpeği atkı ile ağaca bağlı olduğunu gördük. Orada arama yaptık ama 

ağabeyimin izine rastlamadık. Ağabeyim korucu olduğundan dolayı alıkonulduğunu 

düĢünüyoruz. BarıĢ sürecinden bahsedildiği bir dönemde, silahların sustuğu bir zaman 

diliminde ağabeyimin bir zarar görmeden serbest bırakılması kanısındayım. Bu konuda 

gerekli giriĢimlerin yapılmasını sizden talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*06.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdurezak Uruçtekin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Ağabeyim olan Abdulselam Uruçtekin, kendisine ait olan kamyonu ile 03.05.2013 

tarihinde çimento yükleyip Silvan‟a bağlı Üçdirek köyüne götürmüĢ. Oradan Silvan‟a bağlı 

Kaso mezrasında odun toplayıp tekrar Üçdirek köyüne gelirken PKK Militanları olan 6 kiĢi 

tarafından yolları kesilmiĢtir. PKK Militanları tarafından ağabeyimin ismi sorulduktan sonra 

kendisi ajandır arabadan indirin, dediler ve indirdikten sonra arabayı ateĢe verip 

yakmıĢlardır. Ağabeyim ve oğlu Ġbrahim militanlar tarafından üstleri soyulup kendilerine ait 

olan yelekleri giydirip, oğlu ve Ģoförü alıp Kulp Bölgesine doğru götürmüĢler. Oğlunu ve 
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Ģoförü dağlık bölgede bırakıp ağabeyimi alıp götürmüĢler. Ağabeyimin bırakılması için 

sizden bir çağrının yapılmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*13.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Azima Elçi, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Abdulmutalip Elçi, bundan 4 ay 8 gün önce Cizre ilçe merkezinde bulunan evinden 

çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. PKK tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Ama ne 

amaçla götürüldüğünü bilmiyoruz. En son Suriye Kürt Bölgesinde Derika Hemo‟da olduğu 

bize söylendi. EĢimin herhangi bir suçu yok. Ben ve çocuklarım mağdur durumdayız. EĢimin 

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

 

*Elazığ'ın Palu ilçesi Burgudere köyü civarında 29 Nisan tarihinde HPG militanları tarafından 

alıkonulduğu iddia edilen korucu Yüksel Akarsu'nun ailesi, ĠHD Elazığ ġubesi'ne baĢvurdu. 

Akarsu'nun ağabeyi Fuat Akarsu ise, 2011 tarihinde geçim sıkıntısı nedeniyle kardeĢiyle 

beraber köy koruyuculuğu yaptığını belirterek, "KardeĢimin bu barıĢ sürecinde serbest 

bırakılmasını istiyorum" dedi. Akarsu, aynı zamanda koruyuculuğu bıraktığını da 

kaydetti. (20.05.2013 / DĠHA) 

 

*27.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saniye Uruçtekin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Abdulselam Uruçtekin, kendisine ait olan kamyonu ile 03.05.2013 tarihinde 

çimento yükleyip Silvan‟a bağlı Üçdirek köyüne götürmüĢ. Oradan Silvan‟a bağlı Kaso 

mezrasında odun toplayıp tekrar Üçdirek köyüne gelirken PKK Militanları olan 6 kiĢi 

tarafından yolları kesilmiĢtir. PKK Militanları tarafından eĢimin ismi sorulduktan sonra 

kendisi ajandır arabadan indirin, dediler ve indirdikten sonra arabayı ateĢe verip 

yakmıĢlardır. EĢim ve oğlum Ġbrahim militanlar tarafından üstleri soyulup kendilerine ait 

olan yelekleri giydirip, oğlumu ve Ģoförü alıp Kulp Bölgesine doğru götürmüĢler. Oğlumu ve 

Ģoförü dağlık bölgede bırakıp eĢimi alıp götürmüĢler. EĢimin bırakılması için sizden bir 

çağrının yapılmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*Bingöl'ün Yayladere (Xolxol) ilçesine bağlı Haktanır (Xop) köyü Kuruca mezrası kırsalında 

dün akĢam saatlerinde odun kesen iĢçilerin yanına gelen silahlı kiĢilerin, propaganda yaptığı 

iddia edildi. Silahlı kiĢilerin bir süre propaganda yaptıktan sonra orman yolu yapan iki iĢ 

makinesi ve kesilen odunları ateĢe verdiği, sonra da kesim müteahhidi Mehmet Ġlze ve ismi 

öğrenilemeyen kepçe operatörünü yanlarına alıp olay yerinden uzlaĢtıkları iddia edildi. Yerel 

kaynaklardan edinilen bilgiye göre, askerlerin bölgede hava destekli geniĢ operasyon baĢlattı. 

(15.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık köyünde karakol yapımını protesto eden yurttaĢlara 

askerler tarafından açılan ateĢ sonucu Medeni Yıldırım'ın yaĢamını yitirip, 8 kiĢinin 

yaralanmasının ardından dün gece silahlı bir grubun, sivil giyimli Jandarma Özel Harekat'ta 

görevli bir uzman çavuĢu alıkoyduğu iddia edildi. Ġddialara göre, Lice'nin Yakacık yol 

ayrımında gidiĢ ve geliĢleri durduran grup, kimlik kontrolü yaptı. YaklaĢık 2 saat boyunca 

geçiĢlere izin vermeyen grup, aynı saatlerde durdurdukları özel otomobilde bulunan sivil 

giyimli Jandarma Özel Harekat'ta görevli uzman çavuĢu alıkoyduğu öne sürüldü. 

(28.06.2013/DĠHA) 

 

*Siirt Ġli Pervari Ġlçesinde ikamet eden Hacı Uzunay ile Fadıl Özcan adında iki sivil kiĢinin 

silahlı militanlarca alıkonulduğu 15 gün sonra serbest bırakıldığı bilgisine ulaĢılmıĢtır. (ĠHD 

Siirt ġubesi) 
 

*Dersim kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geyiksuyu köyü kırsal alanında 

09.07.2013 tarihinde akĢam saatlerinde ağaç kesimi gerçekleĢtiren firmaya ait bir kamyonu 

durduran bir grup MKP/HKO militanı, firmaya ait kamyonu yakarak orman kesiminde çalıĢan 
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6 iĢçiyi yanlarına alarak olay yerinden uzaklaĢtı. Alıkonulan 6 iĢçi ilerleyen saatlerde serbest 

bırakıldı. (10.07.2013 / DĠHA / Bugun.com.tr) 

 

*Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü 

yakınlarında bulunan inĢaat firmasının taĢ ocağında çalıĢan 3 kepçe operatörünün silahlı 

kiĢiler tarafından alıkonulduğu açıklandı. Valilik, "Dalda köyü yakınlarındaki taĢ ocağına dün 

saat 20.30 sıralarında bir grup PKK'li taĢ ocağına gelerek taĢ ocağında görevli kepçe 

operatörleri T.A, N.ġ. ve E.A'yı yanlarına alarak bölgeden ayrılmıĢtır" açıklamasını 

yaptı. (10.07.2013 / Cnnturk.com / Haberturk.com / Radikal.com.tr) 

 

*24.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hüseyin Bozkurt, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yeğenim olan Ertuğrul Bozkurt, 1,5 aydan beri formen olarak Bingöl/Genç ilçesi demir yolu 

yapımında Cengiz Mapa Özaltın Ģirketinde çalıĢmaktaydı. 19.07.2013 tarihinde Ģantiyeden 

silahlı bir grup tarafından 2 arkadaĢıyla araçları yakılarak alınmıĢlardır. Benim yeğenim 

sadece çalıĢmak ve geçimini sağlamak amacıyla oradaydı evli ve üç çocuk babası eĢi ve 

çocukları endiĢe içinde beklemekteler. Yeğenimin bırakılması için sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Bitlis'in Çeltikli (ġex Cuma) mezrasında bulunan ormanlık alana sabah saatlerinde ağaç 

kesmeye giden Tekin Kılvan ile Suat Kılvan adlı yurttaĢların ağaç keserken, silahlı bir grup 

tarafından alıkonulduğu ve araçlarının da ateĢe verildiği belirtildi. Tekin ve Suat Kılvan'ın 5 

ay önce de aynı yerde ağaç keserken karĢılaĢtıkları silahlı grup tarafından uyarıldıkları 

öğrenildi. (26.07.2013 / DĠHA / Dengebitlis.com) 

 

*02.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ayfer Tekin, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Ahmet Tekin, Nisan 2013‟te Bingöl/Genç ilçesinde demir yolu yol yapımı çalıĢmasında 

iĢe baĢladı. Ġzin yapmak için eve geldi, geri dönüĢü sırasında yani 19.07.2013 tarihinde iĢine 

tekrar geri gitmek için Bingöl/Genç ilçesinde PKK Militanları tarafından alıkonulduğunu 

öğrendik. EĢim çalıĢmak ve evin geçimini sağlamak için çalıĢmaya gitmiĢti alındığından 

dolayı üzüntü içindeyiz. EĢim kalbinden anjiyo olduğundan dolayı nefes almakta zorlanıyor. 

Ben ve çocuklarım psikolojik olarak kötü durumdayız. EĢimin bırakılması için sizden gereken 

yardımı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) NOT: Temmuz ayında bu baĢvuru 

yapıldı. Aynı olayla ilgili ikinci baĢvurudur. Bu nedenle veriler istatistiğe 

yansıtılmayacak. 

 

*29.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sayım Çelebi, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Mehmet Çelebi, 10.08.2013 tarihinde Kars‟a çalıĢmak için yola çıktı. Lice 

yolunda PKK militanları olduklarını söyleyen kiĢiler tarafından alıkonuldu. Ağabeyimin 

sağlık sorunları bulunmaktadır. Ġki kez kalp ameliyatı geçirdi. Aynı zamanda bel fıtığı 

hastalığı da mevcuttur. Sağlık sorunlarından kaynaklı ailesi olarak endiĢe ediyoruz. 

Ağabeyimin bırakılması için sizden yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Siirt‟in Pervari ilçesi Bellenoluk (HeĢet) köyünde bulunan jandarma karakolunun 400 metre 

yakınlarında bulunan ve yapımı devam eden karakolu basan HPG militanları, karakolda 

çalıĢan 4 iĢçiyi alıkoydu. Yapımı devam eden karakol inĢaatı, HPG militanları tarafından 

patlayıcı ile tahrip edildi. Alıkonulan 4 iĢçi ise, birkaç saat sonra serbest bırakıldı. 

 (13.09.2013 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*06.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ġefik Ġleru, yeğeni Zafer Ġleru‟nun 

Bitlis merkeze Bağlı Kayalıbağı Köyü ormanlık alana yakacak temin etmek için gittiğini ve 

buruda kaybolduğunu belirtmiĢtir. Yeğeninin hayatından endiĢe duyduklarını ifade ederek, 

akıbetinin ortaya çıkarılması için yardım talebinde bulunmuĢtur. Yaptığımız araĢtırmalar 
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sonucunda Zafer Ġleru‟nun, PKK militanları tarafından alıkonulduğunu öğrendik. Yapılan 

giriĢimler sonrası Zafer Ġleru serbest bırakılmıĢtır. (ĠHD Bitlis Temsilciliği) 

 

*08.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zelal Sadak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Aziz Sala, 17.10.2013 tarihinde gittiği Lice Ġlçesi Güldiken Köyü mezrasında 

PKK Militanları tarafından alıkonuldu. O günden beri kendisinden bir daha haber alamadık 

ve hayatından endiĢe ediyoruz. Ağabeyim kendi halinde biri olup, iĢçilik yaparak geçimini 

sağlamaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ağabeyimin serbest bırakılması için sizden 

giriĢimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

 

KAYIP ĠDDĠALARI 
-Diğer Kayıp Ġddiaları 

*21.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Neytullah Ġnal, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam olan Mehmet ġerif Ġnal, 11.10.2005 tarihinden beri kayıptır. Babam kaybolduktan bir 

hafta sonra size kaybolduğuna dair baĢvuruda bulundum. Babam Etibank su pompası bakımı 

yaptığı yerde emekli olmasına rağmen tekrar çalıĢmaya devam etti. Bir gece eve gelip yemek 

yedikten sonra iĢe tekrar gitti. Ardından yedi el ateĢ sesi duyuldu. O günden sonra babamdan 

bir daha haber alamadık. Bu olayı gören köylüler vardır. 28 Aralık 2012 tarihinde Sterk Tv 

de KCK davasından gözaltına alınan kiĢilerin isim listesini gösterdiler. Bu kiĢilerin 

görüntüleri gösterildiği sırada birkaç dakikalık babamın görüntülerine rastladım. Ancak 

hangi adliye olduğu, hangi KCK davası olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyordu. Biz 

bu kiĢiyi babama çok benzettik ve yaĢıyordu. Babam kaybolmadan bir hafta önce biri bayan 

üç kiĢi dernekte kendisiyle görüĢüp bazı bilgiler almıĢlar. Bu görüĢmenin neyle ilgili 

olduğunu bilmiyoruz. Ancak anneme anlattığına göre kendisi ve iĢi ile ilgili bilgiler almıĢlar. 

Biz bu kiĢilerin kaybolmasıyla ilgili olabileceğini düĢünüyoruz. Televizyonda gördüğümüz 

adamın babam olabileceğini düĢünüyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)   
 

*26.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran M. Faysal Özdemir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yeğenim olan Deniz Özdemir, Harran Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünü okurken 

gözaltına alındı. 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. YaklaĢık bir yıl önce 

tekrar üniversiteye baĢladı. 22 Ocak 2013 tarihinden bu yana kendisinden haber alamıyoruz. 

ArkadaĢları dâhil yeğenimin nerede olduğunu bilmiyorlar. Yeğenimin can güvenliğinden 

endiĢe ediyorum.  Hayatı hakkında endiĢeliyiz. Bu konuda sizden yardı talep ediyoruz.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)   
 

*12.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġükrü Oğuz, Ģu beyanlarda bulundu:  “Oğlum 

Tayip Oğuz 4 yıldır Afyon Kocatepe Üniversitesinde okumaktadır. YaklaĢık 3 ay önce 

Ġstanbul‟da ikamet eden ağabeyi Sedat Oğuz‟un yanına gideceğini arkadaĢlarına söylemiĢ. 

Ancak yaptığımız araĢtırmalara göre, ağabeyine gitmediği gibi okuluna da geri dönmemiĢtir 

oğlumun yaĢamında endiĢe duymaktayım. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 

 

*12.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Çetin Doğuç, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Fuat Doğuç, 04.12.2000 tarihinde Erzincan 59. Topçu Er. Tuğ. Hv. Sav. Er. 

Tb. 1. Bot Komutanlığında askerlik görevini yapmaktaydı. Kısa bir zaman içinde firar ettiği 

gerekçesiyle Erzincan Askeri Cezaevinde kaldığı dönemde bizi telefonla arayarak baĢına 

gelen bazı olayları anlattı. Ağabeyimin psikolojik sorunları vardı. Psikolojik tedavi 

görüyordu. Raporu dahi mevcuttur. Ancak Diyarbakır Askeri Hastanesi “bu askere gitmemek 

için numara yapıyor” diye rapor verdiler. Ağabeyim daha sonra bizi arayarak eve geleceğini 

söyledi. Ertesi gün otogarda beklemeye baĢladık. Ancak ağabeyim gelmediği için birliğine 

telefon açarak nerede olduğunu sorduk. Bize kendisini gönderdiklerini baĢına ne geldiğini 
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bilmediklerini beyan ettiler. O günden beri ağabeyimden bir daha haber alamadık. En son 

aldığımız bilgilere göre baĢka birliklere sevk edildiğini ama ağabeyim hiçbir Ģekilde diğer 

birliklere gönderilmediği konusunda bilgilere ulaĢtık. Ağabeyim askerlik görevini yaptığı 

sırada kaybedildi. Bunu yapan sorumlular hakkında dava açma talebinde bulunuyorum. Bu 

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

 

*06.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa BektaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan ġahabettin BektaĢ, Mart 1992 yılında asker olarak acemi birliğini 

Zonguldak/Karabük ilinde yaptıktan sonra usta birliğini de Erzincan/Tercan ilinde yapmaya 

devam etti. Askerlik görevini yaparken diĢ rahatsızlığı nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine 

gitmek zorunda kalıyor. Tedavi sonucunda birliğine geri dönmek isterken, Pülümür yolu 

ayrımında örgüt üyeleri tarafından 7 Eylül 1992 tarihinde alıkonuldu. On gün sonra Özgür 

Gündem Gazetesinde çıkan haberde alıkonulan askerin serbest bırakılacağı bilgisi yer 

alıyordu. Güvenli bir ortamın oluĢmasını bekliyorlardı. Biz ailesi olarak kendisinin serbest 

bırakılacağı haberini bekliyorduk. O günden beri kendisinden bir daha haber alamadık. Bu 

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

 

*28.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat YeĢilfidan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kaynanam olan Fetiha YeĢilfidan, 20 Eylül 2012‟de bahçede çocuklarına verdiği yemekten 

sonra kayboldu ve o günden beri kendisinden haber alamıyoruz. Görgü tanıklarının vermiĢ 

olduğu ifadelerde kaynanamın Siirt‟e giderken görüldüğü beyan etmiĢlerdir. Kaynanam son 

on yıldır psikolojik tedavi görmektedir. On yıl öncede bir ara kayboldu ve daha sonra 

bulundu. YaklaĢık yedi aydır kendisinden haber alamadığımız için Siirt Savcılığına, AsayiĢ, 

Jandarma, Valiliğe ve Belediyelere baĢvuruda bulunduk ama hiçbir sonuç alamadık. 

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

 

*01.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet ġirin Karasu, Ģu beyanlarda 

bulundu: “KardeĢim olan Fatih Karasu, 31.03.2013 tarihinde saat 13.00‟da evden 

ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Aradan 24 saat geçmesine rağmen 

henüz kendisiyle ilgili bir duyuma ulaĢamadık. Ben Üniversite öğrencisiyim, kardeĢimde 

üniversiteye hazırlık aĢamasındadır. Evde ikimiz kalıyorduk. Daha önce gece eve gelmediği 

olmamıĢtı. KardeĢimin bulunması konusunda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

22.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Aydın YAVUZ Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim Selahattin YAVUZ, 1985 tarihinden beri Antalya ili ġafak mahallesinde ikamet 

etmekteydi. 6 ay önce birden bire kayboldu. Bu süre içersinde aramadığımız yer kalmadı. 

KardeĢimin yaĢamından endiĢe ediyorum. ġubenizin konu hakkında yardımını talep 

ediyorum” (ĠHD Batman ġubesi) 

 

*08.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Alaattin Oduncu, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum Eyyüp Oduncu GercüĢ Anadolu Öğretmen Lisesi‟nde öğrenim görürken, 

06.05.2013 tarihinden beri kayıptır. Gerek okul idaresinde olsun, gerekse de dost ve 

akrabalarımıza sorduk ancak gören olmamıĢ. Oğlumun yaĢamından endiĢe duyuyorum. 

Sizden bu konuda bana yardımcı olmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Batman ġubesi) 

 

*19.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cuma Çeri, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Celal Çeri, 1992 yılında öğrenciydi ve dershaneye gidiyordu. Yine 

dershaneye gitmek üzere evden ayrıldı ve o günden beri kendisinden bir daha haber 

alamadık. Yaptığımız tüm aramalara rağmen izine rastlamadık. Her yere baĢvuruda 

bulunmamıza rağmen herhangi bir bilgiye ulaĢamadık. Sonradan Askerlik için karakoldan 

gelip sordular. Karakola kayıp olduğuna dair bilgi verdik. Kayıp ilanı vermemize rağmen bir 
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sonuç çıkmadı. Nerede olduğu konusunda bilgi sahibi değiliz. Bu konuda sizden yardım talep 

ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)     

 

*29.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zor IĢık, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan 

Mehmet Baki IĢık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde okuyordu. Bundan 40 gün önce okuldan 

Hınıs‟ta bulunan ablasına telefon açarak ağlamaklı bir Ģekilde “annemin ellerinden 

öpüyorum, hakkını helal etsin” demiĢ. O günden sonra da oğlumdan bir daha haber 

alamadım. Okuldaki arkadaĢlarına ve öğretmenlerine sorduk ne olduğunu ve nereye gittiği 

hakkında herhangi bir bilgiye ulaĢamadık. Sizden bu konuda bize yardımcı olmanızı 

istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*06.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Güngörmez, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Hasan Güngörmez, 8.sınıf öğrencisi olup, dün sabah saat 08.00‟den bu yana 

kayıptır. Sabah saat 08.00‟de annesine sınav kartı almak için çıkacağını söylemiĢ. Sonra 

tekrar eve geri gelerek kimlik, lap topunu ve eĢyalarını alarak evden gitmiĢ. Dünden beri 

oğlumdan haber alamıyoruz. Ben oğlumun kaybolmasına iliĢkin olarak Bağlar Karakoluna 

baĢvuruda bulundum. Oğlumun hayatından endiĢe ediyorum. Son dönemlerde El-Kaide 

bağlantılı grupların gençleri kandırıp götürdüğünü de biliyoruz. Bu nedenle derneğinizden 

hukuki yardım talep ediyoruz.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*07.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Seyhat SubaĢı, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Sercan SubaĢı, 4 Kasım 2013 tarihinde saat 15.00 sularında evden çıktı. Bir 

araç çağırarak sabah saat 06.00‟da “gel bizi malzemelerimizle birlikte, gideceğimiz yere 

götür” demiĢ. O günden beri kardeĢimden bir daha haber alamadık. 4 Kasım akĢamı 

karakola gidip baĢvuruda bulunduk. ÇarĢı karakolu ertesi gün arama çalıĢmaları baĢlattı. 

Bizde kendi çapımızda her yere soruĢturduk. Ayrıca savcılığa ve askerlik Ģubesine de 

baĢvuruda bulunduk. Hala kendisinden bir haber alamadık. Bu konuda sizden hukuki yardım 

talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*15.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahmut Ölçücüoğlu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Yeğenim olan Mehmet Tağ, 06.11.2013 tarihinde Elazığ‟da ikamet ederken çalıĢtığı iĢ yerine 

iki arkadaĢı ile birlikte 10 TL alarak ortadan kayboldular. O tarihten bu yana kendilerinden 

bir daha haber alamadık. 07.11.2013 tarihinde Elazığ emniyetine ve jandarmaya baĢvuruda 

bulunduk. Ancak tüm aramalara rağmen herhangi bir bilgiye ulaĢamadık. Hayatlarından 

endiĢe duymaktayız. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*16.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Medeni Aysoy; Bitlis‟in Güroymak 

Ġlçesi YemiĢveren köyünde ikamet eden  31 yaĢında ki evli kardeĢi Halim Aysoy „un bir buçuk 

yıldır kayıp olduğu ve tüm baĢvurularına, aramalarına rağmen bulunamadığını ifade ederek 

yardım talebinde bulunmuĢtur. ( ĠHD MuĢ ġubesi )  

 

 

 

 

 

ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 
-Yasaklanan Etkinlikler 

*Kurulduğu günden beri sürekli baskı ve tutuklamalara maruz kalan Kars Kafkas Üniversitesi 

Yurtsever Öğrenci Derneği (KA-YÖDER) üyelerine yönelik baskılar hız kesmeden devam 

ederken, öğrencilerin kültürel etkinliklerine dahi artık izin verilmiyor. Özelikle dernek 

bünyesinde kurulan Roja Med Tiyatro Grubu'nun tüm etkinlikleri keyfi bahaneler ve hiç bir 

gerekçe gösterilmeden iptal ediliyor. Derneğin kimliğinden dolayı tiyatro grubunun tüm 
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etkinliklerinin iptal edildiği belirtilirken, derneğin baĢta Ağrı merkez, Kars'ın Kağızman ilçesi 

ile Siirt ve Van'da yapmak istedikleri etkinlikler resmi bütün baĢvurular yapılmasına rağmen 

gerekçe gösterilmeden iptal edildi. (02.01.2013/DĠHA) 

 

*BDP ErciĢ Ġlçe Örgütü tarafından 14 ġubat günü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getiriliĢinin 14'üncü yıldönümü olan 15 ġubat'ı kınamak amacıyla yapılacak olan basın 

açıklamasına katılım için ilçe merkezinde bildiri dağıtılmak istedi. Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne giden BDP yöneticilerine polisler, "sakıncalı" diyerek, bildirilerin 

dağıtılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Konuya iliĢkin yazılı açıklama yapan BDP Ġlçe 

Örgütü, 14 ġubat günü Merkez Parkı'nda yapılacak basın açıklaması ile ilgili ErciĢ 

Kaymakanlığı'ndan izin aldıklarını, fakat Emniyet Müdürlüğü'nün izin vermemesini 

tahammülsüzlük olarak değerlendirdi. (12.02.2013 / DĠHA) 
 

 

-Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 

*KURDÎ-DER Van ġubesi tarafından 15 Mayıs Anadil Bayramı çerçevesinde Sanat 

Sokağı'nda açılan resim sergisi ve Kürtçe kitap stantlarında yer alan Aram Yayınları'nın 

standındaki PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Bir Halkı Savunmak adlı kitaplarına polisler 

tarafından el konuldu. 3 kitaba el koyan polislerin, Aram Yayınları stant satıĢ sorumlusu 

SavaĢ Sekmen hakkında da soruĢturma baĢlattığı öğrenildi. (12.05.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak BeytüĢĢebap'ta düzenlenen Berxbir Festivali'ne giden Azadiya Welat gazetesi 

çalıĢanlarından Sabri Adanır ve Harun OlaĢ, Cizre-BeytüĢĢebap karayolunda polisler 

tarafından gözaltına alındı. YaklaĢık 2 saat gözaltında tutulan gazeteciler bir süre sonra 

serbest bırakıldı. Gazetecilerin yanında bulunan bin adet Demokratik Ulus gazetesine ise 

"yasadıĢı" olduğu iddiası ile polisler tarafından el konuldu. (04.07.2013 / DĠHA) 

 

*DTK Batman Sağlık Meclisi tarafından birçok ülkede yaĢayan Kürt sağlıkçıların katılımıyla 

düzenlenecek "Kongreya Tenduristiya ya Kurdîstanê (Kürdistan Sağlık Kongresi)" için 

hazırlanan afiĢlerin asılmasına Batman Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ġube Amirliği 

tarafından "Ġzin alınmadan halka çağrı yapılıyor" gerekçesiyle yasak getirildi. AfiĢleri asan 

Naturel Reklam Ajansı ve Batman Tabip Odası'na bin 500 TL para cezası kesildi. (01.10.2013 

/ Ozgur-gundem.com / Batmanmedya.com) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Azadiya Welat dağıtımcısı Ömer Baran, "örgüt propagandası 

yaptığı" iddiasıyla dağıtım yaptığı sırada gözaltına alınırken, yanında bulunan 100 Azadiya 

Welat, 40 Özgür Gündem ile 70 Demoktarik Ulus gazetesine de el konuldu. (27.11.2013 / 

DĠHA /  Ozgur-gundem.com) 
 

*Özgür Gündem Gazetesi'nin yeni yayın dönemi iliĢkin hazırlanan ve Dersim'de duvarlara 

yapıĢtırılan afiĢler sivil polisler tarafından söküldü. "Herkesin Gündem'i herkese Gündem" 

yazılı afiĢleri söken polislerin, afiĢleri bantlarıyla birlikte sökmesi dikkat çekerken, gazete, 

afiĢlerinin kaldırıldığı duvarlara yeniden afiĢ astı. (16.12.2013 / DĠHA) 
 

 

-Adil Yargılanma Hakkının Ġhlali 

*ġırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 41'i tutuklu 55 Kürt 

siyasetçinin yargılandığı davanın duruĢmasında, iddianamede geçen "Gizli tanık Korkmaz" 

olduğunu söyleyen Sedat Darga, "Gizli tanık Korkmaz benim. Bunu daha ilk duruĢmada bile 

söyledim. Ancak dikkate alınmadı. Benim adıma söyletilen Ģeylerin gerçeklikle alakası 

yoktur. Gözaltında psikolojik ve fiziksel baskı altındayken verdiğim ifadeyi gizli tanık olarak 

yazmıĢlar. Tanımadığım çoğu kiĢiye benim ifadelerim üzerine ceza verilecek. Benim ifademi 

alan memurlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Ancak herhangi bir iĢlem yapılmadı" 

dedi. (02.01.2013/DĠHA) 
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*Erzurum'da 20 Temmuz 2010 tarihinde AKP Ġl BaĢkanlığı binası önüne bomba bırakmak 

suçlamasıyla tutuklanan Rıdvan Sayak isimli yurttaĢ, tutuklu yargılandığı Erzurum Özel 

Yetkili 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Kasım 2011 tarihinde hakim karĢısına çıkmıĢtı. 

Mahkemede Kürtçe savunma yapmak isteyen Sayak'ın talebi, mahkeme baĢkanı tarafından 

reddedilmiĢti. Mahkeme baĢkanı, mevcut delil durumunu dikkate alarak Sayak'a 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası ve ayrıca patlayıcı madde kullanmak suçundan 10,5 yıl 

hapis cezası vermiĢti. Mahkemenin verdiği kararı protesto eden Sayak, duruĢma salonunda 

"Bijî Serok Apo" sloganı atarken, bunu zapta geçiren mahkeme heyeti, bu slogan nedeniyle de 

Sayak'a 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiĢti. Karar daha sonra temyiz edilmek üzere Yargıtay'a 

gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 9 Mart 2012 tarihinde temyiz talebinin reddine karar 

vererek, Sayak'a verilen cezayı onayladı. Mahkemenin gerekçeli kararında göze çarpan bir 

diğer önemli delil ise Sayak'ın yaĢının büyütülmesi oldu. Sayak olayı gerçekleĢtirdiği sırada 

17 yaĢında olması nedeniyle yaĢının büyütüldüğü ortaya çıktı. Sayak'ın Nüfus Kayıt 

Örneği'nde, düzeltilme yapıldığı görüldü. Düzeltilme bölümünde Sayak için, "Erzurum 

Merkez 3 Nolu Asliye Hukuk Mahkemesi 11 Haziran 2011 kesinleĢme tarihli kararına göre, 

Erzurum Yakutiye ilçesi tarafından 2011/146 no ile tescil edilmiĢtir. Doğum tarihi düzeltmesi 

25 Ağustos 1992 iken 25 Ağustos 1988 olarak düzeltilmiĢtir" diye kayda geçirildi. Sayak, 

1992 doğumlu iken, olaydan sonra mahkeme kararı ile nüfus müdürlüğünden yaĢı 4 yıl 

büyütülerek, 1988 doğumlu yapıldı. Nüfus Müdürlüğü, Sayak'ın gün ve ay bölümünü 

değiĢtirmezken, sadece yılını değiĢtirmesi de yaĢanan skandalı gözler önüne serdi. 

(09.01.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Uludere (Qilaban) ilçesine bağlı Roboski (Ortasu) köyünde 28 Aralık 2011'de 

Federal Kürdistan Bölgesi'nden katırlarına yükledikleri sigara ve mazotu getirirken katledilen 

çoğu çocuk 34 sivil Kürt yurttaĢın bombalandığını köylülere telefonla bildiren ve 20 metrelik 

mesafe ile katliamdan kurtulan 7 çocuk babası Servet Encü (33) ve 3 Roboskili'ye "pasaport 

kanununa muhalefet" ettiği gerekçesiyle 2'Ģer bin TL idari para cezası kesildi. "Kabahatin 

iĢlendiği yer" olarak katliamın gerçekleĢtiği 15 nolu sınır taĢı gösterilirken, delil olarak da 

Milliyet gazetesi gösterildi. Söz konusu tarihte Milliyet gazetesinin yaptığı "Herkes biliyor 

ama adı „kaçak‟" baĢlıklı haberde fotoğraf ve görüntüleri olduğu tahmin edilen Servet 

Encü'nün yanı sıra Ġdris Encü, ġehmus Encü ve Zerevan Ürek'e 2'Ģer bin TL para cezası 

verildi. (16.01.2013/DĠHA) 

 

*Siirt'te 2008 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 

gerçekleĢen basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve 4 yıl hapis yattıktan sonra 

serbest bırakılan Sıddık Cengiz isimli yurttaĢ, cezaevinde olduğu dönemde gerçekleĢen bir 

yürüyüĢe katıldığı iddiasıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet ettiği 

gerekçesiyle ceza aldı. Cezaevinde olduğu 2009 yılında kapatılan Demokratik Toplum 

Partisi'nin (DTP) seçim çalıĢmaları sırasında gerçekleĢen yürüyüĢe katıldığı iddiasıyla 

hakkında dava açılan; ancak yürüyüĢün yapıldığı dönem cezaevinde olduğu tespitli olan 

Cengiz hakkında Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 8 Ocak tarihinde Cengiz ile 

birlikte 47 kiĢinin yargılandığı davanın karar duruĢmasında, yurttaĢlar 2911 sayılı Toplantı ve 

Gösteri YürüyüĢü Kanunu'na muhalefet etme gerekçesiyle cezalandırılırken, mahkeme heyeti 

Sıddık Cengiz'in cezasının 6352 sayılı yasanın geçici 1/b maddesi gereğince ertelenmesine 

hüküm verdi.  (08.02.2013 / DĠHA) 

 

*Bingöl merkezde 15 Mayıs 2011 tarihinde polis aracının taranması olayı ile 

iliĢkilendirilmeye çalıĢılan 18 yaĢındaki dershane öğrencisi Gülsüm Koç hakkında açılan 

davanın karar duruĢması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmaya, 

tutuklu olan Gülsüm Koç ve avukatı RehĢan Bataray katıldı. Savunmasını Kürtçe yapan 

Gülsüm Koç, olayın yaĢandığı gün iki arkadaĢıyla birlikte evde olduğunu, bu arkadaĢlarının 
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daha önceki celsede verdikleri ifadelerle bu durumu teyit ettirdiklerini söyledi. Olayla 

ilgisinin olmadığını belirten Koç, dosyadaki delillerin lehine olduğunu ifade etti. Müdafi 

Avukat RehĢan Bataray da, olaya iliĢkin bir gizli tanığın "KöĢe baĢında onu gördüm kısa bir 

süre sonra ateĢ sesi geldi" Ģeklindeki ifadesinin delil olarak bulunduğunu belirterek, 

müvekkilinde silah olmadığını kaydederek, müvekkilinin tahliye ve beraatını istedi. Avukatın 

savunmasının ardından mahkeme heyeti, Koç hakkında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 

Koç'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü 

bozmak" iddiasıyla müebbet ve "Adam öldürmeye teĢebbüs etmek" iddiasıyla 2 kez 13 yıl 4 

ay hapis cezası verdi. (20.02.2013 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com / Radikal.com.tr) 
 

*08.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remziye Yaylık, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Azad Yaylık, 23.02.2013 günü evden dıĢarı çıktığı sırada gözaltına alındı. 

Oğlum onlara karĢı çıkmasına rağmen elleri kelepçelenerek ÇarĢı Karakoluna götürüldü ve 

nezarete atıldığını öğrendim. Aynı gün oğlum beni telefonla arayarak niçin gözaltına 

alındığını söyledi. Gözaltı gerekçesi ise gasp ettiği iddia edilmesidir. Daha sonra çıkarıldığı 

mahkeme sonucunda tutuklandı. Bir dahaki mahkemesi 14.03.2013 tarihinde olacaktır. Biz 

ailesi olarak hiçbir Ģekilde suçlamaları kabul etmiyoruz. Kamera kaydı görüntülerinde sözde 

yan tarafı göründüğünü, ayakkabı rengi bile aynı olmadığı, yüzü dahi kamerada görünmediği 

açıkça bellidir. Maddi durumumuz yeterli olmadığı için sizden bu konuda hukuki destek talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*13.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Selami Songülalp, Ģu beyanlarda bulundu: 

“YaklaĢık 18 ay önce 4 akrabamla birlikte yolda seyir halindeyken bir grup PKK Militanı 

tarafından durdurulduk. Bize arabadan inmemizi ve aracı kendilerine vermemizi istediler. 

Direnmek istedik ancak korkudan aracı kendilerine vermek zorunda kaldık. Bize 2 saatlik bir 

iĢimiz var onu halledip aracı geri getireceklerini söylediler. Yanımızda da 2 PKK Militanını 

bırakıp 2 saat sonra geri geldiler ancak araçta kurĢun izleri vardı. Daha sonra bizi serbest 

bırakıp yanımızdan ayrıldılar. Edindiğimiz bilgiye göre Baykan Karakoluna taciz ateĢi 

düzenledikleri ama olaydan herhangi bir can kaybının yaĢanmadığını sadece yaralıların 

olduğunu öğrendik. Bizde serbest kaldıktan sonra güvenlik güçlerine haber verdik. Ama bize 

yardım edecekleri yerde eylemi biz yaptığımızı düĢünerek olayı üzerimize yıkmaya çalıĢtılar. 

Eylem sırasında askerlerden biri ateĢ eden kiĢinin benim akrabam olduğunu iddia ettiler. 

Daha sonra bizi cezaevine gönderdiler. Mahkemeye çıkarıldığımız zaman 4 askerde eylemi 

çeliĢkili Ģekilde anlatmalarına rağmen savcı kendilerini dikkate aldı. Ancak biz olayı hiçbir 

çeliĢki olmamasına rağmen anlattığımız halde bizi dikkatte almadı. Yani askerlerin çeliĢki 

dolu yalanlarına kanaat getirdi ve bizim tutukluluk halimizin devam etmesine karar verildi. 

Diğer akrabalarım 17 aydan sonra tahliye edildiler. Ama ben hala tutuklu olarak 

bulunmaktayım. Benim bu eylemden yakından uzaktan alakam olmamıĢtır. Neden bu olayı 

benim üstüme yıkmaya çalıĢtıklarını anlamıĢ değilim. Ben ailenin tek ferdiyim, evli ve 2 iki 

çocuk babasıyım, mağdurum, bana ve aileme bakacak hiç kimse yoktur. Ben bu olayı kabul 

etmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

*10.06.2013 tarihinde Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ģubemize mektupla baĢvuran 

Abdullah Ġnce, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben Ģuan Midyat M Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz 

Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktayım. Ben ve aileme büyük bir haksızlık ve adaletsizlik 

yapıldı. 2009 yılında 2 dut ağacı yüzünden 1978 doğumlu olan Ağabeyim Ali Ġnce komĢumuz 

olan Güven ailesi tarafından öldürüldü. 6 çocuğu yetim kaldı. Cizre ilçesinin ileri gelenleri 

araya girerek barıĢ sağlandı. BarıĢ karĢılığında ağabeyimin yetim çocuklarına bir ev verildi. 

Mağdur taraf biz olmamıza rağmen o mahalleden taĢınmak zorunda kaldık. Ailece bizden 

daha güçlü ve nüfuslu oldukları için bize haksızlık yaptılar. 2011 yılının 10. Ayında verdikleri 

evi, piĢman olup evin çerçevelerine cam takmak suretiyle sağda solda biz evi vermiyoruz 

Ģeklinde söylenti yaydılar. Biz ailecek konuyu kapatmamıza rağmen, yeğenim Hasan Ġnce, bir 
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cahillik yaparak 02.10.2011 tarihinde Güven ailesinden Mehmet ġerif Güven‟i öldürdü ve 

aynı gün gidip karakola teslim oldu. Ġfadesinde tamamıyla kendi irademle, kimsenin etki ve 

baskısı altında kalmadan cinayeti iĢlediğini itiraf etmesine rağmen, karĢı taraf daha güçlü ve 

yüksek makamlarda tanıdıkları ve bağlantıları olduğu için 13.10.2011 tarihinde sahte bir 

gizli tanığın beyanlarıyla tutuklandım. Ağabeylerim ola Mehmet, Hüsnü ve Gürcan‟da hiçbir 

delil olmadığı halde tutuklandılar. 27.09.2012 tarihinde ġırnak Ağır Ceza Mahkemesinde 

yapılan yargılama sonucu hak ve adaletle bağdaĢmayan, insan haklarına aykırı olarak ben ve 

diğer kardeĢlerim ve yeğenim ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına çarptırıldık. Ben, 

yeğenim ve diğer ağabeylerim ceza aldık. Hepimiz evli ve çocuk sahibi kiĢileriz. Çocuklarımız 

ve eĢlerimiz mağdur oldular. Bizler hem adalet hem de Güven ailesi tarafından haksızlığa 

uğradık. BaĢbakana, Adalet Bakanlığına ve Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonuna baĢvuruda 

bulunduk ancak aldığımız cevap “biz yargıya müdahale edemeyiz” Ģeklinde cevaplar geldi. 

Bizim dosyaya Güven ailesi tarafından aleyhimize müdahale edildiği bellidir ve bunu bütün 

Cizre haklıda bilmektedir. Biz ve geride kalan ailemiz çok mağdur durumdayız ve hiç 

kimsemiz yoktur. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)    
 

*03.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Aziz Narin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Ali Narin, 07.02.2013 tarihinde ablamın evine giderken KoĢuyolu semtinde 

çıkan olaylarda polisler tarafından gözaltına alındı. Olay yerine yaklaĢık 1 km uzaklıkta 

kardeĢim gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilerek yaklaĢık yarım saat ekip otosuyla 

dolaĢtırıldıktan sonra arcın için kendisine bir çift eldiven ve bir maske verilerek terörle 

mücadele Ģubesine götürüldü. Çıkarıldığı mahkeme sonucunda Diyarbakır D Tipi cezaevine 

gönderildi. Mahkeme heyetince incelenmesi için Ankara‟ya gönderilen eldiven ve maske temiz 

çıkmıĢ ve kardeĢime dair hiçbir ize rastlanmamıĢtır. Ancak görgü tanıkları ve ifadelerine 

dayanarak TCK‟nın 302. Maddesi gereğince müebbetle yargılanmaktadır. Aynı zamanda 

emniyetten gelen olay yeri inceleme ekibinin raporlarına göre de olay yerinde sadece Molotof 

kokteyli yapımında kullanılan cam ĢiĢe kırıntıları dıĢında herhangi bir bulguya rastlanmadığı 

belirtmektedir. El yapımı bomba parçalarından veya malzemelerinden en ufak bir iz olmadığı 

emniyet tutanaklarınca doğrulanmaktadır. Dosyada tanıklık eden polislerin çeliĢkili ifadeleri 

gözden kaçmamaktadır. KardeĢimin, polis ifadesinde olay yerinin hemen 150 metre ilerisinde 

yakalandığının iddia edilmesi, polislerden birinin “el yapımı parça tesirli bomba attı” 

diğerinin “ses bombası attı” demesi ekip amirinin “aracın içindeydik bombayı üzerimize 

attı” bizde araçla kovaladık, ara sokaklara girdi, yorulmuĢtu, düĢtü ve yakaladık” demesi 

dosyadaki çeliĢkili polis ifadelerinin bir kısmıdır. KardeĢimin üzerine atılan hiçbir ifadeyi 

kabul etmiyorum. Bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 
-Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller 

*Dicle Anter isimli yurttaĢ, 3 yıl 4 ay önce doğan kız çocuğuna Asîwa yani 'ufuk' anlamına 

gelen Kürtçe isim verdi. Uzun yıllar Ġsveç'te kaldıktan sonra Batman'a yerleĢen ve çifte 

vatandaĢlık hakkını elde eden Anter, çocuğunun Asîwa olan adına Ġsveç Konsolosunca onay 

verildiğini belirterek, Türkiye yurttaĢlığına alınması için Batman Nüfus Müdürlüğü'ne 

baĢvuruda bulunduğunu söyledi. Ancak Ġsveç devletinin tanıdığı Asîwa'yı Türkiye'nin kabul 

etmediğini ifade eden Anter, gerekçe olarak isimde bulunan 'W' harfinin Türkçe alfabede yer 

almamasının gösterildiğini belirtti. Bu tutuma karĢı baĢka isimle nüfus kaydı yaptırmayı kabul 

etmeyen Anter, aradan geçen 3 yıl 4 aya rağmen Asîwa'nın kimliksiz olduğunu ifade etti.  

(16.05.2013 / DĠHA) 
 

*Batman Ġl Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü'nün, "yaz kampına" götürdüğü gençler 

arasında bulunan Yahya Erol ve Mehmet Kaçar, kamp sorumlusu Sedat Dilekçi'nin kamp 

boyunca Kürtçe konuĢmalarını yasakladığını iddia etti. Gençler, Kürtçe konuĢtukları 

zamanlarda Dilekçi'nin kendilerine, "Kürtçe konuĢma ve Ģarkı söylemeniz yasaktır. Ya bu 
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devletin sistemini kabul edersiniz ya da çıkın dağa gidin" dediğini ileri sürdü. (25.07.2013 / 

Ozgur-gundem.com / Batmanmedya.com) 

 

*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesinde ikamet eden Özgür Gazeteciler Cemiyeti Derneği (ÖGC) 

BaĢkanı Hayrettin Çelik, 3 ay önce dünyaya gelen çocuğuna "YaĢam yurdu" anlamına gelen 

"Warjîn" ismini vermek istedi. Ancak, "Warjîn" ismi 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve 

Tatbiki Hakkında Kanunu'nun 3. Maddesi gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. Diyarbakır Ġl 

Nüfus Müdürlüğü'nden "Hükümet yasaklı harfler için artık kayıtlarda yazma kararını 

açıklamıĢ olsa da henüz bize bu yasağın kaldırması intikal etmemiĢ" denildi. (18.12.2013 / 

DĠHA) 
 

 

-Anadilde Savunma Yasağı 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 22 Ekim 2012 tarihinde PKK ve PAJK'lı tutsakların 12 

Eylül'de baĢlattığı süresiz ve dönüĢümsüz açlık grevine destek vermek amacıyla ilçe 

merkezinde yapılan basın açıklamasına soruĢturma açıldı. Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

tarafından açılan soruĢturma kapsamında BDP Mardin Ġl EĢ BaĢkanvekili ġaban KarakaĢ'ın 

Mardin Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade vermesi istendi. Emniyet'te ifade veren 

KarakaĢ, hakkında 22 Ekim 2012 tarihinde Nusaybin'de yapılan açıklamada "Örgüt 

propagandası yapmak" ve "Örgütü övmek" iddiaları ile soruĢturma açıldığını öğrendi. 

Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermesi istenen KarakaĢ, Kürtçe ifade vermek istediğini 

belirtti. Ġddiaya göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesi'nde yetkili bir polis KarakaĢ'a 

"Anadilin olduğunu iddia ettiğin Kürtçe ifade vermek istiyorsan önce Kürt olduğunu ispatla" 

dedi. Anadilinde ifade verme isteğinin engellenmesinin ardından, polislerin sert tepkilerine 

maruz kaldığını anlatan KarakaĢ, "Hakkımda Ģimdiye kadar 19 dava açıldı ve açılan tüm 

davalarda mahkemede Kürtçe ifade verdim. Ġlk kez böyle bir hakarete maruz kaldım. Kürtçe 

ifade vermekte ısrar ettim. Daha sonra polisler beni gözaltına almakla tehdit ettiler" dedi. 

KarakaĢ'ın Kürtçe ifade verme istemi Emniyet Müdürlüğü'nün tutanağına Ģu Ģekilde geçirildi: 

"Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nca yürütülmekte olan 2012/2580 sayılı soruĢturma 

kapsamında Ģüpheli olarak ifadesi alınmak üzere, Mehmet ġaban KarakaĢ'a sorulduğunda, 

anadili olduğunu iddia ettiği Kürtçe dilinde ifade vermek istedi. Kendisine 'Kürtçe dilinin 

anadili olup olmadığını ibraz etmesi istendiğinde, herhangi bir belge ibraz edemeyeceğini' 

beyan etmesi üzerine, Mardin Talimat Savcısı Özden Hacıoğlu aranarak, bilgi verildi. Söz 

konusu durum ile ilgili tutanak tanzim edilerek, ifadenin Kürtçe dilinde alınamayacağının 

Ģahsa bildirilmesi talimatı alınmıĢ olup söz konusu ifade ile ilgili Ģüpheli Mehmet ġaban 

KarakaĢ'ın Türkçe bildiği halde, Kürtçe olarak ifade vermekte ısrar etmesi üzerine herhangi 

bir ifade alma iĢleminin gerçekleĢtirilmediğine dair iĢ bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek 

birlikte imza altına alınmıĢtır." (13.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin ve ilçelerinde 18 Ekim 2011 tarihinde gerçekleĢtirilen baskınların ardından, 18'i 

tutuklu 49 kiĢi hakkında açılan davanın ilk duruĢması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde görülmeye baĢlandı. BDP Mardin Ġl EĢ BaĢkanı Tarık Acar, BDP eski il 

baĢkanları Cemal Veske ve Ali Aslan, BDP eski il yöneticisi Hamza Vurgun, BDP üyesi 

Orhan Ablak, Gülten Yıldız, Ahmet Temel, Eğitim Sen Mardin eski ġube BaĢkanı Doğan 

Anğay, Eğitim Sen üyesi Seyfettin Yavuz, ĠHD Mardin ġube yöneticisi Veysi Parıltı, 

Kızıltepe Belediyesi meclis üyeleri Osman Akkoyun, Hamit Turan, Adil BaĢaran, il genel 

meclis üyesi M. Tahir Adal'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 49 kiĢi yargılandığı 

Mardin "KCK" davasının ilk duruĢmasında, yargılananlara iliĢkin hazırlanan iddianame 

okundu. Yargılanan sanıkların çoğunun Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen zarfta yer 

alan listede isimlerinin ve imzalarının olduğu, bu kapsamda "Kent meclisine ait toplantı 

listesi" olduğu iddia edilen listeden dolayı "Terör örgütü üyesi" olmak iddiasıyla 

yargılandıkları ortaya çıktı. Sanıklar, listede yer alan imzaların kendilerine ait olmadığı dile 

getirilerek, bu yönlü iddiaları reddetti. Teknik takip ve ortam dinlemelerinin de eklendiği 
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iddianamede, yargılananların BDP il ve ilçe binalarına giriĢleri sırasında çekilen fotoğraflarda 

delil olarak konulurken, katıldıkları yürüyüĢ ve basın açıklamaları da "terör faaliyeti" olarak 

gösterilmesi dikkat çekti. Sanıkların okunan iddianameler iliĢkin Kürtçe verdikleri cevaplar 

mahkeme heyeti tarafından tutanağa, "Kürtçe olduğu düĢünülen bir dilde konuĢtu" Ģeklinde 

geçirildi. Müdafii avukatlarının adil bir yargılamanın olması için tercüman atanması 

yönündeki talepleri ise, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. (22.01.2013/DĠHA) 

 

*Aralarında BDP milletvekilleri, belediye baĢkanları, insan hakları savunucuları ve 

gazetecilerin de bulunduğu 108'i tutuklu 175 kiĢinin yargılandığı "KCK" ana dava duruĢması 

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde baĢladı. DuruĢmaya, aralarında tutuklu vekiller 

Kemal AktaĢ ve Selma Irmak'ın da bulunduğu 48'i tutuklu 2'si tutuksuz toplam 50 kiĢi katıldı. 

DuruĢmada Yazar Nuray Mert, avukatlar ve çok sayıda tutuklu yakını da hazır bulundu. 

DuruĢma baĢlamadan önce avukatlar Kürtçe savunma için tercümanlık talebinde bulundu. 

Mahkeme baĢkanı avukatların talebini yasanın henüz tam olarak yasalaĢmadığı gerekçisiyle 

ret etti. (28.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nde 2011'de Demokratik Yurtsever Gençlik‟te (DYG) yer aldıkları 

iddiasıyla gözaltına alınan ve 26 kiĢi hakkında açılan davaya Diyarbakır 7‟nci Ağır Ceza 

Mahkemesi‟nde devam edildi. Tutuklulardan 10‟u duruĢmaya telekonferans yöntemiyle 

katıldı. DuruĢmada kimlik tespitine Botan Cankurt dıĢındaki sanıklar “Ez li virim” Ģeklinde 

cevap verdi. DuruĢmada avukatların sanıklara iliĢkin Kürtçe savunma talebine “3.Ģahıs 

durumunda olanların (avukatlar) hangi dilde kendini daha iyi ifade edebileceği hususunda 

takdir edemeyeceği” gerekçesiyle mahkeme reddetti. Sanıklardan Cevat Altunkaya Türkçe 

dilinde Kürtçe savunma yapmak istediğini belirtmesi üzerine mahkeme sadece Altunkaya‟nın 

Kürtçe savunma yapmasına izin verdi. Diğer sanıkların ise Türkçe olarak “Kürtçe yapmak 

istiyorum” Ģeklinde beyanda bulunmadıkları için Kürtçe savunma yapmalarına izin verilmedi. 

Sanıklar Süleyman Aslan, TekoĢin Bulca, Sait Erçik, Vedat Er, Cengiz Bozan, Mazlum 

Akman, Nazım Duman, Hogır Özbek, Cumhur Karuman‟a yönelttiği sorulara Kürtçe cevap 

alınca “Türkçe dili dıĢında baĢka bir dilde cevap verdiği görüldü” Ģeklinde tutanaklara geçirdi. 

Avukatların savunmalarının ardından duruĢma 17 Nisan‟a ertelendi. (20.03.2013 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Diyarbakır'da Özel Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından yürütülen soruĢturma 

kapsamında, 2010 yılı içinde farklı illerde YDG-M üyelerine yönelik düzenlenen eĢ zamanlı 

operasyonda, "Öz Savunma Birliği (ÖSB)" üyesi oldukları iddia edilerek gözaltına alınıp 

haklarında dava açılan 10'u tutuklu 24 kiĢinin yargılamasına Diyarbakır 4. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu YaĢar Saçlı, Sinan Hezer, Cafer Yıldız, Cihat Dursun, 

Ġskan Yiğit, Bermal Birtek, Mehmet Zakir Temel duruĢma salonunda, Ramazan AktaĢ, 

Meryem Akpolat ve BarıĢ Yiğit ise SEGBĠS (telekonferans) yöntemiyle duruĢmaya katıldı. 

DuruĢmada Ġskan Yiğit hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüte üye olmak" iddiasıyla 

açılan dava, dosya ile birleĢtirildi. DuruĢmada avukatlar esas hakkında savunmalarını yapmak 

için süre talep etti. DuruĢmada avukatların konuĢmaları ardından mahkeme baĢkanı, Ramazan 

AktaĢ'a "Avukatların esas hakkında ek süre talebinde bulundu. Buna diyeceğin bir Ģey var mı? 

Tercüman talebinde bulunuyor musun? Esas hakkında savunma yapmak istiyor musun?" 

Ģeklinde yönelttiği soruya AktaĢ, Kürtçe cevap verdi. Bunun üzerine mahkeme baĢkanı, "Yav 

ben seni anlamıyorum! Yaz oğlum, Türkçe talepte bulunmadı. Kürtçe olduğu değerlendirilen 

bir dilde konuĢtuğu görüldü" dedi. Bu sırada savunma avukatları müvekkillerinin tercüman 

istediğini belirterek, tercüman talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, avukatların 

talebini, "Sanığın tercüman talebini Türkçe olarak kendisinin söylemesi gerektiğini" ileri 

sürerek, avukatların talebini ret etti. Mahkeme ardından diğer yargılananlara aynı soruları 

yöneltti. Fakat tutsakların sorulara Kürtçe cevap vermesi üzerine mahkeme baĢkanı, 

tutanaklara "Türkçe beyanda bulunmadı" Ģeklinde ibare yazdırdı. (11.06.2013/DĠHA) 
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*Van 5. Ağır Mahkemesi'nde, 3 öğrencinin de aralarında bulunduğu "Silahlı örgüte üye 

kazandırmak" ve "Örgüt üyesi olmak" iddiaları ile 6 kiĢinin yargılandığı ve Naime Tüci, 

Sürmeli EĢsiz ve Abdurahman Özer, tutuksuz yargılanan Mehmet Elmas‟ın hazır bulunduğu 

duruĢmada, mahkeme heyetinin söz verdiği tutuklular Kürtçe savunma yapmak istedi. 

Mahkeme heyeti tarafından Kürtçe savunma talebi reddedildi. (18.07.2013 / DĠHA) 

 

 

DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 22 Ekim 2012 tarihinde PKK ve PAJK'lı tutsakların 12 

Eylül'de baĢlattığı süresiz ve dönüĢümsüz açlık grevine destek vermek amacıyla ilçe 

merkezinde yapılan basın açıklamasına soruĢturma açıldı. Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

tarafından açılan soruĢturma kapsamında BDP Mardin Ġl EĢ BaĢkanvekili ġaban KarakaĢ'ın 

Mardin Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade vermesi istendi. Emniyet'te ifade veren 

KarakaĢ, hakkında 22 Ekim 2012 tarihinde Nusaybin'de yapılan açıklamada "Örgüt 

propagandası yapmak" ve "Örgütü övmek" iddiaları ile soruĢturma açıldığını öğrendi. 

(13.01.2013/DĠHA) 

 

*Silvan Cumhuriyet BaĢsavcılığı Silvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bir polisin yaptığı suç 

duyurusunun ardından, 31 Aralık 2012 tarihinde Silvan Mücadele Gazetesi haber sitesinde 

Ferhat Parlak'ın Roboskî katliamının yıldönümünde yazdığı "Kan kusturdunuz Kürdistan'a" 

baĢlıklı yazısından dolayı kendisine TCK'nin 302. maddesinden devletin birliğini ve ülke 

bütünlüğünü bozmak suçlamasıyla soruĢturma açıldı. Parlak, soruĢturma üzerine Ġstanbul'da 

misafirlikte bulunduğu için Ġstanbul Bakırköy Adliyesi'nde "örgüt propagandası yapmak" 

suçlamasıyla ifade verdi. (25.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde 3 ġubat 2013 tarihinde BDP'li kadın milletvekillerinin 

katıldığı  kadın buluĢmasına ViranĢehir Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruĢturma açıldı. 

TEM amirliğine çağırılan ViranĢehir Belediye BaĢkan Vekili Mehmet Burun, BDP Ġlçe 

BaĢkanı Mahmut Kaya, Belediye BaĢkan yardımcıları Suna Uluğtürken ve Nayıf Aslan ile 

BDP'li Kadın Meclis Üyesi Zühre Tatlı haklarında da soruĢturma açıldı. (07.02.2013 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 

 

* Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan BarıĢ Parkında, 10 Kasım 2012'de "Qîrîna dayikekê" 

(Bir annenin haykırıĢı) adlı tiyatro oyunu açık alanda sergilendi. Tiyatro gösteriminden 2 ay 

sonra Mitanni Kültür Merkezi Tiyatro Grubu hocası ve oyuncusu aynı zamanda Nusaybin 

Belediye Meclis Üyesi olan Hülya Kök'e, 12 Eylül 2012 tarihinde Türkiye cezaevlerinde 

süresiz-dönüĢümsüz olarak baĢlatılan açlık grevlerini konu alan bir tiyatro oyununu 

sahneledikleri gerekçesiyle soruĢturma açıldı. (14.02.2013 / DĠHA) 

 

*Van‟ın Muradiye ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin 14'üncü 

yıldönümü nedeniyle BDP Muradiye Ġlçe binası önünde 15 ġubat tarihinde düzenlenen basın 

açıklamasına soruĢturma açıldı. Açılan soruĢturmada yürüyüĢe katıldıkları ve slogan attıkları 

gerekçesi ile BDP yöneticileri ve üyelerinden Orhan Turan, Doğan BaĢak, ġeref Alim, Zeydin 

Kurt, Ġdris Çolak ve Dilan Gezer ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldı. (20.02.2013 / 

DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği tarih 

olan 15 ġubat'ın 14'üncü yıldönümü yürüyüĢle protesto edilmiĢti. 15 ġubat'ta BDP ilçe 

binasından AKP ilçe binasına yapılan yürüyüĢe katılan 18 kiĢi hakkında Hazro Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü tarafından soruĢturma açıldı. Aralarında BDP Hazro Ġlçe BaĢkanı ġakir Dolan'ın 

da bulunduğu 18 kiĢi 20 ġubat'ta Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.   

(07.03.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
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*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 19 Mart'ta gerçekleĢen Newroz kutlaması ardından 7 kiĢilik 

Tertip Komitesi üyesi ve 5 çocuk hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 

soruĢturma açıldı. SoruĢturmaya gerekçe olarak kutlamada açılan PKK ve KCK bayraklarının 

gösterildiği öğrenildi. (22.03.2013 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Siirt E Tipi kapalı cezaevinde bulunan Mahpus Abdullah Çetin ile Ünal Bozyiğit‟in açlık 

grevine katıldıkları ve cezaevi idaresi tarafından verilen sosyal etkinliklere katılmadıkları 

gerekçesiyle haklarında soruĢturma açılmıĢ ve bu kapsamda savcılık tarafından ifadeleri 

alınmıĢtır. (28.03.2013/ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*Bitlis‟in Hizan ilçesinde 18 Mart'ta gerçekleĢtirilen Newroz Bayramı mitingine soruĢturma 

açıldı. Hizan Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından haklarında "Örgüt propagandası yapmak" 

gerekçesiyle soruĢturma açılan Newroz Tertip Komitesi üyesi 12 kiĢi, savcılığa ifade verdi. 

Tertip Komitesi üyeleri; Salih Ġnan, Hazime Yılmaz, Adalet Çetin, Kenar Acar, Faruk 

Yıldırım, M. Sıddık Acar, Vefa Yılmaz, M. Sait Tarhan, Vedat Korkmaz, Ferhat Uğur, Ömer 

BaĢtur ve Emrah Yılmaz savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.  (02.04.2013 / 

Ozgur-gundem.com / Bitlistimes.com) 

 

*MuĢ'un Varto ilçesinde "Öcalan'a özgürlük Kürtlere statü" Ģiarıyla 19 Mart'ta gerçekleĢtirilen 

Newroz Bayramı mitingine soruĢturma açıldı. Newroz Tertip Komitesi üyeleri Abdulbasit 

TaĢ, ġemsettin Aydemir, Hanifi Tepe, Behçet Özen, Mahir Yılmaz, Mustafa IĢık ve Kamer 

TaĢ Varto Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılarak, ifadeleri alındı. SoruĢturmanın "Öcalan'a 

özgürlük Kürtlere statü" ve Paris'te katledilen üç Kürt kadın siyasetçi Sakine Cansız, Fidan 

Doğan ve Leyla ġaylemez'in fotoğraflarının yer aldığı pankartlardan dolayı açıldığı belirtildi. 

Varto Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 7 kiĢilik Newroz Tertip Komitesi daha 

sonra serbest bırakıldı. (04.04.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*KURDÎ-DER Van ġubesi tarafından 15 Mayıs Anadil Bayramı çerçevesinde Sanat 

Sokağı'nda açılan resim sergisi ve Kürtçe kitap stantlarında yer alan Aram Yayınları'nın 

standındaki PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Bir Halkı Savunmak adlı kitaplarına polisler 

tarafından el konuldu. 3 kitaba el koyan polislerin, Aram Yayınları stant satıĢ sorumlusu 

SavaĢ Sekmen hakkında da soruĢturma baĢlattığı öğrenildi. (12.05.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyünün giriĢinde yapılmak istenen askeri kontrol 

noktasını protesto etmek amacıyla 28 Mayıs günü Hakkari'de kadınlar tarafından açılan nöbet 

çadırındaki kadınlar ile köylü kadınların inĢaat bölgesine giderek basın açıklaması yapması 

hakkında Hakkari Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma 

kapsamında Kırıkdağ (Dêzê) köyünde bulunan Zap Karakol Komutanlığı tarafından basın 

açıklamasına katılıp demeç verdikleri gerekçesiyle köy muhtarı Musa Adıyaman ile Ahmet 

Akdoğan, Adile Adıyaman, Neam Adıyaman, Ayten Adıyaman ve Elif Ermağan ifadeye 

çağırıldı. Köyde bulunmayan Neam Adıyaman ve Ayten Adıyaman dıĢındakiler Zap Karakol 

Komutanlığı'na giderek ifade verdi. (03.06.2013/DĠHA) 

 

*Antep'te Gezi Parkı direniĢine destek eylemlerine katılan 9 kiĢi hakkında soruĢturma 

baĢlatıldı. Antep Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından baĢlatılan soruĢturmada, 2 kiĢinin Antep 

Çocuk ġube Müdürlüğü'nde, 7 kiĢinin ise Terörle Mücadele ġubesi'nde ifadelerinin alınacağı 

belirtildi. ESP ile Mücadele Birliği Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 kiĢinin, 

"Örgüt propagandası yapmak" ve "YasadıĢı marĢ okumak" iddiaları ile suçlandığı öğrenildi.  

(18.07.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*BDP Kurtalan Ġlçe Örgütü tarafından 12 Eylül döneminde Diyarbakır Cezaevi'nde yapılan 

insanlık dıĢı uygulamalara karĢı baĢlatılan ölüm orucunda yaĢamını yitiren Kemal Pir, M. 

Hayri DurmuĢ, Ali Çiçek ve Akif Yılmaz için gerçekleĢtirilen anma etkinliğine katıldıkları 
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gerekçesiyle 13 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. Haklarında soruĢturma açılan kiĢilerin, 

Belediye Kültür Sanat Merkezi çalıĢanlarından Abdullah Yorulmaz, Selman Gürsül, Belediye 

Eğitim Destek Evi çalıĢanı Sohbet Altan Çetin, BDP Kurtalan Ġlçe EĢ BaĢkanı Esmer Baran, 

BDP Kurtalan ilçe yöneticilerinden Ömer Yılmaz, Celalettin Hansu, Ekrem Rüzgar, Ġlyas 

Zengin, Hüseyin KarataĢ, Oğuz Keklik, Sabri Aksünger ve il genel meclis üyeleri Cemalettin 

Yüksekbağ, Nail Asma isimli yurttaĢlar olduğu öğrenildi. (24.07.2013 / DĠHA / 

Kurtalan.bel.tr) 

 

*BDP Erzurum Ġl yöneticisi Mehmet Özkurt hakkında, Lice‟de karakol yapımını protesto 

eden kitleye açılan ateĢ sonucu Medeni Yıldırım‟ın katledilmesinin kınandığı basın 

açıklamasında konuĢtuğu için soruĢturma açıldı. (12.09.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*BDP MuĢ Ġl Örgütü'nün 30 Ekim'de, "Öcalan'a Özgürlük, Kürdistan'a Statü" Ģiarıyla 

düzenlediği yürüyüĢe katılanlara "Gösteri ve YürüyüĢ Kanunu'na muhalefet ettikleri" 

iddiasıyla soruĢturma açıldığı belirtildi. Dün akĢam MuĢ Emniyet Müdürlüğü'ne çağırılan ġafi 

Nergiz isimli yurttaĢ, polisin kendisine ajanlık teklif ettiğini iddia etti. (11.11.2013 / DĠHA) 

 

*Sivil Toplum KuruluĢları ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Harran Üniversitesi 

öğrencileri 39 öğrenci hakkında keyfi bir Ģekilde soruĢma açıldığını söyledi. Harran 

Üniversitesi öğrencisi ve HÖDER üyesi Nimet Acar, emniyet güçlerinin 39 öğrenciyi keyfi 

bir Ģekilde telefonla taciz ettiklerini ve demokratik eylemlere katıldığından ötürü ifade 

vermeye çağrıldıklarını ifade etti. (15.12.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*BDP Batman Ġl Örgütü'nün 9 Ekim 1998 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Suriye'den çıkarılması ile bir hafta önce Yüksekova'da Mehmet ReĢit ĠĢbilir ve Veysel 

ĠĢbilir'in katledilmesinin protesto edildiği yürüyüĢe iliĢkin Batman Cumhuriyet Savcılığı 

tarafından soruĢturma baĢlatıldı. Savcılık, her iki yürüyüĢe katılan 360 kiĢi hakkında, "2911 

sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek" gerekçesiyle soruĢturma 

açtı. Aralarında BDP PM üyesi Nezir Gülcan, BDP Batman il eĢ baĢkanları Serdar Atalay ve 

RahĢan Çarboğa, BDP Batman Merkez Ġlçe BaĢkanı Murat Gazioğlu, BDP il, ilçe yöneticileri 

ile seçilmiĢler ve STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 360 kiĢi, ifade vermek için 

Batman Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. (16.12.2013 / ANF / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*TMK 10. Madde ile yetkili Savcılık tarfından soruĢturma açılan BDP Diyarbakır Ġl EĢ 

BaĢkanı Zübeyde Zümrüt Diyarbakır Adliyesi'nde ifade verdi. Zümrüt hakkında, PKK Lideri 

Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan etkinlikleri kapsamında yaptığı bir konuĢma 

nedeniyle soruĢturma açıldığı öğrenildi. (17.12.2013 / DĠHA) 

 

 

DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR 

*Mardin ve ilçelerinde 18 Ekim 2011 tarihinde gerçekleĢtirilen baskınların ardından, 18'i 

tutuklu 49 kiĢi hakkında açılan davanın ilk duruĢması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde görülmeye baĢlandı. BDP Mardin Ġl EĢ BaĢkanı Tarık Acar, BDP eski il 

baĢkanları Cemal Veske ve Ali Aslan, BDP eski il yöneticisi Hamza Vurgun, BDP üyesi 

Orhan Ablak, Gülten Yıldız, Ahmet Temel, Eğitim Sen Mardin eski ġube BaĢkanı Doğan 

Anğay, Eğitim Sen üyesi Seyfettin Yavuz, ĠHD Mardin ġube yöneticisi Veysi Parıltı, 

Kızıltepe Belediyesi meclis üyeleri Osman Akkoyun, Hamit Turan, Adil BaĢaran, il genel 

meclis üyesi M. Tahir Adal'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 49 kiĢi yargılandığı 

Mardin "KCK" davasının ilk duruĢmasında, yargılananlara iliĢkin hazırlanan iddianame 

okundu. Yargılanan sanıkların çoğunun Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen zarfta yer 

alan listede isimlerinin ve imzalarının olduğu, bu kapsamda "Kent meclisine ait toplantı 

listesi" olduğu iddia edilen listeden dolayı "Terör örgütü üyesi" olmak iddiasıyla 

yargılandıkları ortaya çıktı. Sanıklar, listede yer alan imzaların kendilerine ait olmadığı dile 
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getirilerek, bu yönlü iddiaları reddetti. Teknik takip ve ortam dinlemelerinin de eklendiği 

iddianamede, yargılananların BDP il ve ilçe binalarına giriĢleri sırasında çekilen fotoğraflarda 

delil olarak konulurken, katıldıkları yürüyüĢ ve basın açıklamaları da "terör faaliyeti" olarak 

gösterilmesi dikkat çekti. Sanıkların okunan iddianameler iliĢkin Kürtçe verdikleri cevaplar 

mahkeme heyeti tarafından tutanağa, "Kürtçe olduğu düĢünülen bir dilde konuĢtu" Ģeklinde 

geçirildi. Müdafii avukatlarının adil bir yargılamanın olması için tercüman atanması 

yönündeki talepleri ise, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. (22.01.2013/DĠHA) 
 

*10.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yunus Narın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“02.12.2012 tarihinde Yeniköy mezarlığına bir grupla birlikte gittik. Ayrıca arkadaĢımın 

kardeĢi kayıptı ve ona bakmak için mezarlıkta bulunuyorduk. Sonra biz 5 arkadaĢ ayrıldık, 

taksiye bindik. O sırada yaklaĢık 15 kiĢiden oluĢan bir grup polis geldi ve zorla silah 

dayatarak arabadan indirip, beni ve arkadaĢım olan Aziz Kaya‟yı alarak TEM‟e götürdüler. 4 

gün gözaltında kaldık, daha sonra serbest bırakıldık. 1 ay sonra da avukat telefon açarak, 

hakkımızda polis ifadesi olduğunu ve bize karĢı dava açıldığını belirtti. Polisin iddiasına göre 

“slogan attığımızı, kiĢileri yönlendirdiğimizi, taĢ atmadığımızı ama propaganda yaptığımız” 

yönündeydi. Ayrıca alındığımız an sözde bindiğimiz taksiyi gasp ettiğimizi söylediler. Ama 

taksi Ģoförü tanıdık ve hakkımızda olumlu ifade verebileceğini söyledi. Biz bu haksız beyanları 

kabul etmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)   
 

*Azadiya Welat eski Yazı ĠĢleri Müdürü Ġbrahim Güvenç hakkında gazetenin yazı iĢleri 

müdürlüğünü yaptığı 6 aylık süre içerisinde 17 dava açıldı. "Basın yolu ile örgüt 

propagandası" ve "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle Güvenç hakkında açılan 17 dava, 

Diyarbakır 8'inci ve 9'uncu ağır ceza mahkemelerinde görülüyor. Güvenç'in yazı iĢleri 

müdürlüğü yaptığı sürede davaya konu olan "Çelê HPG kontrolündedir" ve "Öcalan 

özgürleĢmeden kimse özgürleĢemez" Ģeklindeki 2 manĢet de bulunuyor. 2012 yılı içerisinde 

10 Haziran, 25 Haziran, 29 Temmuz, 6 Ağustos, 8 Ağustos, 17 Ağustos, 24 Ağustos, 29 

Ağustos, 2 Eylül, 10 Eylül, 1 Ekim, 8 Ekim, 21 Ekim, 23 Ekim, 29 Ekim, 3 Kasım ve 4 

Kasım tarihli gazetelerde yayınlanan haberlerin tümüne dava açıldı. (09.02.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da 2012 yılında yapılan 8 Mart mitingindeki konuĢmacılar hakkında dava açıldı. 

Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından 4 Mart 2012'de yapılan ve binlerce 

kadının katılımıyla gerçekleĢtirilen mitingde konuĢma yapan BDP Diyarbakır Ġl EĢ BaĢkanı 

Zübeyde Zümrüt, Miting Tertip Komitesi BaĢkanı Gülsün Altan, BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi 

aktivisti Havva Kıran ve mitingin sunucuları Zeynep DüĢün ile Remziye Güzel hakkında 

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. TMK'nin 7/2 maddesi ile TCK'nin 

53'üncü maddeleri uyarınca "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın 

iddianamesinde, adı geçen 5 kadının miting sırasında yaptıkları konuĢmalarda PKK ve 

örgütün Lideri Abdullah Öcalan'ın savunduğu fikirleri dillendirerek, örgütün propagandasını 

yaptıkları belirtildi. "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiası Zümrüt, Altan, Kıran, DüĢün ve 

Güzel hakkında 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası ve TCK'nin 53'üncü maddesi uyarınca da 

kamu haklarından yoksun bırakılmaları isteniyor. (23.02.2013 / DĠHA) 

 

*Antep'te kutlanan 1 Mayıs'ta Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grubun, protokol 

otobüsü üzerinde çıkıp Türk bayrağını açması gerginliğe neden olmuĢtu. YaĢanan gerginliğin 

ardından Antep Cumhuriyet BaĢsavcılığı, "Bayrağa hakaret" suçlamasıyla olaya karıĢtıkları 

iddia edilen Antep Mücadele Birliği Platformu'na üye Züleyha Düzdaban, Hasan Ceyran, 

Hüseyin Kahraman ve adı öğrenilemeyen CHP üyesi iki kiĢi olmak üzere toplam 5 kiĢi 

hakkında soruĢturma baĢlatmıĢtı. Açılan soruĢturma kapsamında 5 kiĢi hakkında dava açıldığı 

belirtildi. (08.05.2013 / DĠHA) 
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*Diyarbakır'da 15 Kasım 2006 tarihinde kurulan ve polislerce birçok kez basılan 5 Nisan 

Özgür YurttaĢ Derneği'nin eski baĢkanı Mürsel Doğru ve eĢ baĢkanı HaĢem Yücel'in 2012 

yılının Mayıs ayında mahalledeki esnafların sorunlarını tespit etmek ve bu sorunları yetkili 

mercilere ulaĢtırarak çözülmesini sağlamak amacıyla form dağıtması yasa dıĢı faaliyet olarak 

görüldü. Esnaflara dağıtılan formlara polis tarafından el konulurken, dernek üyesi ġükrü 

Ekinci gözaltına alınmıĢtı. YaĢanılan gözaltı sonrasında Doğru ve Yücel'e yurttaĢlardan para 

aldıkları iddiasıyla soruĢturma açıldı. Diyarbakır Valiliği Ġl Dernekleri Müdürlüğü'nün ihbarı 

üzerine savcılık tarafından baĢlatılan soruĢturmada; "ÇalıĢma konuları dıĢında faaliyet 

gösterdiği, ayrıca derneğin Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları ve suç konusu 

teĢkil eden fiilleri gerçekleĢtirdiği" iddia edildi. SoruĢturma sonucunda hazırladığı iddianame 

ile Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'ne baĢvurarak Doğru ve Yücel hakkında 1 yıldan 3 

yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasını isteyen savcılık, Doğru ve Yücel'in ayrıca 

siyasi haklardan da mahrum bırakılmasını talep etti. Ġddianameyi kabul ederek davaya 

dönüĢtüren mahkeme, 21 Mayıs tarihine duruĢma tarihi verdi. (20.05.2013 / DĠHA) 

 

*Kars'ta BDP Merkez ilçe BaĢkanı Kemal Bulgan ve DTK delegesi ġemistan Ayazdır 

hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 ġubat'ta PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldıkları için 

dava açıldı. "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na 

çağrılan Bulgan ve Ayazdır ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (12.06.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'da 2012 yılında yapılan Newroz kutlamalarında, ViranĢehir Belediyesi'ne ait resmi 

araçların Newroz kutlamaları için Urfa'ya cihaz götürdüğü iddiası ile ViranĢehir Belediye 

BaĢkan Vekili Mehmet Burun ve Belediye Fen ĠĢleri Müdürü Ayhan Sürücü hakkında 

TCK'nın 237 sayılı kanuna muhalefetten açılan davanın ilk duruĢması görüldü. ViranĢehir 

Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmaya, Mehmet Burun, Ayhan Sürücü ve Avukat 

Mevlüt GüneĢ katıldı. Resmi belediye araçları ile Newroz alanına ses yayın cihazlarını 

götürdüğü ve araç kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Burun ve 

Sürücü iddiaları ret ederek, beraatlarını istedi. Dava karar için 18 Haziran tarihine ertelendi. 

(12.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesi‟nde 9 yıldan bu yana yayın yapan Ergani Söz Gazetesi'nin Genel 

Yayın Yönetmeni Zülküf Aydın ve Haber Müdürü Ekrem Senvar hakkında, Paris'te katledilen 

PKK'nin kurucusu Sakine Cansız, KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla ġaylemez ile 

ilgili "3 Kürt Siyasetçi Uğurlandı" baĢlığı altında haber yaptıkları için Ergani Cumhuriyet 

Savcılığı tarafından soruĢturma açıldı. Açılan soruĢturmanın sonunda ise iddianame 

hazırlandı. Önümüzdeki günlerde Ergani Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruĢması 

görülecek olan davada, Aydın ve Senvar'ın cezalandırılması isteniyor. Aydın ve Senvar 

hakkında hazırlanan iddianamede Ģöyle deniliyor: "Ergani Söz Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni Zülküf Aydın, Haber Müdürü Ekrem Senvar'ın haftalık olarak yayınlanan Ergani 

Söz Gazetesinin 18/01/2013 tarihli 433 sayılı yayında PKK KONGRE-GEL üyesi olan ve 

Paris'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaĢamını yitiren Sakine Cansız, Leyla Söylemez ve 

Fidan Doğan hakkında gazetenin birinci sayfasında bu kiĢilerin örgüt üyesi olmalarına ve 

siyaset ile uğraĢmamalarına rağmen '3 Kürt siyasetçi uğurlandı' baĢlığını attıkları, böylelikle 

Aydın ve Senvar'ın üzerlerine atılı suçu iĢledikleri tüm dosya kapsamından anlaĢıldığından, 

Ģüphelilerin yargılanmalarının mahkememizce yapılarak cezalandırılmalarına ve TCK'nun 53. 

maddesi gereğince belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakmalarına karar verilmesi kamu 

adına talep ve iddia olunur" (17.06.2013/DĠHA) 

 

*Bingöl'de Mart ayında yaĢanan 8 günlük su kesintisine karĢı yürüyüĢ ve açıklama yapan 

Eğitim Sen Bingöl ġubesi üyeleri, 22 Mart Dünya Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı ile 

Bingöl'de su kesintisinin aynı döneme denk gelmesi üzerine eylem yaptı. Eğitim Sen'lilerin 
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yaptığı eyleme "Ġzinsiz gösteri yapıldığı" iddiasıyla Eğitim Sen üyesi 6 kiĢi hakkında dava 

açıldı. (18.07.2013 / DĠHA) 

 

*Bingöl merkezde 15 Mayıs 2011 tarihinde polis aracının taranması olayına karıĢtığı 

iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan 18 yaĢındaki dershane öğrencisi Gülsüm Koç'a, 

"Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Adam öldürmeye teĢebbüs etmek" 

iddiasıyla 62 yıl hapis cezası verilmiĢti. Olaya karıĢtığına dair herhangi bir somut kanıt 

bulunamamasına rağmen, sadece gizli tanık ifadesi ile suçlanması üzerine ülke gündemine 

oturan Koç ile ilgili verilen hüküm kararının ardından, SGK, olayda yaralanan polislerden 

olan Hasan Hüseyin Korkut'a bağlanan aylığın toplu olarak Gülsüm Koç'tan tahsil edilmesi 

talebiyle Bingöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne baĢvurarak dava açtı. SGK BaĢkanlığı 

tarafından açılan dava tutanağında, 15 Mayıs 2011'de meydana gelen olayda polis memuru 

Hasan Hüseyin Korkut'un yaralanarak malul kaldığı belirtiliyor. Memurun vazife 

malullüğünde bulunma iddiası üzerine, 5'inci dereceden vazife malullüğü sebebiyle 2 bin 

433.29 TL aylık bağlandığının belirtildiği tutanakta, "Dava konusu olay ile ilgili olarak 

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011/416 esas nolu dosya ile kamu davası açılmıĢ ve 

davalı suçlu bulunarak cezalandırılmıĢtır. Verilen karara Yargıtay temyiz incelenmesine 

gönderilmiĢ, ancak dosya Yargıtay'dan dönmemiĢtir. 5510 sayılı kanunun uzun vadeli sigorta 

kolları bakımından 3. kiĢinin sorumluluğunun düzenlendiği 39. Maddesinde '3. Bir kiĢinin 

kastı nedeniyle malul veya vazife malulu olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, 

bu kanun uyarınca bağlanacak aylığın baĢladığı tarihteki ilk peĢin sermaye değerinin yarısı 

için kurumca zarara sebep olan 3. kiĢilere rucu edilir' hükmü yer almaktadır. Kurumumuzca 

sigortalı Hasan Hüseyin Korkut'a bağlanan aylığın peĢin aylığın peĢin değerli sermaye 

gelirinin yarısı olan miktardan Ģimdilik 20 bin TL'sinin tahsil edilmesi gerekmektedir. Dava 

dilekçemiz ekinde sunulan 3713 sayılı kanuna göre peĢin sermaye değeri 523.576.79 TL 

olarak belirlenmiĢtir Ancak kurumumuzun talep edeceği miktarın belirlenmesi için gerekirse 

bilirkiĢi incelemesi de yaptırılmalıdır" ifadelerine yer verildi. (20.07.2013 / Taraf.com.tr / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Agire Jiyan ve Koma Çiya, çeĢitli tarihlerde verdikleri konserlerden ötürü haklarında "örgüt 

propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davalara iliĢkin ĠHD Ġstanbul ġubesi'nde basın 

toplantısı düzenledi.Kürt sanatını icra edenlere dava açılmasının yaĢanan geliĢmelerle 

çeliĢtiğini ifade eden Geçimli, Ģunları aktardı: "2012 yılında MuĢ'un Malazgirt ilçesindeki 

Newroz kutlamalarında söylediğim Kürtçe Ģarkılardan dolayı hakkımda dava açıldı. Yine 

Koma Çiya'nın da 2009'da Siirt 1'inci Çıra Festivali'nde söylemedikleri bir Ģarkıdan dolayı, 15 

Ağustos 2013 tarihinde ise NorĢin'de BDP Belediyesi'nin düzenlemiĢ olduğu bir etkinlikte 

seslendirdiği 'Ez Kurdistanim' Ģarkısından dolayı 'PKK-KCK propagandası yapmak' ve 

'ġiddete teĢvik etmek' iddiasıyla davalar açılmıĢtır. Bizler Agire Jiyan, Koma Çiya ve MKM 

sanatçıları olarak devletin bu tutumunu ve yaklaĢımını kınıyor, Ģarkılarımızı barıĢ, demokrasi 

ve özgürlük için söyleyemeye devam edeceğimizi belirtiyoruz." (21.11.2013 / DĠHA) 

 

 

DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR 

*ġırnak'ta "KCK" adı altında yürütülen soruĢturma kapsamında gözaltına alınıp haklarında 

dava açılan ġırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 41'i tutuklu 55 

Kürt siyasetçinin yargılandığı davanın duruĢmasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 

öğleden sonra devam edildi. Öğleden sonra savunmasına devam eden Avukat Mesut BeĢtaĢ, 

müvekkillerinin anadilde savunma yapmadıklarından dolayı savunmasını burada keseceğini 

söyledi. Diğer müvekkil avukatları da aynı Ģekilde müvekkillerinin savunma yapmadan 

kendilerinin de savunma yapmayacağını bildirdi. Mahkeme bunun üzerine anadilde 

savunmaya iliĢkin ara karar verdi. Ara kararda mahkeme, avukatların süreye dair talebine 

iliĢkin daha önceden de karar verildiğini, bundan dolayı tekrar karar vermeye gerek 

olmadığını söyledi. Ara karara itiraz eden Avukat Fethi GümüĢ, kendilerinin savunma 
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yapmak için süre istemediklerini belirterek, sadece anadilde savunmaya iliĢkin yasanın 

beklenmesi gerektiğini istediklerini kaydetti. Mahkeme BaĢkanı bunun üzerine ara kararını 

değiĢtirerek, anadilde savunmaya iliĢkin taleplerinin olduğunu kaydetti. Hakim yargılananlara 

savunma yapmak isteyip istemediklerini sordu. Yargılanan Metin Fındık, 4 yılı aĢkın süredir 

yargılandıklarını hatırlatarak, anadilde savunmaya iliĢkin taleplerinin olduğunu yasanın 

Meclis'ten çıkmak üzere olduğunu bundan dolayı da makul bir süre davanın ertelenmesi 

gerektiğini söyledi. Fındık, "Karar ne olursa olsun. Biz Kürtçe savunma yapacağız" dedi. 

Mahkeme BaĢkanı, kimsenin Türkçe savunma yapmayacağını görünce tutanaklara, "Sanıklar 

son söz olarak Kurmanci ya da Zazaca beyan vereceklerini söylediler" ifadesini geçirdi. 

Mahkeme karar vermek için yaklaĢık, 7 saati aĢkın ara verdikten sonra kararını açıkladı. 

Mahkeme BaĢkanı kararını açıklamadan önce kısa bir açıklama yaptı. "TaĢ atanlara" 6 yıl 3 ay 

ceza verdiklerini belirten Mahkeme BaĢkanı, ancak üye olanların azmettirici olduğunu iddia 

ederek, bundan dolayı onlara daha fazla vermelerinin normal olduğunu savundu. Kimseyi 

tanımadıklarını belirten Mahkeme BaĢkanı, kimseye nefretle bakmadıklarını kimsenin 

düĢmanı olmadıklarını ileri sürerek, "Ceza verirken bunun için verdik. Yalnız bir sanık size 

ters baktığımızı söyledi. Böyle bir intibah vermiĢsek bu bizim hatamızdır. Anadilde 

savunmayı red etmemiz mevcut yasal çerçeve içindedir. Kimsenin Kürtçe konuĢmasından 

rahatsız olmayız. Oturur dinleriz" dedi. Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme BaĢkanı 

aralarından Faysal Sarıyıldız'ın da olduğu 12 kiĢinin bugünkü duruĢmaya raporlu 

olduklarından dolayı katılmamalarından dosyalarını ayırdı. Mahkeme 3 kiĢiye beraat verirken, 

40 kiĢiye ise "Örgüt üyeliği, patlayıcı madde bulundurmaktan" 6 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında 

değiĢen hapis cezaları verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, "Örgüt propagandası ve 2911 sayılı 

yasaya muhalefet etmek" iddiasıyla ceza verilmediğini söyledi. Mahkeme, yargılanan Rıdvan 

Ġnal'ın tahliyesine, Ayhan Deniz'in ise akıl hastalığı olmasından dolayı cezalandırılmasına yer 

olmadığına hükmetti. Mahkeme sanık Yusuf Kulu'nun ise yargılama aĢamasında ölümünden 

dolayı hakkındaki davanın düĢürülmesine karar verdi. Sanıklardan Mehmet Emin Ülger'in 

beraatına karar veren mahkeme, 40 sanık hakkında ise "örgüt üyeliği ve patlayıcı madde 

bulundurmaktan" 6 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında değiĢen oranlarda hapis cezası verdi. Toplamda 

ise 40 kiĢiye 401 yıl 9 ay hapis cezası verildi. (03.01.2013/DĠHA) 

 

*Ağrı'da 2012'nin Haziran ayında ''KCK'' adı altında düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 

dönemin BDP Ġl BaĢkanı Kasım Polat, BDP Genel Merkez çalıĢanı Veysi Biçen, BDP üyeleri 

Ġkram Oğul, Mensura Aslan, Mehmet Çelik, Saime Bayar, Mehmet Bobolik ve Nebahat 

Pörnek‟in yargılandığı davanın karar duruĢması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 

görüldü. DuruĢmada tutuklu bulunan Kasım Polat, Veysi Biçen ile aileleri ve avukatları hazır 

bulundu. DuruĢmada söz alan Polat ve Biçen, Kürtçe olarak yaptıkları konuĢmada "davanın 

siyasi olduğuna" dikkat çekerek, tahliyelerini talep etti. Daha sonra avukatlar savunma yaptı. 

Ardından mahkeme heyeti karar için duruĢmaya 10 dakika ara verdi. Aradan sonra “Örgüt 

üyesi olmak" suçlamasından dönemin BDP Ġl BaĢkanı Kasım Polat‟a 10 yıl 6 ay, BDP Genel 

Merkez çalıĢanı Veysi Biçen‟e 13 yıl 6 ay, BDP üyeleri Ġkram Oğul‟a 7 yıl 6 ay hapis cezası 

verilirken, Mensure Arslan'a "Örgüt propagandası yapmaktan" 2 yıl 6 ay ceza verildi. 

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Mehmet Çelik, Saime Bayar, Mehmet Bobolik ve 

Nebahat Pörnek için ise beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca tutuklu yargılanan Polat ve 

Biçen'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. (03.01.2013/DĠHA / KentHaber) 

 

*Antep'te 13 ġubat 2012 günü eĢ zamanlı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 10 

kiĢi, Facebook'ta yaptıkları paylaĢımlar nedeniyle "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 

tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen 10 kiĢinin 

duruĢması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme açıkladığı kararla tutuklu 

yargılananlardan Metin Öztürk hakkında, "Basın yoluyla zincirleme propaganda yapmak" ve 

"Örgüt üyesi olmak"tan 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi. (06.01.2013/DĠHA) 

 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 219 

*ġırnak'ın Ġdil (Hezex) ilçesinde, 2007 yılındaki Newroz kutlamalarına halkın katılması için 

bastırılan Kürtçe davetiyeleri dağıtan kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) eski 

Ġlçe BaĢkanı Faik Kaplan ile parti yöneticileri; Salih KaraviĢ, Hüsnü Babat, Celile Elaslan, 

Fehmi Demir, Ġsa Yağbasan ve Metin Demir hakkında Ġdil Asliye Ceza Mahkemesi tarafında 

Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet suçundan dava açılmıĢtı. Mahkeme, Siyasi Partiler 

Yasası'nın 117'nci maddesinde yer alan "Siyasi partiler Türkçe'den baĢka dil kullanamaz" 

maddesine aykırı olarak parti amblemiyle bastıkları Kürtçe davetiyeleri dağıttıkları için 

Kaplan ile 6 yöneticiye, 17 Ağustos 2008 tarihinde 6'Ģar ay hapis cezası vermiĢti. Mahkeme 

daha sonra hapis cezasını her sanığa ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 600 TL para cezasına çevirdi. 

Sanık avukatlarının Yargıtay'a yaptığı temyiz baĢvurusu reddedilerek, Ġdil Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin kararı onandı. (08.01.2013/DĠHA) 

 

*Elazığ ilinde 21 Mart 2012 tarihinde düzenlenen Newroz kutlamasına katılan 10 kiĢiye 

açılan soruĢturma kapsamında, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüĢen duruĢmada 

karar verildi. Aralarında BDP Elazığ Ġl EĢ BaĢkanı Turan Çelik'in de aralarında bulunduğu 10 

kiĢiye, Newroz kutlamasında "Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla 10 ile 18'er ay 

arasında değiĢen cezalar verildi. Mahkeme heyetinin kararını ikinci duruĢmada vermesi dikkat 

çekti. (24.01.2013/DĠHA) 

 

*PKK davasından 9 yıldır cezaevinde bulunan Fuat Bor hakkında, 5 Mayıs 2011 tarihinde 

Mardin E Tipi Cezaevi'nde girdiği açlık grevinden dolayı disiplin cezası verildi. Disiplin 

cezasına itiraz etmek için Ġnfaz Hakimliği'ne baĢvuran Bor, çıkarıldığı mahkemede ifadesini 

Kürtçe vermek istedi. Hakimin, "Sen Türkçe biliyorsun" diyerek, anadilde ifade vermesini 

reddetmesi üzerine, hakime bu kararın "gayri insani" ve "faĢist ülkelerde olabilecek bir 

uygulama" olduğunu söyleyen Bor, askerler tarafından mahkemeden zorla dıĢarı 

çıkarıldı. Daha sonra Hakim Cengiz Balıkçı, kendisine hakaret ettiği iddiası ile Bor hakkında 

suç duyurusunda bulundu. Mardin Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruĢmasında 

bir kez daha Kürtçe savunma yapmak isteyen Bor, savunması alınmadan Giresun E tipi 

Cezaevi'ne sürgün edildi. Bor'un, hakime "faĢist" dediği iddiasıyla açılan davada tutuklu bir 

kiĢi, mübaĢir, katip ve 4 askerin ifadesine baĢvuruldu. Ġfade veren 7 kiĢiden mübaĢir 

dıĢındakiler "böyle bir Ģey duymadıklarını" ifade etti. Ancak buna rağmen sadece mübaĢirin 

ifadesini yerinde bulan mahkeme, Bor hakkında en üst sınırdan 2 yıl 4 ay ceza verdi. 

(01.02.2013 / DĠHA) 

 

*Siirt'te 2008 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 

gerçekleĢen basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve 4 yıl hapis yattıktan sonra 

serbest bırakılan Sıddık Cengiz isimli yurttaĢ, cezaevinde olduğu dönemde gerçekleĢen bir 

yürüyüĢe katıldığı iddiasıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet ettiği 

gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası  aldı. Cezaevinde olduğu 2009 yılında kapatılan 

Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) seçim çalıĢmaları sırasında gerçekleĢen yürüyüĢe 

katıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan; ancak yürüyüĢün yapıldığı dönem cezaevinde 

olduğu tespitli olan Cengiz hakkında Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 8 Ocak 

tarihinde Cengiz ile birlikte 47 kiĢinin yargılandığı davanın karar duruĢmasında, yurttaĢlar 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Kanunu'na muhalefet etme gerekçesiyle 

cezalandırılırken, mahkeme heyeti Sıddık Cengiz'in cezasının 6352 sayılı yasanın geçici 1/b 

maddesi gereğince ertelenmesine hüküm verdi.  (08.02.2013 / DĠHA) 

 

*Ardahan Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, BDP'lilerle birlikte cezaevlerindeki açlık 

grevinde destek vermek için 5 Kasım 2012 günü Ġnönü Caddesi'nde basın açıklaması yapmak 

istedi. Polisin müdahale ettiği açıklamada çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Erzurum 4'üncü 

Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ayrı ayrı görülen davada tutuklu 17 üniversite öğrencisi ile 

tutuksuz köy minibüsü Ģoförü hakim karĢısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Mütalip 

Kabul'a mahkeme heyeti, iki görüntüdeki kiĢinin üzerindeki gömleğin aynı olduğunu gösterdi. 
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Kabul, "O gömlek, Türkiye'de sadece bana ait üretilen bir gömlek değil. Ardahan'da hangi 

konfeksiyon mağazasına giderseniz aynı gömlekten bulabilirsiniz. Öğrenciyim, hapisten çıkıp 

okuluma gitmek istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu öğrenciler Tuba Karaer, Dündar 

Çelik, Ömer IĢık, Hacı Çelik, Mevlüt ġimĢek, KurtuluĢ Yılmaz, Servet Baktemur, Mehmet 

Kartal, BarıĢ Gökdemir, Ahmet Demir, Adnan Örkmez, Mütalip Kabul, Erol Yalvarıcı, Semih 

Tadik, Recep Çakan, Ümit Evliyaoğlu ile tutuksuz Ģoför Halim Çelik'e "örgüt üyesi 

olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek"ten 3'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezası verdi. 

Tutuklu öğrencilerden Emre AktaĢ hakkında da beraat kararı veren mahkeme heyeti, kararın 

ardından 17 öğrenciyi de tahliye etti. (11.02.2013 / Ozgur-gundem.com / T24.com.tr) 

 

*Diyarbakır 5. Ağır Ceza mahkemesinde görülmekte olan 28 Kürt siyasetçinin aralarında 

olduğu Urfa "KCK" davasında nihai karar açıklandı. DuruĢma, tutuklular tarafından tercüman 

aracılığıyla yapılan savunmanın ardından ara verildi.  Verilen aranın ardından avukatların 

savunmaları alındıktan sonra mahkeme dosyaya iliĢkin kararını açıkladı. Dosyada tutuksuz 

yargılanan 19 kiĢiye 6'Ģar yıl 3'er ay, tutuklu olanlardan Azize Yağız, Adile Fidan, Mikail 

Gözek'e ise 10'ar yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılananlardan 4 kiĢi ise beraat etti. 

(27.02.2013 / Hurriyet.com.tr / Ġmc-tv.com) 
 

*Kars'ın Kağızman ilçesinde 2009 yılında Belediye Kültür Müdürlüğü bünyesinde, Mem u 

Zin Eğitim Destek Evi açıldı. Destek evi 3 Ocak 2010'da Kars Valiliği'nce, "iĢ ve iĢlemlerin 

yapılmadığı" gerekçesiyle kapatıldı. Karar üzerine Kars Valiliği ile belediye arasında yapılan 

görüĢmeler sonucunda eksik evrakların tamamlanmasından sonra destek evi tekrar açıldı. 

Ancak Eğitim Destek Evi 2011 yılında ikinci kez evraklar gerekçe gösterilerek kapatıldı. 

Eğitim Destek Evi'nin kapanmasından sonra Kağızman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 

Belediye BaĢkanı Mehmet Alkan, Belediye BaĢkan Yardımcısı Çiğdem Özlü, belediye meclis 

üyeleri Ahmet Yıldız, Yılmaz Ömeroğlu, Fehmi KarataĢ, Selahattin Ağdeve, Cafer Can 

hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin almadan Eğitim Destek Evi'nin açıldığına dair üç 

ayrı dava açıldı. Açılan davalarda Ģu ana kadar sonuçlanan iki davada belediye baĢkanı ve 

encümenler hakkında kiĢi baĢı 4'er bin 500'er TL olmak üzere toplam 35 bin TL para cezası 

verildi. (02.03.2013 / DĠHA) 

 

*12 Eylül 2010'da yapılan referandum öncesi KCK adı altında düzenlenen operasyon 

kapsamında 11'i tutuklu 21 Kürt siyasetçi hakkında açılan davanın karar duruĢması Van 4. 

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 21 Kürt siyasetçinin yargılandığı davada tutuksuz olarak 

yargılanan sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Avukatlar mahkemenin yeni yasal 

düzenlemeleri de dikkate alarak sanıkların beraatine karar vermesini istedi. Savunmaların 

ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Van Belediyesi Garaj Amiri Haydar Acar, VAN 

TUYAD-DER BaĢkanı Ahmet Aygün, Van Belediye Meclis Üyesi Gıyasettin Gültepe, Van 

Belediye BaĢkan Yardımcısı Kemal Ünver ile BDP üyeleri Kerem Duman, Murat Atırak, 

ReĢit Emin ġahin, Salih Aral ile Yakup Demir hakkında dosyada somut delil 

bulunmadığından beratlarına karar verdi. Heyet, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özgür Halk 

Derneği BaĢkanı Ayhan Çevik, dönemin BDP yöneticisi Halit Kaya ile Hasan Çetin, Hasan 

AtaĢ, Ġzzet Uras, Mehmet Kurt, Metin Durur, Orhan Kandemir, Ömer ErtaĢ, BDP Kadın 

Meclisi Üyesi ġeyma Kantarcı ile BDP üyesi Teyfik Dalgın‟a ise, “Örgüt üyesi olmak" 

suçlaması ile ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Aynı dosyada yargılanan dönemin BDP 

Yerel Yönetimler Komisyonu üyesi Necdet Ayna ise “Örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 9 yıl 

hapis cezasına çarptırıldı. (06.03.2013 / Yeniozgurpolitika.org / Evrensel.net) 

 

*Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) bileĢenleri tarafından gerçekleĢtirilen 8 Mart 

mitingine iliĢkin billboardlara asılan afiĢler, Diyarbakır 1 Nolu Hakimlik tarafından 

yasaklanarak afiĢlerin toplatılmasına karar verildi. 1 Mart günü Batman'daki afiĢler de 

toplatıldı. AfiĢler toplatıldıktan bir gün sonra ise Batman'da Demokratik Özgür Kadın 

Hareketi (DÖKH) öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet 

http://t24.com.tr/
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Meydanı'nda miting gerçekleĢtirildi. Ardından 7 kiĢilik tertip komitesinde bulunan BDP 

Batman Ġl Yöneticisi Av. AyĢe Acar, HDK Batman Ġl Sözcüsü Av. Leyla Orak, KURDÎ-DER 

yöneticisi Sehrete Bozkur, Bahar Kültür Merkezi çalıĢanı Gülsüm Cuci, BDP Batman Merkez 

Ġlçe Yöneticisi ġükran Dal, SELĠS Kadın DanıĢmanlık Merkezi çalıĢanı Rana ġeker ve 

Belediye Meclis Üyesi Dicle Erdem'e Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından 5326 Sayılı 

Kabahatler Kanununun 42. maddesi uyarınca bin 250'Ģer lira para cezası verildi. (06.03.2013 

/ Ozgur-gundem.com) 

 

*MuĢ'un Bulanık ve Varto ilçelerinde 20 Ekim 2011 tarihinde "KCK" adı altında düzenlenen 

operasyonla Dicle Haber Ajansı (DĠHA) MuĢ Muhabiri Murat Aydın ve Bulanık Belediye 

BaĢkan Yardımcısı Ali Topçu gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıĢtı. 11 ay tutuklu 

kaldıktan sonra ġubat ayında Aydın ve Topçu tahliye edilmiĢti. Tutuksuz olarak yargılanan 

Aydın ile Topçu'nun duruĢması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.  Aydın ve 

Topçu‟nun avukatlarının hazır bulunduğu duruĢmada, mahkeme heyeti Aydın ve Topçu‟ya 

“Örgüt üyesi” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. (07.03.2013 / DĠHA/ Ozgur-

gundem.com) 

 

*ġırnak‟ta 2010 yılında "KCK" adı altında yapılan operasyon kapsamında tutuklanan 20 

kiĢinin yargılandığı ve Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen 

davanın 14'üncü duruĢması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Ramazan Toğurlu, 

Yusuf Kalkan, Talat Aydın ve ġahide Pusat ve tutuksuz yargılanan Ferhat Kırmızıgül, 

Rahmete Durak, Mehmet ġirin Kılıç, Meral Kızılkaya'ya "Örgüt üyesi olmak" gerekçesi ile 10 

yıl, tutuklu yargılanan Abdurrahim DalmıĢ'a "silahlı örgüt üyesi olmak", "patlayıcı madde 

bulundurmak" ve "memura direnmek" gerekçesi ile 14 yıl 4 ay, Burhan Danıs "örgüte yardım 

etmekten" 3 yıl 9 ay, Abdullah Koç, Celal Alar, Abdulaziz Tanrıkolu ve Adem Özsular'a 

"örgüte üye olmaktan" 6 yıl 3 ay, Cüneyt Ġnanç ve Ali ġahin'e "örgüte üye olmaktan" 7 yıl 6 

ay, yine Mehmet ġirin Dalkılıç'a "resmi evrakta sahtecilik" gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis 

cezası verildi. (13.03.2013 / Birgun.net / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir‟in 10 Haziran 2012'de Van'da 

yaptığı bir konuĢmada, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kiĢilik haklarına saldırıda 

bulunduğu gerekçesiyle Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde duruĢması görüldü. 

Mahkeme baĢkanı Baydemir'i, BaĢbakan Erdoğan'a 6 bin TL manevi tazminat ödemesine 

hükmetti. (19.03.2013 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Hakkari'de 12 Ekim 2011 tarihinde yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan ve 

yargılandıkları Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yıl sonra 17 Ekim 2012 tarihinde serbest 

bırakılan 3 kiĢinin karar duruĢması görüldü. Tutuksuz yargılanan Mizgin Tetik, Abdullah 

Bozkır ve Nihat Özek'e karar duruĢmasında "Örgüte yardım ettikleri" gerekçesiyle 6'Ģar yıl 

3'er ay hapis cezası verildi. Avukatlar gerekçeli kararın açıklanması ardından kararı temyiz 

edeceklerini kaydetti. (05.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*BDP Antep eski Ġl Yöneticisi Bedir Keser, "Sayın Öcalan" imza kampanyasında imza 

topladığı gerekçesiyle hakkında 2008 yılında Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan 

davadan ceza aldı. Keser'e, "Örgüt propagandası yapmak", "Suç ve suçluyu övmek" 

suçlamalarıyla 10 ay hapis cezası verildi.  (07.04.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan BDP Mardin Ġl EĢ BaĢkanı ReĢat 

Kaymaz, mahkeme tarafından "Örgüte yardım ve yataklık etmek " gerekçesiyle 6 yıl 3 ay 

hapis cezasına çarptırıldı. (10.04.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*Hakkari'de 27 Aralık 2011 tarihinde yapılan baskınla gözaltına alınıp tutuklanan Fikret Erik, 

Nebi Kurt, Nurettin Kurt ve Emirhan Ergüder'in duruĢması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
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görüldü. Mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında "Örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle her birine 6 yıl 

3'er ay hapis cezası verdi. (10.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'de Eylül 2011 tarihinde yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan ve 19 aydır 

tutuklu bulunan 3 kiĢinin duruĢması görüldü. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görülen 

duruĢmada mahkeme heyeti, "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla Ömer Balıkesir'e 7 yıl 6 ay, 

aynı gerekçe ile A. Kadir Çiftçi'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, A. Kerim Tekçe'nin ise 

beraatine karar verdi. (10.04.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır ve Erzincan'da 21 Aralık 2011 ve 10 Mayıs 2012'de yürütülen operasyon 

çerçevesinde 10'u tutuklu 17 kiĢi hakkında açılan davanın duruĢması görüldü. Erzurum 4'üncü 

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruĢmaya Dicle Üniversitesi'nden BiĢar Bilen (26) ve 

Yorgun BektaĢoğlu (21) ile Erzincan Üniversitesi'nden Yakup Kırmızı (21), Sadık Özbay 

(22), Murat Tak (23), Abdullah Kızılkaya (23), Sinan Salhan (24), Yaprak Oruç (24), Mehmet 

Bozdağ (26) ve Leyla Ülgen ile avukatları hazır bulundu. "Örgüt kurmak veya yönetmek, üye 

olmak, tehditte bulunmak, propaganda yapmak" gerekçesiyle Sinan Salhan ve BiĢar Bilen'e 

13'er yıl 6'Ģar ay, Abdullah Kızılkaya, Yakup Kırmızı, Mehmet Bozdağ, Sadık Özbay, Yorgun 

BektaĢoğlu, Yaprak Oruç'u 12'Ģer yıl, Leyla Ülgen, Murat tak, ve Saadet Hocaoğlu'na 9'ar yıl 

hapis cezası verildi. Öğrenciler Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (10.04.2013 / DĠHA) 

 

*Nisan 2012 tarihinde Kars'ın Digor ilçesinde yapılan ev baskınında gözaltına alınan ve daha 

sonra serbest bırakılan Kars Ġl Genel Meclis üyesi Mehmet Bulgan'ın duruĢması, Erzurum 2. 

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Bulgan'a 

dün görülen dava duruĢmasında mahkeme heyeti, 6 yıl hapis cezası verdi. (11.04.2013 / 

DĠHA / Yeniozgurpolitika.org) 

 

*Sivas'ta 27 Mart 2012 tarihinde "KCK" adı altında yapılan operasyonlar kapsamında, 

Cumhuriyet Üniversite'nde okuyan 13 öğrenci gözaltına alınmıĢtı. 8'i tutuklu 5'i tutuksuz 

olmak üzere yargılanan 13 öğrencinin karar duruĢması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 

görüldü. DuruĢmada tutuklu bulunan 8 öğrencinin yanı sıra tutuksuz yargılanan 5 öğrenci ve 

avukatları da hazır bulundu. Hakim karĢısına çıkan öğrenciler tercüman aracılığıyla Kürtçe 

savunma yaptı. Yapılan savunmaların ardından kararın açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 

yargılanan Aynur Gök, ġenol YoldaĢ, Ġsmail TaĢ, Hakan Algün, Ġbrahim Halil Vural, Mehmet 

Saruhan, Cahit BaĢtaĢ ve Ġbrahim Halil Dengi isimli öğrencilerin her birine "Örgüt 

propagandası yapmak" ve "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 9 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz 

yargılanan Muhittin Duman, Metin Çakır, Sibel AslantaĢ, Zahit Kargın ve Kamuran Ġbek 

isimli öğrencilere ise, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 7 buçuk yıl hapis cezası 

verildi. (02.05.2013 / DĠHA / Evrensel.net / Yeniozgurpolitika.org) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesinde 15 ġubat 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 

getirilmesi ile ilgili protesto gösterilerine katıldıkları iddiası ile Diyarbakır 4. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde haklarında açılan davada Yusuf Yavuz, Mehmet Kıvık ve Enver Kanat'a 6 yıl 

3 ay hapis cezası verildi. Temyize gönderilen dosyada Yargıtay, 3. Yargı Paketi'ni de göz 

önünde bulundurarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Önceki gün denetimli serbestlik 

bürosuna çağrılan Yavuz, Kıvık ve Kanat tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. (10.05.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*2012 yılında Diyarbakır'da düzenlenen Newroz kutlamalarına katıldıkları ve BDP seçim 

otobüsü üzerinde halkı selamlayarak zafer iĢareti yaptıkları gerekçesiyle SES Genel BaĢkanı 

Çetin Erdolu, Eğitim Sen Genel Mali Sekreteri Abdullah Karahan, BDP Genel Merkez eski 

yöneticisi Yıldız AktaĢ ve BDP üyesi Dilovan Arslan hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruĢması görüldü. DuruĢma sonrasında kararını açıklayan 

mahkeme heyeti, Erdolu, Karahan, AktaĢ ve Arslan'a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt 

http://yeniozgurpolitika.org/
http://ozgur-gundem.com/
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adına suç iĢlemek ve örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle 4'er yıl 7'Ģer ay hapis cezası 

verildi. (13.05.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com / Yeniozgurpolitika.org) 

 

*Iğdır'da "KCK" operasyonları kapsamında 15 Kürt siyasetçi hakkında açılan davanın karar 

duruĢması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada tutuksuz yargılanan 

BDP PM üyeleri Orhan Artuç ve Ferzende Abay'a "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6'Ģar yıl 3'er 

ay hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan 13 Kürt siyasetçinin ise beraatına karar verildi. 

(20.05.2013 / DĠHA) 

 

*Azadiya Welat gazetesi eski Yazı ĠĢleri Müdürü Ġbrahim Güvenç hakkında, 3 ay önce 

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan propaganda davasında 10 yıl 3 ay 22 gün 

hapis cezası verildi. Güvenç'e, gazetenin yayınlanan 6 sayısında "örgüt propagandası" 

yapıldığı iddiasıyla Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da 16 bin 500 TL 

para cezası verildi. (22.05.2013 / Birgun.net / Yeniozgurpolitika.org) 

 
*Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Dersim, Adıyaman, Elazığ "KCK" 

davalarında yargılanan öğrencilere, Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDG-M) üyesi 

oldukları gerekçesiyle 9 yıl ile 7,5 yıl arasında cezalar verildi.  

Dersim "KCK" davasında yargılanan 5 üniversite öğrencinin duruĢması, 30 Mayıs'ta Malatya 

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar duruĢmada son savunmalarını yaparken, 

mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Kasım Aydın, Serhat Pervane, Mahir Kan, Eylem Ürgen'e 

"örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6'Ģar yıl 3'er ay, "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla 

10'ar ay hapis cezası verilirken, Baver Demir isimli öğrenciye ise, Kürtçe savunma yaptığı 

için iyi hal indirimi uygulanmayarak 9 yıl hapis cezası verildi.  

*Elazığ'da "KCK" adı altında yapılan operasyonda 3'ü tutuklu 7 öğrenci hakkında açılan 

davanın duruĢması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. YDG-M üyesi oldukları 

iddiasıyla 7 öğrenciye 6 ile 9 yıl arasında değiĢen hapis cezaları verildi.  

*Elazığ'daki "KCK" operasyonunda ise 3'ü tutuklu 12 kiĢi hakkında açılan davanın 

duruĢmasında mahkeme heyetinin daha önce verdiği hapis cezaları, Yargıtayca fazla 

bulunmuĢ ve karar bozulmuĢtu. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen 

duruĢmaya, tutuklu sanıklar ile müdafi avukatları katıldı. Yapılan savunmalarda, suçlamalar 

reddedilirken, mahkeme heyeti, bir önceki kararında direnerek sanıklara ceza yağdırdı. 

Azadiya Welat Gazetesi Elazığ Temsilcisi Ali Konar'ın da aralarında bulunduğu 12 kiĢiye, 

"örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında 

değiĢen hapis cezaları verildi.  

*Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Adıyaman'da öğrenci olan 7 kiĢi hakkında açılan davada 

da kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Aydın Kara, Hamiyet Uçal, Hayrettin Kahraman, 

Serkan Tangül, Umut ÇalıĢkan, Ahmet Ozan Özbek'in de aralarında bulunduğu 7 kiĢiye, 

"YDG-M üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 10'ar yıl 6'Ģar ay ceza 

verdi.  

*Aynı mahkeme heyeti, bir baĢka davada da, "KCK"ye bağlı Öz Savunma Birliği'ne üye 

oldukları gerekçesiyle yargılanan Havva Bozkurt ve Yahsin Ekmen'e 13,5'er yıl ceza verirken, 

Ayhan Ġlekmek'e ise 6 yıl 3 ay ceza verdi. (01.06.2013/DĠHA) 

 

*Elazığ'da 24 Mayıs 2010 tarihinde 'YDG-M' adı altında yapılan operasyon sonucu haklarında 

dava açılan ve aralarında DĠHA eski Muhabiri Serkan Demirel'in de bulunduğu 12 kiĢi 

hakkında Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 12 kiĢi hakkında "Örgüt 

üyeliği" iddiasıyla verilen ceza, Yargıtay 9'uncu Dairesi'nce "delil yetersizliği" nedeniyle 

bozularak geri gönderilmiĢti. Yargılamayı yeniden yapan mahkeme, kararında ısrar ederek 

aralarında Demirel'in de bulunduğu 9 kiĢiye "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 6'Ģar yıl 3'er ay hapis 

cezası verdi. (05.06.2013/DĠHA) 

 

http://ozgur-gundem.com/
http://yeniozgurpolitika.org/
http://yeniozgurpolitika.org/
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*BES Diyarbakır ġube BaĢkanı Mehmet Karaaslan hakkında, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

doğum günü dolayısıyla gerçekleĢtirilen Amara yürüyüĢüne katıldığı gerekçesiyle Diyarbakır 

8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay hapis ve 18 bin TL para cezası verildi. 

(07.06.2013/DĠHA) 
 

*Batman'da 8 Ekim 2011 tarihinde gerçekleĢtirilen operasyonda DYG'ye üye oldukları 

gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan 11 kiĢi hakkında açılan davanın karar duruĢması, 

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmaya tutuklu sanıklar; Aziz TaĢkın, 

M. ġafi TaĢ, Süleyman Öztoprak, Abdurrahman Akçil, Muhyettin IĢık, Fırat Boral, Nizam 

Arzık ile Servet Ġspir'in yanı sıra tutuklu yakınları ve avukatlar katıldı. DuruĢmada kimlik 

tespitinde tutuklu sanıklar "Ez li vir im" diye yanıt verdi. Ardından savunmalarını tercüman 

aracılığıyla Kürtçe yapan sanıklar suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, tahliyelerini istedi. 

DuruĢmada avukatların savunmaları ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme 

heyeti, Aziz TaĢkın, Adnan Öner, M. ġafi TaĢ ve Süleyman Öztoprak'a 6'Ģar yıl 3'er ay, 

Abdurrahman Akçil'e 7 yıl 4 ay, Muhyettin IĢık, Nizam Arzık, Servet Ġspir ve Fırat Boral'a 

8'er yıl 9'ar ay hapis cezası vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 

Mahkeme heyeti ayrıca Mehmet ġirin Uğran hakkında kovuĢturmanın ertelenmesine, Vedat 

Aker'e ise beraat kararı verdi. (07.06.2013/DĠHA) 

 

*Bingöl'de 2011 yılında polis aracına düzenlenen ve bir polisin ayağından yaralandığı silahlı 

saldırı olayı ile ilgili olarak yargılanan ve hakkında gizli tanık ifadesi dıĢında delil 

bulunmamasına rağmen 62 yıl 8 ay hapis cezası verilen Gülsüm Koç hakkında mahkeme 

sırasında attığı bir slogan nedeniyle "örgüt propagandası" yapmak iddiasıyla dava açılmıĢtı. 

Davanın duruĢması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmaya Gülsüm 

Koç ve avukatı katıldı. DuruĢmada kimlik tespitinin ardından mahkeme heyeti Gülsüm Koç'a, 

"19 ġubat'ta hakkında açılan ve karara bağlanan duruĢmada 'Bji serok Apo' diye slogan 

atmıĢsın ne diyorsun" diye soru yöneltti. Sorunun üzerine Kürtçe tercüman aracılığıyla Koç, 

"Evet cezaya tepki duyduğum için slogan attım. BaĢka söyleyeceğim bir Ģey yoktur" yanıtını 

verdi. Ardından savcı, Koç'un "Biji serok Apo" diye bağırarak yasadıĢı slogan attığı ve suç 

iĢlediğini iddia ederek, Koç'un 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesine göre cezalandırılması 

gerektiğini belirtti. Ardından savunma yapan Avukat RahĢan Bataray Saman, iddia 

makamının mütaalasına katılmadığını söyleyerek, "Onu söylediği zaman da seyirci yoktu. 

Sadece mahkeme heyeti bir de ben vardım. Bizce bu propagandadan dolayı 

cezalandırılmaması gerekir. Çünkü içeriğinde Ģiddet yoktur. Biz öncelikle beraatine karar 

verilmesini, mahkeme aksi kanaatindeyse lehe olan hükümlerini uygulanması talep ediyoruz" 

dedi. Saman, ayrıca kamuoyunda 3'üncü ve 4'üncü yargı paketleri ile artık "propagandanın" 

suç olmaktan çıkarıldığını hatırlattı. Saman'ın savunması ardından mahkeme heyeti, 3713 

Sayılı Yasa'nın maddesi gereğince Koç'a 1 yıl ceza verdi. Ardından mahkeme heyeti Koç'un 

"geleceğinin üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alarak" cezayı 10 aya indirdi. 

(11.06.2013/DĠHA) 

 

*28 Aralık 2011 tarihinde Uludere'ye bağlı Roboski köyünün Federal Kürdistan sınırında 

Türk savaĢ uçakları tarafından bombalanarak katledilen 34 yurttaĢın ailelerine sınır ihlali 

yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Yakınlarını anmak için katliamın 500'üncü 

gününde sınıra yürüyerek karanfil bırakan ailelere Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından 

3'er bin TL idari para cezası verildi.Haklarında soruĢturma açılan aileler, ayrıca Uludere 

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeye çağrıldı. Konuya iliĢkin görüĢtüğümüz Veli Encü, 

çocuklarını anmak için vuruldukları yere Karanfil YürüyüĢü düzenleyen aileler hakkında 

soruĢturma açıldığını söyledi. 34 ailenin hepsine soruĢturma açıldığını dile getiren Encü, "11 

yaĢında olan kız kardeĢim Züleyha Encü ile orada bulunmayan Cemal Encü'nün ablası Cahide 

Encü de ifadeye çağırıldı. Durum öyle bir noktaya vardırıldı ki, olay günü burada bulunmayan 

amcamın kızına bile soruĢturma açıldı" dedi. (17.06.2013/DĠHA) 
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*Urfa'da Karakoyun ĠĢ Merkezi önünde Taksim Gezi Parkı direniĢine destek olmak amacıyla 

"durma" eylemi gerçekleĢtirmek isterken gözaltına alınan Hakan Karageçili adlı Harran 

Üniversitesi öğrencisi serbest bırakıldı. Eylemini baĢlatmak için geldiği alana sprey boya ile 

"Bu bir durma eylemidir" yazısını yazdığı için gözaltına alınıp Sarayönü Polis Karakolu'na 

götürülen Karageçili'ye, Kabahatler Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 88 TL para cezası 

kesilerek, serbest bırakıldı. (21.06.2013/DĠHA) 

 

*Dersim'de 11 Aralık 2012 tarihinde "KCK" adı altında yapılan operasyonlar kapsamında 

gözaltına alınıp tutuklanan ve 6'sı tutuklu 15 kiĢinin yargılandığı davanın karar duruĢması 

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde görüldü. DuruĢmaya tutuklu 6 sanık ve tutuksuz 

yargılanan sanıklar ile sanıkların avukatları katıldı. DuruĢmada avukatların yaptıkları 

savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Dava kapsamında tutuksuz 

yargılanan ġükran Yılmaz, Sevim Soylu, Çetin Aran ve M. Hanifi Pekmezci hakkında beraat 

kararı verilirken, yine tutuksuz yargılanan sanıklardan Gürkan Kahraman, ġahin Kılıç, ġükrü 

ErtaĢ, Serdar Erdoğan ve Özgür Söylemez‟e "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza 

verilip, denetimli serbestlik kararı verildi. Tutuklu sanıklardan Ġbrahim Halil AteĢ'e "örgüt 

üyesi olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza verilirken yaĢından kaynaklı tahliye edilmesine karar 

verildi. Tutuklu sanıklardan Ali Haydar Ġpekoğlu, Hüseyin Tunç, Ġsmail Atay, Veysel Aksoy 

ve Ali Kandil ise "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tutukluluk 

hallerinin devamına karar verildi. (21.06.2013/DĠHA) 

 

*"KCK" Eruh davası olarak bilinen ve 2010 yılında 9 kiĢi hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruĢmasında mahkeme heyeti, ceza yağdırdı. Tutuklu 

sanıklar Ramazan Batur, Serdar Batur, Yusuf Demir, Yusuf Öztürk, Ömer Özbay, 

Abdurrahim Demir, Meas Erdemci, Aytekin Kayran ve Bahattin Atabay'a ayrı ayrı "Örgüte 

üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢleme" iddiasıyla 6 yıl 3 ay, "tehlikeli madde 

bulundurmaktan" 3 yıl, "mala zarar verme" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay ve 8 bin 320 TL para 

cezası verildi. Toplamda 9 kiĢiye 105 yıl 8 ay hapis cezası ile 74 bin 880 TL para cezası 

verildi. (25.06.2013/DĠHA) 

 

*15 ġubat 2011 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Türkiye'ye getiriliĢinin protesto edildiği eyleme katıldıkları iddiasıyla, BarıĢ Önen ve Yusuf 

Dost isimli yurttaĢların Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde karar duruĢmaları görüldü. 

Önen ve Dost‟a, "patlayıcı madde bulundurmak", "örgüt adına suç iĢlemek", "toplantı ve 

gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" 

gerekçeleriyle her birine 18'er yıl hapis cezası verildi. (03.07.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*2'si tutuklu 14 kiĢinin yargılandığı "KCK" Ceylanpınar davasının karar duruĢması 5 

Temmuz'da Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada, avukat ve tutuklu 

sanıkların yaptığı savunmaların ardından tüm sanıklar için beraat talep edildi. Mahkeme 

heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, tutuklu yargılanan BDP 

Ceylanpınar Ġlçe yöneticileri Cemil Tuncer ve Abdulbaki Can ile tutuksuz yargılanan eski 

belediye baĢkan yardımcısı Ahmet Dağtekin, belediye meclis üyeleri Adile Deniz Sürer, 

Abdulhalim Dayan, M. Emin Polat, Hasan Karaoğlan ile MEYADER Ġlçe temsilcileri Ġbrahim 

Avcı, Ecevit Yavuz, il genel meclis üyeleri Ġbrahim Oğur, Abdurrahim Demir, eski ilçe 

yöneticileri Suphi Zengin ve Nurullah Akan'a "örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla 6'Ģar yıl 3'er 

ay hapis cezası verdi. (09.07.2013 / Evrensel.net / Ozgur-gundem.com) 

 

*Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kasım 2012'de "KCK" adı altında yapılan ev baskınları 

sonucu 7 kiĢi hakkında açılan davanın 5'inci duruĢması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 

görüldü. DuruĢmaya tutuklu sanıklar ve avukatlar katıldı. Sanıklar, tercüman aracılığıyla 

Kürtçe savunma yaparken, avukatlar ise müvekkillerinin tahliye ve beraatlarını talep etti. 

Yapılan savunmaların ardından duruĢmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, "Örgüt üyesi 
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olmak", "Örgüte yardım etmek", "Bireyleri eylemlere sevk etmek" iddiasıyla Ġbrahim Çeraz, 

Çetin Tutkun ve Yılmaz ĠĢtel'e müebbet hapis, "Örgüte yardım etmek" ve "Bireyleri 

eylemlere sevk etmek" suçlamasıyla Reis Kaya ve ġahin Genç'e 13 yıl 6'Ģar ay, Halit Rozun 

ve Vedat Yüksel'e ise 7 yıl 6'Ģar ay hapis cezası verdi. (15.07.2013 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Hakkari'de "KCK" adı altında gerçekleĢtirilen operasyonun ardından, 6'sı tutuklu 9 Kürt 

siyasetçi hakkında açılan davanın karar duruĢması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Müdafi avukatların yaptığı savunmalar ardından, kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 

sanıklardan Daveti Tan ve Cemil AkıĢ'a 6'Ģar yıl 3'er ay, Mehmet Sıddık Yıldırım, Sait Gezer, 

Necman Öner ve Seyfettin Temel'e ise 7'Ģer yıl 5'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan 

Abdulhakim Kaya, Hakkari Belediyesi meclis üyesi Lokman Abi ve DÖKH aktivisti Medine 

Duran hakkında da 6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tan ve AkıĢ'ın tahliyesine karar veren 

mahkeme heyeti, diğer tutukluların tutukluluk halinin devamına karar verdi. (16.07.2013 / 

ANF) 
 

*10 Ağustos 2012 tarihinde Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde ġerda Gever kod isimli HPG 

militanı Ferdane Kına'nın (ġerda Gever) cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle Yüksekova 2. 

Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Hakkari Belediye BaĢkanı Fadıl Bedirhanoğlu 

hakkında karar çıktı. Mahkeme, Bedirhanoğlu'na, "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri 

yürüyüĢlerine katılması, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmesi" 

suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.  (21.08.2013 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr / 

Haberturk.com) 

 

* Diyarbakır'da 2012 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar gününde düzenlenen mitingin 

konuĢmacıları olan BDP Diyarbakır Ġl EĢ BaĢkanı Zübeyde Zümrüt, Miting Tertip Komitesi 

BaĢkanı Gülsün Altan, BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi aktivisti Rabia (Havva) Kıran ve mitingin 

sunucuları Zeynep DüĢün ile Remziye Güzel hakkında"Örgüt propagandası yapmak" 

suçlamasıyla ceza verildi. TMK'nın 7/2 ile TCK'nın 53'üncü maddeleri uyarınca "Örgüt 

propagandası yapmak" suçlamasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar 

duruĢmasında, "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla her bir kadına ayrı ayrı 1'er yıl 

hapis cezası verildi. Mahkeme, verilen cezayı her bir sanıktan ayrı, yarı tahsil edilmek üzere 

6'Ģar bin TL para cezasına çevirdi. (20.09.2013 / Ozgur-gundem.com / Bianet.org) 

 

*DTK Batman Sağlık Meclisi tarafından birçok ülkede yaĢayan Kürt sağlıkçıların katılımıyla 

düzenlenecek "Kongreya Tenduristiya ya Kurdîstanê (Kürdistan Sağlık Kongresi)" için 

hazırlanan afiĢlerin afiĢlerin asılmasına Batman Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ġube Amirliği 

tarafından "Ġzin alınmadan halka çağrı yapılıyor" gerekçesiyle yasak getirildi. AfiĢleri asan 

Naturel Reklam Ajansı ve Batman Tabip Odası'na bin 500 TL para cezası kesildi. (01.10.2013 

/ Ozgur-gundem.com / Batmanmedya.com) 

 

*Batman'da yeni eğitim-öğretim döneminin baĢında, "anadilde eğitim" için yapılan 

kampanyalar çerçevesinde düzenlenen eylemlere iliĢkin asılan afiĢler ile ilgili aralarında 

Eğitim Sen, BDP ve KURDĠ-DER üyelerinin de bulunduğu 22 kiĢiye para cezası verildi. 

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından "Ġzinsiz afiĢ asmak" iddiası ile 22 kiĢiye, bin 500'er 

TL para cezası verildi. (04.10.2013 / Radikal.com.tr) 

 

*BDP Kağızman Ġlçe yöneticisi Bahar Yıldız'a katıldığı basın açıklamasından dolayı "Örgüt 

propagandası yaptığı" iddiası ile hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 

davanın karar duruĢması görüldü. DuruĢmada, mahkemeye heyeti Yıldız'a 4 yıl 6 ay hapis 

cezası verdi. Cezaya avukatları aracılığı ile itiraz edeceğini belirten Yıldız, "Hakkımızda 

verilen bütün cezalar siyasidir" dedi. (25.10.2013 / ANF) 
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*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde "KCK Kent Meclisi" adı altında 31 Mayıs 2012 tarihinde 

gerçekleĢtirilen operasyon kapsamında 2'si tutuklu 15 kiĢinin yargılandığı davanın karar 

duruĢması, 25 Ekim‟de Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ġddia makamının 

mütalaasını sunmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti, 15 kiĢinin her birine "Örgüt 

üyesi oldukları" iddiasıyla 6 ile 10 yıl arasında değiĢen hapis cezaları verdi. (26.10.2013 / 

DĠHA) 

 

*30 Ekim 2013 - Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, K.A. (16) adlı 

çocuğu KCK soruĢturması kapsamında “yasadıĢı örgüt üyesi olduğu” suçlamasından mahkûm 

eden ġırnak Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin adlarının da aldığı yargı kararının Radikal 

Gazetesi‟nin internet sitesi olan radikal.com.tr adresinde 5 Haziran 2012‟de yer almasından 

dolayı hakkında “terörle mücadele eden kamu görevlilerinin terör örgütlerine hedef 

gösterilmesi” suçlamasında açılan davanın 30 Ekim 2013‟te Diyarbakır 7. Ağır Ceza 

Mahkemesi‟nde görülen karar duruĢmasında mahkeme heyeti Ferit Aslan‟a Terörle Mücadele 

Yasası‟nın (TMY) 6. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verdi. 

 
*BDP Diyarbakır Ġl EĢbaĢkan Zübeyde Zümrüt hakkında, 11 Haziran 2011 yılında Sanat 

Sokağı'nda düzenlenen etkinlik sırasında polislerle tartıĢırken eski Diyarbakır Valisi Mustafa 

Toprak'a hakaret ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın 

karar duruĢması görüldü. Mahkeme heyeti, tartıĢma sırasında polislere, "Sizin valiniz kafayı 

mı yemiĢ. Nasıl etkinliği yasaklar" diyerek Vali Toprak'a hakaret ettiği öne sürülen Zümrüt'e 

1 yıl hapis cezası verdi. (27.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Ağrı'da 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde BDP'nin sonuçlara itiraz etmesi sonrasında kentte 

yaĢanan gösterilere katıldıkları iddiasıyla BDP'li BarıĢ Demir, Güven Akbalık, Sabahattin 

Aslan ve Fethi Yamak hakkında açılan davanın duruĢması Erzurum 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde görüldü. Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar, 

telekonferans (SEGBĠS) sistemiyle bağlanırken, sanık avukatları duruĢmada hazır bulundu. 

Sanık yakınlarının da izlediği duruĢmada telekonferans uygulamasıyla sanık savunmaları 

alındıktan sonra avukatlar savunma yaptı. Karar için duruĢmaya ara veren mahkeme heyeti, 

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 4 kiĢiye ayrı ayrı 3 yıl 45 gün hapis cezası verdi. (05.12.2013 / 

DĠHA) 

 

*Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve Ġl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler 

tarafından merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyüne 19 Aralık 2012'de yapılan baskın sonucu 

gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 7 yurttaĢ hakkındaki davanın karar 

duruĢması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, "örgüte yardım 

ettikleri" gerekçesiyle Ahmet Yiğit, ġakir Adıyaman, Abdullah Adıyaman, Ġdris GümüĢlü, 

Aziz Akdoğan, Hediye Cami ve Salman Adıyaman'a 6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. 

Mahkeme tutuklu sanıklar Ahmet Yiğit, ġakir Adıyaman ve Abdullah Adıyaman'ın 

tahliyesine de karar verdi. (12.12.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ta 29 Aralık‟ta gözaltına alınan 18 çocuk gözaltına alınmıĢtı. 3 çocuk "YDG-H üyesi" 

oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 3 çocuk Midyat Cezaevi'ne götürülürdü. Serbest 

bırakılan 15 çocuğa ise, 3 biner TL para cezası verildi. (30.12.2013 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 

 

 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek ve Kültür Kurumu 
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*Ağrı‟nın Doğubayazıt Ġlçe‟sinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabah saat 04.00 

civarlarında Doğubayazıt Belediyesi, belediye bağlı ÇamaĢır Evi ile belediye baĢkanı Canan 

Korkmaz‟ında aralarında bulunduğu çok sayıda kiĢinin evine baskın düzenledi. „KCK‟ adı 

altında yapılan baskında belediye binasında belediye baĢkanı Korkmaz‟ın makam odası ile 

basın birimi odası aramadan geçirilirken, harddisk ve dosyalara el konuldu. Baskınlardan 

sonra belediye baĢkanı Canan Korkmaz, belediye meclis üyesi Nazan Bağlan Söğüt, BDP ilçe 

yöneticisi Mehmet Birdal ile BDP üyeleri Ġsa Karahan ve Ahmet UtuĢ gözaltına alındı. 

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve evine baskın yapılan yurttaĢlardan Mehmet Tunç‟un ise 

evde bulunmadığından gözaltına alınmadığı öğrenildi. (04.01.2013/DĠHA) 

 

*Van'da mahalledeki sorunların çözümü için kurulan Yeni Mahalle Özgür Halk Derneği'ne 

dün gece kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler tarafından saldırı gerçekleĢtirildi. Görgü tanıkları, 

dernek önünden saat 03.00 sıralarında önce polise ait akrep tipi zırhlı aracın geçtiğini ondan 

sonra gelen bir sivil aracın içindeki kiĢilerin, "Allahu ekber" sloganlarını atarak, derneğin 

camlarını kırdıkları belirtti. YaĢanan saldırı sonrası olay yerine giden Yeni Mahalle Özgür 

Halk Derneği kurucularından Necmi Kalçık, "Her barıĢ sürecinde olduğu gibi bu süreçte de 

sürekli böylesi provokasyonlar yaĢanmaktadır. Bu saldırıların amacı süreci sabote etmekten 

baĢka bir Ģey değildir" dedi. (08.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 8 ġubat‟ta akĢam saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢiler, 

BDP Ġlçe binasına saldırı gerçekleĢtirdi. Sabah saatlerinde saldırının fark edilmesini üzerine 

BDP'liler parti binasına geldi. Parti binasındaki baĢkanlık odasının kapılarını kırılmıĢ 

vaziyette gören partililer, saldırının provokasyon olabileceğine iĢaret etti. Camları ve kapıları 

kırılan partinin içine giren kiĢi veya kiĢilerin, merdiven dayayarak çıktıkları ve parti 

binasındaki eĢyaları kırıp döktükten sonra bodrum katındaki kapıyı kırarak, çıktıkları 

belirlendi. (09.02.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 
 

*Adıyaman'da 1 Mart‟ta gece saatlerinde KESK'e bağlı sendikalar ile ĠHD Adıyaman 

ġubesi'nin bulunduğu iĢ merkezinin kapısı, BDP Adıyaman merkez Ġlçe binasına ve bazı 

iĢyerlerinin kapısına kırmızı boya ile üç hilal simgeleri çizilerek, "ensenizdeyiz" yazısı 

yazıldı. KESK binasının giriĢ kapısına kırmızı boyayla tüm kapıyı kaplayacak büyüklükte 

çizilen üç hilal simgeleri ile ilgili olarak sokakta bulunan güvenlik kamerası kayıtları 

incelenmeye alındı. Olayla ilgili gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen 

Kılınç, Ģöyle devam etti: "Olay yeri inceleme gerekli çalıĢmaları yaptı. Bizler de sorumluların 

biran önce bulunması için olayın takipçisi olacağız. Bazı iĢyerlerindeki güvenlik kamera 

kayıtlarını gördük. Yapanları biliyoruz. Dört kiĢi binanın önüne geliyor. 3 kiĢi gözcülük 

yaparken, yeĢil montlu ve kapĢonlu bir genç de elindeki sprey boyayla binanın giriĢ kapısını 

iĢaretliyor" dedi. (02.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van'da 9 Ağustos‟ta gece geç saatlerde Süphan Mahallesi Büyük Toptancılar Sitesi Yolu 

üzerinden bulunan Özgür-Der binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce önce molotoflu, 

daha sonrada silahlı eylem gerçekleĢtirildi. Eylem ile ilgili Özgür-Der Van ġubesi tarafından 

yapılan açıklamada saldırının gece geç saatlerinde yapıldığını, binada gençlerin bulunduğunu 

ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. (09.08.2013 / Cnnturk.com / 

Radikal.com.tr) 
 

*BDP Doğubayazıt Ġlçe binasına 29 Eylül‟de akĢam saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi veya 

kiĢilerce ateĢ açıldı. KurĢunlar parti binasındaki odaya isabet ederken, saldırı sabah 

saatlerinde parti binasına gelen yöneticiler tarafından fark edildi. Olay yerine çağrılan polisler 

parti binasında incelemelerde bulunurken, binaya 9 adet kurĢunun isabet ettiği tespit 

edildi. (30.09.2013 / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr) 
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*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Cami Mahallesi Azizoğlu Caddesi üzerinde bulunan FEM 

Dershanesi'nin giriĢ katına yüzü maskeli kiĢiler tarafından molotoflu eylem yapıldı. 

GerçekleĢtirilen saldırıda binanın giriĢ katında bulunan camlar kırılırken, atılan molotoflar 

sonucu yangın çıktı. YaĢanan küçük çaplı yangın çevrede bulunan yurttaĢlar tarafından 

büyümeden söndürüldü.  (01.10.2013 / DĠHA / ANF) 
 

*BDP MaraĢ Ġl Örgütü, 300 kiĢilik ırkçı bir grup tarafından kuĢatılarak saldırı giriĢimine 

maruz kaldı. (17.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 
 

 

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

*Van Cumhuriyet Savcısı Canip Cihangir emniyetin yaptığı araĢtırmalar neticesinde gizli 

tanık beyanlarına dayandırarak hazırladığı iddianame ile aralarında kadın dernekleri ve 

Kürtçenin geliĢmesi için kurulan derneklerin de bulunduğu 10 derneğin PKK ile bağlantılı 

faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle kapatılması talebinde bulundu. Savcılığın iddianamesi 

Van Asliye Hukuk Mahkemesi‟nce de kabul edildi. Savcılık Mezopotamya Yakınlarını 

Kaybeden Ailelerle YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği (MEYA-DER), Tutuklu ve 

Hükümlü Yakınları Demokratik Hukuk ve YardımlaĢma Derneği (TUYAD-DER), Van Göç 

Sorunlarını Bilimsel AraĢtırma ve Kültür Derneği (Van GÖÇ-DER), Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER), Van Kadın Derneği (VAKAD), Van Hacıbekir 

Mahallesi Özgür YurttaĢ Derneği, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özgür Toplum Derneği, 

Yeni Mahalle Özgür Halk Derneği, Kürt Dili AraĢtırma ve GeliĢtirme Derneği (KURDĠ-

DER) Van ġubesi ile Akköprü Mahallesi Demokratik Halk Derneği'nin fesh edilmesini 

istedi. (26.02.2013 / DHA / DĠHA / Radikal.com.tr / T24.com.tr) 
 

*2010 yılının Mayıs ayında kurulan Erzincan Demokratik Öğrenci Derneği, Erzincan 1. 

Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla kapatıldı. Kapatma kararının 5 Mart‟ta dernek 

yöneticilerine tebliğ edildiği öğrenildi. Mahkemenin, derneğin "YDGM'nin faaliyetlerini 

yürütmek", "dağa adam göndermek", "örgüt propagandası yapmak", "tanıĢma çayı 

düzenlemek" ve "Newroz'a katılmak" gerekçeleriyle kapatma kararını verdiği belirtildi.  

(06.03.2013 / DĠHA) 
 

*Bitlis‟in Güroymak (NorĢîn) Belediyesi tarafından açılan ġerzan Kurt Eğitim Destekevi 

Kaymakamlık kararıyla kapatıldı. 27 ġubat 2013 tarihinde açılan ve Muğla‟da polis 

kurĢunuyla katledilen ġerzan Kurt‟un adı verilen eğitim destek evi “izinsiz etkinlik yapıldığı” 

gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı. SBS ve LYS kurslarının olduğu eğitim destek evinin 

kapatılmasına halk büyük tepki gösterirken, belediye yetkilileri yarın basın açıklamasıyla 

kapatma kararını kınayacak. (12.06.2013/DĠHA) 

 

*1995 yılından itibaren Malatya Ġnönü Üniversitesi öğrencileri tarafından sosyal, kültürel 

çalıĢmalar yürütmek amacıyla kurulan Malatya Demokratik Öğrenci Derneği Malatya 2. 

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatıldı. Mahkeme kararında derneğin PKK, 

KONGRE-GEL gençlik faaliyeti yürütüldüğü gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. 

(19.06.2013/DĠHA) 
 

*ġırnak'ın Uludere ilçesinde 2009 yılından beri faal durumda bulunan Uludere Eğitim Destek 

Evi'ne kapatma kararı çıkarıldı. Uludere Kaymakamlığı tarafından verilen kararda, "Halk 

eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim 

kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim 

faaliyetlerinin yönerge ve yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmediği" 

gerekçe olarak gösterildi. (06.08.2013 / DĠHA / ANF / Birgun.net) 

 

http://t24.com.tr/
http://birgun.net/
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*Diyarbakır'daki "Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği" adına ĠçiĢleri Bakanlığı'ndan onay 

verilmedi. ĠçiĢleri Bakanlığı'ndan derneğin adına iliĢkin Diyarbakır Valiliği'ne gönderilen 

yazıda,"Diyarbakır ilinde kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği'nin adında bulunan 

Kürdistan kelimesi, Anayasanın 14'üncü maddesi ve TCK'nın 302'nci maddelerinde yer alan 

düzenlemelere göre suç oluĢturduğundan, söz konusu olan kelimenin dernek adında 

kullanılmasının uygun değildir" denildi. Yazıda ayrıca derneğin adının değiĢtirilmesi istendi. 

(28.08.2013 / Milliyet.com.tr) 

 

*Batman Cumhuriyet Savcılığı, Ġslami konularda çalıĢma yürüten Batman Din Adamları 

Derneği'nin (DA-DER) kapatılması için Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kapatma 

talebinde bulundu. Dernek yöneticilerinin, "PKK/KCK örgütünün faaliyetlerine iĢtirak 

ettikleri, derneğin PKK/KCK örgütü tarafından denetlenip yönlendirildiği" iddiasında bulunan 

savcılık, bu nedenle DA-DER'in Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi gereğince teshine 

karar verilerek dava açılmasını talep etti. Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 

talebi içeren iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. (11.11.2013 / DĠHA) 

 

TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 

*Harran Üniversitesi'nde okuyan yüzlerce öğrenci, ulaĢım zammını protesto etmek amacıyla 

Osmanbey Kampusu'nda bir araya geldi. Edebiyat Fakültesi'ne kadar "Harran'dan ODTÜ'ye 

selam olsun" sloganı eĢliğinde yürüyen öğrenciler, basın açıklaması yapmak istedi. "Aranızda 

teröristler var, dağılın" diyen polisler, eylemlerini sonlandırmayan öğrencilere gaz bombaları 

ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis müdahalesine öğrenciler taĢlarla karĢılık verirken, 

fakülte binalarına sığınan öğrencilere polislerin gaz bombası atmaya devam etmesi dikkat 

çekti. Gazdan etkilenen öğretim üyeleri ve öğrenciler, derslikleri terk etmek zorunda kalırken, 

ayağına gaz bombası isabet eden 2 öğrenci ile yoğun gazdan etkilenen 1 öğrenci hafif Ģekilde 

yaralandı. (03.01.2013/DĠHA) 

 

*Dersim Üniversitesi Senatosu'nun ODTÜ'de çıkan olaylarda öğrencilere destek 

açıklamasında bulunanları kınadığını belirtmesine iliĢkin üniversite öğrencileri Mühendislik 

Fakültesi'nin giriĢine "Rektör efendisinin, öğrenciler ODTÜ'nün yanında' afiĢleri astı. Bu 

afiĢleri kaldırmak isteyen özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında olay çıktı. Olayların 

büyümesi ile birlikte rektör Prof. Dr. DurmuĢ Boztuğ tarafından üniversiteye sivil ve çevik 

kuvvet polisi çağrıldı. Polislerin öğrencilere müdahale etmesi sonucu 19 öğrenci gözaltına 

alınırken, öğrencilerin Dersim Emniyet Müdürlüğü TEM ġube Müdürlüğü'ne götürüldüğü 

öğrenildi. (04.01.2013/DĠHA) 

 

*Paris'te Kürt kadın siyasetçileri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla ġaylemez'in 

katledilmesi ġırnak'ın Cizre ilçesinde gençler tarafından protesto edildi. AkĢam saatlerinde 

infazlara tepki göstermek amacıyla yüzleri maskeli yüzü aĢkın kiĢi, Sur ve Nur mahallelerinde 

biraraya gelerek, Ġdil ve Nusaybin caddelerine çıkarak, yolu trafiğe kapattı. Yolda kimlik 

kontrolü yapan göstericilere, polisin müdahale etmesi üzerine çatıĢma çıktı. Yolu trafiğe 

kapatan gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale edilmesiyle Cizre savaĢ alanına 

döndü. (12.01.2013/DĠHA) 

 

*Nusaybin'de bir eve baskın düzenleyen özel hareket timleri ile evde bulunan ve HPG'li 

olduğu iddia edilen bir kiĢi arasında çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada HPG'li olduğu iddia edilen bir 

kiĢi yaĢamını yitirirken, çatıĢmanın ardından Hasan ve Gülistan Çiftsüren çiftinin polislerce 

gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Nusaybin halkı, çatıĢmanın çıktığı bölgeye doğru 

yürümek istedi. Ancak polislerin müdahalesiyle karĢılaĢtı. Polis gaz bombalarıyla 

müdahalesine, yurttaĢlar taĢlarla karĢılık verdi. Mahalle aralarında barikatlar kuran yurttaĢlar 

ile polisler arasında uzun süre çatıĢma yaĢandı.  (13.01.2013/DĠHA) 
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*BDP Diyarbakır Ġl Örgütü tarafından Paris'te Kürt kadın siyasetçilerinin katledilmesini 

kınamak ve katliamın aydınlatılması için yapılmak istenen yürüyüĢ, polis tarafından 

engellendi. KoĢuyolu Parkı'na kadar gerçekleĢtirilmek istenen yürüyüĢ için Dörtyol'da 

toplanan bine yakın kiĢininin yapmak istediği yürüyüĢe polis izin vermedi. 

(13.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün polis ve özel timlerin bir eve düzenlediği baskının 

ardından yaĢanan çatıĢmada, HPG'li Mehmet ġirin Cebe olduğu iddia edilin bir kiĢinin 

yaĢamını yitirmesini ilçe esnafı kepenk açmayarak, protesto ediyordu. Sabah saatlerinden 

itibaren kepenklerin kapalı olduğu ilçede, öğleden sonra çok sayıda genç çeĢitli mahallelere 

çıkarak, barikatlar kurdu. Gösteri yapan gençlerin bulunduğu mahallelere giden polisler ile 

gençler, arasında çatıĢma çıktı. (14.01.2013/DĠHA) 

 

*Fransa'nın baĢkenti Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçisi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla 

ġaylemez'in katledilmesini kınamak amacıyla öğle saatlerinden itibaren Ġdil Caddesi'nde bir 

araya gelen yüzleri maskeli yüzlerce kiĢi yolu iki yönlü trafiğe kapatarak, sloganlar attı. Olay 

yerine gelen çok sayıda akrep tipi zırhlı araç ve TOMA gençlere müdahale etti. Gaz bombası 

ve tazyikli su ile yapılan müdahaleye gençler; taĢ, havai fiĢek ve molotoflarla karĢılık verdi. 

(17.01.2013/DĠHA) 

 

*Fransa'nın baĢkenti Paris'te 9 Ocak'ta PKK kurucusu Sakine Cansız, KNK Fransa temsilcisi 

Fidan Doğan ve Leyla ġaylemez'in katledilmesini bir grup genç, ġırnak'ın Ġdil ilçesinde 

akĢam saatlerinde Adile NaĢit Caddesi üzerinde ateĢler yakarak, protesto etti. Yolu trafiğe 

kapatan gençler, bir süre yolda kimlik kontrolü yaptı. Bir süre sonra akrep tipi zırhlı araçlarla, 

bölgeye gelen polis gençlere gaz bombalarıyla müdahale etti. (17.01.2013/DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 Ocak'ta bir eve düzenlenen baskın sonrası çıkan çatıĢmada 

yaĢamını yitiren HPG'li Mehmet ġirin Cebe (Akif Doğan) ile kanser hastası annesi Nasibe 

Cebe yan yana Hacılar Mezarlığı'nda 10 binlerce kiĢinin katılımıyla toprağa verildi. Törenin 

ardından dağılan kitleye polisler, gaz bombalarıyla müdahale etti. Polisin müdahalesine 

taĢlarla karĢılık veren kitle ile polisler arasındaki çatıĢma, Nusaybin ilçe merkezi ve 

mahallelerine yayıldı. (18.01.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Fransa'nın baĢkenti Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla 

ġaylemez'in katledilmesini protesto etmek amacıyla günlerdir eylem yapılıyor. Cizre'de 

karanlığın çökmesiyle birlikte tek tek mahalle, cadde ve sokaklardan çıkan gençler, yüzlerini 

puĢilerle kapatarak, sloganlarla yürüyüĢe geçti. Gençlerin bulunduğu caddeye zırhlı araçlarla 

gelen polisler, araçlarından inmeden uzaktan gaz bombasıyla gençlere müdahale etti. 

Gençlerin direniĢiyle karĢılaĢan polislerin, bu sefer silahlarla havaya ateĢ açması dikkat çekti. 

Birçok gaz bombasının isabet ettiği evde, çok sayıda kiĢi fenalık geçirdi. (18.01.2013/DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 7 Ocak'ta çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG'li Agit 

ġengil'in (Ahmet Cudi) cenazesine gitmek isteyen binlerce kiĢiye polis müdahale etti. 

ġırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan taziye çadırını ziyaret etmek isteyen binlerce kiĢi, BDP 

Silopi Ġlçe binası önünde toplandı. Kitle yaklaĢık 10 adım yürüdükten sonra polisin 

müdahalesi ile karĢı karĢıya kaldı. Polisin gaz bombaları ile müdahalede bulunduğu kitle de, 

taĢlarla karĢılık verdi. (24.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde ViranĢehir Belediyesi Kültür Merkezi bahçesindeki Amfi 

Tiyatro'da Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla BDP Kadın Meclisi'i öncülüğünde 

düzenlenen mitingte, BDP Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin konuĢma yaptığı sırada, alanda 
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bulanan binlerce kiĢiye polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale 

etti.  (03.02.2013 / DĠHA / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Cudi Mahallesi'nde bir araya gelen çok sayıda genç, PKK 

Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü olan 15 ġubat'ı protesto etmek 

amacıyla gösteri düzenledi. Gösterinin devam ettiği sırada mahalleye gelen polisler, çok 

sayıda gaz bombası kullanarak göstericilere müdahalede bulundu. (06.02.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nin Sürmeli Sokağı'nda toplanan yüzlerce genç, PKK Lideri 

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢin 14'üncü yıldönümü olan 15 ġubat'ı protesto etmek 

için eylem yaptı. Yüzlerce genç, Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. TOMA ve çok sayıda 

zırhlı araçlarla mahalleye giden polisler, gaz bombası ve tazyikli su ile gençlere müdahale etti.  

(14.02.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde BDP Yüksekova Ġlçe Örgütü binası önünde toplanan 

binlerce kiĢi Eski Cezaevi kavĢağına doğru yürüyüĢe geçti. Eski cezaevi sokağından tekrar 

Oslo Oteli önüne yürüdü. Oslo Oteli önünde yapılan basın açıklamasından sonra kitle tekrar 

ilçe binasına doğru yürüyüĢe geçti. Eski cezaevi kavĢağında gençler ile polisler arasında 

yaĢanan tartıĢmanın ardından polis, gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 

(14.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢi Gündoğdu Mahallesi'nde 

biraraya gelen onlarca genç tarafından protesto edildi. Ömer Kabak Meydanı'na yürüyen 

gençlere, polis ekipleri tarafından gaz bombaları ile müdahale edildi. (14.02.2013 / ANF) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde Barbaros Mahallesi'nde toplanan yüzlerce yüzlerce genç, PKK 

Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini yürüyüĢ ile protesto etti. Gösteri sırasında 

Öcalan lehine sloganlar atan gençlere, olay yerine çok sayıda zırhlı araçla gelen polisler 

tarafından gaz bombaları ile müdahale edildi. (14.02.2013 / DĠHA) 

 

*PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümü olan 15 ġubat'ı 

protesto etmek amacıyla ġırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cudi ve Nur mahallelerinde biraraya 

gelen yüzlerce genç, Öcalan lehine  sloganlar atarak gösteri düzenledi. Gençlerin gösteri 

düzenlediği alana, onlarca zırhlı araç ve TOMA'larla gelen polisler, gaz bombası ve tazyikli 

suyla müdahale etti. (14.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araya gelen onlarca kiĢi, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümü olan 15 ġubat'ı protesto etti. Diyarbakır-Mardin 

yolunu trafiğe kapatan kitle, sık sık Öcalan lehine slogan attı. Eylemin yapıldığı alana gelen 

polisler, gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale bulundu. (14.02.2013 / DĠHA) 

 

*Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde, BDP Kızıltepe Ġlçe Örgütü tarafından PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla aralarında 

sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu yüzlerce kiĢi, Özgürlük Meydanı'nda bir 

araya geldi. Kitle burada, Öcalan lehine sloganlar attı. Ardından yürüyüĢe geçmek isteyen 

kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları müdahalede bulundu. Polis müdahalesi sırasında 

Belediye BaĢkan Vekili HaĢim Baday ile BDP Ġlçe BaĢkanı Fettah Tekin darp edildi. 

Ramazan Ay isimli yurttaĢ ise polis copuyla baĢından yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan 

Ay'ın hastaneye kaldırılması için olay yerine ambulans çağrıldı. Müdahalenin ardından kitle 

ve polis arasında çatıĢma yaĢanırken, yapılan müdahalle sırasında 10 genç gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar Kızıltepe Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  (15.02.2013 / ANF / 

Ozgur-gundem.com) 
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*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Ġdil Caddesi'ne çıkan gençler, PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri 

düzenledi.  Yoğun bir Ģekilde zırhlı araçlarla önlem alan polisler, gençleri dağıtmak için gaz 

bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen Nur Mahallesi'ne 

ulaĢan kitle, bir süre sonra Yafes Caddesi'ne doğru tekrar yürüyüĢe geçti. Ġdil, Nusaybin ve 

Yafes caddelerine çıkan tüm sokak baĢlarını zırhlı araçlarla kapatan polis, kitleye OnĢar 

Oteli'nin yanında tekrar müdahale etti. Polisin ikinci kez yaptığı müdahaleye gençler ses 

bombaları, molotofkokteyli, havai fiĢek ve taĢlarla karĢılık verdi. Gençlerle polis arasında 

baĢlayan çatıĢmalar Nur, Cudi ve Yafes mahallesindeki ana cadde ve sokaklara yayıldı. 

YaĢanan çatıĢmalarda M. E. D. (9) isimli çocuk ve Zeliha Akın (20) isimli genç kadın polisin 

attığı gaz bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı.  (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde bulunan ġırnak Mahallesi Oğlakçı yolu üzerinde bir grup genç, 

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek 

amacıyla gösteri düzenledi. Öcalan lehine slogan atan gençlere polis, tazyikli su ve gaz 

bombalarıyla müdahalede bulundu. Polis müdahalesine taĢlarla karĢılık veren polis ve gençler 

arasında çatıĢma yaĢanırken, 6 gencin gözaltına alındığı öğrenildi. (15.02.2013 / ANF) 

 

*Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce genç, PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ 

düzenledi. YürüyüĢ boyunca Öcalan lehine sloganlarıyla atarak yürüyüĢe geçen gençlere 

polis, çok sayıda TOMA ve zırhlı araçlarla gaz bombası attı ve tazyikli su sıktı. (15.02.2013 / 

DĠHA) 
 

*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 

14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürümek isteyen kitleye polis, biber gazı ve 

tazyikli su ile müdahalede bulundu. Olaylar esnasında haber takibi yapan Ġpekyolu Gazetesi 

Muhabiri Lütfi Pala yaralandı. Yaralanan Pala, Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne 

kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. (15.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde Öcalan'a özgürlük talebi ile Mitanni Kültür Merkezi'nin 

önünde toplanan on bini aĢkın kiĢi, ġirin Bulvarı'na doğru yürüyüĢe geçti. Polis yürüyüĢe 

geçen kitleye gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*BDP ġırnak Ġl Örgütü'nün önünde biraraya gelen ve aralarında BDP yöneticilerinin 

bulunduğu yüzlerce kiĢi, Ömer Kabak Meydanı'na doğru yürüyüĢe geçti. BDP ġırnak Ġl 

Örgütü tarafından meydanda basın açıklaması yapıldı.  Açıklamanın ardından kitle 5 

dakikalık oturma eylemi gerçekleĢtirdi. Oturma eyleminden sonra kitlenin dağılması 

esnasında polis, herhangi bir uyarı yapmadan kitleye gaz bombalarıyla müdahalle etti. 

(15.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*BDP Silopi Ġlçe Örgütü tarafından PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 

yıldönümü nedeniyle gerçekleĢtirilmek istenilen yürüyüĢe izin vermeyen polis, yürüĢe geçen 

yüzlerce kiĢiye polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. (15.02.2013 / 

DĠHA) 

 

*BDP Bismil Ġlçe Örgütü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü 

nedeniyle Tekel Mahallesi Demir Yolu'nda bulunan alanda yüzlerce kiĢi bir araya geldi. 

Burada yapılan basın açıklamasının ardından polisler, dağılmak üzere olan kitleye hiçbir 

uyarıda bulunmadan tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. (15.02.2013 / 

DĠHA) 
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*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araya gelen onlarca genç PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Türkiye'ye getiriliĢinin 14‟üncü yıldönümü protesto etmek amacıyla Diyarbakır-Mardin 

karayolunda gösteri düzenledi. Gösterinin düzenlendiği alana gelen polisler gençlere, tazyikli 

su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 15 ġubat'ı protesto etmek amacıyla onlarca genç Diyarbakır 

Caddesi üzerinde bir araya gelerek, protesto eylemi yaptı. Gençlerin protesto eylemine polis, 

gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (15.02.2013 / DĠHA) 

 

*Adıyaman‟da, (Hak-ĠĢ)‟e  bağlı Öz Ġplik-ĠĢ Sendikası'na üye oldukları için iĢten çıkarılan 

300'e yakın Güçlü Ġplik Fabrikası iĢçisi Demokrasi Parkı'nda toplanarak, AKP Adıyaman Ġl 

binasına doğru yürüyüĢe geçti. AKP Ġl binasının önüne gelerek, oturma eylemi yapan iĢçiler, 

"ĠĢ ekmek özgürlük" sloganı attı. Bir süre sonra eylem yerine gelen polisler, iĢçilerin 

dağılmasını istedi. Eylemlerine devam eden iĢçilere polis gaz bombalarıyla müdahale etti. 

Polis, 4 iĢçiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan iĢçiler, Adıyaman Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. Polisin attığı gazdan etkilenen iĢçilerden Mehmet Üder ise, Adıyaman Üniversitesi 

AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (22.02.2013 / ANF / Cnnturk.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün yapılan askeri sevkıyat sırasında "kobra" diye tabir 

edilen zırhlı araç Ġpekyolu Caddesi üzerinde Ġsmet Alkan Anadolu Lisesi karĢısında 17 

yaĢındaki Mizgin Bingöl isimli çocuğa çarpmıĢ ağır yaralanan Bingöl, önce Yüksekova 

Devlet Hastanesi'ne oradan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yılmaz OdabaĢı Hastanesi'ne 

sevk edilmiĢ tedavi altına alınmıĢtı. Hayati tehlikeyi atlattığı ve Beyin Cerrahi Servisi'ne 

kaldırıldığı öğrenilen Bingöl için, binlerce öğrenci, okul kıyafeti, defter ve kitaplarıyla birlikte 

okullardan çıkarak, Oslo Oteli önünde toplandı. Öğrencilere BDP Ġlçe Örgütü ve sivil toplum 

örgütlerinin temsilcileri de destek verdi.  "Mizgin'e uzanan eller kırılsın", "Madem kazaydı 

niye müdahale edilmedi", "Madem kazaydı niye bırakıp kaçtınız", "Bugün Mizgin yarın biz" 

dövizlerini açan öğrenciler, PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak eski cezaevi 

kavĢağına kadar yürüyüĢ yaptı. Daha sonra basın açıklaması yapmak için Oslo Oteli önüne 

doğru yürüyüĢe geçen öğrenciler, ġemdinli'den dönen askeri konvoyun yolunu keserek 

oturma eylemi yaptı. Öğrenciler oturma eylemine devam ederken, polisler zırhlı araçlarla 

alanı ablukaya aldı. Arka arkaya havaya ateĢ açmaya baĢlayan polis, öğrencilerin üzerine gaz 

bombası attı. Gazdan etkilenen öğrenciler oturma eylemini bitirince, askeri konvoy üç 

tekerlekli bisikleti ezerek, polislerin yanına geçti. Polis ve askeri yetkililer tekrar havaya ateĢ 

açarak gaz bombalarıyla öğrencilere müdahaleyi sürdürdü. (26.02.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde bulunan Nuh Mahallesi'nde akĢam saatlerinde Newroz kutlaması 

için yüzlerce yurttaĢ bir araya geldi. ġarkılar eĢliğinde halay çeken yurttaĢlara polisler, hiçbir 

uyarıda bulunmadan müdahale etti. Gaz bombaları atan polise, gençler de taĢ ve havai 

fiĢeklerle karĢılık verdi. ÇatıĢmalar ara sokaklara sıçradı. Olaylar devam ederken, gaz 

bombaları kutlamanın yapıldığı alandaki evlerin içine de düĢtü. (13.03.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Mart‟ta gece yüzlerce genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a 

özgürlük talebiyle Ġdil, Yafes ve Nuyasbin caddelerine çıkarak gösteri düzenledi. Gösteri 

düzenlenen yere çok sayıda akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'larla gelen polis ekipleri, gençlere 

gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Gençlerinde polis müdahalesine karĢılık vermesi 

ile üç noktada da uzun süre çatıĢmalar yaĢandı. (20.03.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır kutlanan Newroz'un ardından kutlama alanından yürüyüĢ ile ayrılan bir grup 

genç, Göçmenler Caddesi'nde Newroz'u kutlamaya devam etti. Kısa bir süre sonra olay yerine 

akrep tipi zırhlı araç ve panzerlerle gelen polis, gaz bombaları ile müdahale etti. Gençlerinde 

polise karĢılık vermesi ile birlikte bir süre çatıĢma yaĢandı. Daha sonra gençlerin ara 

sokaklara dağılması ile olaylar sona erdi. (21.03.2013 / DĠHA) 
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*Diyarbakır'ın Fiskaya semtinde 27 Mart tarihinde polis ile yaĢadığı tartıĢmanın ardından 

polisin kovalaması sonucu kendisini Dicle Nehri'ne attığı iddia edilen Murat Ġzol (19) adlı 

gençten günlerdir haber alınamıyor. Ġzol olayın protesto etmek isteyen bir grup gencin dün 

akĢam saatlerinde toplanarak protesto yürüyüĢü gerçekleĢtirmek istediği ve olay yerine gelen 

polisin mahalleyi ablukaya alarak gençlere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale ettiği 

belirtildi. Müdahale sonrası bir grup genç ile polis arasında çatıĢma çıktığı aktarıldı. Ġzol'un 

arkadaĢı olan ve ismini vermek istemeyen bir genç, Ġzol'dan herhangi bir haber alıncaya kadar 

bu tür eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. (30.03.2013 / ANF / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Diyarbakır Ongözlü Köprü civarında bulunan ve 12 gün önce polis kovalaması sonucu Dicle 

Nehri'ne atladığı iddia edilen Murat Ġzol'a ait olduğu belirtilen cenaze, Devlet Hastanesi 

morguna kaldırıldı. Hastane önüne gelen Ġzol'ün yakınları ve arkadaĢları polis ile tartıĢtı. Polis 

Ġzol'ün arkadaĢ ve yakınlarına gaz bombası ile müdahale etti. (07.04.2013 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Diyarbakır‟da bulunan Dicle Üniversitesi'nde, bir grubun Eğitim Fakültesi'ne Kutlu Doğum 

Haftası'na iliĢkin afiĢ asmak istemesi üzerine söz konusu afiĢ asan grup ile üniversite 

öğrencileri arasında tartıĢma çıktı. TartıĢmanın ardından tekbir getiren grup satır, sopa ve 

demir çubuklarla, yurtsever öğrencilere saldırdı. Polisin tekbir getiren gruba herhangi bir 

müdahalede bulunmadığı görülürken, yurtsever ve muhalif öğrencilere ise gaz bombaları ile 

müdahale etti. (08.04.2013 / DĠHA / DHA / Radikal.com.tr / Cnnturk.com) 

 

*Dicle Üniversitesi'nde 8 Nisan‟da öğrenci olmayan bir grubun yurtsever ve muhalif 

öğrencilere demir çubuk ve sopalarla saldırması ile baĢlayan olayları protesto etmek amacıyla 

çok sayıda öğrenci, Eğitim Fakültesi önünde bir araya geldi. Ardından yürüyüĢe geçen 

öğrencilere, polisler anons yaparak hiçbir açıklama ve yürüyüĢe izin vermeyeceklerini 

duyurdu. Öğrencilere destek amacıyla yürüyüĢe katılan Eğitim Sen üyeleri, barikatın 

kaldırılması için polis yetkileri ile görüĢtü. Yüzlerce öğrenci grup halinden yürüyerek, polis 

barikatını aĢtı. Kampüs içerisindeki Kongre Merkezi'nin önüne araziden yürüyüĢe devam etti. 

Polis araziden yürüyen öğrencilere gaz bombaları ile müdahale etti. Polis, helikopterden de 

devrimci, demokrat ve yurtsever öğrencileri gaz bombası atıyor. (09.04.2013 / DĠHA / DHA / 

Radikal.com.tr / Cnnturk.com) 

 

*Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 8 Nisan‟da aralarında öğrenci olmayanların da bulunduğu ve 

Tekbir getiren bir grubun, öğrencilere demir çubuk ve sopalarla saldırması ile baĢlayan 

olayları protesto etmek amacıyla yürüyüĢ yapmak isteyen öğrencilere polis müdahalede 

bulundu. Polis müdahalesinin ardından DÜ'ye giden Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EĢ 

BaĢkanı Aysel Tuğluk ve beraberindeki heyet, polis yetkilileri ile görüĢtü. GörüĢmenin 

ardından Ġktisadi Ġdari Bilimleri Fakültesi önündeki öğrenciler ve Tuğluk üniversiteden 

ayrılmak üzere belediye otobüsleri ve özel otobüslere bindi. Bu sırada polis otobüslerin 

camlarını kırarak öğrenci ve Tuğluk'a gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Çok sayıda 

öğrenci yaralarınken, Tuğluk polisin attığı soda ĢiĢesinin baĢına isabet etmesi sonucu 

yaralandı. (09.04.2013 / DĠHA / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, Diyarbakır'da 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Dicle Üniversitesi'nde 

(DÜ) baĢlayan olaylarda polisin öğrencilere yönelik sert müdahalesini ve polisin kovalaması 

sonucu Dicle Nehri'ne atlayan Murat Ġzol'ün yaĢamını yitirmesi olayını, akĢam saatlerinde 

Nur Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce genç gösteri düzenleyerek protesto etti. Bu sırada 

Nusaybin Caddesi'ne gelen polis, çok sayıda akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'larla gençlere gaz 

bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. (10.04.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
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*ġırnak'ın Cizre ilçesinde gençler, 14 Nisan 2009 tarihinde startı verilen "KCK" 

operasyonlarını protesto etti. Nur, Cudi ve Sur mahallelerinde biraraya gelen yüzlerce genç, 

yürüyüĢ halinde üç koldan Ġdil, Nusaybin ve Yafes caddelerine çıkarak, barikatlar kurup yolu 

trafiğe kapattı. Olay yerlerine çok sayıda akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'larla gelen polisler, 

gençlere gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. (15.04.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, BDP Cizre Ġlçe Örgütü'nün 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı protesto 

etmek için ilçe binasından Meslek Yüksekokulu önüne gerçekleĢtirmek istediği yürüyüĢe 

polis müdahale etti. BDP ilçe binası önünde biraraya gelen yüzlerce kiĢinin yürüyüĢe geçtiği 

sırada polis hiçbir uyarıda bulunmadan gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahalenin 

ardından ara sokaklara dağılan kitle tekrar BDP Ġlçe binası önünde bir araya gelince polisler 

ikinci kez kitleye müdahale etti. (23.04.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde 3 gün önce gençler tarafından yapılan protesto 

eylemi sırasında aracı gençlerin üzerine süren polisler bir genci ezmiĢ, etrafa rastgele ateĢ 

açma sonucu da 4 kiĢiyi yaralamıĢtı. Olay ilçede yürüyüĢle protesto edildi. Bin‟i aĢkın kiĢinin 

katıldığı eylemde, önce saldırının olduğu meydanda 5 dakikalık oturma eylemi yapıldı. 

Ardından da alkıĢ, zılgıt ile adliye binasına doğru yürüyüĢe geçen kitlenin önü Cizre Parkı'na 

varıldığında akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'larla kesildi. Polislerin, kitlenin adliye binasına 

yürümesine izin vermemesi üzerine kitle, Nusaybin Caddesi'ne çıkarak yürüyüĢünü sürdürdü. 

Ardından Nusaybin ve Ġdil caddelerine çıkarak protesto gösterisini sürdüren gençlere ise, 

polisler gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. (26.04.2013 / ANF) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bir araya gelen gençler, Cizre'deki polis Ģiddetini protesto etmek ve 

Tekirdağ Cezaevi'nde devam eden açlık grevindeki tutsaklara destek amacıyla eylem 

gerçekleĢtirdi. Eylem yerine çok sayıda akrep tipi zırhlı araçlarla gelen polisler ile yollara 

barikat kuran gençler arasında çatıĢma çıktı. Polis, gaz bombaları ile gençlere müdahale etti. 

(29.04.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da aralarında BDP, HDK, ESP gibi parti ve sivil toplum kuruluĢlarının 

temsilcilerinin de bulunduğu grup, Ermeni katliamında yaĢamını yitirenleri anmak ve katliamı 

protesto etmek amacıyla Sümerpark'tan Ermeni Mezarlığı'nın bulunduğu Mardin Kapı 

Mezarlığı'na yürümek istedi. Aralarında BDP Diyarbakır Ġl EĢ BaĢkanları Zübeyde Zümrüt ve 

M. Emin Yılmaz, HDK Diyarbakır Sözcüsü Zelal Bilgin'in de bulunduğu onlarca kiĢinin 

yapmak istediği yürüyüĢ polis tarafından engellendi. Parkın etrafını TOMA'lar ve çevik 

kuvvet polisleriyle tutan emniyet güçleri, yürüyüĢe "kanunlara uygun olmadığı" gerekçesiyle 

izin vermedi. (24.04.2013 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır'ın Bağlar Ġlçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bir araya gelen ve aralarında genç 

kadınların da bulunduğu onlarca genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle 

gösteri düzenledi. 10 adet akrep tipi zırhlı araç ve 2 TOMA ile gösterinin devam etmekte 

olduğu alana gelen polisler, gençlere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. 

(01.05.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Mayıs tatili nedeniyle okula gitmeyen ve Ġdil Caddesi'nde 

bulunan çocuklara, polisler gaz bombalarıyla müdahale etti. Polisin attığı gaz bombalarından 

biri Cudi Mahallesi Mezbahane Sokak'taki ġahin ailesinin evine düĢtü. Gaz bombasının 

dumanından fenalık geçiren aile üyelerinden 32 yaĢındaki Fatma ġahin ve 18 yaĢındaki Leyla 

ġahin Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nefes almakta zorlanan Fatma ġahin 

ve Leyla ġahin'e oksijen verildi. (01.05.2013 / DĠHA) 

 

*Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ülkücü bir grup ile Kürt öğrenciler 

arasında tartıĢma yaĢandı. YaĢanan tartıĢma kavgaya dönüĢürken, üniversitede bulunan polis 
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ve güvenlik görevlileri olaya müdahalle etti. Polislerin ülkücü gruba destek vermesi ile olaylar 

büyüdü. Çıkan olaylarda 2 öğrenci yaralanırken, 22 Kürt öğrencinin ise gözaltına alındığı 

belirtildi. Öğrencilerin gözaltına alınan arkadaĢlarının, gözaltına alınmasını engellemek 

istemesi üzerine polis havaya ateĢ açarak, biber gazı ile öğrencilere müdahale etti.  

(20.05.2013 / Ozgur-gundem.com / Hinishaber.net) 
 

*Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) 16 meslek grubu ile girilen seçimlerinde 12 

meslek grubunu kazanan ve "Mavi Liste" ile seçimlere giren Demokratik ĠĢverenler GiriĢimi 

üyelerinin seçim sonuçlarından sonra yapmak istediği kutlamaya polis müdahale etti. 

"Demokratik KurtuluĢla Özgür YaĢamın Ekonomisini ĠnĢa Edelim" sloganıyla seçimlere giren 

Demokratik ĠĢverenler GiriĢimi'ni destekleyen iĢverenlerin, havai fiĢekler ile kutlama yapmak 

istemesi üzerine polis bazı gençleri darp edip gözaltına almak istedi. Bu esnada polis 

müdahalesinden kaçan bir genç 10 metre yükseklikteki duvardan atlarken yaralandı. 

Yaralanan genç olay yerine çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 

kaldırıldı. (01.06.2013/DĠHA) 

 

*Gezi Parkı'nın yıkımını engellemek amacıyla günlerdir devam eden direniĢe destek vermek 

ve polis Ģiddetini protesto etmek amacıyla Dersim'de protesto eylemi gerçekleĢtirildi. 

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir araya gelen yaklaĢık 400 kiĢilik grup, alkıĢ ve sloganlarla 

polis Ģiddetini protesto etti. Polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ettiği yurttaĢlar, 

yollara barikat kurarak polise taĢlarla karĢılık verdi. Saatlerce süren gerginlik yurttaĢların 

araya girmesiyle sona ererken, polis bazı yurttaĢları gözaltına aldı. (03.06.2013/DĠHA) 

 

*Erzincan'da bulunan Alevi Dernekleri, Ġstanbul Boğazı'nda temeli atılan 3'üncü köprüye 

Yavuz Sultan Selim isminin verilecek olmasını basın açıklaması ile protesto etti. ÇarĢı 

merkezinde gerçekleĢtirilen basın açıklamasının ardından kitle dağıldığı esnada polis, 

yurttaĢlara cop ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polis müdahalesine kitlenin de taĢlarla 

karĢılık vermesi üzerine baĢlayan çatıĢma ara sokaklarda devam etti. (04.06.2013/DĠHA) 

 

*Dersim Cumhuriyet Caddesi'nde Taksim Gezi Parkı'nda çıkan olayları protesto etmek 

isteyen yurttaĢlara polis müdahale etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup, "Taksim 

direniĢtir, direniĢ her yerdir", "Polis teslim ol" sloganları attı. Barikatlar kurup ateĢler yakan 

eylemcilere, polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Bunun üzerine göstericiler 

taĢ ve molotoflarla polise karĢılık verdi. (04.06.2013/DĠHA) 

 

*Van‟da 2 Haziran günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyeleri 

tarafından yapılan yürüyüĢe polis sert Ģekilde müdahale etti. Müdahale sırasında 5 öğrenci 

polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden biri çıkarıldığı mahkeme 

tarafından tutuklandı. (05.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi yüzlerce 

genç, ilçede artan uyuĢturucu kullanımına, fuhuĢ ve ajanlaĢtırmaya karĢı yürüyüĢ 

gerçekleĢtirdi. BDP Cizre Ġlçe Örgütü binası önünde bir araya YDG-H üyelerine, BDP ilçe 

yöneticileri ve STK temsilcileri de destek verdi. Gençler, "AjanlaĢma halkınla düĢmanlaĢma", 

"FuhuĢa, uyuĢturucuya, hırsızlığa, iĢbirlikçiliğe geçit yok" ve "Askere gitme halkına ihanet 

etme" pankartları açtı. Gençler Ġdil Caddesi'ne çıkarak Nusaybin Caddesi'nden ilçe otogarına 

kadar yürümek istedi. Ancak kitlenin önü Dörtyol mevkisinde polisler tarafından akrep tipi 

zırhlı araç ve TOMA'larla kurulan barikatla kesildi. Bunun üzerine gençler alkıĢ ve zılgıtlar 

eĢliğinde, "Bijî Serok Apo" ve "PKK halktır, halk burada" sloganları atarak Cudi Mahallesi'ne 

yürüdü. Uzun süre mahallede yürüyüĢlerine devam eden gençler tekrar Nusaybin Caddesi'ne 

çıkarak yürüyüĢlerine devam etmek istedi. Ancak dörtyola gelen kitlenin önü bir kez daha 

polisler tarafından kesilerek, kitlenin dağılması istendi. Polisin tutumuna tepki gösteren 

gençler dağılmayarak, hep bir ağızdan "Çerxa ġoreĢê" marĢını okudu. Ancak polisler marĢın 
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okunduğu sırada kitleye gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Gençler, polisin 

müdahalesine taĢ, ses bombası ve molotofkokteylileri ile karĢılık verdi. (05.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verilen HPG'li Mahmut Tadik'in (Serhat Botan) cenaze 

töreninin ardından Nusaybin Caddesi'nde kitle tarafından kurulan barikatlara polisin 

müdahalesiyle baĢlayan çatıĢmalar büyüyerek, devam ediyor. Ġlk olarak Nusaybin Caddesi ve 

ara sokaklarda çıkan çatıĢma Ģimdi Ġdil Caddesi, Yasevi Caddesi, Dörtyol mevkisine yayıldı. 

Bu caddelerde toplanan gençlere, polis gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. 

(07.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Federal Kürdistan Bölgesi'ne 

yolcu taĢıyan taksi Ģoförlerinin UlaĢtırma Bakanı'nın yayınladığı yeni genelgede, en az 5 

yolcu taĢımaları gerektiği belirtildi. Genelgeye tepki gösteren yüzlerce taksi Ģoförü, araçları 

ile Habur Sınır Kapısı'na gelerek, Ġpek Yolu'nda kontak kapatıp yolu trafiğe kapattı. Ardından 

davul zurna eĢliğinde halay çeken taksi Ģoförlerine, eylem yerine araçlarla gelen polis ve 

askerler müdahale etti. Polis ve askerlerin tazyikli su ve gaz bombaları ile gerçekleĢtirdiği 

müdahaleye, taksi Ģoförleri de taĢlarla karĢılık verdi. Müdahale sırasında polis ve askerler 

tarafından rastgele atılan gaz bombalarından dolayı etrafta bulunan çalılıklar yanmaya 

baĢlarken, yangına herhangi bir müdahalenin olmaması dikkat çekti. (10.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yürüyüĢ düzenleyen gruba, polis sert 

bir Ģekilde gaz bombaları ile müdahale etti. Gençlerin, polis müdahalesine taĢlarla karĢılık 

vermesi üzerine çatıĢma çıktı. Müdahalede polisin, sağa sola ve evlere rasgele gaz bombası 

atması ile mahalle bir anda savaĢ alanına döndü. Olaylar sırasında polisin attığı gaz 

bombasının kapsülü, evinin önünde bekleyen 7 yaĢındaki BarıĢ Behem isimli çocuğun sırtına 

isabet etti. Yaralanan çocuğa müdahale evinde yapılırken, çatıĢma gecenin geç saatlerine 

kadar devam etti. (17.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) aktivistleri, 

"UyuĢturucuya, hırsızlığa, fuhuĢa ve ajanlaĢtırmaya" karĢı eylem yaptı. Uzun süre devam 

eden eyleme, polis TOMA ve akrep tipi zırhlı araçlarla müdahale etti. Polisin gaz bombaları 

ve tazyikli suyla gerçekleĢtirdiği müdahaleye gençlerin de ses bombaları ve 

molotofkokteylleri ile karĢılık vermesiyle ilçede saatlerce çatıĢma yaĢandı. 

(17.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde YDG-H aktivistleri, "Sömürgeciliği yaĢama ve yaĢatma" 

kampanyası çerçevesinde ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talep etmek amacıyla 

eylem düzenledi. AkĢam saatlerine doğru Harun Boy ve KarĢıyaka mahallelerinde toplanan 

yüzleri maskeli yüzlerce genç, yürüyüĢ düzenledi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, çok 

sayıda akrep tipi zırhlı araçla gençlere gaz bombasıyla müdahale etti. Polisin müdahalesine 

gençler de molotofkokteyli, taĢ, ses bombası ve havai fiĢeklerle karĢılık vermeye baĢladı. 

KarĢıyaka Mahallesi'nde polisler ve gençler arasında baĢlayan çatıĢmalar ara sokaklarda 

devam etti. (21.06.2013/DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) ve 

Yurtsever Devrimci Genç Kadın Birliği (YDG-K), Bingöl'de 16 yaĢındaki E.A. isimli çocuğa 

4'ü uzman çavuĢ 8 kiĢinin cinsel istismarda bulunmasını ve sanıkların mahkeme tarafından 

serbest bırakılmasını protesto etti. Çok sayıda zırhlı araç ile eylem yerine gelen polisler ile 

gençler arasında çatıĢma çıktı. Gruba tazyikli su ile müdahale eden polise, gençler ses 

bombası, sapan, molotofkokteyli, havai fiĢek ve taĢlarla karĢılık verdi. (28.06.2013/DĠHA) 

 

*BDP Yüksekova Ġlçe Örgütü tarafından dün Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kayacık (Hezan) 

köyünde karakol yapımını protesto eden kitleye askerlerin ateĢ açması sonucu Medeni 
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Yıldırım isimli gencin yaĢamını yitirmesi ve 8 yurttaĢın da yaralanmasını protesto etmek 

amacıyla BDP Ġlçe binasından Oslo Oteli'ne yürüyüĢ düzenlendi. Otel önünde basın 

açıklaması yapıldığı sırada polisle bir grup genç arasında tartıĢma çıkarken, büyüyen tartıĢma 

daha sonra çatıĢmaya dönüĢtü. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği gençler, 

polise havai fiĢek ve taĢlarla karĢılık verdi. Müdahalenin ardından esnaf kepenk kapatırken, 

ġemdinli yolu üzerinde toplanan gençlerle polis arasındaki çatıĢmalar devam etti. 

(29.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yakacık (Hêzan) köyünde karakol yapımını protesto eden 

yurttaĢlara askerlerin ateĢ açması sonucu Medeni Yıldırım adlı gencin yaĢamını yitirmesi ve 8 

yurttaĢın yaralanması Yüksekova'da protesto ediliyor. Yüksekova'daki esnaflar kepenklerini 

açmazken, sabah saatlerinden itibaren çarĢı merkezi ve sokak baĢlarında zırhlı araçlarla 

bekleyen polisler, toplanan gençlere gaz bombasıyla müdahale etti. Öğle saatlerinden itibaren 

özellikle ġemdinli yolu ve KıĢla Mahallesi giriĢinde toplanan yüzü poĢili gençler, yollara 

barikat kurunca polis müdahale etti. Gaz bombalı müdahaleye gençler taĢlarla karĢılık verdi. 

(30.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'da BDP Genel Merkezi'nin "Hükümet adım at" kampanyası kapsamında BDP 

Diyarbakır Ġl binası önünden KoĢuyolu Parkı'na kadar yürümek isteyen kitlenin önü Turgut 

Özal Bulvarı'nda polis tarafından kesildi. Kitlenin bekleyiĢi sürerken, polis araçlarından 

kitleye yönelik dağılmamaları halinde müdahale edileceği uyarısı yapıldı. Yapılan anonslara 

sloganlarla karĢılık veren kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Yapılan 

müdahaleye kitle taĢ ve havai fiĢeklerle karĢılık verdi. Yapılan polis müdahalesinde biri ağır 

olmak üzere en az 4 kiĢinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 

yaralılardan birinin KNN kameramanı olduğu aktarıldı. (30.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kayacık (Hezan) köyünde karakol yapımını protesto eden kitlenin 

üzerine askerler tarafından ateĢ açılması sonucu Medeni Yıldırım'ın yaĢamını yitirmesi ve 8 

yurttaĢın yaralanması olayını protesto eden Hakkarili gençler, Dağgöl Mahallesi'nde yolu 

trafiğe kapatarak, ateĢ yaktı. Polisin tazyikli su ile müdahalesi sonucu gençler polise taĢlarla 

karĢılık verdi. (30.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) ve LaleĢ Kültür 

Merkezi öncülüğünde PKK'li Zeynep Kınacı'yı (Zilan) anmak amacıyla BaĢak mahallesinde 

bir araya gelen yüzlerce kiĢiye polis müdahalle etti. Anmaya katılmak amacıyla alanda bir 

araya gelen kitleye polis hiçbir uyarıda bulunmadan gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale 

etti. Polisin müdahallesine kitle de taĢlarla karĢılık verince çatıĢma çıktı. (30.06.2013/DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) ve LaleĢ Kültür 

Merkezi öncülüğünde BaĢak Mahallesi'nde aralarından BDP Ġlçe yöneticileri, belediye meclis 

üyeleri, KURDÎ-DER, MEYADER, DÖKH ve BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyelerinin de 

bulunduğu yüzlerce yurttaĢ bir araya gelerek anma etkinliği düzenlemek istedi. Polis, anma 

etkinliği gerçekleĢtiren kitleye, hiç bir ikazda bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale etti. 

(01.07.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde bulunan gençler, tecavüze, sömürüye, uyuĢturucuya, 

asimilasyona, yozlaĢmaya karĢı Ģölen gerçekleĢtirdi. ġölenin ardından Ģehir merkezine doğru 

yürüyüĢe geçen gençlere, polis müdahalede bulundu. Gaz bombaları ve plastik mermilerin 

kullanıldığı müdahalenin ardından gençler müdahaleye, karĢılık verince çatıĢma yaĢandı. 

(20.07.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde21 Temmuz‟da saat 22.30 civarında, çok sayıda zırhlı araçla Nur 

Mahallesi'ne iki koldan giren özel hareket ve sivil polis ekipleri, BotaĢ Caddesi'nde parkta 
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iftar sonrası dinlenmek için oturan yüzlerce kiĢiye rastgele gaz bombası sıkmaya baĢladı. 

Uzun süre ara sokaklara ve caddelere rastgele gaz bombası sıkmaya baĢlayan ve mahalleyi 

gaz bombası içinde bırakan polis ekiplerine etrafta bulunan gençler de karĢılık verdi. 

(22.07.2013 / DĠHA) 

 

*Van Belediyesi'nin Düzyol alanında 21 Temmuz‟da gece saatlerinde düzenlediği Ramazan 

ġenliği‟nin devam ettiği sıralarda, Seyrantepe Mahallesi'nde toplanan bir grup kadın, 

kadınlara yönelik artan taciz ve tecavüzleri protesto etmek için Ģenlik alanına yürüdü. 

Kadınlar Ģenlik alanına girerken polisler, gruba gaz bombalarıyla müdahale etti. Polis 

müdahalesinin ardından çıkan olaylarda 2 kiĢi yaralanırken, Mehmet Bakır ve ismi 

öğrenilemeyen 1 yurttaĢın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kiĢinin Van 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (23.07.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Suriye‟nin Serêkaniyê (Resulayn) kentinde YPG güçleri ile El Nusra Cephesi üyeleri 

arasında yaĢanan Ģiddetli çatıĢmalar sırasında, El Nusra Cephesi üyeleri tarafından atıldığı 

iddia edilen iki top mermisi Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ġükrü 

Kahraman'a ait tarlaya düĢtü. Top mermisinin düĢmesi sonucu ağır yaralanan Kahraman 

yaĢamını yitirirken, 2 çocuğu ise Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından 

çarĢı merkezine inen binlerce yurttaĢ AKP hükümetini protesto etti. Caddelere dökülen kitle 

hükümet aleyhine sloganlar atarken, Hükümet Konağı'na doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe 

geçen kitleye, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. (26.07.2013 / 

Haberturk.com) 

 

*Mardin‟in Derik ilçesinde, BDP Derik Ġlçe Örgütü ve çok sayıda genç yurttaĢ, PKK Lideri 

Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla yürüyüĢe gerçekleĢtirdi. ÇarĢı 

merkezinde bir araya gelerek yürüyüĢe geçen kitleye, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile 

müdahale etti. (26.07.2013 / ANF) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüĢmesine izin 

verilmemesinin ikinci yıldönümünü protesto etmek amacıyla Nur Mahallesi'nde bir araya 

gelen yüzlerce genç bir yürüyüĢ gerçekleĢtirerek protesto gösterisi düzenledi. Cudi 

Mahallesi'ne yürüyen gençlerin, burada yapmak istedikleri basın açıklamasına polis, zırhlı 

araçlardan attığı gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin müdahalesine gençlerin karĢılık 

vermesi üzerine çatıĢmalar yaĢandı. YaĢanan çatıĢmalar sırasında Ahmet Özmen isimli bir 

gencin gözaltına alındığı öğrenildi. Cizre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinin ardından 

Özmen'in Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (28.07.2013 / DĠHA) 

 

*Van'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla, 

gerçekleĢtirilmesi planlanan yürüyüĢ için merkezde bulunan Mavi Plaza'nın önünden bir araya 

gelen çok sayıda yurttaĢ, buradan pankart ve sloganlar eĢliğinde BeĢyol'a kadar yürümek 

istedi. Yürümek isteyen yurttaĢların önü polis tarafından zırhlı araçlarla kesilerek, yürüyüĢe 

izin verilmedi. Yapılan görüĢmelerde polisin tutumunu değiĢtirmemesi üzerine kitle, 

yürümekte ısrar ederek polis tarafından oluĢturulan barikata yüklendi. Bunun üzerine polis 

gaz bombaları ve tazyikli su ile kitleye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Van 

Milletvekili Nazmi Gür, Van BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Bekir Kaya ve BDP Van Ġl 

Örgütü Figen YaĢar polislerin darbelerine maruz kalarak polisler tarafında darp edildi. DĠHA 

muhabiri Erdoğan Altan, polis kalkanı ile sağ dizinden darp edilerek yaralandı. Altan'ın 

dıĢındaki DĠHA muhabirleri ise polisler tarafından, "Yeter senin çektiğin" denilerek 

kameralarına el konulmaya ve darp edilmeye çalıĢıldı. (03.08.2013/ ANF / Ozgur-

gundem.com) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Ceylanpınar ilçesinde yapılması planlanan "BarıĢ nöbeti" için 

ViranĢehir'den Ceyhanpınar'a doğru yola çıkan ve Ceylanpınar-ViranĢehir arasında polis ve 
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askerlerin sert müdahalesi ile karĢılaĢtı. ViranĢehir'den Ceylanpınar'a doğru yola çıkan 

onlarca araçlık konvoy ViranĢehir çıkıĢında yüzlerce çevik kuvvet polisi tarafından 

durduruldu. Polis barikatına tepki gösteren yüzlerce yurttaĢa polis, tazyikli su ve gaz 

bombaları ile müdahale etti. Müdahaleye kitlenindi karĢılık vermesi üzerine çatıĢma dönüĢen 

olaylar yaklaĢık 2 saat sürdü. Polisin sert müdahalesinde gaz bombası kapsülleri nedeniyle 

yaralanan 6 kiĢi yaralandı. Yüzüne gaz fiĢeği kapsülü isabet eden ve durumu ağır olan Aylan 

isimli kadın önce ViranĢehir Devlet Hastanesi'ne buradan da Urfa Mehmet Akif Ġnan 

Hastanesi'ne sevk edildi. (04.08.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Rojava halkıyla dayanıĢmak amacıyla Ceylanpınar'a yürüyüĢ 

gerçekleĢtirmek isteyen on binlerce kiĢi, ViranĢehir'de asker ve polisler tarafından yapılan sert 

müdahaleye rağmen Ceylanpınar ilçesinde bulunan 3 Fidan Parkı'nda bir araya geldi. Kitle 

buradan BDP Ġlçe Örgütü binasına doğru yürüyüĢe geçti. Parkın hemen çıkıĢında ise çok 

sayıda TOMA, akrep tipi zırhlı araç ve yüzlerce çevik kuvvet polisi tarafından kitlenin önünü 

kesildi. Polisler valiliğin kararını gerekçe göstererek yürüyüĢe izin verilmeyeceğini belirtti. 

Kitlenin yürüyüĢüne izin vermeyen polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile kitleye müdahale 

etti. (04.08.2013 / Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DTK ve BDP öncülüğünde düzenlenen "Rojava'yı bekleme 

nöbeti" 3 Fidan Parkı'nda devam ettiği sırada, çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve zırhlı araçlarla 

parka gelen polisler, uyarıda bulunmadan parkta kurulu bulunan "Rojava'yı bekleme nöbeti" 

çadırına müdahale etti. TOMA araçlarıyla çadıra yapılan müdahale sırasında, kurulu bulunan 

çadır yerle bir edildi. (05.08.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*BDP Elazığ Ġl Örgütü, Rojava'da yaĢanan katliam ve saldırılara tepki göstermek ve Rojava 

halkı ile dayanıĢma amacıyla Urfa Ceylanpınar'da kurulan "BarıĢ nöbeti" için sabah 

saatlerinde yola çıktı. Çok sayıda kiĢi, ViranĢehir'e varmadan polislerce durduruldu. Burada 

kısa bir bekleyiĢin ardından TOMA'lardan gruba tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede 

bulunuldu. (05.08.2013 / DĠHA) 

 

*BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'da baĢlatılan 

"Rojava'yı bekleme" nöbeti için Mardin ve ilçelerinden yola çıkan çok sayıda araç, 

Ceylanpınar'ın çıkıĢında bulunan Kepez Tepesi'nde durdurulan çok sayıda kiĢi, polislerin 

tazyikli su ve gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında Nessahattin Yaprak 

isimli yurttaĢın gaz bombası kapsülü ile kafasından yaralandığı ve Yaprak ile birlikte 12 

kiĢinin gözaltına alındığı bildirildi. (05.08.2013 / DĠHA) 

 

*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DTK ve BDP yapılan çadır nöbetine polisin müdahalesiyle 

baĢlayan olayların ardından, akĢam saatlerinde yurttaĢlar Üç Fidan Parkı'na girmek istedi. 

Parkı ablukaya alan polis, TOMA araçlarla kitleye yönelik tazyikli su müdahalesinde 

bulundu. (05.08.2013 / DĠHA) 

 

*1997 yılında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG militanı Karker Kici kod isimli Burhan 

Zırığ için ġırnak‟ın Cizre ilçesi Konak mahallesinde kurulan taziye çadırı, polisler tarafından 

akrep tipi zırhlı araçlarla basıldı. Baskın sırasında, taziye dileklerinde bulunmak için çadırda 

bulunan yurttaĢlara gaz bombası ile saldırarak dağıtan polisler, ardından HPG militanı 

Zırığ‟ın kardeĢi  Bahattin Zırığ'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Zırığ, Cizre Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. (22.08.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde 23 Nisan akĢamı polis aracının ezerek ağır 

yaraladığı ve 4 ay süren tedavinin ardından 26 Ağustos‟ta yaĢamını yitiren 17 yaĢındaki Sinan 

Saltıkalp isimli genç için, Nusaybin ve Yasef caddeleri üzerinde protesto gösterisi 
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düzenlemek isteyen gençlere, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 

(27.08.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesinde bulunan Orman Mahallesi'nde, sadece HPG 

militanlara ait mezarların bulunduğu kabristana gelen çok sayıda polis, mezarlıkta bulunan 

bayrakları bahane göstererek müdahalede bulundu. Mezarlığın bulunduğu mahalleye çok 

sayıda akrep tipi zırhlı araçlar ile gelen polis, mezarlıktaki bayrakları indirdi ve mezarlıkta 

bulunan çiçekleri yerinden söktü. Polislerin indirdiği bayrakları ayakları ile çiğnemeye 

baĢlaması üzerine mahalle sakinleri tepki göstererek, izin vermek istemedi. Mezarlıkta 

toplanmaya baĢlayan mahalleli yurttaĢlara, polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  

(27.08.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2008 yılında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren Fırat 

Ganiroj kod isimli Aydın Engüder isimli HPG militanının defin töreni öncesinde, polis ile 

yurttaĢlar arasında gerginlik yaĢandı. Ġlçe merkezinde alınan yoğun polisiye önlemler 

nedeniyle gerginliğin yaĢandığı öğrenilirken, bir süre sonra polis yurttaĢlara gaz bombası, 

tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. (28.08.2013 / DĠHA) 

 

*Van'da kutlanan 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü mitingi sonrası, merkeze bağlı Hacıbekir 

(Xaçort) Mahallesi'nde polisin müdahalesi gerçekleĢti. TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla 

tazyikli su ve gaz bombasının kullanıldığı polis müdahalesine gençlerinde karĢılık vermesi ile 

birlikte çatıĢma çıktı. Olaylar sırasında biri ağır 4 genç yaralanırken, 9 kiĢinin de gözaltına 

alındığı öğrenildi. Müdahalede mahalle esnafı da polisin Ģiddetine maruz kalırken, iĢyerinde 

hasar oluĢan Ġsmail Haskanlı adlı esnaf, polise tepki gösterirken TOMA'ların tazyikli su 

sıkması ile kırılan iĢyerinin camlarının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. (02.09.2013 / 

DĠHA) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, BDP Cizre Gençlik Meclisi tarafından "Sömürgeciliği yaĢama ve 

yaĢatma" kampanyası çerçevesinde yürüyüĢ düzenlendi. Nur mahallesinde uzun süre yürüyüĢ 

yapan kitle, daha sonra Ġdil Caddesi'ne çıkıp basın açıklaması yapmak isteyen kitleye, polisler 

gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (08.09.2013 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Besta Dereler (Besta) bölgesinde çeĢitli tarihlerde yaĢamını yitiren HPG 

militanlarının bulunduğu mezarlığı ziyaret etmek isteyen kitlenin yürüyüĢü valilik tarafından 

yasaklandı. ġırnak kent giriĢinde kurulan arama noktasında durdurulan ve polislerin "Valilik 

kararı"yla bölgenin bir günlüğüne giriĢ-çıkıĢlara kapatıldığını gerekçe göstererek, geçiĢlere 

izin vermedi. Kitle bir süre sonra alana yürüyerek ulaĢmak üzere harekete geçti. Polis 

barikatını aĢmak isteyen kitleye, polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. 

(15.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Sur Mahallesi'nde, Yurtsever yüzlerce genç kadının "Anadilde 

eğitim" talepleriyle meĢaleli düzenlemek istediği yürüyüĢe, akrep tipi zırhlı araçlarla 

mahalleye gelen polis tarafından, gaz bombaları ile müdahale edildi. (16.09.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde gençler tarafından "anadilde eğitim" talebiyle 

gösteri düzenlendi. Gösteri düzenleyen gençlere, polis tazyikli su ile müdahale etti. 

Gençlerinde müdahaleye karĢılık vermesi ile karĢılıklı yaĢanan çatıĢma sırasında, Ö.Akın ve 

ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö. Akın isimli gencin annesi 

Halime Akın, polise tepki göstermesi üzerine, polis Akın'a tazyikli su sıkarak karĢılık verdi. 

Sıkılan gazlı sudan etkilenen ve baygınlık geçiren Akın, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 

Ö. Akın ve ismi öğrenilemeyen diğer gencin, 2 Nisan Polis Karakolu'na götürüldüğü 

öğrenildi. (16.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 
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*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, KURDÎ-DER Yüksekova ġubesi tarafından anadilde 

eğitim önündeki engellerin kaldırılması talebi ile Oslo Oteli önünden eski cezaevi kavĢağına 

doğru yürüyüĢ gerçekleĢtirildi. Eski cezaevi kavĢağında gelen kitle burada bir basın 

açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Cengiz Topel Caddesi‟ne doğru yürüyüĢe 

geçen çok sayıda geçen yurttaĢa polisler, plastik mermi ve gaz bombaları ile müdahale etti.  

(20.09.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*Dersim'de bir birahanede çıkan tartıĢmanın ardından silahların konuĢtuğu kavgada Sinan 

Amaç isimli yurttaĢ yaralanmıĢtı. Olayın duyulmasının ardından "Dersim'de birahane 

istemiyoruz" sloganı atarak birahanelerin bulunduğu cadde üzerinde bir araya yüzlerce kiĢi, 

protesto gösterisi düzenledi. Polis, gösteri düzenleyen yüzlerce kiĢiye tazyikli su ve gaz 

bombalarıyla müdahale etti. (24.09.2013 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr) 

 

*Urfa'nın Siverek ilçesinde Toplum Yararına ÇalıĢma Programı (TYÇP) kapsamında 644 

kiĢinin istihdam edileceği 9 aylık iĢ için yaklaĢık 2 bin yurttaĢ baĢvuruda bulundu. Siverek 

Kapalı Spor Salonu'nda alınan baĢvurular nedeniyle kapı önünde izdiham yaĢandı. ĠĢ 

baĢvurusunda bulunan yurttaĢlar arasında yaĢanan izdihama polis biber gazı ve copla 

müdahale etti. (25.09.2013 / DĠHA) 

 

*BDP Diyarbakır Ġl Örgütü öncülüğünde yüzlerce yurttaĢ, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 9 

Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılıĢın yıldönümünü protesto etmek amacıyla Bağlar Ġlçesinde 

bulunan Dörtyol mevkii‟nde bir araya gelerek yürüyüĢ düzenlemek istedi. Ancak polis 

barikatı kurularak yürüyüĢün engellenmesi üzerine, burada bir basın açıklaması 

gerçekleĢtirildi. Yapılan basın açıklamasının ardından tekrar yürüyüĢe geçen yüzlerce yurttaĢa 

polisler, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale bulundu. (09.10.2013 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılıĢının 

yıldönümünün protesto etmek isteyen gençlere polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla 

müdahale bulundu. (09.10.2013 / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde bir grup genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Suriye'den çıkarılıĢının yıldönümünü nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Bir süre sonra 

TOMA, akrep tipi zırhlı araç ve panzerlerle mahalle giriĢine gelen polis, gençlere tazyikli su 

ile müdahale etti. (10.10.2013 / DĠHA / DHA / Milliyet.com.tr) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bir grup genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den 

çıkarılıĢının yıldönümü nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Cudi Mahallesi'nde bir araya 

gelen gençlerin gerçekleĢtirdiği protesto eylemine polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla 

müdahale etti. Polislerin çevreye rast gele attığı gaz bombaları mahallede bulunan ve 

belediyenin seyyar satıcılar için yaptığı pazara isabet etti. Pazar, gaz kapsülünden çıkan 

kıvılcımlardan tutuĢarak yandı. Kısa sürede semt pazarında çıkan yangına müdahalede 

bulunan itfaiye ekipleri ile iĢyerlerini kurtarmak isteyen esnaflara polis bir kez daha gaz 

bombası ile müdahale etti. Müdahaleden etkilenen çok sayıda yurttaĢ Cizre Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın saatlerce süren müdahalenin ardından sönebilirken, yaklaĢık 

30 seyyar satıcının yaĢamını idame ettiği semt pazarı kül oldu. (10.10.2013 / DHA / 

Milliyet.com.tr) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı ġehit Harunboy ve Barbaros mahallelerinde 9 Ekim‟de 

biraraya gelen yüzlerce genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılıĢının 

yıldönümünü nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Gençlerin eylem yaptıkları yere gelen 
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çok sayıda akrep tipli zırhlı araç, gençlere gaz bombaları ile müdahalede bulundu. 

(10.10.2013 / DĠHA / DHA) 

 

*Bitlis kırsalında 1997 yılında çıkan çatıĢmada 28 arkadaĢıyla birlikte yaĢamını yitiren PKK'li 

Yılmaz Geçer için ġırnak'ın Ġdil ilçesinde kurulan taziye çadırına polisler müdahale etti. 

Taziye çadırına asılan PKK Lideri Abdullah Öcalan ve PKK'li Geçer'in fotoğraflarının yanı 

sıra PKK ve KCK bayrakları polisler tarafından alınmak istenince Geçer'in ailesi ve yurttaĢlar 

tepki gösterdi. Poster ve bayrakların alınmasına izin vermeyen aile ve yurttaĢlar ile polisler 

arasında gerginlik çıkması üzerine polislerin havaya ateĢ açarak müdahalede bulundu. 

YaĢanan gerginliğin ardından polisler taziye çadırının kurulması ile ilgili ifadesini alacakları 

gerekçesiyle PKK'li Geçer'in babası Fizan Geçer'i Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 

(18.10.2013 / DHA / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*ġırnak merkezde 18 Ekim‟de gençlerden oluĢan bir grup, Cizre Caddesi'ni trafiğe kapatarak 

gösteri yaptı. Trafiğe kapatılan yolda yürüyerek sloganlar atan gruba bir süre sonra bölgeye 

gelen polisler müdahalede bulundu. (19.10.2013 / Ntvmsnbc.com / ) 

 

*Mardin‟in Nusaybin Ġlçesinde, Nusaybin-QamiĢlo sınır hattına yapılmak istenilen duvarı 

protesto etmek amacıyla Ġlçe merkezinde bulunan ġirin Bulvarı'nda bir araya gelen bini aĢkın 

kiĢi yürüyüĢ yapmak istedi. YürüyüĢe geçen kitle, Çaçan Caddesi'nde TOMA'larla barikat 

kuran polisler tarafından durduruldu. YaklaĢık 2 saat süren bekleyiĢin ardından, kitleye 

tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulunuldu. (20.10.2013 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Rojava'nın Tirbêsipeyê kentinde gerçekleĢen intihar saldırısında yaĢamını yitiren Mehmet 

Karana'nın, Rojava'nın Tirbêsipeyê kentinden Nusaybin Sınır Kapısı'nda getirilen cenazesini 

karĢılamaya gelen ailesi ve binlerce kiĢi tarafından Cizre'ye götürülmek istendi. Ancak otopsi 

yapılacağı gerekçesiyle polis izin vermedi. Otopsi için beklenen Nusaybin Savcılığı‟nın "Can 

güvenliğim yok" gerekçesiyle sınır kapısına gelmemesi üzerine, polis gaz bombaları ve 

tazyikli su ile kitleye müdahalede bulundu. (21.10.2013 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*Van'ın Hacıbekir (Xacort) Mahallesi'nde bir araya gelen onlarca genç, ġırnak‟ta ev 

baskınları ile gözaltına alınan ve ardından tutuklanan yurttaĢların durumuna dikkat çekmek 

amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Kısa bir süre sonra mahalleye gelen polisler, gençlere 

gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahalede çok sayıda gaz bombası 

kullanılırken, yine müdahalesi sırasında yoldan geçen engelli bir çocuk tazyikli suyun 

çarpması sonucu yaraladı. Yaralanan engelli çocuk yurttaĢlar tarafından hastaneye kaldırıldı.  

(27.10.2013 / DĠHA) 
 

*Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Rojava'nın QamiĢlo kenti arasındaki sınır hattında örülen duvar 

inĢaatını protesto etmek amacıyla, mayınlı alanda ölüm orucu eylemi baĢlatan Nusaybin 

Belediye BaĢkanı AyĢe Gökkan'a destek vermek isteyen yüzlerce yurttaĢa polis gaz bombası 

ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (01.11.2013 / DĠHA) 

 

*Mardin'in Nusaybin ile Rojava'nın QamiĢlo kenti arasındaki sınır hattında örülen duvar 

inĢaatını protesto etmek amacıyla, mayınlı alanda ölüm orucunda bulunan Nusaybin Belediye 

BaĢkanı AyĢe Gökkan'a destek vermek isteyen ve Mitanni Kültür Merkezi önünde toplanan 

onlarca çocuğa polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. (02.11.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*Mardin'in Nusaybin ile Rojava'nın QamiĢlo kenti arasındaki sınır hattında örülen duvar 

inĢaatını protesto etmek amacıyla, ölüm orucu eylemi yapan Nusaybin Belediye BaĢkanı AyĢe 
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Gökkan'a destek ziyaretleri sırasında polis tazyikli su ve gaz bombaları ile kitleye müdahalede 

bulundu. (03.11.2013 / DĠHA / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi‟nde bir araya gelen onlarca genç, protesto amaçlı 

gösteri düzenlemek istedi. Bir süre yürüyüĢe geçen gençlere, polis panzer ve TOMA‟lardan 

gazlı su sıkarak müdahalede bulundu. (03.11.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'de Dağgöl Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, Nusaybin-QamiĢlo kentleri 

arasındaki sınır hattına örülen duvar ve MuĢ Cezaevi'nde kalan kadın tutuklulara yönelik 

saldıları protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek istedi. Medeni Sancar KavĢağı'nda 

gösterinin sürdüğü sıralarda, polis basınçlı su ve gaz bombaları ile müdahale etti. (03.11.2013 

/ DĠHA) 

 

*Hakkari Yüksekova'da, Nusaybin‟de örülen duvar inĢaatını protesto amacıyla ölüm orucu 

eylemi yapan Nusaybin Belediye BaĢkanı AyĢe Gökkan'a destek vermek amacıyla, okullardan 

çıkarak toplu Ģekilde çarĢı merkezinde sessizce yürüyüĢle protesto gösterisi düzenleyen 

öğrencilere, polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. (07.11.2013 / DĠHA) 

 

*BDP Genel Merkezi‟nin çağrısı üzerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Nusaybin-QamıĢlo 

sınır hattında örülen duvar inĢaatı protesto amacıyla düzenlenen ve on binlerce kiĢinin 

katıldığı mitingin ardından, sınıra doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli 

su ile müdahalede bulundu. YurttaĢlarında müdahaleye karĢılık vermesi üzerine yaĢanan 

karĢılıklı çatıĢmada, polisin attığı gaz bombası kapsülünün yüzlerine isabet ettiği 3 yurttaĢ 

ağır yaralandı. (07.11.2013 / DHA / DĠHA / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) 

 

*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, Nusaybin-Qamislo sınır hattında örülen duvar inĢaatını protesto 

etmek amacıyla, çarĢı merkezinde yürüyüĢ gerçekleĢtirerek gösteri düzenleyen gençlere,  

Dörtyola‟da zırhlı araçlarla önlem alan polis tarafından gaz bombalarıyla müdahalede 

bulundu. (08.11.2013 / DHA / DĠHA / Milliyet.com.tr / cumhuriyet.com.tr) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, cezaevlerinde artan sürgünlere dikkat çekmek amacıyla protesto 

gösterisi düzenlemek isteyen gençlere, zırhlı araçlarla olay yerine çevik kuvvet polisi gaz 

bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (16.11.2013 / DĠHA) 

 

*Ağrı‟nın Yüzüncü Yıl Mahallesi‟nde biraraya gelen çok sayıda genç, Rojava‟daki 

katliamları ve cezaevlerinde yaĢanan sürgüleri protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. 

Ağrı-Patnos karayolunu trafiğe kapatan gençlere, polis gaz bombası ile müdahalede bulundu. 

(23.11.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HPG militanlarına ait mezarların bulunduğu Ova 

Mahallesi'ndeki mezarlığın sık sık polisler tarafından tahrip edilmesini protesto etmek 

amacıyla bir araya gelen binlerce kiĢi, mezarlıktan ilçe merkezinde bulunan Oslo Oteli'ne 

yürüdü. YürüyüĢün ardından yapılan açıklamaya polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz 

bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. (06.12.2013 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr / 

Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com) 

 

*Hakkari Yüksekova ilçesinde bulunan Orman Mahallesi'nde 8 HPG militanına ait mezarlığın 

polis olduğu iddia edilen kiĢilerce tahrip edilmesini protesto etmek amacıyla yürüyüĢ 

düzenleyen binlerce kiĢiye polis müdahale de bulundu. Müdahaleye kitlenin karĢılık vermesi 

ile birlikte çatıĢmaya dönüĢen olaylarda polis, gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle 

müdahalede bulunurken, ReĢit ĠĢbilir ve Veysel ĠĢbilir isimli amca-yeğen oldukları öğrenilen 

kiĢiler, polisin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitirdi. (06.12.2013 / Haberturk.com / 

Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com) 
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*Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesinde, protesto gösterisi sırasında polis müdalesi sonucu 

kurĢunlanarak öldürülen ve Yüksekova Devlet Hastane kaldırılan ReĢit ĠĢbilir ve Veysel 

ĠĢbilir‟in yakınlarına ve yüzlerce kiĢiye özel harekat polisleri gaz bombaları ile müdahalede 

bulundu. YaĢanan gerginlik sırasında hastaneye girmeye çalıĢan özel hareket polisleri acil 

servis bölümünün kapı ve pencerelerini silah dipçikleri ile kırarak hastane içine 

girdi. (06.12.2013 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com) 

 

*Diyarbakır'ın Merkez YeniĢehir Ġlçesi Fiskaya semtinde yüzlerce kiĢi yola barikat kurarak, 

Hakkari'de ReĢit ĠĢbilir ve Veysel ĠĢbilir'in polis tarafından öldürülmesini protesto etmek 

amacıyla gösteri düzenledi. Göstericilerin bulunduğu alana gelen polis, yurttaĢlara gaz ve 

tazyikli suyla müdahale etti. (06.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde özel harekat polisleri tarafından öldürülen Mehmet ReĢit 

ĠĢbilir (35) ile Veysel ĠĢbilir'in (34) defnedilmek üzere konvayla Yüksekova'ya getirilen 

cenazelerini karĢılamak isteyen on binlerce kiĢiye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile 

müdahalede bulundu. (07.12.2013 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr) 

 

*Hakkâri'nin ġemdinli ilçesinde, protesto gösterisi sırasında ReĢit ĠĢbilir ile Veysel ĠĢbilir'in 

polis kurĢunuyla katledilmesini protesto etmek amacıyla  bir araya gelen yüzlerce genç, eski 

ġemdinli Lisesi ve Yavuz Sultan Selim Ġlköğretim Okulu önünde gösteri düzenlendi. Polis 

gençlere, tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. (07.12.2013 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitiren Mehmet ReĢit 

ĠĢbilir ve Veysel ĠĢbilir için Kars'ta düzenlenen protesto yürüyüĢüne polis, polis tazyikli su ve 

gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (08.12.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Hakkari Yüksekova'da ilçesinde Mehmet ReĢit ĠĢbilir ve Veysel ĠĢbilir'in polis kurĢunu ile 

katledilmesini protesto etmek isteyen yüzlerce genç, ġırnak'ın Cizre ilçesinde protesto 

gösterisi düzenledi. Gençlere polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (08.12.2013 / 

DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerinin açtığı ateĢ sonucu Mehmet ReĢit ĠĢbilir ve 

Veysel ĠĢbilir'in katledilmesini, Diyarbakır'da yürüyüĢle protesto eden yurttaĢlara polis gaz 

bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (08.12.2013 / Cnnturk.com / 

Radikal.com.tr / Bbc.co.uk) 

 

*Hakkari Yüksekova'da polis tarafından katledilen amca-yeğen Mehmet ReĢit ĠĢbilir ve 

Veysel ĠĢbilir'in, 7 Aralık'taki cenaze töreninin ardından polisin kitleye müdahalesi sonucu 

baĢına aldığı kurĢunla ağır yaralanan ve kaldırıldığı Van'daki hastanede 11 Aralık‟ta  

yaĢamını yitiren Bemal Tokçu'nun cenazesinin ardından polis, biber gazı ve plastik mermi ile 

gençlere müdahalede bulundu. (12.12.2013 / DHA / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr) 

 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde Yüksekova'da 3 yurttaĢın polis tarafından katledilmesi ve tutuklu 

milletvekillerinin tahliye taleplerinin reddedilmesini protesto etmek isteyen çok sayıda genç, 

ġehit Harun Boy ve Cudi mahallelerinde bir araya gelerek gösteri düzenledi. Sloganların 

atıldığı protesto gösterisine polis, akrep tipi zırhlı araçlar ve gaz bombaları ile müdahale etti. 

(19.12.2013 / DĠHA) 

 

*Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) öncülüğünde Dicle Üniversitesi 

Merkez Yemekhanesi'nin üst kısmında yapılmasına baĢlanan polis merkezi ve üniversitede 

artan polis baskısını protesto etmek isteyen yüzlerce öğrenci, Fen Edebiyat Fakültesi'nde 
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toplandı. Fakülteden polis noktasının yapıldığı alana kadar yürümek isteyen öğrenciler, 

sloganlar eĢliğinde dıĢarı çıkarken, polisler tarafından fakülte çıkıĢında önleri kesildi. 

Ardından öğrenciler polis ablukası altında Fen Edebiyat Fakültesi önünde basın açıklaması 

yaptı. Yapılan açıklamanın ardından, polisler öğrencilere coplar ile saldırdı. Yerlere düĢen 

öğrencilerin polislerce tekmelendi. Polis saldırısında 2 öğrenci yaralandı.  (19.12.2013 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Yüksekova'da 3 yurttaĢın polis tarafından katledilmesi ve tutuklu 

milletvekillerinin tahliye edilmemesini protesto etmek isteyen gençler, Nusaybin Caddesi ve 

Cudi Mahallesi giriĢlerine gösteri düzenledi. Kısa sürede TOMA ve akrep tipi zırhlı araçlar ile 

olay yerine gelen çok sayıda polis, araçlardan inmeden gençlere gaz bombaları, tazyikli su ve 

plastik mermiler ile müdahalede bulundu. (19.12.2013 / DĠHA) 

 

*Rojava'nın QamiĢlo kenti ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında devlet tarafından yapılan 

"Utanç duvarı"nı protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢün ardından binlerce kiĢi 

duvarın yapıldığı sınır hattına doğru yürüyüĢe geçti. Duvarın yapıldığı alana bölüme ulaĢan 

kitle, bir süre önce yapımı tamamlanan duvarı ve duvarın dibinde bulunan dikenli tellerin  

yıkmaya çalıĢtı. Duvar çevresine konumlandırılan yüzlerce polis ve Jandarma tarafından 

kitleye, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale edildi.  (22.12.2013 / DHA / 

Milliyet.com.tr) 

 

*BDP Genel Merkezi tarafından Roboski sınırına örülen tel örgüleri protesto etmek amacıyla 

Cizre ilçesinde gerçekleĢtirilen mitingin ardından yürüyüĢ gerçekleĢtirmek isteyen gençlere 

polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (22.12.2013 / DĠHA / DHA / 

Milliyet.com.tr) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, yaĢanan elektrik kesintileri protesto etmek amacıyla Sanat 

Sokağı'nda bir araya gelen bini aĢkın yurttaĢ, DEDAġ'a yürümek istedi. DEDAġ'ın etrafında 

TOMA ve zırhlı araçlarla yoğun önlem alan polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale 

etti. (26.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin Dağgöl ve Yeni Mahalle mahallelerinde Roboski katliamını protesto etmek 

amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, TOMA ve zırhlı araçlarla müdahale etti. 

(28.12.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesine bağlı YeĢilova (Navberojan) köyü sakinleri tarafından asker 

baskısına karĢı 10 gün önce askeri karakol önünde baĢlatılan yol kapatma eylemine askerler 

gaz bombalarıyla müdahale etti. Yol kapatma eylemi nedeniyle erzak gitmeyen karakollara 

çözüm arayan yetkililerin, yeni güzergâhlar için bölgeye gönderdiği 3 iĢ makinesine 

yurttaĢların engel olması üzerine asker halka gaz bombaları ile müdahalede bulundu. 

(30.12.2013 / DĠHA / Milliyet.com.tr / Posta.com.tr) 

 
 

Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 

*ġırnak'ın Silopi ilçesinde DÖKH ve BDP Kadın Meclisi öncülüğünde Fransa'nın baĢkenti 

Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla ġaylemez'in 9 Ocak'ta katledilmesini kınamak 

amacıyla yapılmak istenen yürüyüĢ, polisler tarafından engellendi. BDP Ġlçe binası önünde 

toplanan yüzlerce kiĢi, polisler tarafından çok sayıda akrep tipi zıhrlı araç ve TOMA'larla 

engellendi. Polis engeli nedeniyle kitle, BDP Silopi Ġlçe binası önünde açıklama yapmak 

zorunda kadı. (22.01.2013/DĠHA) 

 

*BDP Diyarbakır Ġl Örgütü, polisin kovalaması sonucu Dicle Nehri'ne atlayarak yaĢamını 

yitiren Murat Ġzol ve polis müdahaleleri sırasında yaĢamını yitiren Kürt gençleri için 5 Nisan 
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Mahallesi EĢit Özgür YurttaĢ Derneği önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde 

dernek önünde bir araya gelen yurttaĢlar, Göçmenler Caddesi'ne kadar yürüyüĢ düzenlemek 

istedi. Dernek, polisler tarafından ablukaya alınırken yürüyüĢün yapılmasına izin verilmedi. 

(17.04.2013 / DĠHA) 
 

*Urfa'da Karakoyun ĠĢ Merkezi önünde Taksim Gezi Parkı direniĢine destek olmak amacıyla 

"durma" eylemi gerçekleĢtirmek isteyen Hakan Karageçili adlı Harran Üniversitesi öğrencisi 

gözaltına alındı. Karageçili eylemini baĢlatmak için geldiği alana sprey boya ile "Bu bir 

durma eylemidir" yazısını yazdı. Yazı yazmanın kanun dıĢı olduğunu söyleyen polisler, 

Karageçili'yi kelepçeleyerek, gözaltına aldı. Karageçili, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. (20.06.2013/DĠHA) 

 

*DTK ve BDP öncülüğünde, Rojava'da El Kaide bağlantılı radikal dinci grupların Kürt 

sivillere yönelik saldırılarına karĢı 4 Ağustos'ta Urfa'nın Ceylanpınar (Serêkanî) ilçesinde 

gerçekleĢtirilmek istenen kitlesel yürüyüĢ, Urfa Valiliği'nden tarafından yasaklandı. 

Yasaklama kararına iliĢkin yapılan Valilik açıklamasında, "Sınır Ġlçelerimizde yapılacak açık 

hava toplantıları/kitlesel yürüyüĢler gibi etkinlikler, etkin güvenlik tedbirlerinin 

alınamayacağı ve can kaybı gibi telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara yol açabileceği 

nedeniyle son derece mahzurludur. Sayılan sebeplerle 4-5-6 Ağustos 2013 tarihlerinde 

Ceylanpınar Ġlçemizde yapılması planlanan gösteri yürüyüĢü ve benzer etkinlikler 

Valiliğimizce yasaklanmıĢtır" denildi. (01.08.2013/ Haberturk.com / Milliyet.com.tr / 

Cnnturk.com) 

 

*BDP Diyarbakır Ġl Örgütü tarafından Batıkent Meydanı'nda 15 Ağustos'un yıl dönümü 

nedeniyle yapılmak istenen Ģölene Diyarbakır Valiliği tarafından izin verilmedi. 3 gün önce 

BDP Diyarbakır Ġl Örgütü tarafından Diyarbakır Valiliği'ne yapılan baĢvuruya cevap veren 

valilik Ģölenin Batıkent Meydanı'nda yapılamayacağını ve Batıkent Meydanı'nın mitinglere 

yasak olduğunu belirtti. (14.08.2013/ ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Eruh Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan 5'inci Eruh Çirav Doğa ve Kültür 

Festivali hazırlık çalıĢmaları tamamlama aĢamasına gelirken Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı 

açıklamada festivalin ertelendiği belirtildi. Siirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 

"Eruh Ġlçesi Yassıdağ (Çırav) bölgesinde, 15-16 Ağustos tarihleri arasında Eruh Belediye 

BaĢkanlığı tarafından yapılması planlanan, 5. Eruh Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali 22 

Ağustos 2013 tarihinden sonraki bir tarihe ertelenmiĢtir. Eruh ilçesinde gerçekleĢtirilmesi 

düĢünülen, 5. Eruh Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali Milli Güvenlik, Kamu düzeni ve 

esenliğinin sağlanması, suç iĢlenmesinin önlenmesi ve baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması, muhtemel provokasyonların önlenmesi amacıyla; 5442 sayılı Ġl Ġdaresi kanun'un 

32/ç maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'nun 17. maddesine 

istinaden, 15-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılması planlanan festival, 22 Ağustos 

2013 tarihinden sonraki bir tarihe ertelenmiĢtir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.  

(14.08.2013/ DHA / Siirt.gov.tr) 
 

*ġırnak‟ın Ġdil ilçesinde, KURDÎ-DER Ġdil ġubesi ve BDP Ġdil Ġlçe Örgütü tarafından 

anadilde eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla, Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü önüne kadar düzenlenmek istenen yürüyüĢe polis tarafından izin verilmedi. 

(05.09.2013 / ANF) 
  
*ġırnak'ın Besta Dereler (Besta) bölgesinde çeĢitli tarihlerde yaĢamını yitiren HPG 

militanlarının bulunduğu mezarlığı ziyaret etmek isteyen kitlenin yürüyüĢü valilik tarafından 

yasaklandı. ġırnak kent giriĢinde kurulan arama noktasında durdurulan ve polislerin "Valilik 

kararı"yla bölgenin bir günlüğüne giriĢ-çıkıĢlara kapatıldığını gerekçe göstererek, geçiĢlere 

izin vermedi. (15.09.2013 /ANF / Ozgur-gundem.com) 
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*Batman merkeze bağlı ve Hasankeyf ilçe merkezi karĢısında bulunan Kesmeköprü (Qurê) 

köyünde yaĢayan yurttaĢlar, Hasankeyf'te yeni yapılan TOKĠ'lerde kendilerine ev verilmemesi 

ve arazilerin ucuza istimlâk edilmesini protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirdikleri çadır 

eyleminin 3. gününe, onlarca panzer eĢliğinde askerler tarafından açılan çadırlar ablukaya 

alındı. YurttaĢları çadırlardan çıkaran askerler, çadırları topladı. (27.09.2013 / DĠHA) 

 

*BDP Mardin Merkez Ġlçe Örgütü tarafından, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın özgürlüğünü 

talep etmek amacıyla yürüyüĢ gerçekleĢtirilmek istendi. Yüzlerce BDP‟linin katıldığı 

yürüyüĢ, Yeniyol Mezarlığı'nda polis tarafından kurulan barikatlar ile engellendi. BDP'liler ile 

polisler arasında yaĢanan kısa süreli tartıĢmanın ardından polis, kitlenin elinde bulunan 

posterlerin indirilmesini istedi. Polislerin talebi yürümek isteyen kitle tarafından reddedildi. 

Bunun üzerine yürüyüĢün devam edilmesine polis tarafından izin verilmedi. (03.10.2013 / 

DĠHA) 
 
 

Açılan SoruĢturmalar 

*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 22 Ekim 2012 tarihinde PKK ve PAJK'lı tutsakların 12 

Eylül'de baĢlattığı süresiz ve dönüĢümsüz açlık grevine destek vermek amacıyla ilçe 

merkezinde yapılan basın açıklamasına soruĢturma açıldı. Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

tarafından açılan soruĢturma kapsamında BDP Mardin Ġl EĢ BaĢkanvekili ġaban KarakaĢ'ın 

Mardin Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade vermesi istendi. Emniyet'te ifade veren 

KarakaĢ, hakkında 22 Ekim 2012 tarihinde Nusaybin'de yapılan açıklamada "Örgüt 

propagandası yapmak" ve "Örgütü övmek" iddiaları ile soruĢturma açıldığını öğrendi. 

(13.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde 3 ġubat 2013 tarihinde BDP'li kadın milletvekillerinin de 

katıldığı  kadın buluĢmasına ViranĢehir Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruĢturma açıldı. 

TEM amirliğine çağırılan ViranĢehir Belediye BaĢkan Vekili Mehmet Burun, BDP Ġlçe 

BaĢkanı Mahmut Kaya, Belediye BaĢkan yardımcıları Suna Uluğtürken ve Nayıf Aslan ile 

BDP'li Kadın Meclis Üyesi Zühre Tatlı haklarında da soruĢturma açıldı. (07.02.2013 / DĠHA / 

Yeniozgurpolitika.org / Ajansurfa.com) 

 

*Fransa'nın baĢkenti Paris'te 9 Ocak'ta katledilen PKK kurucularından Sakine Cansız'ın 

cenazesi 18 Ocak'ta Dersim'de binlerce kiĢinin katıldığı bir tören ile toprağa verildi. Cansız 

için yapılan tören hakkında soruĢturma baĢlatıldı. Dersim Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talebi 

üzerine Dersim Emniyet Müdürlüğü, DTK EĢ BaĢkanı Aysel Tuğluk, BDP Grup BaĢkan 

Vekili Ġdris Baluken, BDP Dersim Ġl BaĢkanı ġerafettin Halis, Dersim Belediye BaĢkanı 

Edibe ġahin ve Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel BaĢkanı Kemal Bülbül'ün cenaze töreninde 

yaptığı konuĢmayı incelemeye aldı. Yapılan konuĢmalarda suç unsurunun tespit edilmesi 

durumunda dokunulmazlıkları bulunan 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak, Adalet 

Bakanlığı'na gönderileceği belirtildi. Diğer konuĢmacılar hakkında gerekli görülürse dava 

açılacak. Dersim Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın baĢlattığı soruĢturma devam ederken, Malatya 

Özel Yetkili BaĢsavcılığı da Sakine Cansız'ın cenaze töreniyle ilgili soruĢturma baĢlattığı 

belirtildi. Bunun üzerine özel yetkili savcılık, Dersim Cumhuriyet Savcılığı'nın baĢlattığı 

soruĢturma dosyasını alarak birleĢtirdi. Dersim Emniyet Müdürlüğü, Malatya Özel Yetkili 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın talimatı üzerine hazırladığı dosyayı Malatya'ya gönderecek. 

(07.02.2013 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr) 
 

* Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan BarıĢ Parkında, 10 Kasım 2012'de "Qîrîna dayikekê" 

(Bir annenin haykırıĢı) adlı tiyatro oyunu açık alanda sergilendi. Tiyatro gösteriminden 2 ay 

sonra Mitanni Kültür Merkezi Tiyatro Grubu hocası ve oyuncusu aynı zamanda Nusaybin 

Belediye Meclis Üyesi olan Hülya Kök'e, 12 Eylül 2012 tarihinde Türkiye cezaevlerinde 
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süresiz-dönüĢümsüz olarak baĢlatılan açlık grevlerini konu alan bir tiyatro oyununu 

sahneledikleri gerekçesiyle soruĢturma açıldı. (14.02.2013 / DĠHA) 

 

*Van‟ın Muradiye ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye getiriliĢinin 14'üncü 

yıldönümü nedeniyle BDP Muradiye Ġlçe binası önünde 15 ġubat tarihinde düzenlenen basın 

açıklamasına soruĢturma açıldı. Açılan soruĢturmada yürüyüĢe katıldıkları ve slogan attıkları 

gerekçesi ile BDP yöneticileri ve üyelerinden Orhan Turan, Doğan BaĢak, ġeref Alim, Zeydin 

Kurt, Ġdris Çolak ve Dilan Gezer ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldı. (20.02.2013 / 

DĠHA / Evrensel.net) 
 

*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği tarih 

olan 15 ġubat'ın 14'üncü yıldönümü yürüyüĢle protesto edilmiĢti. 15 ġubat'ta BDP ilçe 

binasından AKP ilçe binasına yapılan yürüyüĢe katılan 18 kiĢi hakkında Hazro Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü tarafından soruĢturma açıldı. Aralarında BDP Hazro Ġlçe BaĢkanı ġakir Dolan'ın 

da bulunduğu 18 kiĢi 20 ġubat'ta Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.   

(07.03.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 19 Mart'ta gerçekleĢen Newroz kutlaması ardından 7 kiĢilik 

Tertip Komitesi üyesi ve 5 çocuk hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 

soruĢturma açıldı. SoruĢturmaya gerekçe olarak kutlamada açılan PKK ve KCK bayraklarının 

gösterildiği öğrenildi. (22.03.2013 /  Ozgur-gundem.com) 

 

*Bitlis‟in Hizan ilçesinde 18 Mart'ta gerçekleĢtirilen Newroz Bayramı mitingine soruĢturma 

açıldı. Hizan Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından haklarında "Örgüt propagandası yapmak" 

gerekçesiyle soruĢturma açılan Newroz Tertip Komitesi üyesi 12 kiĢi, savcılığa ifade verdi. 

Tertip Komitesi üyeleri; Salih Ġnan, Hazime Yılmaz, Adalet Çetin, Kenar Acar, Faruk 

Yıldırım, M. Sıddık Acar, Vefa Yılmaz, M. Sait Tarhan, Vedat Korkmaz, Ferhat Uğur, Ömer 

BaĢtur ve Emrah Yılmaz savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.  (02.04.2013 / 

Ozgur-gundem.com / Bitlistimes.com) 

 

*MuĢ'un Varto ilçesinde "Öcalan'a özgürlük Kürtlere statü" Ģiarıyla 19 Mart'ta gerçekleĢtirilen 

Newroz Bayramı mitingine soruĢturma açıldı. Newroz Tertip Komitesi üyeleri Abdulbasit 

TaĢ, ġemsettin Aydemir, Hanifi Tepe, Behçet Özen, Mahir Yılmaz, Mustafa IĢık ve Kamer 

TaĢ Varto Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılarak, ifadeleri alındı. SoruĢturmanın "Öcalan'a 

özgürlük Kürtlere statü" ve Paris'te katledilen üç Kürt kadın siyasetçi Sakine Cansız, Fidan 

Doğan ve Leyla ġaylemez'in fotoğraflarının yer aldığı pankartlardan dolayı açıldığı belirtildi. 

Varto Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 7 kiĢilik Newroz Tertip Komitesi daha 

sonra serbest bırakıldı. (04.04.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyünün giriĢinde yapılmak istenen askeri kontrol 

noktasını protesto etmek amacıyla 28 Mayıs günü Hakkari'de kadınlar tarafından açılan nöbet 

çadırındaki kadınlar ile köylü kadınların inĢaat bölgesine giderek basın açıklaması yapması 

hakkında Hakkari Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma 

kapsamında Kırıkdağ (Dêzê) köyünde bulunan Zap Karakol Komutanlığı tarafından basın 

açıklamasına katılıp demeç verdikleri gerekçesiyle köy muhtarı Musa Adıyaman ile Ahmet 

Akdoğan, Adile Adıyaman, Neam Adıyaman, Ayten Adıyaman ve Elif Ermağan ifadeye 

çağırıldı. Köyde bulunmayan Neam Adıyaman ve Ayten Adıyaman dıĢındakiler Zap Karakol 

Komutanlığı'na giderek ifade verdi. (03.06.2013/DĠHA) 

 

*BDP MuĢ Ġl Örgütü'nün 30 Ekim'de, "Öcalan'a Özgürlük, Kürdistan'a Statü" Ģiarıyla 

düzenlediği yürüyüĢe katılanlara "Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Kanunu'na muhalefet 

ettikleri" iddiasıyla soruĢturma açıldığı belirtildi. (11.11.2013 / DĠHA) 
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*Sivil Toplum KuruluĢları ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Harran Üniversitesi 

öğrencileri 39 öğrenci hakkında keyfi bir Ģekilde soruĢma açıldığını söyledi. Harran 

Üniversitesi öğrencisi ve HÖDER üyesi Nimet Acar, emniyet güçlerinin 39 öğrenciyi keyfi 

bir Ģekilde telefonla taciz ettiklerini ve demokratik eylemlere katıldığından ötürü ifade 

vermeye çağrıldıklarını ifade etti. (15.12.2013 / ANF / DĠHA) 

 

*BDP Batman Ġl Örgütü'nün 9 Ekim 1998 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Suriye'den çıkarılması ile bir hafta önce Yüksekova'da Mehmet ReĢit ĠĢbilir ve Veysel 

ĠĢbilir'in katledilmesinin protesto edildiği yürüyüĢe iliĢkin Batman Cumhuriyet Savcılığı 

tarafından soruĢturma baĢlatıldı. Savcılık, her iki yürüyüĢe katılan 360 kiĢi hakkında, "2911 

sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek" gerekçesiyle soruĢturma 

açtı. Aralarında BDP PM üyesi Nezir Gülcan, BDP Batman il eĢ baĢkanları Serdar Atalay ve 

RahĢan Çarboğa, BDP Batman Merkez Ġlçe BaĢkanı Murat Gazioğlu, BDP il, ilçe yöneticileri 

ile seçilmiĢler ve STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 360 kiĢi, ifade vermek için 

Batman Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. (16.12.2013 / ANF / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

 
Açılan Davalar 

*Diyarbakır'da 2012 yılında yapılan 8 Mart mitingindeki konuĢmacılar hakkında dava açıldı. 

Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından 4 Mart 2012'de yapılan ve binlerce 

kadının katılımıyla gerçekleĢtirilen mitingde konuĢma yapan BDP Diyarbakır Ġl EĢ BaĢkanı 

Zübeyde Zümrüt, Miting Tertip Komitesi BaĢkanı Gülsün Altan, BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi 

aktivisti Havva Kıran ve mitingin sunucuları Zeynep DüĢün ile Remziye Güzel hakkında 

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. TMK'nin 7/2 maddesi ile TCK'nin 

53'üncü maddeleri uyarınca "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın 

iddianamesinde, adı geçen 5 kadının miting sırasında yaptıkları konuĢmalarda PKK ve 

örgütün Lideri Abdullah Öcalan'ın savunduğu fikirleri dillendirerek, örgütün propagandasını 

yaptıkları belirtildi. "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiası Zümrüt, Altan, Kıran, DüĢün ve 

Güzel hakkında 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası ve TCK'nin 53'üncü maddesi uyarınca da 

kamu haklarından yoksun bırakılmaları isteniyor. (23.02.2013 / DĠHA) 

 

*Kars'ta BDP Merkez ilçe BaĢkanı Kemal Bulgan ve DTK delegesi ġemistan Ayazdır 

hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 ġubat'ta PKK Lideri Abdullah 

Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldıkları için 

dava açıldı. "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na 

çağrılan Bulgan ve Ayazdır ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (12.06.2013/DĠHA) 

 
 

Sonuçlanan Davalar 

*Elazığ ilinde 21 Mart 2012 tarihinde düzenlenen Newroz kutlamasına katılan 10 kiĢiye 

açılan soruĢturma kapsamında, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüĢen duruĢmada 

karar verildi. Aralarında BDP Elazığ Ġl EĢ BaĢkanı Turan Çelik'in de aralarında bulunduğu 10 

kiĢiye, Newroz kutlamasında "Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla 10 ile 18'er ay 

arasında değiĢen cezalar verildi. Mahkeme heyetinin kararını ikinci duruĢmada vermesi dikkat 

çekti. (24.01.2013/DĠHA) 

 

*Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) bileĢenleri tarafından gerçekleĢtirilen 8 Mart 

mitingine iliĢkin billboardlara asılan afiĢler, Diyarbakır 1 Nolu Hakimlik tarafından 

yasaklanarak afiĢlerin toplatılmasına karar verildi. 1 Mart günü Batman'daki afiĢler de 

toplatıldı. AfiĢler toplatıldıktan bir gün sonra ise Batman'da Demokratik Özgür Kadın 

Hareketi (DÖKH) öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet 

Meydanı'nda miting gerçekleĢtirildi. Ardından 7 kiĢilik tertip komitesinde bulunan BDP 

Batman Ġl Yöneticisi Av. AyĢe Acar, HDK Batman Ġl Sözcüsü Av. Leyla Orak, KURDÎ-DER 
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yöneticisi Sehrete Bozkur, Bahar Kültür Merkezi çalıĢanı Gülsüm Cuci, BDP Batman Merkez 

Ġlçe Yöneticisi ġükran Dal, SELĠS Kadın DanıĢmanlık Merkezi çalıĢanı Rana ġeker ve 

Belediye Meclis Üyesi Dicle Erdem'e Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından 5326 Sayılı 

Kabahatler Kanununun 42. maddesi uyarınca bin 250'Ģer lira para cezası verildi. (06.03.2013 

/ Ozgur-gundem.com) 

 

*28 Aralık 2011 tarihinde Uludere'ye bağlı Roboski köyünün Federal Kürdistan sınırında 

Türk savaĢ uçakları tarafından bombalanarak katledilen 34 yurttaĢın ailelerine sınır ihlali 

yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Yakınlarını anmak için katliamın 500'üncü 

gününde sınıra yürüyerek karanfil bırakan ailelere Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından 

3'er bin TL idari para cezası verildi.Haklarında soruĢturma açılan aileler, ayrıca Uludere 

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeye çağrıldı. Konuya iliĢkin görüĢtüğümüz Veli Encü, 

çocuklarını anmak için vuruldukları yere Karanfil YürüyüĢü düzenleyen aileler hakkında 

soruĢturma açıldığını söyledi. 34 ailenin hepsine soruĢturma açıldığını dile getiren Encü, "11 

yaĢında olan kız kardeĢim Züleyha Encü ile orada bulunmayan Cemal Encü'nün ablası Cahide 

Encü de ifadeye çağırıldı. Durum öyle bir noktaya vardırıldı ki, olay günü burada bulunmayan 

amcamın kızına bile soruĢturma açıldı" dedi. (17.06.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'da Karakoyun ĠĢ Merkezi önünde Taksim Gezi Parkı direniĢine destek olmak amacıyla 

"durma" eylemi gerçekleĢtirmek isterken gözaltına alınan Hakan Karageçili adlı Harran 

Üniversitesi öğrencisi serbest bırakıldı. Eylemini baĢlatmak için geldiği alana sprey boya ile 

"Bu bir durma eylemidir" yazısını yazdığı için gözaltına alınıp Sarayönü Polis Karakolu'na 

götürülen Karageçili'ye, Kabahatler Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 88 TL para cezası 

kesilerek, serbest bırakıldı. (21.06.2013/DĠHA) 

 
 

 

CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER 

 
Sevk Uygulamaları 

*03.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Meryem Yalçıner, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Ali Can Yalçıner, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız 

bilgiye göre eĢimin nakli baĢka bir ile çıkarılmıĢ ve kısa süre içerisinde gönderilecek.  

EĢim ileri derecede sedef hastası olup bu konuda raporları da ibraz etmekteyim. Ayrıca daha 

önce böbrek ameliyatı geçirmiĢti ve uzun yolculuk yapması mümkün değildir. Sağlık sorunları 

ve yaĢadığımız ekonomik sorunlar nedeni ile eĢimin naklinin uzak bir ile çıkarılması halinde 

görüĢlerine gitmemiz mümkün olamayacaktır. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde 

eĢimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinde kalmasının sağlanmasını talep etmekteyim.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*03.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanife Akpolat, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mehmet Akpolat, Rize Kalkandere L Tipi Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. Ben ve eĢim ciddi sağlık sorunları yaĢamamızdan kaynaklı uzun yolculuk 

yapamamaktayız. Bu nedenle oğlumun görüĢlerine ne ben ne de babası gidememektedir. 

Oğlumun görüĢlerine gidebileceğimiz ve ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline mesafe olarak 

yakın olan Batman, Mardin, ġanlıurfa, Ağrı Doğubayazıt veya ġırnak illerinde bulunan 

cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*03.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġhsan Dursun, Ģu beyanlarda bulundu:  

“KardeĢim olan Mehmet Dursun, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız 

bilgiye göre kardeĢimin nakli Balıkesir Bandırma M Tipi cezaevine çıkarılmıĢ ve oraya 

gönderilmiĢtir. KardeĢimin geçirdiği trafik kazasından sonra beyin kanaması geçirmiĢ, 
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fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdadır. Sürekli olarak hafıza sorunu yaĢıyor. Yardım 

almadan bir telefon bile açmakta zorlanıyor. Bu sağlık problemleri ekte sunduğumuz 

raporlarla da sabittir. Dolayısıyla bu durumda olan birinin ailesinden uzak olması sağlığının 

daha da kötüye gitmesine sebep olabilir. YaĢadığımız ilde olması durumunda en azında her 

hafta görüĢüne gidip, bir problem veya ihtiyacı olduğunda hemen ulaĢabiliyorduk. Ayrıca 

Diyarbakır ilinde tedavisi de devam etmektedir. Yine kardeĢimin yargılaması halen devam 

etmekte olup bir sonraki duruĢması da 15.02.2013 tarihindedir. Bandırma Cezaevi‟ne nakli 

durumunda duruĢmalar için sürekli götürülüp getirilmesi söz konusu olacaktır. Bu durum da 

hasta olan kardeĢimin sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, annem ve babam da 

yaĢlarından kaynaklı ciddi sağlık problemleri yaĢamaktalar ve uzun yolculuk yapmaları 

mümkün olmadığından Bandırma gibi uzak bir yere gitmeleri mümkün değildir. BelirtmiĢ 

olduğum hususlar çerçevesinde kardeĢim Mehmet Dursun‟un, ikamet ettiğimiz Diyarbakır 

iline naklini talep etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Türkiye cezaevlerinde sık sık gündeme gelen sürgünler, 2013 yılın baĢında da devam etti. 

2013'ün ilk haftasında Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde bulunan 44 siyasi tutsak Türkiye'nin 

çeĢitli cezaevlerine sürgün edilmeye baĢlandı. Ġlk olarak 03 Ocak'ta 10 kiĢilik bir grup 

Bandırma M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Bandırma cezaevine gönderilenlerin isimleri Ģöyle: 

"Ferit Orak, Nevzat Özkan, Mehmet ġanlı, Ahmet Gezen, Erdal Polat, Mehmet DurmuĢ, 

A.Kadir Kızılırmak, Mürsel YakıĢıklı, Cezayir Kaya, ReĢat Yetkin,"  

Diyarbakır D Tipi Cezaevi‟nden Bandırma M Tipi Cezaevi‟ne sürgün edilen 10 tutsağın yanı 

sıra 34 tutsağın daha batı illerine sürgün edileceği öğrenildi. Sürgün edileceği tutsakların 

isimleri ve sürgün edileceği yerler Ģöyle: "Amasya E tipi Cezaevi'ne; Suat Baran, Süleyman 

Kızmaz, ġahin Tanrıverdi, Turgay ÜstüntaĢ, Zülküf Binbir. Ġnebolu M Tipi Cezaevi'ne; 

Abdullah Kaya, Abdurahman Ġnanç, Agit GizlenmiĢ, Bayram Arı, Bekir Arcagök, Cüneyt 

Etkin, Tahir Demiralp, Mikail Çağrıcı, Erdal Çetin, Murat Aydın. Çanakkale M Tipi 

Cezaevi'ne; A.Hanifi Kanat, Ġnan Akın, Özgür Karagöz, Adıl Bozkurt, Özgür Çakır, Medeni 

Kaya, Ġsmet Koluman, ġahin Aslan, Abdurahman Moçu. Karabük M Tipi Cezaevi'ne; Ebedin 

ArgıĢ, Enver Gökdem, Ferdi Kaya, Gaffur Dündar, H.Umut Özer, Mahmut Ayaz, Mahsum 

Ġverdi, Mehmet Çelik, Murat Kozat, Rezan Çelik." (04.01.2013/DĠHA) 

 

*Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟ndeki tutsakların durumuna dikkat 

çekmek amacıyla Ģube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ĠHD, GÖÇ-DER, il 

genel meclis üyeleri, KURDĠ-DER ve tutsak yakınları katıldı. Toplantıda konuĢan Van 

TUYAD-DER BaĢkanı Ahmet Aygün, Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesini 

kınadı. 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK‟lı tutsaklar tarafından baĢlatılan ve PKK Lideri 

Abdullah Öcalan‟ın çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin ardından Van F Tipi Kapalı 

Cezaevi‟nde baskıların giderek arttığını belirten Aygün, “Cezaevi yönetiminin yaptığı 

baskılar sonucu 40 tutsak Meclis Ġnsan Hakları Komisyonu ve Adalet Bakanlığı‟na baĢvuruda 

bulundu. Aynı dönemde 10 tutsak sevk adı altında baĢka cezaevlerine sürgün edildi” dedi. 

Ziyarete giden ailelerden aldıkları bilgileri aktaran Aygün, “Zana ġeker, Kadir Çiftçi, 

Yıldırım ve HiĢyar Buldan adlı tutsaklar sürgün edildi. Ġl genel meclis üyesi Senar Elter 30 

gündür tek baĢına bir odada tutuluyor” diye konuĢtu. (12.01.2013/DĠHA) 

 

*13.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fatma Arcagök, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan BeĢir Arcagök, bir yılı aĢkın bir süredir Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 

cezasını infaz etmektedir. Daha önce yaĢadığı olaydan dolayı sağlık sorunları bulunmaktadır. 

Zira oğlum yaĢadığı olayda vücudunun değiĢik yerlerinde beĢ kurĢun yarası bulunmakta ve 

tedavisi halen devam etmektedir. Oğlumun çene bölgesine bir kurĢun isabet ettiğinden halen 

alt diĢleri yok ve bunun için de tedavi olmak zorundadır. Ayrıca oğlumun karın bölgesine de 

iki kurĢun isabet ettiğinden bunun için de tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak oğlumun 

tedavisi devam etmesine rağmen sevki Kastamonu/Ġnebolu Cezaevine yapılmıĢtır. Ayrıca 

yaĢlılıktan kaynaklı olarak sağlık sorunlarım bulunmaktadır. Ben kalp, tansiyon ve Ģeker 
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hastasıyım. Bu hastalıklardan dolayı yolculuk yapmam yasaklanmıĢtır. Gerek eĢimin 

olmamasından kaynaklı olarak yalnız yaĢamam ve ekonomik sorunlarımdan kaynaklı olarak 

Kastamonu iline gitmem çok zordur. Bu nedenlerden dolayı oğlumun sağlık sorunlarının 

dikkatte alınarak ikamet ettiğimiz Ģehir olan Diyarbakır ilindeki naklinin devam etmesini veya 

bu mümkün değil ise Kastamonu/Ġnebolu Cezaevine yapılan naklinin durdurularak Ģuan 

kaldığı Diyarbakır Cezaevine yakın illere naklinin yapılmasına karar verilmesini talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 10 tutsağın bu sabah saatlerinde iki grup 

halinde farklı cezaevlerine sürgün edildiği kaydedildi. Mehmet Tiryaki, Mehmet Develi, 

Ömer Çelik, Muhsin Avcı ve Emin Aladağ, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi'ne, Zeki Bayhan, 

Hacı Sincer, Medeni Sağlam, Muzaffer AkıĢ ve Ataç Gübe ise Ankara Sincan F Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne sürgün edildi. (21.01.2013/DĠHA) 

 

*Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 27 siyasi tutsağın 21 Ocak günü Tekirdağ T ve F 

tipine sürgün edildiği öğrenildi. 27 kiĢiden 18 kiĢinin Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne, 9 kiĢinin ise 

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne sürgün edildiği belirtilirken, tutsakların hiçbir gerekçe 

gösterilmeden sürgün edildiği kaydedildi. Sürgün edilen tutsaklardan Hakkı Akıncı, telefonla 

ailesini arayarak, sürgün edilmelerinin gerekçesinin kendilerine bildirilmediğini ve sürgünden 

sonra kaldıkları koğuĢlarda ciddi hak ihlalelerine maruz kaldıklarını aktardı. 

(27.01.2013/DĠHA) 

 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde yaĢanan sürgünler devam ediyor. Daha önce 4 tutsağın 

sürgün edildiği cezaevinde 26 Ocak günü 24 siyasi tutsak, çeĢitli cezaevlerine sürgün edildi. 

Gerekçe olarak cezaevinin sadece tutukluların bulunması gereken bir cezaevi olduğu 

belirtilirken, sürgün edilenler arasında tutukluların olması bu iddiayı yalanladı. MuĢ E Tipi 

Cezaevi‟ne sürgün edilen LeĢker Tarhan, Sait demir, Tahirhan Kaya, Önder Al, Tahir Umuyi 

BerdeĢ, Ġsmet Karak, Behcet Enginci, Özkan Doğan, Celal Yıldız, Abdo ġeyh ve Mehmet 

Cin'in mahkemelerinin devam ettiği ve tutuklu statüsünde bulundukları öğrenildi. Kahraman 

Muslu, Tevfik Say ve Cengiz Ece Erzurum‟un Oltu L Tipi Cezaevi‟ne gönderilirken, Azad 

Dündar, Yasin Çetinkaya, ReĢat Parin, Kemal Yalçın, Salih Adıyaman, Sinan Kaya, 

Abdulsemed Erdem, Kemal Yalçın ve Umut Kaya isimli tutsakların ise hangi cezaevlerine 

sürgün edildiği öğrenilemedi. (27.01.2013/DĠHA) 

 

*Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 8 siyasi tutsağın Tekirdağ F Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. TUHAYD-DER Doğubayazıt Temsilciliği tarafından 

yapılan açıklamada, 8 tutsağın 28 Ocak günü sürgün edildiği belirtildi. Erzurum H Tipi Kapalı 

Cezaevi'nin tutukevi haline getirildiği, bu nedenle hükümlü olan tutsakların baĢka 

cezaevlerine gönderileceği öğrenildi. Sürgün edilen tutsaklardan ismi öğrenilenler Ģunlar: 

Vahap Karatay, Metin Doğan, Lokman Akbaba, Cemal Mustafa." (30.01.2013/DĠHA) 

  

*08.01. 2013 tarihinde Kudret AĢkara, oğlu Abdurrahim Çatinkaya için, 21.01.2013 tarihinde 

Haci Nas oğlu Abdullah Nas için, 25.01.2013 tarihinde Mizgin AĢkara annesi Emine AĢkara 

için Ģubeye yaptıkları baĢvuruda; ġakran Cezaevinde bulunan yakınlarının Siirt‟te yakın olan 

cezaevlerinden birine nakledilmesi için Ģubeden hukuki destek talebinde bulunmuĢlardır. 

(ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*31.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sayibe Çaçan, Ģu beyanlarda bulundu:  

“Oğlum Mustafa ÇAÇAN Ġzmir Buca Kırıklar F Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda Cezasını 

Ġnfaz Etmektedir. Oğlum bana gönderdiği mektupta kısaca cezaevi sorunlarını aktarmıĢtır. 

Zira mektupta, elektriklerin sürekli kesildiğini; diĢ problemi olmasına rağmen halen tam 

anlamı ile tedavi olmadığını çünkü hastaneye 4-5 aydır her gittiğinde bir problemle 

karĢılaĢtığını; kimi zaman doktorların kendisine hitaben “terörist” diye hakaret edici 
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cümleler kurduğunu ve tedavi etmeye yanaĢmadığını belirtmektedir. Ayrıca yemeklerin 

düzgün dağıtılmadığını ve yönetim tarafından sürekli psikolojik baskıya maruz kaldığını 

belirtmektedir. Benim ekte sunmuĢ olduğum raporlardan da anlaĢılacağı üzere ileri derece 

artmıĢ kalp rahatsızlığım bulunmaktadır. Yine kimlik bilgilerimden de anlaĢılacağı üzere 80 

yaĢına girmiĢ bulunmaktayım. Gerek ilerleyen yaĢım gerek ilerleyen kalp ve diğer 

rahatsızlıklarımdan dolayı oğlumu cezasını infaz ettiği Kırıklar F Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz 

Kurumunda ziyaret edememekteyim. Ayrıca Diyarbakır Ġlinin Ġzmir Ġline uzaklığını da 

düĢünürsek bu ziyaretin benim için ne kadar imkânsız olacağı görülecektir. Ayrıca ben eĢimi 

yıllar önce kaybettim ve ekonomik olarak da çok sıkıntı çekmekteyim. Bu nedenlerden dolayı 

oğlumu yıllardır ziyaret edememekteyim ve bu durum benim için artık çekilmez bir hal 

almıĢtır. Oğlumun benden bu kadar uzakta cezasının infaz etmesi sadece oğlumu değil ve beni 

de cezalandırmakta ve ömrümün son yıllarını acı içersinde geçirmeme neden olmaktadır. 

Yukarıda da belirttiğim üzere zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına 

rağmen birde bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da 

endiĢelendirmektedir. Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların sahip olduğu hakların keyfi bir 

Ģekilde engellenmesi hukuka aykırı bir durumdur ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması, 

tutuklu ve hükümlülerin suçları her ne olursa olsun insani muamele görmesi ve hukuka uygun 

yasalar çerçevesinde yaĢadıkları koĢulların düzeltilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtmeye 

çalıĢtığım nedenler göz önünde bulundurularak nakil talebinin bu çerçeve değerlendirmeye 

tabi tutulmasını gerekir. Çünkü gerek hükümlü açısından gerekse hükümlü yakınları 

açısından görüĢ haklarını kullanabilmeleri ve bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi için 

bizlerin ikamet ettiği il veya bu ile yakın mesafede bulunan illerden birine naklinin 

sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle oğlum Mustafa ÇAÇAN‟ın Diyarbakır, Mardin veya 

Batman ilerinde bulunan cezaevlerinden birine (Nakil ücreti tarafımızca karĢılanacaktır) 

naklinin yapılmasını için gerekli iĢlemlerin saygılarımla talep etmekteyiz.‟‟  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*03.02.2013 tarihinde Erzurum H Tipi Cezaevinden, Kırıkkale F Tipi Cezaevine sevk 

edilen M.Emin ALADAĞ, Ahmet AVCI, Mehmet DEVELĠ, Ömer ÇELĠK ve Mehmet 

Tiryaki adındaki mahpuslar, Kırıkkale F. Tipi cezaevine getirildiklerinde sırada arama 

yapılacağı gerekçesiyle elbiseleri çıkarılarak çıplak vaziyete arandıkları bilgisini içeren bir 

mektupla derneğimize baĢvuruda bulunmak istemiĢ ancak cezaevi idaresi tarafından 

mektuplara el konulduğu öğrenilmiĢtir. Konu ile ilgili mahpusların aileleri Kırıkkale F Tipi 

Cezaevi idaresinin bu insanlık dıĢı muamelenin sona erdirilmesi talebiyle tutumunu 

değiĢtirmesi amacıyla Ģubemize baĢvuruda bulunarak yardım talebinde bulunmuĢtur. (ĠHD 

Batman ġubesi) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 59 tutuklunun Aydın, Siirt, Bingöl ve Mardin 

cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. Sürgün edilen tutsakların arasında "yolculuk yapamaz" 

raporu olanların da olduğu bildirildi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden sürgün edilen 

tutsakların isimleri ve sürgün edildikleri cezaevleri: Özgür Yıldırım, A. Latif Çetin, Azad 

BaltaĢ, Adnan Yalçın Aydın Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne; Veysel Aslan, Hüseyin Çabuk, 

Veli Tunç, M. ġenol Ġnci, NeĢat Kara, Alican Yalçıner, Mustafa Balin, Mehmet Uyanık, 

Mikail Güzel, Mehmet Dulgun, Hidayet TaĢ, A. Mahmut Aslan, ġervan TektaĢ, Yusuf Çatak, 

Tuncay Sekman, Velat Toprak, Ahmet Ete, Hüseyin Özer, Cafer Akdoğan, Ahmet Oyunlu, H. 

Abbas Sayar Siirt Kapalı Cezaevi'ne; Recep Savcı, Nimet Eryılmaz, Zahit BalkaĢ, Yılmaz 

Fidan, Fatih Balamir, Selim Doğan, Fikret Tanrıkulu, ġahin Biçimli, Laik Altun, Aziz IĢıktaĢ, 

Rıdvan Ġpek, Ömer YaĢlı, Ümit Akbıyık, Semih Çetinkaya, Bilal Demirbağ, Mahmut 

Baydemir, Orhan YakıĢır, Ekrem Genç, Tekin TaĢkın, Ünal Atılgan Bingöl M Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne; Rıdvan Aksoy, Feddal Orak, A. Vahap Akçay, Serhat Yalçınkaya, Zindan Altan, 

Nevzat Öztemel, Resul Akcan, Hakkı Fırat, Emrah Vanlı, Sinan Can, Mehmet KardeĢ, Recep 

Yardımcı, Hüseyin Değirmenci, Mahmut Üçler ise Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 

edildi. (05.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 
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*Antep H Tipi Cezaevi'nde kalan Mehmet Çelik, Mahmut Keskin, Müslüm ġahin, Ramazan 

Kıran ve Nuh TaĢ isimli tutsakların 13 ġubat günü Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 

edildiği öğrenildi. Antep Cezaevi'ndeki tutsaklar tarafından gönderilen faksta, yaĢanılan bir 

provokasyon olayı sonucu 5 tutsak hakkında 20'Ģer gün hücre cezası istemi ile disiplin 

soruĢturması açıldığı öğrenildi. (16.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Malatya E Tipi Cezaevi'ndeki 10 tutsağın, 19 ġubat'ta Kastamonu Cezaevi'ne sürgün edildiği 

öğrenildi. Sürgün edildikleri Kastamonu Cezaevi'nden ailesini arayan M. Nur Tiryaki isimli 

tutsak, "19 ġubat günü sabahın erken saatlerinde bizleri apar topar koğuĢlarımızdan alarak ve 

üstümüze elbise almamıza izin vermeyerek, Kastamonu'ya götürüleceğimiz söylendi. Biz 10 

kiĢiyi zorla alarak Kastamonu Cezaevi'ne getirdiler" diye bilgi verdi. (23.02.2013 / DĠHA) 

 

*27.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Savur, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Veysi Savur, gasp suçlamasıyla 6 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum 

en son Aliağa Açık Cezaevinde bulunurken gardiyanların oğluma „bize komutanım ve amirim 

diyeceksin‟ demelerine karĢı çıktığı için ve cezaevi mutfağında iyi çalıĢmadığı gerekçesiyle 

oğlumu yeniden kapalı cezaevine göndererek denetimli serbestlikten faydalanmasını 

engellemiĢlerdir. Oğlumun haksız yere kapalı cezaevine gönderilmesine iliĢkin sizden hukuki 

yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

* Oltu T Tipi  Cezaevi‟nde bulunan 45 PKK‟li tutuklu, GümüĢhane E Tipi Cezaevi‟ne sevk 

edildi. Sevk edilenlerin isimleri Ģöyle: “Abdulhalık Oral, Abdullah ġaĢmaz, Abdulsamet 

Erdem, Abdurrahim Yıldız, Adnan Çakı, Bahattin Cesur, Beyar Uğurlu, Bülent Akar, Celal 

Yaldız, Cengiz Ece, Cezmi Aksu, Ender TaĢ, Ersin Can, Ġzettin Eren, Halit Tendik, Hamit 

Kurt, Koçak Demirci, Kahraman Muslu, Kutbettin Elbir, Levent Kına, Mahmut Çakmak, 

Mehdi BaĢtimur, M. MaĢuk Abay, M. Selim Gürdal, M. Emin Doğan, Memduh SavaĢ, Metin 

Serhat, Metin Usal, M. Salih Erden, Murat Çelik, Murat Demir, Nihat Varlı, Orhan Seven, 

Özay Özer, Özkan Doğan, ReĢat Parin, Sait Demir, Salih Adıyaman, Sedat Avcı, Selim Çiftçi, 

Serdar ġitilay, Tahir Temel, Tahirhan Kaya, Tevfik Say, Turgut Eraslan.” (28.02.2013 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Ailelerinden edinilen bilgilere göre, 10 Mart'ta Bingöl M Tipi Cezaevi'nden Ġç Anadolu 

Bölgesi'ndeki cezaevlerine 35 tutsak sürgün edildi. Bingöl M Tipi Cezaevi'nden sürgün edilen 

tutsakların isimleri ve sürgün edildikleri cezaevlerinin isimleri Ģöyle: Çankırı Cezaevi'ne; 

Sait Demir, Mustafa Karatepe, Tamer Tanrıkulu, Edip Yalçınkaya, Feyzi Ayzit, Sait Gürkan, 

Fikret AteĢ, Abdullah Güven, Nuri Tiryaki ve Sedat Gönenç, Karaman Cezaevine; Cihan 

Özyıldız, Selahattin Kılıç, Serbest Sait, Fethi Abdullah, Murat Gülbin, Murat Aslanoğlu, 

Aslan Ġbicik, Ahmet Tamir, Muhittin Sevinç ve Ferhan Mordeniz, Amasya Cezaevine; Bedri 

Çakan, Hasan Capadak, Hanefi Eser, Nevzat Demir, Ġsmail Salgar, Yalçın Keskin, Hüseyin 

Oktar, Fatih Abir, Fethi YaĢa ve Seyfettin YaĢa, Yozgat Cezaevine ise; Davut Avcı, Aydın 

Atığ, Nuri KeleĢ, Murat CanĢad ve Serkan Aksin adlı tutsakların sürgün edildiği belirtildi. 

Sürgün edilen PKK'li tutsaklardan Davut Avcı'nın kardeĢi ġeyhmuz Avcı, tutsaklardan 5'inin 

Yozgat Cezaevi'nde müĢahede odalarında tutulduğunu ve tüm özel eĢyalarına el konulduğunu 

bildirdi. (13.03.2013 / DĠHA) 

 

*MuĢ E Tipi Cezaevi‟nde bulunan siyasi tutsaklar, Ümraniye ve Kırıkkale cezaevlerine 11 

Mart‟ta 24 tutuklu sürgün edildi. Sürgün edilen tutukluların isimleri: Abdulcebbar ġahin, 

Rüstem Yılmaz, Hüseyin Duman, Adem Artıkboğa ve Osman Pinç Kırıkkale F Tipi 

Cezaevi‟ne gönderildi. Nevzat Kuyturka, Sabahattin Tekin, Mesut Özdemir, Ziya Timuçin ve 

Yasin Aydın Ümraniye E Tipi Cezaevi‟ne gönderildi. Ahmet Tüneli, Alaattin Aslan, Ali 

Polat, Bedri ġeker, Ercan KocamıĢ, Ferzende Çiçek, Fesih CoĢkun, Gürgin Oktar, Halil 

Yıldız, Hasan Ahmet, Hivzullah Mutlu, Ġhsan Tüzün, Kazım Benek ve Süleyman Altun 
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Ümraniye T Tipi Cezaevi‟ne gönderildi. Önümüzdeki günlerde Ümraniye T Tipi Cezaevi‟ne 

sürgün edilecek olan 25 arkadaĢımızın ismi de Ģöyle; Ġlhan Tokmakçı, Kamil KızıltaĢ, 

Kamuran Ahmet Yusuf, Kenan Altun, Kenan Doğan, Lokman Aslan, Mecit Hemo, Mehmet 

Ġldem, Mehmet Emin Aslan, Muhammed Ahmet, Nurettin Çelik, Nuri Canpolat, Ramazan 

KarataĢ, Refik Eren, Remzi Topdemir, Sabri Keve, Selahattin Ökten, Serdar Güzelçay, Seyit 

Oktay, Sinan Bülbül, Veysi Tuncay, Yılmaz Kahriman, M.Ali Yücel, Selahattin Aytek ve 

Hüseyin Sürgeç. (14.03.2013 / DĠHA) 
 

*15.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zengin BaĢduvar, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Mahmut BaĢduvar, 2005 yılında gözaltına alınarak yargılamasının devam ettiği 

Amasya iline götürüldü ve yargılandığı mahkemece 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. EĢim 

cezasının 8,5 yılını infaz etmiĢtir ve Ģuan da Muğla Cezaevinde cezasını infaz etmeye devam 

etmektedir.  Muğla ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile 

eĢimi görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Ayrıca eĢim cezaevine girdikten sonra ailenin 

geçimini idame edecek kimse bulunmadığından çevredeki insanların yardımları ile geçimimizi 

sağlamaktayız. Ġki çocuğum var ve ben onların eğitim hayatları akmaması için eĢimi ziyarete 

bile gidememekteyim. Çocuklarım babalarını görmeye hasret kaldılar. BelirtmiĢ olduğum 

hususlar çerçevesinde eĢim, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan 

Batman, Midyat, Mardin, Bingöl veya MuĢ illerinden birine naklinin sağlanmasını talep 

etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*24.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nazife Noyan, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

Ġhsan Noyan iĢlemiĢ olduğu bir suçtan dolayı 15 yıl ceza aldı ve yaklaĢık olarak 9 yıldır 

cezaevinde kalmaktadır. EĢim Ģuanda Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Maddi 

imkânsızlıklardan dolayı ve Tokat ilinin uzak mesafede oluĢu nedeniyle kendisini görmeye 

gidemiyoruz. Cezaevinde kaldığı süre ve kalan cezası dikkate alındığında eĢimin ve bizim 

manevi olarak birbirimize ihtiyaç duyduğumuz, bunun sağlanabilmesi açısından da kendisini 

ziyaret edebileceğimiz ikamet adresimize yakın bir cezaevine naklinin sağlanması 

gerekmektedir. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde nakil ücreti tarafımca karĢılanmak 

üzere, eĢimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Hazro Cezaevi ve 

ya Urfa ili Siverek ilçesindeki cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*22.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasbiye Çiçekçi, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim ve refakatçisi olduğum Bozo Açlan, 2001 yılından beridir cezaevinde hükümlü 

olup, değiĢik cezaevlerinde kaldı. ġuanda Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 

Ancak rahatsızlığım ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kardeĢimi görmeye gidemiyorum. 

Hastalıklarımla ilgili raporlarım ektedir. KardeĢimin naklinin Diyarbakır iline veya Batman, 

Mardin illerinden birine yapılmasını nakil ücretini de peĢinen kabul ederek talep 

etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*06.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan YaĢa, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Seyfettin YAġA Amasya E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Amasya ilinin 

ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile eĢimi görmeye gitmem 

mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koĢullarda yaĢamaktayız ve Ailemin 

geçimini sağlamak konusunda büyük zorluklar yaĢamaktayım. Yine sağlık koĢullarım da uzun 

yolculuk yapmama elveriĢli değildir. Astım ve Ģeker hastalıkları ileri dereceye varmıĢ olup bir 

kez de ameliyat geçirdim. Sağlık sorunlarım yolculuk yapmama müsaade etmemektedir. 

Sağlık raporlarını da yazı ekinde sunmaktayım. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde 

eĢimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın illerden olan Batman, Mardin 

veya Gaziantep illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)      
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*06.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Müzeyyen YaĢa, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Fethi YAġA Amasya E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Amasya 

ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile kardeĢimi görmeye 

gitmem mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koĢullarda yaĢamaktayız. Anne ve 

babalarımız hayatta olmadığı için tek ziyaretçileri bizleriz. BelirtmiĢ olduğum hususlar 

çerçevesinde kardeĢimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın illerden 

olan Batman, Mardin veya Gaziantep illerinden birine naklinin sağlanmasını talep 

etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)      

 

*Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 3 çocuk, kiĢisel ve yaĢamsal haklarını talep 

ettikleri gerekçesiyle Siirt E Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. 2011 yılında Diyarbakır'ın Dicle 

ilçesinde yapılan askeri operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak Diyarbakır E 

Tipi Cezaevi'ne konulan Yalçın Yanar ve 2 arkadaĢı, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 

edildi. Konuya iliĢkin bilgi veren Yalçın Yanar'ın babası Ġhsan Yanar, oğlunun dün 

kendilerini arayarak Siirt'e sürgün edildiğini bildirdiğini dile getirdi. Oğlunun bir buçuk yılı 

aĢkın süredir tutuklu bulunduğunu ve kendilerini bu zamana kadar Cuma günleri aradığını 

dile getiren baba Ġhsan Yanar, "Oğlumun görüĢü için her gittiğimizde 'Bize iĢkence yapılıyor' 

diyordu. Bu iĢkence dayak Ģeklinde değil, ama diğer tüm iĢkenceler yapılıyor. Gün içerisinde 

sık sık arama yapıyorlardı. Kahvaltı yaptıkları sırada bile gelip arama yapıyorlardı. Bu kıĢ 

boyunca kaloriferleri yakmadılar, havanın sıcak olduğu günlerde yaktılar. Onlara battaniye 

bile vermediler. Bizim gönderdiğimiz battaniyeyi depoya attılar, çocuklara vermediler, para 

yatırdım, ama battaniye almalarına izin vermediler. Hep soğukta kaldılar" dedi. 

(20.06.2013/DĠHA) 
 

*Van TUYAD-DER, daha önce çeĢitli tarihlerde MuĢ E Tipi Cezaevi'ne sürgün edilenlerin de 

aralarında bulunduğu 27 siyasi tutsağın 21 Haziran günü Van F Tipi Cezaevi'ne sevk 

edildiğini duyurdu. Van TUYAD-DER BaĢkanı Ahmet Aygün, yapılan sürgünlere tepki 

göstererek, durumun siyasi otoritenin Kürt gençlerine nasıl baktığının göstergesi olduğunu 

söyledi. MuĢ E Tipi Cezaevi ile GümüĢhane Cezaevi'nden Van F Tipi Cezaevi'ne sürgün 

edilen tutsakların isimleri Ģöyle: Abdo ġex, Ġsmet Karak, Mehmet Cin, Ġsmet TaĢ, Fesih TaĢ, 

Zana ġeker, Abdulhalık Cağan, Kemal Adıyaman, Arafat Özerk, Emrah Abi, Metin Ersan, 

HıĢyar Buldan, Metin Gezer, Osman Bolu, Yasin Çetinkaya, Azad Dündar, Adem Çelik, 

Hüseyin Batıbey, Vahdet Mutlu, Abdurrahman Ato, Kerem Karagöz, Nesim Ġzil, M. Nuri 

Yılmaz, Telli Tire, Yusuf Tire, Musa Kader, Umut Kaya. (28.06.2013/DĠHA) 
 

*11.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Netice Özbey, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

olan Mehmet Zahir Özbey, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Amasya‟nın 

Diyarbakır iline uzak olmasından kaynaklı olarak eĢimi görmeye gidemiyorum. EĢimi uzun 

süredir görememiĢ olmam nedeni ile büyük üzüntü yaĢamaktayım. EĢimin cezaevine naklinin 

yapılması halinde cezaevi nakil masrafını kendim karĢılayacağım. Bu nedenle eĢim 

Mehmet‟in Diyarbakır‟da bulunan cezaevine veya yakın iller olan Bingöl, Batman 

cezaevlerine naklinin yapılmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*12.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Semra Gündoğan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Nihat Gündoğan, Ġzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde 

kalmaktadır. Diyarbakır iline uzak olmasından kaynaklı olarak eĢimi görmeye gidemiyorum. 

EĢimi uzun süredir görememiĢ olmam nedeni ile büyük üzüntü yaĢamaktayım. EĢimin 

cezaevine naklinin yapılması halinde cezaevi nakil masrafını kendim karĢılayacağım. Bu 

nedenle eĢim Nihat‟ın Diyarbakır‟da bulunan cezaevine naklinin yapılmasını talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*12.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Alcu, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Abdulkadir Alcu, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Ayrıca 
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Umut ve Erkan adlı çocuklarımda baĢka cezaevlerinde bulunmaktadırlar. Oğullarımın ayrı 

cezaevlerinde kalmasından kaynaklı olarak her üç cezaevine gidip gelmem beni hem maddi 

hem manevi açıdan zorlamaktadır. Oğullarımın görüĢüne bu nedenlerden dolayı gidemediğim 

için beni derinden üzmektedir. Oğullarımın aynı cezaevlerine naklini talep etmekteyim. Nakil 

masraflarını bizzat kendim karĢılayacağım. Bu nedenle oğullarımın Diyarbakır veya 

Diyarbakır‟a yakın olan MuĢ, Adıyaman ve Midyat‟a nakillerinin yapılmasını talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

Erzurum E Tipi Cezaevi'nde tutulan 6 kadın tutuklu, Bayburt M Tipi Cezaevi'ne sürgün 

edildi. Sürgün edilmelerini faks aracılığı ile TUHAYD-DER Doğubayazıt Temsilciliği'ne 

ileten tutuklu kadınlar, sürgünlerin gerekçesiz olarak yapıldığını kaydetti. Bayburt M Tipi 

Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen kadın tutuklular: LaleĢ Çeliker, Leyla Atabay, Songül 

Atabay, Ayten Tikit, Yaprak Oruç ve ġefika Binici. (13.07.2013 / DĠHA) 

 

*18.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Rahime Arslan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam olan Abdullah Arslan, Ģu anda Çankırı D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadır. Cezası 1 yıl kaldığı için Diyarbakır Bismil ilçesine nakli yapılmıĢtı. Babamın 

ağır hasta olması, uzun yolculuk yapamaması, özellikle cezaevi ring araçları ile yolculuk 

yapamaması nedeniyle yetkililer ile görüĢerek uçak ile getirilmesini talep ettik. Yetkililer de 

masrafını yatırmamız halinde uçak ile naklini yapacaklarını belirttiler. Biz de istenen uçak 

nakil masrafı olarak 3.000 TL „i gerekli yerlere yatırdık. Ancak son yaptığımız görüĢmede 

cezaevi ring aracı ile getirileceği söylendi. Uçakla gönderilmesi için derneğinizden hukuki 

yardım istiyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ve beynindeki tümör nedeniyle felç geçiren 

Ramazan Özalp isimli tutsağın, Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'na ring aracında 23 saat süren 

yolculuk ile sevk edildiği öğrenildi. (08.08.2013/ ANF / Ozgur-gundem.com) 
 

*20.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sayibe Çaçan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mustafa ÇAÇAN, yaklaĢık 8 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. ÇeĢitli 

cezaevlerinde cezasını infaz etmektedir. En son Buca Kırıklar Cezaevinde cezasının infaz 

ederken kendi isteği dıĢında sevk adı altında Ġzmir Aliağa ġakran Cezaevine gönderildi. Ben 

oğlumun görüĢüne mesafenin uzak olduğu için gidememekteyim. Bende yaĢlı olduğumdan ve 

sağlık sorunlarımdan kaynaklı yolculuk yapamamaktayım. Oğlumun durumundan endiĢe 

ediyorum. Ayrıca oğlumun nakli sırasında masrafları karĢılayacağımı belirtmek isterim. Bu 

nedenle oğlumun bulunduğum il olan Diyarbakır, Mardin, Batman iline naklinin yapılmasını 

talep ediyorum.  Bu konuda hukuki desteğinizi talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*12.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran EĢref Kuzu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Hanifi Kuzu, yaklaĢık olarak 9 yıldır tutuklu olarak cezaevinde kalmaktadır. 

Kendisi Ģuanda Tekirdağ 1 nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi mide 

kanseri olup ciddi sağlık sorunları yaĢamaktadır. Sağlık durumuyla ilgili daha önce yapmıĢ 

olduğu baĢvuruları nedeniyle raporları mevcuttur. Ağabeyim evli olup eĢi ve ailesi cezaevine 

maddi imkânsızlıklardan dolayı gidememektedir. Annem ve babam 9 yıldır tutuklu olmasına 

rağmen sadece 1 kez ağabeyimi görebildiler. Biz yaklaĢık olarak 8 ay önce Adalet 

Bakanlığı‟na baĢvurarak nakil talebinde bulunduk. Adalet Bakanlığı tarafından nakil 

baĢvurumuz kabul edilerek kaldığı cezaevinin hesabına 3.000,00 TL para yatırmamız istendi. 

Kaldığı cezaevinin hesabına bu parayı 4 ay önce yatırmıĢ olmamıza rağmen nakil iĢlemi 

gerçekleĢtirilmedi. 11.09.2013 tarihinde kendisiyle yaptığımız telefon görüĢmesinde nakil ile 

ilgili olarak açlık grevine baĢladığını ve cezaevi yönetiminin bu durumdan haberdar 

olduğunu, nakil iĢlemi yapılıncaya kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi. Biz 

kendisinin sağlık durumuyla ilgili kaygı duymaktayız. Bu nedenle kendisinin cezaevinden ve 

Adalet Bakanlığı‟ndan talep ettiği illerden herhangi birine naklinin yapılması gerekmektedir. 
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Nakil konusunda derneğinizden giriĢimlerde bulunmanızı talep etmekteyim.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Sincan 2 No'lu Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen tutsak Ömer 

Akbay'a, cezaevi giriĢinde çıplak aramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Uygulamaya karĢı çıkan 

Akbay‟a, cezaevi idaresi tarafından 3 günlük hücre cezası ve bir ay iletiĢim cezası verildi. 

(19.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Aydın Çelik, Ömer Seydaoğlu, Bülent Buluç, 

Emrullah Kurcan ve Faysal Güner isimli 5 siyasi tutuklunun kendilerine ve ailelerine bilgi 

verilmeden Çorum L Tipi Cezaevi'ne sürgün edildikleri öğrenildi. (23.09.2013 / DĠHA) 
 

*24.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanife Akpolat, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Mehmet Akpolat, 1994‟den beri birçok cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 

Halen de Kalkandere M Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum Kalkandere Cezaevinde 

kaldığı için oğlumun görüĢüne gidip gelemiyorum. EĢim de by-bas operasyonu geçirdiğinden 

uzun yolculuk yapamayacağı ve ağır iĢlerden kaçınması gerektiği yönünde Özel Diyarbakır 

Alman Hastanesi tarafından verilen sağlık raporu mevcut olup, ekte sunulmuĢtur. Oğlum 

Mehmet AKPOLAT‟ın da sağlık problemleri mevcut olup, beyin cerrahi ve FTR Polikliniği 

olan bir merkeze naklinin uygun olduğuna dair Siirt Devlet Hastanesinin 30.03.2006 tarihli 

raporu da ek-te sunulmuĢtur. Kalkandere Cezaevinin Diyarbakır‟a uzak olması, tansiyon ve 

kalp rahatsızlığımın bulunması, eĢimin by-bas operasyonu geçirmiĢ olması nedeni ile uzun 

yolculuğa çıkamaması, benim ve eĢimin sağlık problemleri ve maddi durumumuzun kötü 

olması nedeni ile oğlumuzun görüĢüne gidip gelemiyoruz. Bu nedenle oğlumun Van, Batman, 

ġırnak illerinde bulunan herhangi bir cezaevine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Nakil 

masraflarını da karĢılayacağız. Bu nedenlerden ötürü oğlum Mehmet AKPOLAT‟ın Van, 

ġırnak, Batman cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ederim.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*26.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halise Kaya, Ģu beyanlarda bulundu: “Benim 

oğlum Misbah Kaya, yaklaĢık olarak 21 yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Daha 

önce Mardin ilinin Midyat ilçesindeki cezaevinde kalıyordu. Midyat Cezaevindeyken ailesi 

olarak kendisini ziyaret edebiliyorduk. YaklaĢık bir sene önce oğlumu Samsun Vezirköprü M 

Tipi kapalı Cezaevine nakli yapıldı. Ben 77 yaĢındayım, eĢim 80 yaĢında olup oğlumuzu 

ziyarete gidemiyoruz. Oğlumun eĢi ve bir çocuğu var ancak eĢinin ciddi sağlık problemleri 

olduğundan kendisi de eĢini ziyarete gidememektedir. Gerek maddi imkânsızlıklar gerek 

sağlık sorunları yüzünden oğlumu cezaevinde ziyarete gidememekteyiz. Bu durum bizi çok 

üzmektedir. Oğlum ailesinden mahrum kalmaktadır. Bu nedenlerle oğlumun Diyarbakır iline 

veya yakın illerden Batman, Mardin vb. illerden herhangi birine naklinin yapılmasını talep 

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

 

*03.10.2013 tarihinde ġubemize mektupla baĢvuruda bulunan Mensur TEKĠN, Ģu 

beyanlarda bulunmuĢtur: “ 29.09.2009 tarihinde tutuklandıktan sonra yargılandığım 

mahkemede 6 yıl 3 ay hapis cezası aldım. 25.07.2011 tarihinde sevk baĢlığı altında Giresun 

Cezaevine sürgün edildim. 02.06.2014 günü cezamı infaz edeceğimden tahliye olacağım. 

Tahliye gününden de anlaĢılacağı üzere infazımın bitimine sekiz ay gibi kısa bir süre 

kalmıĢtır. Ġnfazımın bir yılın altına düĢmesi ile ilgili kanun gereğince Diyarbakır ili veya 

ilçelerine cezaevi nakil talebinde bulundum. Hazro Ġlçe cezaevine sevk talebim kabul edildi. 

Ancak daha sonra onaylanmıĢ olan sevk talebim güvenlik gerekçesi ile iptal edildi. Bana 

Diyarbakır il sınırları dıĢında baĢka bir ilin ilçe cezaevlerini belirtmem istendi. Talepleri 

gereğince belirttiğim ilçe cezaevleri de doluluk gerekçe gösterilerek ret edildi. KoĢullu 

salıverilmeme bir yıldan az bir süre kaldığı için ilçe cezaevine çıkma hakkım vardır. Yasal 

hakkım göstermelik kılıflarla elimden alınıyor. Bu yaĢadığım durum ayrıca ciddi olarak 
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sağlığımı etkilemektedir. Bildiğiniz gibi Giresun Ġli nemli hava koĢullarına sahiptir. Nemli 

hava sağlığımı kötü bir Ģekilde etkilemektedir. Daha önce de nemli hava yüzünden geçici 

kısmi yüz felci geçirdim. 2012 yılında geçirmiĢ olduğum beyin rahatsızlığında n ötürü uzun 

süre hastanelere gidip gelmek zorunda kaldım. Nitekim ur teĢhisi ile Ankara‟da ameliyat 

oldum ve tedavim halen devam etmektedir. Belirttiğim üzere ağır hastalığım mevcuttur. 

Sadece bu gerekçe bile nakil talebimi karĢılar niteliktedir. Ayrıca Giresun ili ailemin 

ikametine çok uzak olup, ailem ekonomik nedenlerden görüĢüme gelememektedirler. Bu da 

ayrıca bir hak ihlali oluĢturmaktadır. Ben halen Adalet Bakanlığının neden sevk talebimi 

kabul etmediğin anlamıĢ değilim. Güvenlik gerekçesi ile onaylanmıĢ olan sevkimin hiçbir 

dayanağı yoktur. Kaldı ki, “güvenlik korkusunun” ne zaman ortadan kalkacağı da belli 

değildir. Tüm bu nedenlerden sevkimin bir an önce sağlanması için derneğinizden hukuki 

destek talep etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġükriye Engin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Ġbrahim Engin, 2011 yılında yargılandığı bir dava sonucu tutuklanarak 

cezaevine gönderildi. 2011 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. En son Bingöl 

Cezaevinden tünel kazarak firar edip, kısa bir süre sonra yakalandılar. Yakalandıktan sonra 

akıbetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bize herhangi bir bilgi verilmiyor. Nereye 

gönderildikleri konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Oğlumun ve arkadaĢlarının 

hayatlarından endiĢe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)  

 

*10.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Zeynep Adıgüzel ve Aliye Güçlü, 

yakınlarının tutulduğu ġakran Cezaevinin ikamet ettikleri Siirt iline uzak olması nedeniyle 

yakınlarını ziyaret etmekte güçlükler yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Zeynep Adıgüzel oğlunun, 

Aliye Güçlü ise eĢinin Siirt ya da Siirt iline daha yakın illerde bulunun cezaevlerine 

nakledilmeleri konusunda yardım talebinde bulunmuĢlardır. (ĠHD Siirt ġubesi) 

  

*30.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Suphiye GüneĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mehmet GüneĢ, Samsunda cezaevindeyken isteği üzerine Midyat M Tipi Kapalı 

Cezaevine nakli yapıldı. Ancak Midyat Cezaevinde kalan mahkûmların bağımsız koğuĢunda 

kaldığı, siyasi tutsakların bulunmadığını burada fark etmiĢtir. Ancak oğlum bağımsızlar 

koğuĢunda kalmak istememektedir. Bu koğuĢta kalmak istemediği için kendisini hücreye 

atmıĢlardır. Bu nedenle oğlumun naklinin Diyarbakır ve ya Batman illerindeki bir cezaevine 

yapılmasını talep ediyorum bu konuda kurumunuzdan hukuki destek bekliyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 
*01.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Hüsniye ġakran; eĢinin kalmakta 

olduğu cezaevinin uzak olması nedeniyle, kendisinin ikamet ettiği yakın illerdeki bir cezaevine 

naklinin yapılması konusunda hukuki destek talebinde bulunmuĢtur. (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan 61 siyasi tutuklu ve hükümlü, Tekirdağ F Tipi 

Cezaevi'e sürgün edildi. Sürgün edilen tutsakların isimlerinin Mehmet Dursun, Mehmet Emin 

Türk, Orhan Sakci, Sedat Atsız, Seyithan Akdeniz, ġerefattin Türk, Mahfuz Sığınç, Bazi Bor, 

Yakup GüneĢ, Abdülhamit Tekdemir, Atilla ÇoĢkunüzer, Harun Sımıl, Haydar Sever, Hulki 

GüneĢ, Mehmet Zengeralp, SavaĢ Karaman, Abdülmecit Arslan, Emrah Bayram, 

Abdulcabbar Güngen, Murat Ertunç, Ahmet Kılıç, Nusret Kaya, Mehmet BaĢaran, MaĢallah 

Tangut, Kadir CanıĢ, Ġmdat Bingöl, Hakan Zeydan, Bayram Ekelik, Ali Benek, Ahmet Oral, 

Abdullah Babat, Abdurrezak ġimĢek, Erhan Aydın, Mehmet Özkan ġahin, SavaĢ Altun, 

Ramazan Özlü, Burhan Abi, Yasin Arman, Serkan Göksu, Özgün Yıldız, Ġsmet Faruk, Resul 

Arslan, Recep Ertunç, Selehattin Memi Nejat, Hasan Erkek, Kamuran Parlak, Muhammet 

Ersen, Abdulkadir Yıldız, Fikri Erik, Murat Çelik, Nebi Kurt, Emirhan Engüdar, Nurettin 

Kurt, Mehmet Sıddık Gül, ġehmuz Yılmaz, Bayram ġipal, Cafer Kaçak, Sami Gök, 
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Abdulkadir Çiftçi, Vedat Yavuz ve Uğur Korkmaz olduğu öğrenildi. (08.11.2013 / DĠHA / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan biri engelli olmak üzere 16 siyasi tutuklu ve 

hükümlünün "yer darlığı" gerekçesiyle Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Sürgün 

edilen tutsakların isimleri Ģöyle: "Ali Aykaç, Celal Aykaç, Delil Yılmaz, Ercan Tunç, Ferhat 

Yıldırım, Habip Tekin, Ġsmail Yüksel, Mazhar Çınar, Mehmet Acar, Melek Çurpan, Müslüm 

Temel, Rıdvan Çoban, Salih ġimĢek, Serdar ġahin, Süleyman Ġlik ve Veysel Yürek."  

(10.11.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*11.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Emine Özkan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Nevzat ÖZKAN, 25.03.2009 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Kimlik tespiti 

için bir arkadaĢı ile birlikte kendisini Adana‟ya götürdüler. ArkadaĢını tekrar Diyarbakır‟a 

getirmiĢ olmalarına rağmen oğlum Nevzat, hala Adana Cezaevinde tutulmaktadır. Oğlumdan 

baĢka bir oğlum ve eĢim daha Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. 

Bu nedenle Adana‟da bulunan oğlum Nevzat‟ın ziyaretine gidememekteyim ve bu Ģekilde 

mağdur olmaktayız. Daha fazla mağdur olmam için Oğlum Nevzat‟ın tekrar Diyarbakır D 

Tipi Kapalı Cezaevine getirilmesi ve gereğinin yapılmasını talep ederim.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 38 siyasi tutsak, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi 

Cezaevi'nde sürgün edildi. Sürgün edilen tutsakların isimlerinin ZerdeĢt Oduncu, Mesut 

Gökhan, Aziz Bulut, Agit Küçük, Ali Ertuğrul, Bedri Çakmak, Behçet Bozdemir, Burhan 

Tekinalp, Hasan Bilir, Mehmet Resul Turgut, Mesut ġengül, Mehmet Selami Öz, Nesim Uslu, 

Nurettin Tekin, Ömer Tuğrul, Ramazan Önler, Sayın Basan, Sıdık Külter, Süleyman Güneri, 

Abdulkadir Bozkar, Abdulkerim VarıĢlı, Abdullah Ecevit, Aydın Akdoğan, BarıĢ Kaya, 

Burhan Ata, Cahit YaĢar, DerviĢ Çabadak, Halis Tekin, Halit Ġzer, Hamdin Ġzer, Hüseyin 

Ġpek, Ġsmet Çardak, Mazlum Oğuz, Mehmet Emin Akçaeren, Mehmet Emin Demirdağ, 

Mehmet Emin Gezer, Ramazan Çetedır ve ġaban Kayar olduğu öğrenildi. (11.11.2013 / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 10 kadın tutsak Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi ve 

Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Tutsaklardan Gurbet Çakar Sincan 

Kadın Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilirken, Mukaddes Çelik, Zeliha Belge, Yüksel YaĢar, 

Leyla Sonkur, AyĢe UlaĢ, Seyran Demir, Naime Tuci, Necibe Armi, Necla Çoruh ise, Oltu T 

Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. (12.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde kalan 65 siyasi tutuklu ve hükümlü, Edirne F Tipi Kapalı 

Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. Sürgün edilenlerin isimleri: Halil Ġrmez, Ömer Atlı, 

Erdal Emeç, Ġbrahim Nilüfer, Seyfettin Yıkar, Mehmet Çoku, Mustafa Ayhan, Nurettin 

Turğut, Yücel Çelik, ġemsettin Çetiner, Mehmet Çağırıcı, Vedat TaĢ, Rağıp Pervane, 

Abdullah Ġzgi, Ġbrahim Filiz, Ferhat Önder, Lütfü TaĢ, Ferhat Özaykan, Cemal Baran, Taner 

Bozyel, Murat Bilgiç, Ömer Haran, Süleyman Turhan, Muarrem GüneĢ, Adnan Alsaç, Aziz 

Bayın, Hamza Bayram, Bejan Hayme, Aslan Akbalık, Hüseyin Aklabalık, Mahir Birgül, 

Zafer Yıldız, Necmettin Kaçar, Bilal Atlı, Mahmut Tora, Mustafa Çelik, Cevher Ay, Bekir 

Kaydu, Muhammed Sait Kulu, Serhat YaĢar, Mazlum Ekdi, Mesut Pehlivan, ġeyhdavut 

BaĢkan, Gökhan Polat, Cemil Dağ, Ali Kurt, Ġbrahim Halil Yaman, Sami Geylan, Hogır 

Üzünca, Bayram Ġpek, Ġshan Kaya, Yunus Toy, Bestami Yılmaz, Hasan Baran AkbaĢ, 

Hüseyin Adlığ, Ubeyt ġen, Eyüp Selimoğlu, Abdullah YaĢa, Sedat Akyüz, Abdurrahim 

Güneri, Adil Yalçın, Osman Kaya, Ercan ġengül, BeĢir Arcagök ve Ersan Nazlier. 

(13.11.2013 / DĠHA / ANF / Ozgur-gundem.com) 
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*15.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mukaddes Özaykan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Ferhat Özaykan, 6 aydan beri Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. 

13.11.2013 tarihinde oğlumun görüĢüne gittim. GörüĢme sırasında oğlumun yüzünde ve 

gözaltında morluklar bulunmaktaydı. Durumunu sordum bana kendilerini sürgüne 

göndereceklerini söylerken yanımıza gardiyanlar gelerek oğlumu alıp götürdüler. Henüz 

görüĢmemiz devam etmekteydi. Oğlumun söylediğine göre kendilerini Edirne‟ye 

göndereceklerini söyledi. Ben bu yapılacak olan sürgünlerin hem çocuklarımıza hem de bize 

eziyet çektirme maksatlı olduğunu biliyorum. Yapılan bu haksızlıkları kınıyorum. 

Çocuklarımızı bizden uzaklaĢtırmak istemektedirler. Bu konuda ĠHD‟den hukuki yardım talep 

ediyorum.”     (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*02.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran N.E., Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim olan 

Murat EREN iĢlediği suçtan dolayı 21 yıl ceza almıĢtır. Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde 

cezasını infaz ederken 9 ay önce Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. EĢimin 

sağlık durumu çok kötü olup böbrek, kalp ve tansiyon hastalığı mevcuttur. Cezaevi 

Müdürlüğüne birkaç kez dilekçe yazdığı halde, sağlığıyla ilgili doktora çıkarılamıyor. EĢimin 

böbreklerinin % 70‟i çalıĢmamaktadır. EĢimin sağlık sorunları yetmezmiĢ gibi birde Tekirdağ 

iline sevk edilmesi hem kendisini hem de bizleri daha da üzmüĢtür. Bizim maddi durumumuz 

kötü olup kendisini ziyarete gidemiyoruz. Bu çerçevede naklinin Diyarbakır ya da yakın 

illerinden birine yapılmasını da talep etmekteyim.  Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi çocuk koğuĢunda bulunan F. T. (17) ve M.K.(17) adlı 

çocukların 2 Aralık‟ta Sincan Çocuk Cezaevi'ne sürgün edildi. (03.12.2013 / Ozgur-

gundem.com) 

 

*06.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gürcü Yılmaz, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım 

Gönül YILMAZ, 28.05.2013 tarihinden beri tutuklu olup hakkında hüküm kurulmuĢ ve dosyası 

halen temyiz incelemesindedir. Kızım, bir yıldan fazla bir süredir Gebze M Tipi Kadın Kapalı 

Cezaevindedir. Bizler, ailesi olarak Diyarbakır‟da ikamet etmekteyiz ve maddi olanağımız 

kısıtlıdır. Bu nedenle kızımızı ziyaret edememekteyiz. Öyle ki; bir yıldan fazla bir sürede 

sadece bayramlarda olmak üzere toplamda üç kez kendisini ziyaret edebildik. Kızımın 

Diyarbakır ya da çevre illerden birine sevk edilmesi durumunda kızımızı ziyaret etmemiz 

maddi olarak bizi zor duruma düĢürmeyecektir. ġu anki durum, hem bizim hem de kızımın 

görüĢ hakkının engellenmesi anlamı taĢımaktadır. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyoruz.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne PKK‟li tutuklu ve hükümlü 

sürgün edildi. 5 ve 7 Aralık tarihlerinde sürgün edilen 36 kiĢinin isimleri Ģunlar : "Zana ġeker, 

Murat Bütün, Ġhsan Abo, HiĢyar Buldan, Mehmet Tekin, Celalettin Ürge, Faysal Erdal, Ġdris 

GümüĢlü, Bayar BüyükbaĢ, Abdurrahim Ata, Mustafa Yiğit, Bedrettin Gül, ġahin Gegez, 

Baran Karadağ, Cebrail Kurt, Mustafa Akbulut, Yusuf YaĢar, Mehmet Sıddık Ayaz, Rıdvan 

YavaĢ, Serdar Gümgüm, Cihat Sami, Serhat Karaçelik, Cevat Ayhan, Rojhat Özkan, Behçet 

Eginci, Sinan Kaya, Medeni Ergen, Samet Abi, NeĢat Yakın, Zano GüneĢ, Ahmet Aziz 

Muhammed, Aziz Akdoğan, Yusuf Demir, Necip Özdil, Mehmet Nuyan." (07.12.2013 / 

DĠHA / Ozgur-gundem.com) 
 

*Hakkari'de 1 Kasım'da, bazı eylemlere katıldıkları iddiasıyla evlere yapılan baskınlar 

sonucunda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 7 çocuk, 11 Aralık'ta ailelerine dahi haber 

verilmeden Ankara'ya sürgün edildi. Hakkari Kapalı Tutuk Evi'nden Ankara Gençlik ve Islah 

Tutuk Evi'ne habersiz gönderilen çocukların H.D., R.D., B.T., F.E., S.D., M.K. ve D.A. 

olduğu öğrenildi. (23.12.2013 / DĠHA / ANF / Ozgur-gundem.com) 
 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 264 

 
Sağlık Hakkı Ġhlali 

*03.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Meryem Yalçıner, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Ali Can Yalçıner, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız 

bilgiye göre eĢimin nakli baĢka bir ile çıkarılmıĢ ve kısa süre içerisinde gönderilecek.  

EĢim ileri derecede sedef hastası olup bu konuda raporları da ibraz etmekteyim. Ayrıca daha 

önce böbrek ameliyatı geçirmiĢti ve uzun yolculuk yapması mümkün değildir. Sağlık sorunları 

ve yaĢadığımız ekonomik sorunlar nedeni ile eĢimin naklinin uzak bir ile çıkarılması halinde 

görüĢlerine gitmemiz mümkün olamayacaktır. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde 

eĢimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinde kalmasının sağlanmasını talep etmekteyim.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*03.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġhsan Dursun, Ģu beyanlarda bulundu:  

“KardeĢim olan Mehmet Dursun, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız 

bilgiye göre kardeĢimin nakli Balıkesir Bandırma M Tipi cezaevine çıkarılmıĢ ve oraya 

gönderilmiĢtir. KardeĢimin geçirdiği trafik kazasından sonra beyin kanaması geçirmiĢ, 

fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdadır. Sürekli olarak hafıza sorunu yaĢıyor. Yardım 

almadan bir telefon bile açmakta zorlanıyor. Bu sağlık problemleri ekte sunduğumuz 

raporlarla da sabittir. Dolayısıyla bu durumda olan birinin ailesinden uzak olması sağlığının 

daha da kötüye gitmesine sebep olabilir. YaĢadığımız ilde olması durumunda en azında her 

hafta görüĢüne gidip, bir problem veya ihtiyacı olduğunda hemen ulaĢabiliyorduk. Ayrıca 

Diyarbakır ilinde tedavisi de devam etmektedir. Yine kardeĢimin yargılaması halen devam 

etmekte olup bir sonraki duruĢması da 15.02.2013 tarihindedir. Bandırma Cezaevi‟ne nakli 

durumunda duruĢmalar için sürekli götürülüp getirilmesi söz konusu olacaktır. Bu durum da 

hasta olan kardeĢimin sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, annem ve babam da 

yaĢlarından kaynaklı ciddi sağlık problemleri yaĢamaktalar ve uzun yolculuk yapmaları 

mümkün olmadığından Bandırma gibi uzak bir yere gitmeleri mümkün değildir. BelirtmiĢ 

olduğum hususlar çerçevesinde kardeĢim Mehmet Dursun‟un, ikamet ettiğimiz Diyarbakır 

iline naklini talep etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Antep H Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mektupla yaĢanan hak ihlallerini aktaran DĠHA 

Mersin eski Muhabiri Kamuran Sunbat, özellikle açlık grevlerinin sona ermesinin ardından 

kendilerine dönük hak ihlallerinin had safhaya ulaĢtığına dikkat çekti. Grev döneminde 

cezaevinde bulunan diĢ doktorunun uzun bir süredir cezaevine gelmediğini belirten Sunbat, 

tüm baĢvurularına rağmen diĢ doktorunun gelmemesinin, Sağlık Bakanlığı'nın "Hasta 

tutuklulara bakıldı bakılıyor" açıklamalarının ne kadar gerçeğe aykırı olduğunun kanıtı 

olduğunun altını çizdi. Tedaviye götürüldükleri nadir dönemlerde bu sefer de kelepçeli 

tedavinin kendilerine dayatıldığını aktaran Sunbat, "Bu onur kırıcı uygulamayı kabul etmeyen 

arkadaĢlarımız tedavi edilmeden geri getiriliyor. Tedavi yapılmaması yetmiyormuĢ gibi 

doktor tarafından hakarete maruz kalıyor, askerler tarafından tehdit ediliyorlar. Bir 

provokasyon ortamı yaratılmaya çalıĢılıyor. Tedavi edilmeyen arkadaĢlarımızın sağlığından 

endiĢe duyuyoruz" dedi. (07.01.2013/DĠHA) 

 

*Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟ndeki tutsakların durumuna dikkat 

çekmek amacıyla Ģube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ĠHD, GÖÇ-DER, il 

genel meclis üyeleri, KURDĠ-DER ve tutsak yakınları katıldı. Toplantıda konuĢan Van 

TUYAD-DER BaĢkanı Ahmet Aygün, 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK‟lı tutsaklar 

tarafından baĢlatılan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin 

ardından Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde baskıların giderek arttığını belirterek, “Çelebibağ 

Belde Belediye BaĢkanı Veysel Keser‟in akciğer rahatsızlığı var. Naim IĢık daha önceden 

kalp spazmı geçirmiĢ. Bu iki tutsak da C blokta bulunan rutubetli ve soğuk odalarda 

tutuluyorlar. Adil Pala adlı tutsağın açlık grevinden bu yana vücudunda titreme ve deri 

dökülmesi var. Cihan YaĢar adlı tutsağın, yaklaĢık dört aydır diz kapağından ameliyat oldu ve 
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cıvataları değiĢtirilmediğinden kaynaklı sakat kalma riskiyle karĢı karĢıya kalmıĢ” dedi. 

(12.01.2013/DĠHA) 
 

*02.01.2013 tarihinde Siirt E Tipi Kapalı cezaevinde bulunan A.Kadir Encü ile 

Necmettin Bellier’in Ģubemize gönderdiği mektupta Ģu beyanlarda bulunmuĢtur: “ Salih 

Tuğrul arkadaĢımız 29.12.2012 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, aldığımız 

bilgiye göre kalp krizi geçirmiĢ bu nedenle yoğun bakım servisinde tutulmaktadır. 6 yıl önce 

geçirdiği kalp krizi nedeniyle kısmi felç geçirmiĢtir.” (ĠHD Siirt ġubesi) 

*10.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Taybet Tuğrul Ģu beyanlarda 

bulundu: “EĢim Salih Tuğrul 36 yıl hapis cezası aldı ve 14 yıldır cezaevinde tutulmaktadır. 

31.12.2012 tarihinde rahatsızlanarak Siirt Devlet hastanesine kaldırılmıĢ beyin damarında 

tıkanıklıktan kaynaklı yoğun bakım ünitesinde tutulmaktadır. 28.01.2013 tarihinde eĢimle 

görüĢme yaptım. GörüĢmeye arkadaĢlarının yardımıyla çıkarıldı. Elleri titriyordu, telefonu 

bille tutamıyordu, kol, el ve baĢta titreme vardı, konuĢmalarından bie Ģey anlaĢılmıyordu. 

ArkadaĢlarının ve kendisinin ifadelerine göre temel ihtiyaçlarını (tuvalet, banyo, yemek yeme, 

su içme, yürüme vs.) arkadaĢlarının yardımıyla karĢılayabiliyor. EĢimin durumu çok kötü.” 

(ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*ġubemiz tarafından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yapılan inceleme sonucunda tespit 

edilen yeni hasta mahpusların isimleri ve hastalıkları Ģöyle; 
-Ramazan Batur: Göz hastalığı, sağ gözü yüzde 98 görme yetisini kaybetmiĢ, son gözünde 

de hasar var.  

-Sekvan Bulut: PEM (Protein Enerji Malnütrisyonu) Anal Fissür (makat çatlağı) hastalığı. 

-Abdullah Öngüllü: Astım, bir kulağı duymuyor, iĢitme cihazı kullanıyor. Bir gözünde 

yüzde 60 hasar var. Ayağından yaralı.  

-Abdulselam Güler: Kalp kapakçığında açılma var. Bir kalp damarı tıkanma aĢamasında. 

-Hayrettin Yılmaz: Kalp hastalığı, sara ve yüksek tansiyon. 

-Tahir Cengiz: Bir böbreğinde hasar var. Böbrek yetmezliğinden dolayı arasıra yere 

yığılmakta. (ĠHD Siirt ġubesi) 
 

*13.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fatma Arcagök, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan BeĢir Arcagök, bir yılı aĢkın bir süredir Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 

cezasını infaz etmektedir. Daha önce yaĢadığı olaydan dolayı sağlık sorunları bulunmaktadır. 

Zira oğlum yaĢadığı olayda vücudunun değiĢik yerlerinde beĢ kurĢun yarası bulunmakta ve 

tedavisi halen devam etmektedir. Oğlumun çene bölgesine bir kurĢun isabet ettiğinden halen 

alt diĢleri yok ve bunun için de tedavi olmak zorundadır. Ayrıca oğlumun karın bölgesine de 

iki kurĢun isabet ettiğinden bunun için de tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak oğlumun 

tedavisi devam etmesine rağmen sevki Kastamonu/Ġnebolu Cezaevine yapılmıĢtır. Ayrıca 

yaĢlılıktan kaynaklı olarak sağlık sorunlarım bulunmaktadır. Ben kalp, tansiyon ve Ģeker 

hastasıyım. Bu hastalıklardan dolayı yolculuk yapmam yasaklanmıĢtır. Gerek eĢimin 

olmamasından kaynaklı olarak yalnız yaĢamam ve ekonomik sorunlarımdan kaynaklı olarak 

Kastamonu iline gitmem çok zordur. Bu nedenlerden dolayı oğlumun sağlık sorunlarının 

dikkatte alınarak ikamet ettiğimiz Ģehir olan Diyarbakır ilindeki naklinin devam etmesini veya 

bu mümkün değil ise Kastamonu/Ġnebolu Cezaevine yapılan naklinin durdurularak Ģuan 

kaldığı Diyarbakır Cezaevine yakın illere naklinin yapılmasına karar verilmesini talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*31.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bulut Ayana, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 27 

Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır‟da örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak 

suçlamasıyla gözaltına alındım. Daha sonra tutuklanarak ġanlıurfa Kapalı Cezaevine 

gönderildim.  Urfa Cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra, Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevine 

gönderildim. Cezaevindeyken belirli sağlık sorunları yaĢadım. Son iki aydır bana hemoroit 

teĢhisi yapıldı ve sağlık durumum tedavinin yeterli derecede yapılmamasından kaynaklı 
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olarak kötüleĢtim. Durumum kötüleĢtikten sonra müdahale etmek amacıyla Acil Bölümünden, 

Gaziantep Cezaevine doktor istendi ve gelen doktor gerekli müdahaleyi yapmadan sadece 

birkaç ilaç yazmak sureti ile cezaevinden ayrıldı. Olaydan 2 gün sonra, sağlık durumum 

kötüleĢmesinden kaynaklı olarak, Gaziantep Ersin Aslan Devlet Hastanesine sevk edildim ve 

belli ilaçlar yazılarak tekrar cezaevine gönderildim. Akabinde cezaevinde durumum tekrar 

kötüleĢenince hemoroite iliĢkin gerekli müdahale ve tedavinin yapılmaması nedeni ile 

yumurtalıklarımda aĢırı derecede ĢiĢme meydana geldi ve Antep Ersin Aslan Devlet 

Hastanesine sevk edildim.  Gaziantep Ersin Aslan Devlet Hastanesinde mahkumların kaldığı 

odanın hijyenik Ģartlardan yoksun olmasından kaynaklı olarak da ilerlemeye devam etmiĢtir. 

Gaziantep Devlet Hastanesinde 4 gün kaldıktan sonra durumum giderek ağırlaĢtı ve 

yumurtalık kısmımda apseden kaynaklı patlama meydana geldi ve enfeksiyon vücudumun 

diğer bölgelerine de yayılmıĢtır.  Enfeksiyonun yayılması ile birlikte Gaziantep Tıp 

Fakültesine sevk edildikten sonra belli tahlillerin ardından ameliyata alınacağım söylendi. 

Ben ameliyat için Tıp Fakültesinde 6 saat bekletildikten sonra, ameliyata alınamayacağımı ve 

Hastanede yeterli yer bulunmadığı gerekçesiyle tekrar Antep Devlet Hastanesine 

gönderildim. Bu kadar hayati tehlike arz edecek derecede hasta olmam ve buna rağmen 

Hastanedeki görevliler tarafından gerekli müdahalenin yapılmamıĢ olması,  hayati tehlikemin 

artmasına neden olmuĢtur. 14 0cak 2013 tarihinde Antep Ersin Aslan Devlet Hastanesinde 6 

kez anestezi altında operasyona alındım. Daha sonradan durumumda herhangi bir iyileĢme 

olmadığı için Diyarbakır Eğitim AraĢtırma Hastanesine sevk edildim ve tedavim halen de 

Eğitim AraĢtırma Hastanesinde devam etmektedir.   Hastalığımdan dolayı % 80 ölüm riski ile 

karĢı karĢıyayım,  sağlık durumumdan kaynaklı olarak Diyarbakır 7. Ağır Ceza 

Mahkemesinde görülen davada tahliye edildim. Gaziantep H Tipi Cezaevinde sağlık durumum 

nedeni ile gerekli ve yeterli müdahaleyi yapmayan cezaevi doktoru ile Gaziantep Tıp 

Fakültesi Hastanesinde müvekkili ameliyat için 6 saat beklettikten sonra herhangi bir 

müdahalede bulunmayarak, hastalığımın ilerlemesine ve hayati tehlike arz edecek Ģekilde 

sağlık sorunlarımın ilerlemesine sebebiyet veren ilgililer hakkında suç duyurusunda 

bulunmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*14.02.2013 tarihinde Ģubemize Ġstanbul L Tipi Cezaevinden baĢvuran Melek Dolar, Ģu 

beyanlarda bulundu: “Ben Maltepe DTP yöneticisiyken 2009‟da Ġstanbul‟da bir 

operasyonla tutuklandım. Dört yıldır tutuklu olarak bulunmaktayım. Cezaevi koĢullarının 

zorluklarını dıĢarıda sınırlı takip imkânı bulmuĢ olsam da, içeriye girdikten sonra ancak bu 

kadar can yakıcı olduğuna tanık oldum. Hasta tutsakların ağır sağlık sorunları artık bir 

iĢkenceye dönüĢerek arkadaĢlarımız bir adım daha ölüme yaklaĢtırılıyor. Bu ağır hastalardan 

biri de Dilek Öz, arkadaĢımızdır. Dilek Öz, arkadaĢımız 1995 yılının Ocak ayında gözaltına 

alındı. 20 gün boyunca elektrik, falaka, Filistin askısı, taciz v.b ağır iĢkencelerden geçirildi. 

Hastanede iĢkence gördüğüne dair rapor aldı. Tüm bu iĢkenceler bir itirafçının ifadesine 

dayandırıldı. Üzerinde tek bir çakı dahi çıkmazken, aynı ifadeyle ömür boyu hapis cezasına 

çarptırıldı. Oysa o dönemde Ġstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde öğrenciydi. Henüz 

25 yaĢında ve cezaevine o yaralarıyla girdi. ĠĢkencede vücudunun çeĢitli eklemlerinin lif 

bezleri kopması nedeniyle baĢparmağını hiç kullanamamaktadır. Yıllar geçtikçe vücudunda 

çeĢitli hastalıkların oluĢmasının nedeni de o ağır iĢkencelerdir. Boyun ve bel fıtığının 

oluĢması askıda vücuduna fazlaca yüklenilmesindendir. 26 Eylül 2011 yılından itibaren 

yumurtalıklarındaki pelip kanserli kistlerle uğraĢmaktadır. 2011 yılında Samatya AraĢtırma 

Hastanesinde ameliyat oldu. Ameliyatla alınan kistlerin diĢi karakterli oluĢu henüz altı ay bile 

geçmeden yeniden üremesine yol açtı. Dört aydır ameliyat olmayı bekliyor. Ameliyat riskli, 

ameliyatı gecikiyor veya bilerek geciktiriliyor. Özellikle hastaneye gittiğinde ringlerde çeĢitli 

bulaĢıcı hastalıkları taĢıyan diğer adli tutuklularla ısrarla aynı bölüme konuluyor. Bunlara 

birde askerin, gardiyanın, çeĢitli hastane personeli ve doktorların yaklaĢımı da eklenince 

hastaneye gitmek tedavi bir iĢkence halini alıyor. ArkadaĢımız Dilek 1 ay içinde ameliyat 

olması gerekiyor. Doktorlar iyi hava, temiz hava, sağlıklı ve düzenli beslenme, stressiz bir 
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ortam önermektedirler. Bütün bunlardan kaynaklı olarak arkadaĢımızın özgürlüğüne 

kavuĢmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli iĢlemlerin baĢlatılmasını talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)    

 

*19.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Oruç, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Ali Ekber Oruç, 31.12.1992 tarihinde gözaltına alındı.  KardeĢim yargılanma 

sonucunda 36 yıla mahkûm edildi. KardeĢim Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kalıyordu. 

Kaslarla ilgili genetik rahatsızlığı vardı. Cezaevinde kaldığı sürelerde yeterince 

bakılmadığından dolayı rahatsızlığı gitgide arttı. Daha sonra Erzurum H Tipi cezaevine 

gönderildi ve yaklaĢık 15 senedir Erzurum H Tipi cezaevinde kalmaktadır. Erzurum da 

defalarca tedavi edilmeye çalıĢıldıysa da herhangi bir sonuç alınamadığından Ġstanbul Adi 

Tıp Kurumuna sevk edildi. Kendisine bakacak durumda olmadığından ve hastalıktan dolayı 

elleri ve ayakları titremekte, yürüyememekte ayaklarını atamamaktadır. Durumundan 

kaynaklı eline aldığı sıcak suyu taĢıyamadığı için üzerine sıcak su dökmüĢ ve vücudunda 

yanıklar oluĢmuĢ olduğundan hastaneye kaldırılmıĢtır ve Ģu anda Hastanede yatmaktadır. Bu 

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

 

*20.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saybe Noyan, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Erdal NOYAN, 5 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Böbreğinde taĢ bulunduğu için 

çok ağır sancılar yaĢamaktadır. Oğlumun Siirt‟te tedavisi yapılamamaktadır. Böbreğindeki 

taĢların lazer ile kırılması gerekmektedir. Oğlumun tam teĢĢekülü bir hastanede tedavi 

edilmesi için sizden hukuki destek talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Van'da 27 Temmuz 2012 tarihinde Vali Mithat Bey Mahallesi'nde özel harekat polislerinin 

yaptığı baskın sırasında bir evin içinde bulunan HPG militanı Hayati Ölmez yaĢamını 

yitirmiĢ, olayla ilgili Adil Pala, Harun Pala, Emrah Abi ve HPG militanı Mehmet Cin ise 

gözaltına alınarak tutuklanmıĢtı. 4 kiĢi hakkında Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt 

üyesi olmak" gerekçesi ile açılan davanın ilk duruĢması 12 ġubat'ta görüldü. 4 kiĢiden biri 

olan ve kalp hastası olan Emrah Abi raporlarına rağmen tahliye edilmedi. Daha önce Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde aldığı yüzde 50 iĢ göremez raporlarına rağmen mahkeme heyeti 

tarafından tahliye edilmeyen Abi, kapalı alanda kaldığı için sürekli kalbinde ĢiĢme yaĢandığı 

bu nedenle de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. (03.03.2013 / DĠHA) 

 

*06.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ömer Yalçın, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Seyitler Mahallesi Ozanlar Cad. bulunan 24 no‟lu hanede ikamet etmekteyim.  25. 02. 2013 

tarihinde sabah saat 05:30 sularında özel tim ile terörle mücadele ekipleri evimize baskın 

düzenlediler. Evimizi aradıktan sonra bahçede bulunan dükkânımızı aradılar. Orada ne 

olduğunu bilmediğimiz küçük bir torba aldılar. Ardından oğlum YaĢar Yalçın ile torunum 

Yusuf Yalçın‟ı gözaltına aldılar. Oğlum YaĢar Yalçın‟ın emniyetteki ifadesinden sonra, 

Diyarbakır ağır ceza mahkemesince tutuklandı. Torunum Yusuf Yalçın ise serbest bırakıldı. 

Ancak bir gün sonra tekrar torunum polisler tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Benim 

torunum Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde yatmaktadır. Kendisi, sara hastası olduğu için 

sürekli nöbet geçirmektedir. Cezaevi koĢullarında yaĢamını idame etmesi mümkün 

görünmemektedir. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Batman ġubesi) 

 

*06.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yüksel Aslan Acar, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Sadık ASLAN, Burdur E tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 

05.03.2013 tarihli açık görüĢte yaptığımız görüĢmede cezaevi ile ilgili sorunlarını tarafımıza 

iletti. KardeĢim bir koğuĢta 17 kiĢi kaldığını; aralarında astım hastalığı, akciğer yetmezliği 

olan ağır hastalarla beraber aynı ortamda kaldıklarını ve koĢulların kendi sağlıklarını da 

ciddi anlamda etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca banyo yapılmaları için sadece bir saatin 

ayarlandığını suyun ise banyo yapmaya yeterli ısıda olmadığını belirtmektedir. Açık 
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görüĢlerde biz görüĢçüler ile hükümlü-tutukluları yan yana oturtmaktadırlar ancak karĢılıklı 

oturmamız gardiyanlarca engellenmektedir. Açıkçası bunun mantığının da ne olduğunu 

anlamıĢ değiliz. Cezaevi içindeki bu baskıcı uygulama maalesef cezaevi dıĢında da devam 

etmektedir. Nitekim cezaevinden çıktıktan sonra sivil polislerce her defasında yolumuz 

kesilmekte ve sorgulanmaya baĢlamaktayız. Zira polisler bize kiminle görüĢtünüz ne 

konuĢtunuz, niçin buraya geldiniz Ģeklinde hayatın olağan akıĢına uymayan sorular sorarak 

bizim görüĢlere gelmemiz ve tutuklu-hükümlü akrabalarımıza destek vermemiz 

engellenmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*06.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ercan Yılmaz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kuzenim olan Serhat Arslan, 2007 yılında uyuĢturucu dosyası ile ilgili yapılan yargılama 

sonucunda 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Ġstanbul BayrampaĢa, Mamak ve Silivri 

Cezaevlerinde kaldıktan sonra yaklaĢık 7 aydır Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine 

gönderildi. Kuzenim cezaevinde girmeden öncede ruhsal yönden sağlık sorunları 

bulunmaktaydı. Ancak cezaevi koĢulları, kuzenimin ruhsal ve psikolojik durumunun daha da 

kötüleĢmesine neden oldu. 3 ay önce kuzenim Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine 

gönderildi. Kuzenim ile ilgili etkin bir tedavi gerçekleĢtirilmedi. Kuzenim 6 aya yakın bir 

süredir cezaevinde tek bir hücrede tutulmaktadır. Psikolojik durumu çok kötü olduğu için 86 

kilodan 46 kiloya düĢmüĢtür. Ailesi kendisiyle cezaevinde görüĢmeye gittiği zaman, ailesi ile 

dahi konuĢmuyor ve tepkisiz bir Ģekilde boĢ gözlerle etrafa bakıyor. Kuzenimin cezaevinde 

yaĢamıĢ olduğu sağlık problemleri ve hücrede 6 aya yakın bir zamandır tutulmuĢ olması 

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

 

*13.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasip Tamir, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Ahmet Tamir, 1993 yılında tutuklandı. Yapılan yargılaması sonucunda Müebbet hapis 

cezası verildi.1996 yılında Diyarbakır E Tipi Cezaevinde çıkan yangında beli ve vücudunun 

birçok yeri yangında yanmıĢtı. Tedavi edilmeden Gaziantep Cezaevine nakli yapıldı. Antep 

Cezaevinde 7 yıl kaldıktan sonra Cezaevinde boğaz kısmında damar tıkanıklığı oluĢtu. Oğlum 

Elazığ Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktor ameliyat için bizden 2 milyar para istedi. 

Paramız olmadığı için ameliyatı yapılmadan tekrar Bingöl Cezaevine gönderildi. Bize haber 

verilmeden oğlum Ģuan Karaman Cezaevine sevk edilmiĢ. Oğlumun sağlık durumundan 

endiĢeliyim. Maddi durumumuz iyi olmadığı için gidip görüĢemiyorum. Annesi de ağır hasta 

olduğu için oğlumuzu görme imkânımız kalmamıĢ durumda.  Bu nedenle oğlumun Diyarbakır 

veya Diyarbakır iline yakın herhangi bir cezaevine naklini talep ediyorum ve derneğinizden 

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

 

*18.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran H. Hasip Ġnci, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım 

olan Rojda ĠNCĠ, 2011 yılı 11. ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve tutukluluk 

halinden dolayı Ağrı Ceza Ġnfaz Kurumuna gönderildi. Buradan Erzurum E Tipi Kapalı Ġnfaz 

Kurumuna oradan sırasıyla Giresun E Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumuna, Sincan Ceza Ġnfaz 

Kurumuna, KırĢehir Ceza Ġnfaz Kurumuna, GümüĢhane Ceza Ġnfaz Kurumuna ve en 

nihayetinde de Oltu T Tipi Ceza Ġnfaz Kurumuna nakil baĢlığı adı altında sürgün edildi. 

Bir yıl içersinde kızımın bu kadar fazla cezaevi değiĢtirmesi hem kızımda hem de bizlerde 

derin üzüntü yaratmıĢtır. Biz halen kızımın cezaevinde olmasını bile kabullenemezken böylesi 

sürekli yer değiĢikliği psikolojimizi daha da bozmaktadır. Bu durum bizler için büyük bir 

hukuksuzluğun göstergesidir. Kızımın yukarıda da belirttiğim üzere yargılaması devam 

etmekte ve duruĢma günleri yaklaĢtığında bulunduğu cezaevindeki gardiyanlar tarafından 

baskı uygulanmaktadır. Kızımın halen mahkemece suçlu görülmemiĢ ve her beraat kararı 

çıkabilir. Ancak kızım halen yargılandığı kanunlarca masum olmasına rağmen masumiyet 

karinesi yok sayılmakta ve adeta suçluymuĢ gibi iĢlem görmektedir. Kızımın kalp rahatsızlığı 

bulunmakta ve kapakçıklarında raporlar ile de sabit olduğu üzere sorunu bulunmaktadır. 

Ayrıca kızım sara hastasıdır. Bu hastalığından dolayı da zaman zaman bayılmaktadır. Ancak 
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sürekli yer değiĢikliği ve gördüğü baskıdan dolayı bayılma nöbetleri sıklaĢmıĢtır. Bu konuda 

hukuki desteğinizi bekliyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*19.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halise Dorudemir, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Mahfuz Dorudemir, 1993-1994 yılında polisler tarafından gözaltına alındı. 23 

gün boyunca iĢkence gördü ve 1996 yılında tutuklandı. Örgüt üyeliğinden 36 yıl ceza aldı. 18 

yıldır cezaevinde kalmaktadır. Ciddi sağlık problemleri bulunmaktadır. Bu problemleri 

cezaevi yönetimine bildirmesine rağmen gereken hassasiyeti göstermemektedirler. Adli tıp 

raporları ciddi muayeneler, gereken tetkikler çekilmeden veriliyor. Daha önceki raporların 

fotokopilerini size getirmiĢtim. Oğlumun sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve gittikçe daha 

da kötüleĢmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*20.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Yüce, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam olan Heybet YÜCE, 2011 yılının Kasım ayında Diyarbakır‟da tutuklandı. Diyarbakır 

Cezaevinde kaldıktan kısa bir sure sonra babamı Urfa Cezaevine naklettiler. Urfa 

Cezaevinden sonra da Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde gönderildi. ġuan halen Bolu T Tipi 

Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Ancak babamın Diyarbakır 6. Ağır Ceza 

Mahkemesinde devam eden davası nedeni ile babam Diyarbakır‟a getirildi ve Ģuan da D tipi 

Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Babamın kalp kapakçıklarında problem vardır ve bu 

sorun nedeni ile babam birkaç defa anjiyo olmuĢtur. Babam Diyarbakır D Tipi Kapalı 

Cezaevinde iken sağlık sorunları yaĢamıĢ ve Diyarbakır Eğitim AraĢtırma Hastanesine sevk 

edilmiĢtir. Ancak hastane tarafından tutuklu ve hükümlüler için mahkûm koğuĢu olmadığı 

gerekçesiyle tedavisi yapılmadan Diyarbakır D Tipi Cezaevine geri gönderildi. Babamın 

tedavisinin yapılması ve sağlık sorunlarının giderilmesi amacıyla bir an önce Hastaneye sevki 

ile birlikte gerekli iĢlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*22.04.2013 tarihinde Siirt E tipi Kapalı cezaevinde bulunan hasta mahpus Avni Uçar 

ile yapılan görüĢmede Ģu beyanlarda bulunmuĢtur: “1992 yılında tutuklandım. 

Diyarbakır, Çankırı, Sincan F-2; Siirt E tipi, ġakran T3, Siirt E tipi kapalı cezaevlerinde 

kaldım. 2004 yılında her iki böbreğimde “ iyi huylu” denilen bir lezyon tespit edildi. 2006 

yılında da sağ böbreğimin kanser olduğu söylendi. Ameliyat oldum. 2011 yılında da yapılan 

muayene sonucu mesanemin de kanser olduğu söylendi. Ameliyatla tümör alındı. 2012 yılında 

da diğer böbreğiminde kanser olabileceği söylendi. Tedavimin düzenli yapılabilmesi için 3. 

defa cumhurbaĢkanlığa af telabinde bulundum. Ancak red edildi. En son Dicle Üniversitesi 

sağlık heyetinde “ 2 kanser yaĢamıĢ hastanın böbreğindeki lezyonlar yükselebilir hastalığı 

süreklidir” denildi. Buna rağmen tahliye edilmedim.  En son “ ceza erteleme yasasından 

yaralanmak için baĢvuruda bulundum, henüz bir cevap alamadım. 21 yıldır cezaevindeyim. 

Ciddi sağlık sorunları yaĢamaktayım. Cezaevi koĢulları uygun değildir. Bu nedenle gerekli 

tedavilerimi yapabilmem ve tahliye olabilmem için Ģubenizden destek talebinde 

bulunuyorum” (ĠHD Siirt ġubesi) 

  

*27.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hatun Eser, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Murat Eser, Ģu anda GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlumla ancak 

telefonla görüĢebiliyorum. Hastalığımdan kaynaklı uzun yolculuk yapamıyorum. Hastalığımla 

ilgili raporumda bulunmaktadır. Oğlumun yanına gidemediğim için onun Diyarbakır, Batman 

veya Mardin ilinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Bu konuda sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Hakkari‟nin Yüksekova Ġlçesi Güngür Mahallesi'nde ikamet eden 12 nüfuslu bir ailenin 

çocuğu olan Seyran Demir, 7 yıl önce lenf hastalığına yakalandı. Tedavi olamadığı için 

hastalığı ilik kanserine dönüĢtü. Ankara'da tedavi altına alınan ancak 13 ġubat 2013 tarihinde 
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Yüksekova'da "KCK" adı altında yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Demir‟in,  

MuĢ E Tipi Cezaevi'nde 56 kilodan 30 kiloya düĢtüğü öğrenildi. Kızının 7 yıldır ilik kanseri 

ve kemik erimesi tedavisi gördüğünü söyleyen baba Nadir Demir, "Kızımı tedavi etmeye 

çalıĢıyoruz. Yıllardır süren tedavi olumlu sonuçlar vermeye baĢlamıĢtı. Tedavi devam etmesi 

halinde düzelme ihtimali olacaktı. Ancak cezaevine girmesiyle tedavisi yarım kaldı. 

Cezaevinde doktora götürülen kızıma 'bir Ģeyin yok' demiĢler. Kızımın mevcut hastalıkları ile 

ilgili Ankara ve Van'dan raporlar var. Bu raporları savcılığa sunduk; ancak bir sonuç 

alamadık. Kızım 30 kiloya kadar düĢmüĢ" diye konuĢtu. (23.03.2013 / DĠHA) 

 

*ġırnak'tan Batman'a gittiği sırada 13 Ağustos 2005 tarihinde yolda gözaltına alınan 79 

yaĢındaki Elfo Ürper'e gözaltına alındıktan sonra "Örgüte üye olmak" suçlamasından 6 yıl 3 

ay ve "Örgüt adına patlayıcı madde nakletmek" suçlamasından da 12 yıl 6 ay hapis cezası 

verildi. ĠlerlemiĢ yaĢına rağmen, tahliye edilmesi için 7 yıl daha cezaevinde kalması gereken 

Ürper, tansiyon ve romatizma hastası olduğu için bacaklarının uyuĢtuğundan yakınıyor. 

Ayrıca nefes darlığı problemi de yaĢayan Ürper, geçen sene elinden ameliyat olduğu için 

çamaĢırlarını dahi kendi baĢına yıkayamıyor. Cezaevi koĢulları, yaĢadığı sağlık problemleri 

Elfo Ana'nın kaldıramayacağı kadar ağır. (30.03.2013 / DĠHA) 

 

*ĠHD Siirt ġubesi avukatlarının cezaevinde mahpuslarla yaptığı görüĢme esnasında, kadın 

mahpuslar Ģu beyanlarda bulundu: “Revire çıkma konusunda sıkıntılar yaĢamaktayız, 

hastanelere getirilip doktor ameliyatta denilerek geri getiriliyoruz, Diyarbakır‟a getirilen bir 

arkadaĢımız muayene edilmeden geri getirilmiĢ, anlayacağınız sağlık yönünde ciddi sıkıntılar 

yaĢıyoruz” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*03.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Aysel Çerçel Yalçin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Yılmaz Çerçel, Manisa E Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda hükümlü olarak 

kalmaktadır. Kendisi 17.03.1993 yılında yakalandı ve ömür boyu hapse mahkûm edildi. 

Kendisi o tarihten beridir farklı illerdeki cezaevlerinde kaldı. Kendisi ġizofreni hastası olup 

Ġstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‟nin ve Ġstanbul Adli Tıp Kurumu 

BaĢkanlığı 4. Ġhtisas Kurulunun4052karar nolu raporu neticesinde cezaevinde kalamayacağı 

düĢüncesiyle 01.10.2004 tarihinde infazının ertelenmesine ve tahliyesine karar verilmiĢti. 

Ancak 2006 yılında iyileĢmemiĢ olmasına rağmen tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

2008 yılından 2012 yılına kadar Ġstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kaldı. Ancak 

Ģuanda Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinde revirde kalmaktadır. Ağabeyim kronik ġizofreni 

hastası olup ayrıca sol elini kullanamamaktadır. Kendisinin bakıma ihtiyacı olup cezasının 

ertelenerek tahliyesine karar verilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle sizden hukuki yardım talep 

etmekteyiz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*06.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ferda Aytek Toz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Selahattin Aytek, Nisan 2008 itibariyle Diyarbakır ve MuĢ Cezaevinde 2 yıl 

kadar bir süre kaldı. Halen Bulunduğu MuĢ cezaevinde birçok rahatsızlık yaĢamaktadır. 

Boyun ve bel fıtığından kaynaklı sinir sıkıĢması sonucu yanlıĢ ve yetersiz tedaviden dolayı 

durumu kötüleĢince Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkikler 

sonrası sağ ayakta felç olma teĢhisi konuldu ve fizik tedavisi yapılması uygun görüldü. 

Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma hastanesinde mahkûm koğuĢu olmadığından dolayı Elazığ 

Eğitim ve AraĢtırma hastanesine gönderildi. Orada da felç olma teĢhisi konulduğu halde fizik 

tedaviye gerek yok diyerek tekrardan Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi. Diyarbakır 

AraĢtırma Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanının seyahati sakıncalıdır dediği halde Elazığ‟a 

gönderildi. Bu anlamda ağabeyimin hasta tutsaklar listesine alınmasını ve bu konuda hukuki 

destek sağlanılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 ġubat 2011 tarihindeki bir yürüyüĢte yaĢanan patlamada 

Engin AktaĢ'ın her iki eli bilekten kopmuĢ ve patlamayla bağlantılı olarak tutuklanmıĢtı. 
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AktaĢ'a "Kamu düzenini bozmak", "Kasten adam öldürmek", "Patlayıcı madde bulundurmak" 

ve "Örgüt üyesi olmak" suçlamalarıyla ağırlılaĢtırılmıĢ müebbet cezası verilmiĢti. Verilen 28 

yıl ceza 20 Temmuz 2012 tarihinde Yargıtay tarafından onaylanmıĢtı. AktaĢ'a Erzurum Ġli 

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

BaĢhekimliği tarafından tek baĢına ihtiyaçlarını giderilemeyeceğine dair rapor verildi. "Temel 

ihtiyaçlarını karĢılayamaz" doktor raporuna rağmen AktaĢ‟ın, bir hücrede tek baĢına tutulduğu 

öğrenildi. (11.04.2013 / DĠHA) 

 

*18.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saime Çiçek, Ģu beyanlarda bulundu: 

“04.02.2013 tarihinde eĢim olan Mehmet Murat Çiçek gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı 

mahkemece tutuklandı. Dört yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. EĢime 2005 yılından beri 

Hepatit B teĢhisi konuldu. Ancak eĢimin rahatsızlığı gerekli tedaviler yapılmadığı için ilerledi. 

Doktorlar perhiz verdiler ancak Ģuanda cezaevinde olduğu için perhiz yapamıyor ve tedavisi 

yapılmadığından dolayı hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Cezaevi idaresiyle görüĢtüğü halde 

herhangi bir sonuç alamadığını söyledi. EĢimin hastalığından dolayı hayatından endiĢe 

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

 

*03.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanife Akpolat, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum Mehmet AKPOLAT iĢlemiĢ olduğu iddia edilen bir suçtan yargılandığı mahkemece 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına çarptırıldı. YaklaĢık 17 yıldır cezaevinde kalan oğlum 

Ģuana kadar Türkiye‟nin değiĢik cezaevlerinde kaldı. Cezaevlerinde kaldığı süre zarfında 

değiĢik hastalıklara yakalandı. Oğlumda en son  “SERVĠKAL DĠKOPATĠ” hastalığı tanısı 

konulmuĢtur. YakalanmıĢ olduğu “SERVĠKAL DĠKOPATĠ” hastalığı nedeni ile üniversite 

hastanelerinin olduğu bir yerde kalması heyetçe verilmiĢ olan ve ekte sunulmuĢ olan 

rapordan da anlaĢılmaktadır. Oğlum Ģuanda Rize Kalkandere kapalı cezaevinde kalmaktadır. 

Kalkandere cezaevinde olan oğlumu maddi ve sağlık sorunları nedeni ile ziyaret 

edememekteyiz. Ben “HĠPERTANSĠYON + VERTĠGO” hastalığım mevcuttur. Uzun yolda 

tansiyonum yükselmekte ve baĢım dönmektedir. Bu nedenle çok zorlanarak 6-7 ayda bir 

oğlumu ziyarete gidebilmekteyim. EĢim yine aynı Ģekilde kalp rahatsızlığı mevcuttur. Mart 

2013‟ de BY-PASS ameliyatı oldu ve uzun yolla çıkması doktorlarca yasaklandı.  Gerek sağlık 

sorunlarından dolayı seyahat edemeyiĢimiz gerekse de maddi imkânsızlıklar yüzünden 

oğlumun görüĢlerine giderken zorlanmaktayız. Ayrıca oğlumun yakalanmıĢ olduğu hastalık 

nedeni ile üniversite hastanesinin bulunduğu bir yerde bulundurulması onun tedavisi 

açısından zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır D Tipi Kapalı 

Cezaevine naklinin yapılmasını bu mümkün değilse Batman, ġanlıurfa, Mardin gibi 

cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Tüm bunlardan dolayı oğlumun 

öncelikle Diyarbakır, Batman, Mardin ġanlıurfa cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını 

istiyorum. Ayrıca nakil masraflarını da karĢılamaya hazırım.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Besra Bayın, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Aziz Bayın, Ģuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum daha 

önce cezaevinde intihara teĢebbüs etmiĢti. Psikolojisi bozuk olup, sürekli hastaneye götürülüp 

ilaç tedavisi yapılmaktadır. Ancak cezaevinde tedavisi mümkün değildir. Daha önce Elazığ‟a 

hastaneye gönderildi ancak siyasi mahkûm olması nedeniyle doktorlar rapor vermedi. Ayrıca 

fıtık ameliyatı olması gerekiyor.  Yapılan yargılama sonucu 12 yıl ceza verildi. Daha önce de 

size baĢvuruda bulundum. Oğlumun yaĢadığı sağlık sorunları nedeni ile tahliyesini talep 

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

 

*16.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahmut Demirhan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Cezaevi kampusun de 

yeni dönemde diĢ hastanesi açılmıĢtır. Bu hastane acil ihtiyaçlarımızdandır. Aylardır 

yapmamız gereken tedaviler için bu hastaneyi bekliyorduk. Fakat henüz bu tedavilerimizi 

yapmıĢ değiliz. Nedeni ise muayene ve tedavi sırasında kelepçeli tedavinin dayatılmasıdır. 
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Bizler kelepçeli tedaviyi hukuki ve insani bulmuyoruz. Kelepçeli muayene dayatıldığı 

müddetçe bu tedavilerde aksayacaktır. Var olan bu sorunumuza sizlerden gereken ilgi ve 

alakayı bekliyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)     

 

 *20.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan AlkıĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

arkadaĢımız Abdulsamet Çelik adına sizinle yazıĢmaktayım. ArkadaĢımız yaklaĢık 20 yıldır 

cezaevinde ve 5 yıldır esaret koĢullarında kan kanseri ile mücadele etmektedir. Bu 

hastalığından dolayı daha önce 15 günde bir, birkaç ünite kan almak durumundaydı. Ancak 

hastalığı çok ilerlediği için son dönemde haftada bir kan almak zorundadır. BeĢ yıl boyunca 

yapılan kan nakli ve kullandığı ağır ilaçlar iç organlarında büyük tahribatlar oluĢmuĢtur. 

Birkaç defa dalağı ĢiĢmiĢ ve bundan dolayı ıĢın tedavisi uygulanmıĢtır. Ancak gördüğü ıĢın 

tedavisi de her seferinde kan değerlerini ölüm sınırına düĢürmüĢtür. Kan değerlerinin tekrar 

yükseltilmesi amacıyla yoğun bir ilaç tedavisi uygulanmıĢtır. Ancak gördüğü ıĢın tedavisi de 

her seferinde kan değerlerini ölüm sınırına düĢürmüĢtür. Kullandığı bu ilaçlar karaciğer 

baĢta olmak üzere böbrek ve diğer organlarında çok ciddi tahribatlara neden olmuĢtur. 

Doktorlar son olarak kemoterapi görmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Fakat iç organları iflas 

noktasına geldiği için kemoterapi gibi çok ağır bir uygulamayı kaldırabileceğine kuĢku ile 

bakılmaktadır. Kadı ki kemoterapiye cevap verse bile sonucu değiĢmeyecektir. Ġlik nakli için 

6/6 doku uyumu aranmaktadır. Ne yazık ki bugüne kadar uygun bir donür bulunmamıĢtır. 

Ancak ailesinin yaptığı araĢtırmaya göre, Antalya Medikal Park Özel Hastanesi kök hücre 

nakil birimi 6/4 oranında doku uyumu bulunan kardeĢlerinden de ilik nakli operasyonu 

yapabileceklerini; bunun için kendisini bizzat hastanelerinde muayene etmeleri ve orada 

gerekli tetkiklerin yapılmasının zorunluluk olduğunu beyan etmiĢlerdir. Bu arkadaĢımız için 

son bir Ģans demektir. Doktorlarda bu Ģansın biran önce kullanılması, değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir. Bu Ģansın yitirilmemesi için arkadaĢımızın tahliye edilmesi gerektiğini 

düĢünüyorum. Bu konuda gerekli hukuki desteğin baĢlatılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)     

 

*20.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Feyzi AktaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Bildiğiniz gibi cezaevlerindeki sorunlar yığınla, ama bir husus var ki her Ģeyden daha 

aciliyet arz ediyor; o da cezaevlerinde bulunan hasta, sağlık durumları, hayati-kritik noktada 

olan ve doktorların “cezaevlerinde tek baĢına hayatını sürdüremez” tarzında raporları 

olmasına rağmen bırakılmayan arkadaĢların durumudur. Bu durumda olan 

arkadaĢlarımızdan biri de Samet Çelik arkadaĢımızdır. Sağlık durumuna iliĢkin genel manada 

siz haberdarsınız ve zaten durumuna iliĢkin haberler sık sık gazetelere yansımaktadır. Samet 

Çelik, arkadaĢımız M.D. S denilen en tehlikeli Kan Kanseri hastasıdır. Yıllardır bu hastalık 

ile baĢ etmektedir. Fakat durum öyle bariz ve öyle açıktır ki, kesinlikle dıĢarıda tedavi 

edilmesi gerekmektedir. En son yapılan tahlillerde kendisine “hastalığının yeni bir nitelik 

kazandığı, Akut hale geldiği” söylendi. Yani Akut Lösemi, Ģuanda bu arkadaĢımız hemen 

hemen her gün hastaneye giderek kendisine ünitelerce kan verilmektedir. Her gün böyle 

cezaevi koĢullarında gidiĢ-geliĢ bile mesele olup, hastalığı üzerinde olumsuz etkilerde 

bulunmaktadır. Dalağı da kan topladığından ĢiĢmekte ve onun da, yani dalağının da alınması 

gerektiği dillendirilmektedir. ArkadaĢımızın cezaevi koĢullarında tedavi olma, iyileĢme 

koĢulları kesinlik yoktur, fakat bu hususta Adli Tıp Ģimdiye dek herhangi bir rapor 

vermediğinden bırakılmamaktadır. ArkadaĢımızın durumu gün geçtikçe daha da 

kötüleĢmektedir. Bu hususta yapılacak etkili giriĢim ve çalıĢma- çabalarla ne kadar erken 

olursa arkadaĢımızın tedavisi dıĢarıda devam etmesine yol açacaktır. ArkadaĢımızın acilen 

serbest bırakılması ve tedavisine dıĢarıda devam etmesi için sizden gerekli koĢulların 

oluĢturulmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*20.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fedli Temizyüz, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

arkadaĢımız Abdulsamet Çelik adına sizinle yazıĢmaktayım. ArkadaĢımız yaklaĢık 20 yıldır 

cezaevinde ve 5 yıldır esaret koĢullarında kan kanseri ile mücadele etmektedir. Bu 
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hastalığından dolayı daha önce 15 günde bir, birkaç ünite kan almak durumundaydı. Ancak 

hastalığı çok ilerlediği için son dönemde haftada bir kan almak zorundadır. BeĢ yıl boyunca 

yapılan kan nakli ve kullandığı ağır ilaçlar iç organlarında büyük tahribatlar oluĢmuĢtur. 

Birkaç defa dalağı ĢiĢmiĢ ve bundan dolayı ıĢın tedavisi uygulanmıĢtır. Ancak gördüğü ıĢın 

tedavisi de her seferinde kan değerlerini ölüm sınırına düĢürmüĢtür. Kan değerlerinin tekrar 

yükseltilmesi amacıyla yoğun bir ilaç tedavisi uygulanmıĢtır. Ancak gördüğü ıĢın tedavisi de 

her seferinde kan değerlerini ölüm sınırına düĢürmüĢtür. Kullandığı bu ilaçlar karaciğer 

baĢta olmak üzere böbrek ve diğer organlarında çok ciddi tahribatlara neden olmuĢtur. 

Doktorlar son olarak kemoterapi görmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Fakat iç organları iflas 

noktasına geldiği için kemoterapi gibi çok ağır bir uygulamayı kaldırabileceğine kuĢku ile 

bakılmaktadır. Kadı ki kemoterapiye cevap verse bile sonucu değiĢmeyecektir. Ġlik nakli için 

6/6 doku uyumu aranmaktadır. Ne yazık ki bugüne kadar uygun bir donür bulunmamıĢtır. 

Ancak ailesinin yaptığı araĢtırmaya göre, Antalya Medikal Park Özel Hastanesi kök hücre 

nakil birimi 6/4 oranında doku uyumu bulunan kardeĢlerinden de ilik nakli operasyonu 

yapabileceklerini; bunun için kendisini bizzat hastanelerinde muayene etmeleri ve orada 

gerekli tetkiklerin yapılmasının zorunluluk olduğunu beyan etmiĢlerdir. Bu arkadaĢımız için 

son bir Ģans demektir. Doktorlarda bu Ģansın biran önce kullanılması, değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir. Bu Ģansın yitirilmemesi için arkadaĢımızın tahliye edilmesi gerektiğini 

düĢünüyorum. Bu konuda gerekli hukuki desteğin baĢlatılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)     
   

* Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Ramazan Özalp isimli hasta mahpusun, 3 yıldır 

beyninin tümörlü olması ve hastalığı ile ilgili raporlu olmasına rağmen tahliye edilmediği 

öğrenildi. Özalp'ın kardeĢi RewĢen Kök, durumunda bir değiĢiklik olmadığını belirterek, 

ağabeyinin felçli bir Ģekilde yaĢamını sürdürdüğünü söyledi. Özalp'ın raporunda "Hastalık 

süreklidir. Sakatlık bırakmıĢtır. Kocama hali niteliğindedir. Takip ve tedavi gerekmektedir" 

ibarelerinin yer aldığı öğrenildi. (25.05.2013 / DĠHA) 

 

*28.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Süleyman Hemedo, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Bulunduğumuz cezaevinde ağır hasta olan arkadaĢlarımız bulunmaktadır. Durumu en çok 

acil olan arkadaĢlardan A.Samet Çelik ve Hasan AlkıĢ arkadaĢlarımızdır. Bu 

arkadaĢlarımızın durumları ile ilgili hem basında hem de çeĢitli kurumların açıklamalarıyla 

da gündeme gelmiĢti. Son zamanlarda bu iki arkadaĢın sağlık durumları oldukça kötü bir hal 

almıĢtır. Bu iki arkadaĢımız cezaevinde gerekli tedavileri tam olarak yapılamadığı için 

cezaevi dıĢında ve sağlıklı bir ortamda tedavileri yapılması gerekmektedir. Eğer acil olarak 

devreye girilmezse her Ģey için geç olabilir. Bu konuda sizlerin de kurum olarak üstünüze 

düĢen görevi yerine getirmenizi talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)        

 

*28.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Görgin Oktar, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

yaklaĢık olarak 19 yıldır cezaevinde bulunmaktayım. Son yıllarda hastalıktan kaynaklı 

akciğerimin yarısı alındı, kalan yarısında da sorun var, hasarlıdır, yani bu durumda beni ne 

kadar yaĢatır bilemiyorum. Sürekli kalıcı, kronik ve ölümcül hastalık nedeniyle üç defa adli 

tıp kurumuna götürüldüm. En son 3 Nisan 2013 ve hemen ardından 22 Nisan 2013 

tarihlerinde götürüldüm ve halen raporlar gelmedi. Adli tıp kurumunda ne kadar bekletilir 

bilemem, benzer bekletme olayları çokça yaĢandığı herkesçe bilinmektedir. Durumumla ilgili 

ne öğrenmek istiyorsanız ailem üzerinden size ulaĢtırırım. En son, hastalarla ilgili kanun 

kapsamında baĢvuruda bulundum, kalan cezanın infazının durdurulmasına iliĢkin, hala bir 

cevap alamadı. Bu durumda neler yapabileceğimi bilemiyorum. Dolayısıyla hasta tutsakların 

kendi hallerine bırakılmıĢ olması beni ve benim gibi olan arkadaĢlarımı üzüyor, zaten peĢ 

peĢe tabutlar çıkarılıyor zindanlardan, acaba geç olmadan bir Ģeyler yapılamaz mı? Bu 

durumda daha fazla bir Ģey belirtmek istemem, bu konuda duyarlı olmanızı isterim.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)     
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*29.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Salih KaradaĢ, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Amcam oğlu olan Musa KaradaĢ, 2006 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. 

Cezaevi sürecinde rahatsızlandı ve düzenli olarak tedavisi yapılamadı. 1 yıl kaldığı Adana E 

Tipi Kapalı Cezaevinden tedavi için gönderildiği Midyat cezaevinde de sağlıklı ve uygun 

yapılmadığından dolayı durumu daha da kötüleĢmeye baĢladı. ġuanda Adana Çukurova Dr. 

AĢkım Tüfekçi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde eli kelepçeli Ģekilde yatmaktadır. 

Hastanenin düzenlediği rapora göre; cezaevinde kalması uygun olmamakla beraber kendine 

bakacak durumda değil diye rapor verildi. Amcam oğlunun tahliye edilmesi için sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Mardin'in Mazıdağı ilçesinde "Örgüte silah sağlamak" iddiasıyla 12 Mart 2009 tarihinde 

tutuklanan Ramazan Dölek (75) ilerlemiĢ yaĢına ve hasta olmasına rağmen tahliye edilmiyor. 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Dölek, durumuna iliĢkin ailesine yazdığı mektupta 

arkadaĢlarının yardımıyla temel ihtiyaçlarını karĢıladığını aktardı. Dölek, yüksek tansiyon, 

kalp yetmezliğinin yanı sıra bel fıtığı, mide rahatsızlığı, her iki kol ve bacaklarının yarı felç 

olduğunu belirtti.  

Dölek, mektupta tahliye edilmemesinin nedenini Ģu cümlelerle açıkladı: "75 yaĢında olmama 

rağmen nüfus cüzdanımda 15 yaĢ küçük yazıldığım için 60 yaĢında kabul ediliyorum. Bundan 

dolayı tahliye etmiyorlar. Kemik testi için yaptığım tüm baĢvurular sonuçsuz kalıyor." 

Konuya iliĢkin Adalet Bakanlığı'na baĢvuruda bulunduğunu kaydeden Dölek, "3 ve 4. yargı 

paketleri kapsamında yapılan değiĢiklikler göz önünde bulundurularak ceza indirimi ve 

tahliye taleplerim reddedilmiĢtir. Yapılan yargı değiĢiklerinden yararlanmam için acilen 

kemik testinin yapılması gerekiyor" diye belirtti.  

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Dölek hakkında Yargıtay 9. Dairesi'nin ceza indirimi 

uygulanması talebine rağmen 15 yıl hapis cezası vermiĢti. (01.06.2013/DĠHA) 

 

*PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla Kürt sorununda tıkanan sürecin önünü açmak için 

2009 tarihinde Mexmur ve Kandil'de oluĢturulan 17 kiĢilik "BarıĢ ve Demokratik Çözüm 

Grubu" Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriĢ yapmıĢtı. BarıĢ ve Demokratik Çözüm 

Grubu üyeleri hakkında açılan davada, 17 kiĢiden 10'u tutuklanmıĢtı. Tutuklananlar arasında 

bulunan ve Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürülen Hüseyin Ġpek, tutuklu bulunduğu 

sırada yüksek tansiyon rahatsızlığından dolayı yüz felci geçirmiĢti. Yüksek tansiyon ve bel 

fıtığı için Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ġpek'e herhangi bir müdahale yapılmamıĢtı. 

17 Haziran 2010 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Ġpek, ailesine gönderdiği mektupta 

Ģunları kaydetti: "Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2'nci defa yüz felci geçirdim. 2'nci kez 

yüz felci geçirdikten sonra cezaevi revirine çıkarıldım. Ama herhangi bir muayene 

yapılmadan koğuĢa geri gönderildim. Tedavi edilmezsem yüksek tansiyondan kaynaklı 

bedeninim bütününün felç veya beyin kanaması geçirme riski var." 

Cezaevlerinde tutuklu bulunan hasta tutsakların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini 

ifade eden Ġpek, "Bununla ilgili acilen yasa düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi takdirde her 

gün ölümler yaĢanabilir. YaĢanacak ölümlerin tek sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu 

herkes bilmelidir" diye belirtti. (01.06.2013/DĠHA) 
 

*Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Mehmet Emin Akdağ isimli tutsak, yüzde 80 

felçli olup tekerlekli sandalyede yaĢamını sürdürmeye çalıĢmasına rağmen yararlandırılması 

gereken 3. Yargı Paketi'nden yararlandırılmıyor. Akdağ'ın ilçe cezaevi talebi ise cezası bir 

yılın altında olmaması nedeniyle kabul edilmiyor. (03.06.2013/DĠHA) 
 

*04.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remzi Mutlu, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Mehmet Mutlu, yaklaĢık 17 yıldır cezaevinde bulunuyor. Bu süre içinde birçok cezaevi 

değiĢtirdi. Sağlık sorunlarından ötürü birçok kez tedavi gördü. Cezaevi yönetimi çoğu kere 

oğlumun akli dengesinin yerinde olmadığını söylemiĢtir. Oğlum en son Midyat M Tipi Kapalı 

Cezaevine nakledilmiĢtir. Ancak oğlumun akli dengesi yerinde olmadığından koğuĢ 
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arkadaĢları ile uyum problemleri yaĢamakta ve istenmeyen kiĢi olarak ilan edilmiĢtir. Bu 

yüzden oğlum Mehmet 8 yıldır tek hücrede kalmaktadır. Oğlumun sağlık sorunları nedeniyle 

yaklaĢık 2 yıl önce Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiĢtir. ġuan tedavisi 

devam etmektedir. Oğlum daha öncede Ġstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiĢ, burada 

psikoz-Ģizofreni teĢhisi konulmuĢtur. Oğlumun hastalığı cezaevinde yatmasına engeldir. Bana 

bu konuda yardımcı olmanızı ve her tür giriĢimlerde bulunulmasını istiyorum.”   (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)      

 

*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 13 Eylül 2012 tarihinde "KCK" adı altında gerçekleĢtirilen 

operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Karlıova Belediye BaĢkan Vekili Selim 

Yıldırım'ın durumu hasta tutsakların yaĢadıkları ve maruz bırakıldığı örneklerden sadece bir 

tanesi. Daha önce 9 yıl cezaevinde kalan Yıldırım, kalp, diyabet, bilateral lamber (ayak damar 

tıkanıklığı) hastası. 22 Haziran 2002 tarihinde Van Yüksek Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde 

Koroner Bypass operasyonu (tekli Lima-Lad Bypass) geçiren Yıldırım'ın durumuna iliĢkin 

Van Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nin 2002 yılında hazırladığı raporda, 

"Hastanın her iki alt ekstremitesinde Aterosklerotik tıkayıcı Arter Hastalığı mevcuttur. 

Geçirdiği operasyon ve her iki alt ekstremitesindeki yaygın ateroskterotik arter hastalığı 

nedeniyle cezaevi koĢullarına uyum sağlayamayacağı kararına varılmıĢtır" ifadelerine yer 

verildi. Yıldırım, 2005 yılında 9 yıllık cezasını bitirdikten sonra serbest bırakılırken, 2012 

yılında gerçekleĢtirilen operasyon kapsamında tekrar tutuklandı. ĠHD'ye baĢvuran ve eĢi için 

hukuki yardım talebinde bulunan Vecide Yıldırım, eĢinin kalp, Ģeker, tansiyon, kolesterol 

hastası ve bacaklarında damar tıkanıklığı olduğunu belirterek, yetkililerin bu duruma sessiz 

kalmamasını istedi. Daha önce 1996 yılında eĢinin ayaklarından ameliyat olduğunu ve 2002 

yılında ise kalp Bypass ameliyatı geçirdiğini söyleyen Yıldırım, eĢinin el ve ayaklarının 

kelepçeli bir Ģekilde ameliyat edildiğini anlattı. Yıldırım, eĢinin 1990'lı yıllarda birçok kez 

gözaltında iĢkenceye maruz kaldığını dile getirerek, "EĢimde bu hastalıklar gördüğü 

iĢkenceler sonucu ortaya çıktı. 2005 yılında eĢim cezaevinden çıktı. Zaten tutuklanmadan 

önce de sağlık sorunlarından dolayı rahatsızlıkları vardı. ġimdi ise eĢimi tekrar tutukladılar. 

EĢimin sağlık sorunları cezaevi koĢullarından dolayı daha da ilerlemiĢ durumdadır. Bundan 

dolayı eĢimin hayatından endiĢe ve kaygı duymaktayım. Yetkililerin buna bir an önce el 

atmasını istiyoruz. Bu duruma daha fazla sessiz kalınmaması gerekiyor" dedi. 

(08.06.2013/DĠHA) 

*04.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vecide Yıldırım, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan M. Selim Yıldırım, 13 Eylül 2012‟de Bingöl‟de korucubaĢının ölümüyle ilgili 

olarak yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisi daha önce Koroner Bypass 

operasyonu geçirmiĢtir. Ayrıca Ateroskleratik Periferik Arter ve Diyaset hastasıdır. Sürekli 

ilaç kullanmak zorundadır. Daha önce de cezaevinde kalmıĢ ve o dönemde Alman Van Yüksek 

Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde Alman heyet raporuna göre cezaevi koĢullarında 

kalamaz diye geçmektedir. EĢimin tahliyesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 
 

*Erzurum E Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi kadın tutsaklara cezaevinde faaliyete geçen diĢ 

hastanesinde insanlık dıĢı uygulamalar yapıldığı belirtildi. Tutsaklar ailelerine gönderdikleri 

mektupta, kaygılarını dile getirdi. Mektupta insanlık dıĢı uygulamalarla tedavi olmak 

istemediklerini ifade eden tutsaklar, "Erzurum E Tipi Cezaevi'nde faaliyete geçen diĢ 

hastanesinde, insanlık dıĢı uygulamalar bizlere dayatılmaktadır. Muayene ve tedavi esnasında 

kelepçelerimiz açılmıyor. Bizlere kelepçeli tedavi dayatılmaktadır. Bu insanlık dıĢı 

uygulamalara karĢı muayeneleri kabul etmediğimiz için acilen tedavi edilmesi gereken diĢ 

rahatsızlıklarımız tedavi edilmemektedir. Bu insanlık dıĢı dayatmalarından bir an önce 

vazgeçmeleri gerekiyor. BaĢta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm kesimleri duyarlı olmaya 

davet ediyoruz" dedi. (09.06.2013/DĠHA) 
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*13.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medine Kara, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan NeĢet Kara, 14.07.2012 tarihinde Diyarbakır‟da çıkan olaylarda gözaltına alınarak 

tutuklandı. Oğlum Ģuanda Siirt Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum 

çocukluğundan beridir beyninde kitle olduğundan psikolojik rahatsızlık yaĢamaktadır. Bu 

rahatsızlık nedeniyle 2011 yılının 2. Ayında silahla intihara kalkıĢtı ve çene kısmına sıktığı 

kurĢun nedeniyle yüzünde ve çenesinin 6 cm.‟lik kemiği tamamen parçalandı. Oğlumun Ģu 

anda çene kemiğinin 6 cm.‟lik bölümü olmadığından yeme içme konusunda sıkıntı 

yaĢamaktadır. Oğlumun tutuklanmasına sebep olan olaylarda kendisinin psikolojik 

rahatsızlığından kaynaklanmaktadır. Kaldığı cezaevi tarafından beynindeki kitle ve çene 

kemiği ile ilgili rahatsızlıkları nedeniyle tedavisinin ihmal edilmemesi ve sağlanması 

gerekmektedir. Ancak bu cezaevi yönetimi tarafından sağlanmamaktadır. Oğlumun biran 

önce tedavisinin sağlanması için sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)    
 

*14.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġhsan Dursun, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Mehmet Dursun, 2012 yılında Ergani‟de gözaltına alındıktan sonra 

kesinleĢen cezasından dolayı cezaevine gönderildi. ġu anda Bandırma M Tipi Cezaevinde 

kalmaktadır. Ağabeyimin sağlık sorunları mevcut olup %54 engelli raporu bulunmaktadır. 

Ayrıca psikolojik sorunları da bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen hala cezaevinde 

bulunmaktadır. Kendi ihtiyaçlarını dahi karĢılayamamaktadır. Ağabeyimin durumu ile ilgili 

yerlere bildirilmesini ve hasta tutsaklar listesine alınmasını istiyorum. Bu konuda sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*17.06.2013 tarihinde Ģubemize Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nden mektupla 

baĢvuran CandaĢ Bozkurt, Ģu beyanlarda bulundu: “05.12.2012 tarihinde geçimimi 

sağlamak için bahçemde ceviz toplarken, askerler ile PKK militanları arasında çıkan çatıĢma 

arasında kaldım. Seken kurĢunlarla yaralandım. Bir gece sabaha kadar olduğum yerde 

kalarak, yaralı bir Ģekilde sabah tepede gördüğüm askerleri çağırarak, yardım istedim. Sivil 

olduğumu söyledim. Köylü ve sivil olduğumu bildikleri halde, bana PKK militanıymıĢım gibi, 

yaralı halde bana iĢkence yapıp onlardan davacı olmamı, davacı olmam halinde rapor tutup 

beni PKK militanı gibi göstereceklerini söyleyerek, tehdit ettiler. ġu an askerlerin tuttuğu 

rapora dayanarak, müebbet ceza ile yargılanmaktayım. Ayrıca rahatszlığımdan dolayı 

Samsun Asker Hastanesi‟nden aldığım ekteki raporumda da belirtildiği gibi, intihara meyilli 

bir insanım. Hayati tehlikemi göz önünde bulundurmanızı ve bir an önce serbest bırakılmam 

için gerekli giriĢimde bulunmanızı talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

*18.06.2013 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ģubemize mektupla 

baĢvuran Aziz Bayın, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben Ģu anda Diyarbakır D Tipi Kapalı 

Cezaevinde kalmaktayım. ArkadaĢlarımın yardımıyla sizlere ulaĢmaya çalıĢıyorum. 

Çocukluğumda geçirdiğim menenjit hastalığım vücudumda ve beynimde kalıcı hastalıklar 

bıraktı. Vücutta kısmi felç, sara nöbetleri ve psikolojik hastalığım ilaçlarla geçiĢtirilmekte, 

kalıcı tedavi uzun süre baĢlatılmadığından çok sorunlar yaĢıyorum. Bakırköy Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Hastanesine arada bir görülmem gerektiği konusunda doktorlar rapor verdi. 

Ama Sincan Cezaevinde kalmam ve iĢkence görmem bende artı depresyona neden oldu. Sonuç 

itibariyle raporlarımda %70 özürlüyüm. Lütfen bana yardım edin.  Sanki her Ģey üstüme 

geliyor. ArkadaĢlarımı da rahatsız eder duruma geldim. Çok acil bir Ģekilde giriĢimlerde 

bulunmanız ve bana maddi-manevi ve hukuki olarak destek sunmanızı istiyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)        
 

*Türkiye cezaevlerindeki hasta tutsakların tahliye edilmesi için gerekli düzenlemeler 

yapılmazken, hasta tutsaklara yenileri ekleniyor. Basına yansıdığı kadarı ile bilinen siyasi ve 

adli 600 hasta tutuklunun cezaevindeki yaĢam mücadelesi devam ederken, 17 yıldır diyaliz 

makinesine bağlı, iki defa böbrek nakli ameliyatı geçiren, haftada üç defa diyalize girmek 
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zorunda olan Urfalı Murat Arıcı, 25 Nisan'da tutuklanıp Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 

gönderildi. 2004 yılında bir kavgaya karıĢtığı iddiası ile "Adam öldürmeye tam teĢebbüs" 

suçundan verilen 7 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Arıcı'nın, 33 yaĢında 37 

kilogram olduğu, kendi ihtiyaçlarını tek baĢına gideremediği öğrenildi. Arıcı'nın cezaevinde 

yaĢam mücadelesi verdiğini söyleyen kardeĢi Mehmet Arıcı, "Cezaevine koymaları 

yetmezmiĢ gibi birde 4 gün önce Cizre Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Cizre'de diyaliz 

makinasında sıra fazla olduğu için, Ģimdi kardeĢimi haftada 3 gün ġırnak'a götüreceklerini 

söylüyorlar. KardeĢim ölürse sorumlusu devlet olacaktır" dedi. (24.06.2013/DĠHA) 

 

*27.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġahdiye Sümbül, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim ġahbaz Sümbül 8 yıldır cezaevindedir. Siirt E tipi Kapalı Cezaevi‟nde olduğu dönemde 

prostat ameliyatı oldu. Ameliyat olduğu ilk hafta ġakran 2 nolu Kapalı Cezaevine sevk edildi. 

ġu an ciddi manada sağlık sorunu yaĢıyor. Tedavisi tam yapılmıyor. Cezaevinde verilen 

ilaçlar geciktiriyor. En son bize telefon açtığında yürümekte sıkıntı çektiğini, arkadaĢlarının 

yardımıyla yürüyebildiğini söyledi. Ayıca konuĢmakta sıkıntı yaĢıyordu. EĢimin yaĢadığı 

mağduriyet ve sağlık sorunundan kaynaklı Ģubenizin gerekli giriĢimlerde bulunmasını talep 

ediyorum.” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*Siirt E Tipi Kapalı cezavinden mektupla Ģubeye baĢvuruda bulunan A.Kadir Encü ile 

Necmettin Bellier, cezaevinde hasta bulunan mahpusların listesini Ģubeye bildirerek, sağlık 

sorunları konusunda yardım talebinde bulunmuĢlardır. Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi‟ndeki 

hastalar ve hastalıkları Ģöyle: 

-Avni Uçar: Böbrek yetmezliği, sağ böbreği alındı, mesane kanseri, tümör alındı nüsk yok. 

-Salih Tuğrul: 1956 doğumlu, 36 yıl hapis cezası aldı. 14 yıldır cezaevinde yatmaktadır. 

2007 yılında kalp krizi geçirdi. Bunun sonucunda kısmı felç oldu. Anjio ameliyatı oldu. 

29.12.2012 tarihinde ani rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. 

Hastalığı: sağ tarafta olduğu gibi felç, kafatasında kan pıhtısı oluĢmuĢ. Günlük ihtiyaçları 

arkadaĢlarının yardımıyla karĢılayabilmektedir. Cezaevine geri getirildi. 

-Ramazan Batur: Göz hastalığı, sağ gözü % 98 görme yetisini kaybetmiĢ. Sol gözünde de 

hasar var. 

-Sekvan Bulut: PEM Anal Fissür 

-Abdullah Öngüllü: Astım, bir kulağı duymuyor, iĢitme cihazı kullanıyor. Bir gözünde % 60 

hasar var. %94‟te ayağından yaralı. Bel fıtığı var. 

-Abdulselam Güler: Kalp kapakçığında açılma var. Bir kalp damarı tıkanma aĢamasında. 

-Hayrettin yılmaz: Kalp hastalığı, sara ve yüksek tansiyon. 

-Tahir Cengiz: Bir böbreğinde hasar var. Böbrek yetmezliğinden dolayı ara sıra yere 

yığılmakta. 

-Ahmet Aydın: Yüksek tansiyon, orta ciddi aort yetmezliği, apandisit ameliyatı geçirdi. 

-Habib Aydoğdu: Bel ve boyun fıtığı. 

-Mahmut Bilgiç: Bel fıtığı yüzünden 2 ameliyat geçirdi. Bir kolu kısmı felç olup bir ayağında 

tutulma oluyor.  

-Ramazan Özyiğit: ġeker, kolesterol, romatizma ve yüksek tansiyon. 

-Nesip tarım: Hepatit B, akciğerde iltihap, ülser ve böbrek damarında ĢiĢkinlik. 

-Ġzettin Tekman: Gözaltında 2 ayağına kurĢun sıkılması üzerine ayağı bükülemiyor. 

Doktorlar ayağının kesilmesi gerektiğini söylemiĢ. 

-Ahmet Alınak: Beyinde tutulma, unutkanlık, baĢ dönmesi, migren, sinüzit, midede mikrop 

tespiti, böbrek hastalığı. 

-NeĢet Kara: Çenesinde kırıklık var, psikolojik deprasyon, nöbet geçiriyor. (ĠHD Siirt 

ġubesi) 

 

*05.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdurrahman Balyeci, Ģu beyanlarda 

bulundu: “KardeĢim 1999 tarihinden beri cezaevinde hükümlü olarak kalmakta ve Ģuan da 

Alanya L Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. KardeĢim 1998 yılında 
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Tunceli kırsalında girdiği çatıĢma sonucunda yaralı olarak yakalandı. Elazığ iline götürüldü 

ve burada ameliyat edildi. Ancak ameliyat olmasına rağmen isabet eden kurĢun vücudundan 

çıkarılamamıĢtır. KurĢun çıkarılamadığından dizinde ağrılar bulunmakta ve bu ağrılar 

sağlıklı yaĢamasını engelliyor. Ayrıca ayağında platin bulunmakta ve vücudunun değiĢik 

yerlerinde Ģarapnel mermi bulunmaktadır. Bunların tedavisi yapılmadığından vücudu 

enfeksiyon kapmıĢ ve nefes darlığı çekmektedir. KardeĢim ağrılarından dolayı doktora gitme 

talebinde bulunuyor ancak cezaevi yönetimince bu talebi ciddiye alınmıyor. KardeĢimin 

sağlık hakkından yararlanması için bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan siroz hastası Ümit Aydın bir mektup 

göndererek karĢılaĢtığı hak ihlallerini anlattı. Aydın, böbrek ve tansiyon hastası olduğunu 

belirterek mektubunda " 21 Haziran tarihinde hastaneye kaldırıldım. ĠĢlemlerim bittikten 

sonra hemen cezaevine geri getirilmem gerekiyordu. Ancak askerlerin baĢka iĢlemleri olduğu 

gerekçesiyle bir saat güneĢ altında arabada bekletildim. Bunun üzerine ateĢim 40 dereceye 

kadar yükseldi. Acilen tekrar hastaneye kaldırıldım. Durumum ciddiydi ve hayati tehlikem 

söz konusu olduğu için doktorlar beni hastanede yatılı olarak kontrol altında tutmak istediler. 

O gece hastanede kalmam gerekiyordu. Ancak doktorların tüm ısrarlarına rağmen askerler 

sorumlu uzman çavuĢ Erol 'Mahkum koğuĢu yok' gerekçesiyle bunu kabul etmedi ve gece 

yarısı cezaevine geri getirildim. Aynı durum diyaliz için hastaneye gittiğimde de 

yaĢanmaktadır. Geçen hafta diyaliz makinesindeyken tansiyonum birden düĢtü ve ölüm 

tehlikesi geçirdim. Hızla müdahale edilmesi sayesinde tehlike bertaraf edilse de doktor 

kontrolünde tutulmam gerekiyordu fakat yine askerlerce izin verilmeyerek apar topar 

cezaevine getirildim." dedi. (06.07.2013 / DĠHA) 

 

*11.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Dilek Öz, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben sizin 

göndermiĢ olduğunuz yazıyı aldım. Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünün gönderdiği 

cevabı da okudum. Sizde takdir ederseniz ki bürokraside her Ģey kılıfına göre uyduruluyor. 

Kurumlar birbirlerinin açıklarını kapatıyorlar. Sanki ameliyat için her Ģeyi yapmıĢlarda ben 

keyfi davranıp gitmemiĢim. Altı ay boyunca oyalandım. Hastaneden eli boĢ döndüm. 

Psikolojik olarak yıpratıldım ama 15 Mayıs‟ta ameliyat oldum. Rahmimde ki polip-kistler 

alındı. Fakat vücut yeniden üretebilirmiĢ. Ġki yılda aynı nedenle iki kez ameliyat oldum. Bu 

koĢullarla bir kez daha ameliyatı kaldıracağımı düĢünmüyorum. Adli tıp için baĢvuruda 

bulundum. Hastanede çeĢitli bölümlere götürüldüm. Göğüs hastalıkları hastanesi doktoru 

astım teĢhisi koydu. Aynı zaman da kalp mitral kapağının kalınlaĢtığı ve rahim duvarı 

kalınlaĢması var. Bel ve boyun fıtığına hiç bakılmadı. Adli tıptaki doktor sadece ciğerlerimi 

dinledi. Ben 19 yıldır cezaevinde kalıyorum ve birçok sağlık sorunum ortaya çıktı. Adli tıptaki 

sonuçlarda halen bana ulaĢmadı. Sağlık sorunlarımın giderilmesi için sizden bu konuyla 

ilgilenmenizi talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*Van'ın BaĢkale ilçesinde yaralı olarak gözaltına alınan ve tutuklanan HPG militanı Cihan 

YaĢar‟ın, sağ dizinde bulunan platin nedeniyle düzenli Ģekilde tedavisinin yapılmamasından 

dolayı sakat olma tehlikesi ile karĢı karĢıya bulunduğu öğrenildi. Van F Tipi Cezaevi'nde 

tutuklu bulunan YaĢar'ın tedavisinin yapılmaması ailesini tedirgin ediyor. Ailesi, YaĢar'ın 

düzenli olarak platin bulunan ayağının tedavi edilmemesini konusunda, cezaevi yönetiminin 

keyfi uygulamalarla engellemeye çalıĢtığını söyledi. (15.07.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*20.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zehra Göktimur, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Kadri Göktimur, yaklaĢık iki yıl önce Bağlar KCK soruĢturması kapsamında 

gözaltına alındı ve halende Diyarbakır D tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak 

bulunmaktadır. EĢim cezaevinde ciddi rahatsızlıklar ile baĢ etmeye çalıĢmaktadır. EĢimin 

sarılık, prostat ve daha önce geçirdiği rahatsızlıkları bulunmaktadır. EĢimin bir an önce 

ameliyat olması gerekmektedir. Ancak eĢim her hastaneye giderken daha da 
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rahatsızlanmaktadır zira ring aracıyla ve elleri kelepçelenerek gitmektedir. Gittiği hastanede 

tam tedavisi yapılmıyor bir ağrı kesici verilerek gönderiliyor. EĢimin prostatı kansere 

dönüĢecek düzeye ulaĢmıĢtır ve bu durumda bizleri kaygılandırmaktadır. Biz bu nedenle 

eĢimin bir an önce tam teĢekküllü hastanede tedavi edilmesinin sağlanması ve sağlık 

hakkından yararlanması için bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*24.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Akça, Ģu beyanlarda bulundu: 

“ArkadaĢım olan Mehmet Serhat Polatsoy, Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu olarak 

bulunmaktadır. Kendisi KOAH ve alerjik astım hastasıdır. Geceleri 4-5 kez nefessiz kalıyor. 

GeçmiĢ yıllarda bu hastalıktan dolayı kalp krizi geçirmiĢtir. Cezaevi Ģartlarında hastalığı 

giderek artmaktadır. Diyarbakır araĢtırma hastanesinde son bir ayda 3 kez göğüs bölümünde 

muayene olmuĢtur. Sizden arkadaĢımla ilgilenmenizi ve gerekli hukuki yardımı yapmanızı 

talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*30.07.2013 tarihinde Ģubemize Malatya E Tipi Cezaevinden baĢvuran Hüseyin Aslan, 

Ģu beyanlarda bulundu: “Ben derneğinize daha öncede hasta olduğuma dair raporlarımı 

gönderdim. Raporlarım sizde mevcuttur. 28 aydır hasta olmama rağmen raporlarım ve 

dosyam devlet hastanesinde olduğu gerekçesiyle tedavi edilemiyorum. Defalarca 

rahatsızlığımdan dolayı Diyarbakır D Tipi Cezaevine sevkimi yazdığım halde uyduruk 

gerekçelerle sevkim yapılmadı. AHĠM‟de de durumum iĢkence olarak kabul edilmesine 

rağmen tahliye edilmiyorum ve tedavi de edilmiyorum. Bana yapılan bu haksız durumu tüm 

uluslar arası kurum ve kuruluĢlara bildirmenizi talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*06.08.2013 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Cezaevinden mektupla baĢvuruda 

bulunan Kadri Göktimur, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 22.11.2013 tarihinde hiçbir 

hukuki dayanağı olmayan “KCK” adı altında yapılan ev baskınında “KCK Üyesi” olmak 

iddiasıyla tutuklandım. Tutuklanmadan önce Diyarbakır Büyük Ģehir belediyesi meclis 

üyeliğini yapmaktaydım. Ben 57 yaĢında olup ciddi ve risk teĢkil edecek sağlık sorunlarım 

bulunmaktadır. 1993 tarihinde “faili meçhullerin” en yoğun olduğu dönemde Bağlar 

Semtinde bulunan iĢ yerime “kimliği belirsiz” iki kiĢinin silahlı saldırısına uğradım ve 4-5 

kurĢunla yaralandım. Aldığım kurĢunlar nedeniyle 4 kez ameliyat oldum. Ameliyat sırasında 

ince bağırsaklarımın tümü alındı. Ayrıca her iki kolumda sakattır. Vücudumun %63‟ü 

sakattır. Bu cezaevi koĢullarında bu ameliyatın yapılması risk taĢımaktadır. Dolayısıyla 

cezaevi koĢullarında kendimi idame edemiyorum ve bireysel ihtiyaçlarımın birçoğu 

arkadaĢlarımın yardımıyla gidermekteyim. Ayrıca bu hastalıklarımın dıĢında birçok 

rahatsızlıklarım da mevcuttur. Prostat, Hepatit B, sol el ve sol ayakta uyuĢma, hem de 

zayıflama hastalığı ve buna bağlı tedavisi olmayan hastalığımda bulunmaktadır. BelirtmiĢ 

olduğum hastalıklarımın tüm tetkik ve raporları cezaevi revirinde bulunmaktadır. 

Hastalıklarımın tedavisi için tahliye olmam ve tam teĢekkül bir hastanede yatırılmam için 

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

 

*09.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Refik SAYAK Ģu beyanlarda 

bulundu: “2012 yılının Eylül ayında Karlıova merkezli yapılan operasyonda gözaltına alınan 

babam M. Zeki sayak Ģu an Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunuyor. KardeĢim SavaĢ 

Sayak da aynı cezaevinde bulunuyor. Babam 75 yaĢında ağır hasta ileri derecede Ģeker 

hastası. Eklem rahatsızlıkları vardır. Psikolojik sorunları vardır. Ben hasta ve yaĢlı olan 

babamın serbest bırakılmasını istiyorum. Bu konuda kamuoyundan duyarlılık istiyoruz. Bu 

durum aynı zamanda bize büyük bir ekonomik külfete sebep olmaktadır. Derneğinizden 

hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Bingöl ġubesi) 

 

*Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan doğuĢtan kalp hastası tutuklu Mustafa Ömer 

Polatlı, yaĢadığı sağlık sorunlarına iliĢkin DĠHA'ya mektup yazdı. Katıldığı bir yürüyüĢten 
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dolayı 13 yıl 9 ay hapis cezası aldığını vurgulayan Polatlı, hakkında yeterli delil olmamasına 

rağmen bu cezanın verildiğini kaydetti. Polatlı, kendisinin doğuĢtan kalp hastası olduğunu ve 

kalbinde iki adet deliğin bulunduğunu vurgulayarak, bir deliğin ameliyat ile kapatıldığını 

diğer deliğin de yama ile kapatıldığını belirtti. Polatlı, ameliyatın ardından kalp ritminin 

bozulduğunu ve bundan dolayı tansiyon problemi yaĢamaya baĢladığını kaydetti. Polatlı, bu 

sağlık sorunlarının yanı sıra sırtında oluĢan kalburla dolaĢmak zorunda kaldığına iĢaret 

ederek, "Bir iĢkence aleti gibi her gün içim acılarla dolduruyor. Kambur cezaevine girdikten 

sonra daha da büyüdü. Aynı Ģekilde göğsümde de ĢiĢkinlik baĢ gösterdi. Her gün büyüyor. Bu 

katlanılamaz acılara neden oluyor. Ameliyatla alabilirim, ama onunda yüzde 90 felç riski var. 

Ondan dolayı ameliyat olamıyorum. Yüzde yüz iĢ göremez raporum var. Hasta tutsaklara 

iliĢkin düzenlemenin ardından savcılığa baĢvurdu. Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi'nde tetkiklerden geçtim. Rapor almak için heyetin önüne çıktım. Heyetin içinden 

heyet baĢkanı, olduğunu tahmin ettiğim Ģahıs, 'Adın ne, soyadın ne, nerede oturuyorsun, 

suçun ne ve birilerini öldürdün mü?' sorularını bana yöneltti. Bende adımı, soyadımı, doğum 

ve ikamet yerimi belirtip, siyasi bir davadan tutuklu olduğumu ve kimseyi öldürmediğimi 

ifade ettikten sonra; 'Buraya rapor almak ve tedavi amacı ile geldim' dedim. Tüm 

rahatsızlıklarımın zaten öncesinde de belgelenmiĢ olduğunu söyledim. Bunun üzerine, odada 

yanımda bulunan askerlere 'Bunu çıkarın' diyerek beni odadan çıkartılar" dedi.  

(11.08.2013 / Ozgur-gundem.com / Gorulmustur.org) 

 

*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutsaklar, aileleri aracılığı ile yaptıkları açıklamada, 

cezaevinde bir süredir aĢçının olmamasından dolayı yemeklerin hijyenik olmayan ortamlarda 

ve sağlıksız koĢullarda gardiyanlar tarafından yapıldığını aktardı. Tutsaklar yemeklerde, kurt, 

hamam böceği, karafatma gibi haĢerelerin çıktığına dikkat çekerek, bu keyfi uygulamaya son 

verilmesini istedi ve kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. (12.08.2013/ DĠHA) 

 

*Erzurum H Tipi Cezaevi'nde bulunan siyasi tutsak Sinan Salhan, sağlık sorunları nedeniyle 

götürüldüğü Erzurum AraĢtırma Hastanesi'nde kelepçe ile tedavi edilmeyi kabul etmediği için 

cezaevine geri gönderildi. (13.08.2013/ DĠHA) 
 

*24.08.2013 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Cezaevinden mektupla baĢvuruda 

bulunan Kadri Göktimur, Ģu beyanlarda bulundu: “BaĢvurusu göndermiĢ olduğu 

mektupta yer almaktadır.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) (Mektubun içeriği sağlık sorunlarını 

içermektedir) 
 

*04.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fehmi Özalp, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Amcam Olan Ramazan Özalp, Diyarbakır 4. Ağır ceza Mahkemesinin 02.11.1994 tarih 

1993/442 Esas ve 1994/616 Karar Sayılı ilamı ile müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

Amcam yıllardır cezaevinde kalması nedeniyle ağır sakatlık geçirmiĢ olup, yaĢamını tek 

baĢına idame ettirememektedir. Buna iliĢkin olarak Adli Tıp Kurumu 3. Ġhtisas Kurulu 

tarafından da rapor hazırlanmıĢ ve hayatını tek baĢına idame ettiremeyeceği ancak toplum 

güvenliği bakımından tehlike oluĢturup oluĢturmayacağı yönündeki değerlendirmenin Adli 

Tıp Kurumu tarafından yapılamayacağı vurgulanmıĢtır. Bunun üzerine Ġdil Jandarma 

Komutanlığı tarafından amcamın bizzat toplum güvenliği açısından tehlike oluĢturmadığı 

ancak bazı kiĢiler tarafından siyasi amaçlarla kullanılabileceği ihtimali de infazın ertelenmesi 

talebinin reddine karar verilmiĢtir. Bakırköy infaz Hâkimliği, Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

gerekli itirazımızı yaptık. En son dosyamız Diyarbakır‟a gönderildi. Biz de Diyarbakır 4. Ağır 

Ceza Mahkemesine 28.08.2013 tarihinde infazın ertelenmesinin reddine dair karara itiraz 

ettik. ġuan sonucu beklemekteyiz. Amcam Metris Cezaevindeyken R Tipi Cezaevine 

gönderildi. Ancak amcamın sağlık durumu iyi olmadığından infazının ertelenmesi 

gerekmektedir. Cezaevindeki sağlık durumu ve Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 

talebimiz ile ilgili olarak hukuksal yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

http://gorulmustur.org/
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*05.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Aysel Gizligöl, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Kocam M. Emin Gizligöl, 10 aydır Urfa E Tipi Kapalı Cezaevinde yatıyor. 

Kendisi son 3 aydır bel fıtığı olduğundan dolayı, doğal ihtiyacını dahi karĢılayamıyor. Tüm 

giriĢimlerimize rağmen doktora çıkarılmıyor. Derneğinizden hukuki yardım talebinde 

bulunuyorum” (ĠHD Urfa ġubesi) 

 

*05.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Halil Oruç, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Ali Ekber Oruç, 21 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. ġuanda Ümraniye T 

Tipinde cezasını infaz etmektedir. Kas hastalığından dolayı çıkan rahatsızlık nedeniyle 

Ġstanbul Adli Tıp Kurumuna raporları gönderilmiĢ ve gelen cevap neticesinde kendi baĢına 

ihtiyaçlarını karĢılayabilir diye rapor verildi. Ġstanbul ĠHD karara itiraz ettikleri halde 

durumda bir değiĢiklik olmamıĢtır. Bu konunun basınla paylaĢılmasını ve hukuki konuda 

yardımcı olmanızı talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

* Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Mehmet Çağırıcı (43), 9 Eylül'de diĢ ağrısı 

üzerine cezaevi revirine kaldırıldı. Cezaevi revirinin müdahale edemediği Çağırıcı, Dicle 

Üniversitesi Hastanesi DiĢ Hekimliği Fakültesi'ne sevk edildi. Çağırıcı'ya, Dr. YaĢar A. Z. 

tarafından yapılan tedavinin ardından, Çağırıcı'nın diĢ filmi çektirildi. Çağırıcı, sol çenesinde 

bir diĢinin çürük çıkması üzerine, tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Çağırıcı'nın sadece 

çürüyen diĢi çekilmesi gerekirken, doktorun çürük diĢiyle birlikte 3 diĢini çektiği öğrenildi. 

(17.09.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van F Tipi Cezaevi'nde tutulan Agit Aslan, beyin tümörü nedeniyle tedavi için götürüldüğü 

hastanede, "kör oda" diye tabir edilen odalarda, kir, pas, kan ve sidik içinde tutulmak istendiği 

için tedaviyi reddettiğini bildirdi. (20.09.2013 / DĠHA) 

 

*23.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasip Tamir, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım 

olan Songül Tamir, Batman‟da öğretmenliği okuyup bitirdi. 20 Eylül günü bazı ihtiyaçlarını 

karĢılamak için çarĢıya çıktı. Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi (Dağkapı) civarında yapılan 

aramada gözaltına alındı. 3 gün gözaltında kaldıktan sonra, 22 Eylül‟de çıkarıldığı 

mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Benim kızım suçsuz ve aynı zamanda hastadır. 

BaĢında ki tümör‟den dolayı Ġstanbul‟da geçirdiği tıbbi operasyonla baĢına tel takıldı. Hala 

bu durumu devam etmektedir. Zaman zaman baygınlık geçirmektedir. Aynı Ģekilde 

ciğerlerinde de problem yaĢamaktadır. Kızımın hayatından endiĢe etmekteyim. Kızımın 

raporları mevcuttur. Bu nedenle sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*30.09.2013 tarihinde Siirt Cezaevinden Ģubemize mektupla baĢvuruda bulunan Rizgar 

Turhan ve Necmettin Bellier, Ģu beyanlarda bulundular: “Bulunduğumuz cezaevi 

kurumunda yeterli doktor bulunmamaktadır. Revir ihtiyacımız karĢılanmamaktadır. 

Haftalarca hastaneye sevk için bekletiliyoruz. Götürüldüğümüz Siirt Devlet Hastahanesi‟nde 

de ciddi sıkıntılar yaĢamaktayız. Doktorlar kelepçelerimizi açmadan tedavi ediyorlar. 

Ġdeolojik bir yaklaĢım sergiliyorlar. Kadın arkadaĢlarımız, erkeklerin 10 katı daha çok 

sorunla karĢılaĢmaktadır” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*03.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Muhterem Özgen, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Akrabam olan Mehmet Polat 1996 yılında Bitlis kırsalında çıkan çatıĢmada yaralı olarak 

yakalandı ve 18 yıldır hükümlü olarak değiĢik cezaevlerinde infazını tamamlamaktadır. 

Akciğerinde Ģarapnel parçaları bulunmaktadır. Yakalandıktan sonra gerekli ve yeterli tedavi 

yapılmadığı için Ģuan ağrıları mevcuttur. Tedavi için üniversite hastanesine sevki 

gerekmektedir. Ancak tedavisi için gerekli tetkikler yapılmamaktadır. Bir an önce tedavi 

edilmemesi halinde cezaevi Ģartlarında yaĢamını imkânsızlaĢtıracak hastalıklara ve ağrılara 

neden olacaktır. Bu nedenle uygun Ģartlarda tedavisinin yapılması için acilen üniversite 
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hastanesinin bulunduğu bir ile sevkinin yapılması ve tedavisine bir an önce baĢlanmasını 

talep ediyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)  

 

*04.10.2013-22.10.2013 tarihleri arasında mektupla Ģubemize baĢvuran Hüseyin Aslan, 

Ģu beyanlarda bulundu: “Ben halen Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde cezamı infaz 

etmekte, panik stres bozukluğu hastasıyım. Sağlık kurulu raporlarımda %60 özür oranı 

belirlenmiĢtir. Ayrıca raporlarımda sabit olacağı üzere kapalı alanlarda kalmanın sakıncalı 

olduğu belirtilmiĢtir. Ancak bu raporlarımı ve dilekçelerimi defalarca Bakanlığa, Cezaevi 

Savcılığına göndermeme rağmen taleplerim cevapsız bırakılmaktadır. Ben en insani 

taleplerimin neden sürüncemede bırakıldığını, bu taleplerimin neden karĢılanmadığını 

anlamıĢ değilim. Bilinçli, kasıtlı bir Ģekilde cezaevinde kalmam isteniyor. Deyim yerindeyse 

yetkili makamlarca ölüme terk edilmiĢ bulunmaktayım. Artık dayanacak gücüm kalmamıĢtır. 

Bu nedenle süresiz açlık grevine girmiĢ bulunmaktayım. Süresiz açlık grevine gireceğimi 

bildirir, bu konuyu Avrupa Konseyi, C.P.T ve Avrupa Parlamentosu ile paylaĢılmasını talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saile YaĢa, Ģu beyanlarda bulundu: “Van F 

Tipi Cezaevinde bulunan oğlum Diren YaĢa‟yı 7 Ekim tarihinde ziyaret ettim. Oğlum Bingöl 

Cezaevinde firar eden tutuklular arasındaydı. Firardan bir gün sonra, basında yakalandıkları 

bilgisini aldım. Oğlum tekrar tutuklandıktan sonra yaĢadıkları durumlar hakkında bizi 

bilgilendirdi. Tutuklanma kararı ile Van F Tipi Cezaevine sevk edildiklerini, yakalanma 

sırasında ve elbiselerinin kendilerinden alınıp yakıldığı için üstsüz olduklarını, avukat 

görüĢünden sonra kıyafet temin edebildiklerini, cezaevine getirildikten bir gün sonra 

avukatlarla görüĢ gerçekleĢtirebildiklerini söylediler. 13 kiĢi olarak getirildikleri cezaevinde, 

ikiĢer kiĢilik hücrelere konulduklarını, kaldıkları hücrelerin yerden insan sağlığını tehdit 

edecek düzeyde nemli olduğunu, haklarında 20 günlük hücre cezası verildiğini, ancak 

onaylanamadığını belirttiler. Diğer tutuklularla hiçbir iletiĢim ve haberleĢme imkânının 

olmadığını, bu haklardan mahrum bırakıldıklarını söylediler. Ayrıca Oğlum getirilmesini 

istediği ihtiyaç malzemelerinin idare tarafından karĢılanmadığını, kendisinde bulunan cımbız, 

ip, tespih gibi özel eĢyalarının kendisinde alındığını belirtti. GörüĢ sırasında amcasının 

kendisine ayakkabı bağcığı vermesi üzerine gardiyanlar müdahalede bulunarak, oğlum 

hakkında tutanak tutacaklarını söylediler. Oğlumla sadece 20-25 dakika arasında 

görüĢebilme imkânım oldu. Ayrıca oğlumun akciğerlerinde ve omurilik bölgesinde bulunan 

Ģarapnel parçaları nedeniyle sağlık sorunları yaĢamaktadır. Oğlumun bu Ģekilde hücrede 

tutulmasını kabul etmiyorum. Çocuğumun yaĢamından endiĢe ediyorum. Çocuğuma yapılan 

bu uygulamaların hukuki olmadığı kanısındayım. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım 

talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

  *09.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan ġaĢmaz, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

yaklaĢık olarak 21 yıldır cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Cezaevi koĢullarının kötü 

olmasından kaynaklı birçok hastalığım ortaya çıktı. Bu hastalıklarımın baĢında doğru dürüst 

teĢhisi konulmayan bir kalp rahatsızlığım mevcuttur. Ġlk rahatsızlığım 1995 yılında açlık 

grevinde kendisini gösterdi. O dönemde Ankara Numune hastanesinde tedavi edilmek için 

götürüldüm ama tedavim süreklileĢmediğinden rahatsızlığım artmaya baĢladı. Ayrıca bende 

bel fıtığı hastalığı da bulunmaktadır. Ameliyat edilmem gerekirken bu yapılmamaktadır. 

Ameliyat olmak için Adalet Bakanlığına baĢvuruda bulundum. Bakanlık sağlık raporu için 

beni Bolu Devlet Hastanesine Savcılık istemiyle gönderdi. Rapor da kalp hastalığı, bel fıtığı, 

sağ böbrekte 7 mm kist, yüksek tansiyon gibi hastalıklarım Bolu Devlet Hastanesi tarafından 

bana bizzat verildi. Ancak tedavim yapılmadığı için hastalıklardan kaynaklı Ģiddetli ağrılar 

yaĢamı bana çekilmez kılmaktadır. Bunlara rağmen Bolu Devlet hastanesi Sağlık Kurulu 

“tedavisi burada yapılır diyerek” rapor düzenledi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı nakil 

talebimi ret etti. Aslında bu tip nakil talepleri için sağlık raporu istemek, baĢtan ret etmek 
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demektir. Bolu Sağlık Kururlunun, bana yaklaĢımı ideolojik, politik olduğundan tedavimi ret 

etti. Ayrıca tahlil sürecinde kelepçeli tedavi onursuzluk saydığımda ve bu onursuzluğu ret 

ettiğimden test ve tahlillerim yapılmadı. Daha sonra bu konu ile ilgili savcılığa baĢvuruda 

bulundum. Yine sağlık kuruluna çıktığımda hazır bulunan doktorlar bana “mahkûm” diye 

hitap ederek, zaten hasta olarak görmediğini açıkça göstermektedir. Eksik, yapılmamıĢ tahlil 

ve testlerin olmasının hiçbir önemi yoktur. Nasıl olsa “mahkûm” dur diye ölse de olur 

mantığıyla yaklaĢılarak söz konusu rapor hazırlanmıĢ ve Adalet Bakanlığı bu rapor üzerine 

nakil talebine ret cevabı vermiĢtir. Böyle bir süreçte karĢı tarafta bir beklenti içinde değilim. 

Çünkü içerde daha ağır hastalar olmasına rağmen ne tedavi ediliyorlar ne de tahliye ben bu 

yüzden tedavi edilebileceğim beklentisinde değilim. Bana yapılan bu uygulamaları haksız 

buluyorum. Bolu‟da tedavim yapılmadığı için Ankara‟da bulunan Cezaevine sevkimi 

istiyorum. Ayrıca tahlillerim, testlerim bitmemiĢ olmasına rağmen kelepçeli tedavi de 

herhangi bir sorun görmeyen, Bolu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunun Tıp etiğine aykırı 

hareket ettiği açıkça ortaya çıkıĢından, Türk Tabipler Birliği nezdinde giriĢimlerin 

baĢlatılması için sizden yardım talebinde bulunuyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*11.10.2013 tarihinde Ģubemize Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran CandaĢ 

Bozkurt, Ģu beyanlarda bulundu: “05.10.2012 tarihinde Tunceli/Hozat/Sarısaltık Köyünde 

kıĢlık ihtiyaçlarım için odun toplarken aynı zamanda ceviz bahçemin olduğu yerde çalıĢırken 

bölgede PKK Militanları ile askerler arasında bir çatıĢma yaĢandı. O esnada yanımda 

bulunan ve kadın olan iki köylüde hayvanlarını otlatmak için bulunuyorlardı. Hiç 

anlamadığımız biranda büyük bir patlama oldu. Patlamada bana gelen Ģarapnel parçalar 

vücudumun belirli yerlerine saplandı ve bayılarak yere yığıldım. Kendime geldiğimde 

askerlerden yardım istedim. Ama sesimi duyan olmadı. Yanımda giden kadınlar aileme haber 

vermeleri üzerine ailemde Hozat Karakoluna baĢvuruda bulunarak gerekli giriĢimlerin 

baĢlatılmasını istediler. Askerler sabah saatlerinde beni bularak Elazığ Askeri Hastanesine 

götürerek tedavi altına aldılar. Psikolojik rahatsızlığım olduğu için ilaçlarımı ailemden 

istemelerini istedim. Fakat iki uzman çavuĢun iĢkencesine maruz kaldım. Bana zorla bir 

tutanak imzalamaya çalıĢtılar ama imzalamadığım halde o tutanakla savcılığa çıkardılar. 

Sabaha kadar beni ölüme terk ettikleri için kendilerinden Ģikâyetçi olmamam noktasında 

sahte bir tutanakla tutuklattılar. Beni “örgüte yardım ve örgüt üyesi” gibi göstererek ömür 

boyu hapisle yargılanmaktayım. Ben sağlık sorunları olan askerlik dahi yapamama gibi 

nedenlerden ötürü Samsun ve Ankara/Gata Hastanesine ait raporlarım bulunmaktadır. Ben 

yıllardır sivil hastanelerde ilaçlı ve aile desteğiyle tedavimi sürdürmekteydim. Cezaevinde 

birkaç kere intihar giriĢimim olduğundan beni Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine 

kaldırıldım. Hastanedeki doktorlar beni muayene edecekleri yerde hastalığımla dalga 

geçtiler. Siyasi tutsak olduğumdan dolayı da muayene etmediler. Samsun Askeri Hastanesinin 

verdiği raporun tam tersi mahkemeye gönderdiler. Bu nedenle mahkeme sürekli erteleniyor. 

19 ġubat‟ta Ġstanbul‟a gönderileceğim. Fakat ilaçlarım verilmediği için her geçen gün 

durumum kötüye gidiyor. Psikolojim gittikçe daha da kötü olmaya baĢladı. Beni Ġstanbul Adli 

Tıp‟a götürecekler ancak orada verilen raporlara da güvenmiyorum. Adli Tıp‟a götürülen 

tüm arkadaĢların raporları verildiği halde serbest bırakılmıyorlar. Bu haksızlığa ve 

adaletsizce tutuklanmama daha fazla psikolojim dayanmıyor. Tek çareyi ölmekte buluyorum. 

Elimde olmayan bir durum var ve beni sürekli intihara sürükleyen bir durumla karĢı 

karĢıyayım. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum ve gerekli giriĢimlerde bulunmanızı 

talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*11.10.2013 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran 

Mehmet Çağırıcı, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 

hükümlü olarak cezamı infaz etmekteyim. DiĢ tedavisine götürüldüğümde anadilim olan 

Kürtçe konuĢtuğum için karĢılaĢtığım hak ihlali ve kötü muamele ile karĢılaĢmaktayım. 

09.09.2013 tarihinde diĢ ağrısı nedeniyle Devlet AraĢtırma Hastanesine bağlı Ağız DiĢ 

Sağlığı Merkezine sevk edildim. Daha önceden aynı serviste çekilen röntgene göre sol alt 
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diĢlerimde sadece bir (1) âdetinin çürümesinden dolayı çekilmesi gerektiği teĢhisi 

konulmuĢtur. Bu teĢhise atfen 09.09.2013 günü 4461 numaralı protokol ile diĢimin çekilmesi 

için YaĢar Ali ZEYNEL (Diploma no:31979) isimli diĢ doktoruna götürüldüm. Ġsmi geçen 

doktor anestezi yaparak oldukça özensiz ve geliĢi güzel bir Ģekilde diĢ etlerimi parçalayarak 

diĢlerimi çekti. Kürtçe derdimi anlatmaya çalıĢtıkça, benden Türkçe konuĢmamı isteyerek 

öfkeli bir Ģekilde anlamadığını söyledi. Cezaevine döndükten sonra çürük olan diĢimin yanı 

sıra (2 kiĢi) adet sağlam diĢimin de çekildiğini anladım. Kurum revirine çıkarak 11.09.2013 

tarihinde üç diĢimin çekildiğine dair rapor aldım. Bu konuda hukuki destek talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutulan ve giderek sağlık durumu kötüleĢen hasta tutsak 

Mustafa Ömer Polatlı (22), cezaevinde yaĢadığı sağlık sorunlarına iliĢkin TUHAYD-DER 

Doğubayazıt Temsilciliği'ne mektup gönderdi. Polatlı mektubunda, cezaevine girmeden önce 

çeĢitli sağlık kuruluĢlarından aldığı „yüzde yüz iĢ göremezlik raporu‟na rağmen cezaevinde 

tutulduğunu ve bu nedenle yeni bir rapor almak için gittiği Erzurum Bölge Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi'de ayrımcı bir uygulamaya tabi tutulduğunu belirtti. Polatlı, siyasi bir 

tutsak olmasından ötürü hastanede, sağlık heyetinde görevli doktorlar tarafından ayrımcı bir 

uygulamaya maruz kalarak rapor verilmediğini söyledi. (16.10.2013 / DĠHA) 

 

*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü tutulan ve yaĢadığı sağlık sorunları nedeniyle Siirt 

Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne Gülen Kılıçoğlu'nun (26), reddettiği kelepçeli tedavi 

nedeniyle muayene edilmeden doktor tarafından "Propaganda yapma" Ģeklinde azarlanarak, 

cezaevine gönderildiği iddia edildi. Mide rahatsızlığı ve zaman zaman hem ağzında hem de 

burnunda kanama meydana gelmesi rahatsızlıkları nedeni ile asker nezaretinde Siirt Devlet 

Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Kılıçoğlu, hastanede görevli Doktor Bahadır Özdemir‟in 

kelepçelerin çıkarılması talebi üzerine 'Gerek yok. Perdenin arkasına geç Ģikayetini söyle' 

dediği iddia edildi. 'Ben kelepçeli muayeneyi kabul etmiyorum' Ģeklinde cevap veren 

Kılıçoğlu‟na, Doktorun 'O zaman sen bilirsin. Propaganda yapma. Muayene olmazsan çeker 

gidersin' Ģeklinde karĢılık vererek, Kılıçoğlu‟nun muayene edilmeden yeniden cezaevine 

gönderildiği belirtildi. (17.10.2013 / Evrensel.net / Siirtnews.com) 

 

*21.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ömer Edemen, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Amcam olan Mehmet Emin EDEMEN, Giresun E Tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 

Amcam cezaevinde yaĢadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye gönderilmiĢ; nitekim boyun fıtığı 

teĢhisi konulmuĢtur. 08.10.2013 tarihinde Giresun Devlet Hastanesine götürülüp ameliyat 

edilmiĢtir. Ameliyatı yapan doktor, daha önce de felçle sonuçlanan ameliyatlara imza atmıĢ 

bir doktordur. Ameliyatı gerçekleĢtiren doktorun ismi Yunus olup soy ismini bilememekteyim. 

Sağ tarafında boyun fıtığı olan amcam ameliyat sonrası sol omuz ve kolunda felç durumuyla 

karĢı karĢıya kalmıĢtır. Amcamın, ameliyatların sonucunda sakat olması söz konusudur. 

Amcamın tedavisi bitmeden cezaevine gönderilmiĢtir. Bu konuda acil önlem alınmasını 

derneğinizden talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*21.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ercan Doğan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam olan BeĢir Doğan, 22.05.2012 tarihinden beri Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 

bulunmaktadır. Babamın sağlık durum oldukça kötü ve birçok hastalık mevcuttur. Bu 

hastalıkların baĢında kalp, tansiyon, mide ülseri ve bel fıtığı bulunmaktadır. Cezaevinde 

yeterli derecede tedavisi yapılamamaktadır. Babamın sağlığı git gide daha da 

fazlalaĢmaktadır. Babamın tedavisinin yeterli bir derecede yapılması için sizden bu konuda 

hukuki yardım talep etmekteyim.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*22.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Yahya Kurhan, 2012 yılının Ocak 

ayında tutuklandığını ve 10 Ekim 2013 tarihinde tahliye olduğunu belirtti. Cezaevinde kaldığı 
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süre içersinde ortamın sağlıksız oluĢu nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaĢadığını belirterek 

tedavi olmak amacıyla yardım talebinde bulunmuĢtur. (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan BDP ġırnak Milletvekili Faysal 

Sarıyıldız, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kelepçeli götürülmek istenmesine tepki 

göstererek, tedavi olmayı reddetti. Sarıyıldız, kelepçe takmayı reddettiği için hastaneye 

götürülmedi. (24.10.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan PKK davasından hükümlü Adem Tiryaki'nin 

beyninde çıkan tümör nedeniyle acilen ameliyat olması gerektiği, ancak kelepçeli tedaviyi 

kabul etmediği için ameliyatının gerçekleĢtirilemediği belirtildi.  (22.11.2013 / Ozgur-

gundem.com) 
 

*01.12.2013 tarihinde Siirt Cezaevinden mektupla Ģubemize baĢvuruda bulunan Osman 

Özüm, ciddi sağlık sorunu yaĢadığını ve yolculuk yapamayacağına dair karar verildiğini 

ifade etmiĢtir. Buna rağmen son olarak 25 Kasım 2013 tarihinde Adli Tıp Kurumuna 

getirildiğini belirtmiĢtir. Özüm için konulan hastalık teĢhisi Ģöyle: Sağ üst ektremitede hafif 

düzeyde kas gücü kaybı, Servical/Lomber  Disc Herni. Diyabet polinöropati. DM.Kals l HT. 

(ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*02.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran N.E., Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim olan 

Murat EREN iĢlediği suçtan dolayı 21 yıl ceza almıĢtır. Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde 

cezasını infaz ederken 9 ay önce Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. EĢimin 

sağlık durumu çok kötü olup böbrek, kalp ve tansiyon hastalığı mevcuttur. Cezaevi 

Müdürlüğüne birkaç kez dilekçe yazdığı halde, sağlığıyla ilgili doktora çıkarılamıyor. EĢimin 

böbreklerinin % 70‟i çalıĢmamaktadır. EĢimin sağlık sorunları yetmezmiĢ gibi birde Tekirdağ 

iline sevk edilmesi hem kendisini hem de bizleri daha da üzmüĢtür. Bizim maddi durumumuz 

kötü olup kendisini ziyarete gidemiyoruz. Bu çerçevede naklinin Diyarbakır ya da yakın 

illerinden birine yapılmasını da talep etmekteyim.  Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*20.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Evim Atmaca, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ablam olan Nuray ATMACA, yaklaĢık 3 yıldır KCK operasyonları adı altında Dersim‟de 

gözaltına alındı ve tutuklandı. Halen Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde tutukludur. Kendisi 

2005 yılından beri SLE hastası olup; düzenli olarak haftalık ve aylık doktor kontrolü 

yapılması gerekmektedir. Bu tetkiklerin de yapılabileceği hastane üniteleri Adana, MaraĢ ve 

Ġstanbul‟da bulunmaktadır. Son zamanlarda ablamın rutin kontrolleri keyfi, bir Ģekilde 

engellenmektedir. Haftalık kontroller, aylık kontrollere indirgenmiĢtir. Bu da ablamın 

sağlığını ciddi bir Ģekilde tehlikeye sokmaktadır ve hastalığının ilerlemesine neden olmuĢtur. 

Bununla birlikte hastaneye götürülürken ve tedavi edilirken kelepçesi çıkarılmamaktadır. 

Tedavinin uzun olması nedeniyle ablam her seferinde 24 saate yakın bir süre zarfını kelepçeli 

geçirmektedir. Ayrıca diĢ hastanesine de diĢ problemleriyle ilgili gittiğinde kelepçeli ve asker 

nezaretinde muayene dayatılmaktadır. Ablam bu durumun diğer hasta mahpuslara da 

dayatıldığını belirtmektedir.  Ablam, hastalığı nedeniyle çok sıcak bir ortamda kalmak 

zorundadır. Ancak bulunduğu cezaevinde kalorifer bile doğru dürüst yanmamaktadır. 

Elbistan‟ın iklim Ģartları da ablamı zorlamaktadır. Bu nedenle; ablamın cezaevinde yaĢamını 

idame ettiremeyeceği de gözetilerek tahliye edilmesi için ilgili kurumlara baĢvurulmasını ve 

uygulanan iĢkencenin sonlanması bununla birlikte sorumlular hakkında suç duyurusunda 

bulunulması için derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*24.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Buyruk, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

ve 12 arkadaĢım 29 Kasımda Tekirdağ F Tipi 1 Nolu Cezaevinden Silivri 6 Nolu L Tipine sevk 

baĢlığı altında sürgün edildik. Geldiğimiz günden itibaren bizleri F Tipi sistemi gibi 3‟er 
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kiĢilik 4 gruba bölüp tekli hücrelere koyuyorlar. Cezaevi yönetimine verdiğimiz dilekçede F 

Tipi sistemine mahkum edildiğimizi buna bir an önce son verilmesini talep ettik. Ancak 

belirttiğimiz talep cezaevi idaresi tarafından sert bir Ģekilde karĢılandı. Biz bu duruma dikkat 

çekmek üzere 6 günlük açlık grevine girdik. Ayrıca spor, sohbet, kütüphane gibi diğer 

etkinliklerimiz uygulanmamaktadır. Açık görüĢlerimizde ailelerle yan yana oturmamız 

engelleniyor. Isınma sıkıntımız bulunmaktadır. Sıcak suya eriĢemediğimizden banyo yapma 

hakkımız bile engelleniyor. Cezaevinde gördüğümüz kötü muamele artık dayanılmaz 

boyutlara ulaĢmıĢ durumdadır. Bu mektubumu ġahin AKINTI, Bilal MEMĠġ, Mehmet 

AKINTI, Jandost GÜNER, Zeynel Ali BĠNGÖL, Ömer ÖZALP, Alaattin ÖNCÜ, Selçuk 

YILDIZHAN, Mustafa DEMĠRCĠOĞLU, Muhammet ALTAY VE Deniz DĠNÇ arkadaĢlarımın 

adına yazıyorum. Bu konuda bize yapılan haksız uygulamalara dikkat çekmek için sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*24.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Aydın Elverdi, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Diyarbakır Sur ilçesinde doğdum. Ailem Ģuanda Diyarbakır Bağlar‟da ikamet etmektedir. 

Ben yaklaĢık olarak 6 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktayım. Adli 

bir suçtan yargılandım ve ceza aldım. Diyarbakır Tipi Cezaevi doluluğunu bahane göstererek 

beni GümüĢhane Cezaevine sevk ettiler. Benim birçok kronikleĢen ağır hastalıklarım 

mevcuttur. Bunların baĢında astım, yüksek tansiyon ve kronik böbrek yetmezliği hastalıkları 

teĢhisi konulmuĢtur. Hastalıklarım ileri derecede olduğundan dolayı Ceza Ve Tevkifevleri 

Genel Müdürlüğüne özel sevk talebinde bulundum ancak Kürt olduğumdan dolayı görevli 

Tetkik Hâkim olan ve sevk iĢlerinden sorumlu Selami CANDEMĠR, dilekçemi dikkatte 

almadan kendi ırkçı yaklaĢımı ile aileme yakın olacağım yerde beni tedavi amaçlı adı altında 

Trabzon‟a sevk etti. Sözde buradaki hastanelerde daha iyi tedavi olabileceğimi söyleyerek 

sevk ettiler. Ben daha öncede kontrol amaçlı GümüĢhane Cezaevinden Trabzon‟a geliyordum. 

Bana tedavi diye sadece hap veriyorlar. BaĢkada hiçbir Ģey yapılmıyor. Ben Ģuanda Trabzon 

Cezaevinde bulunmaktayım. Burada denizin olması ve havanın da nemli oluĢu astım 

hastalığımı daha da artırmaktadır. YazmıĢ olduğum dilekçemde bunları belirtmeme rağmen 

ayrımcılık yaparak beni ölüme terk etmektedirler. Sevk yazdığım dilekçeme hala cevap almıĢ 

değilim. Buradaki olumsuz Ģartlar beni gittikçe daha çok hasta etmektedir. Ben dilekçeme 

cevap alamadığımdan ve buradaki olumsuz Ģartlar söz konusu olduğu için ölüm orucuna 

baĢlamıĢ bulunmaktayım. Birde bütün bunlar yetmezmiĢ gibi disiplin cezasına da 

çarptırıldım. Her an yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirebilir ve felç olma 

durumuyla karĢı karĢıya olabilirim. Keyfi tutumları nedeniyle Adalet Bakanlığı Ceza ve 

Tevkifevleri Genel Müdürlüğü benim bu konumumdan sorumludur. Onlardan af veya 

tahliyemi istemiyorum. Tek isteğim beni aileme yakın olan herhangi bir cezaevine naklimin 

yapılmasını istiyorum. Ben bu hastalılara cezaevinde yakalandım. Tedavimin Diyarbakır 

Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istiyorum. Ailemi ve memleketimi düĢündüğüm 

zaman hastalıklarım, acılarım artıyor. Bana yardımcı olun, yakında diyalize de bağlı 

kalacağım.  Hiçbir Ģekilde burada tedavi olmayı kabul etmiyorum. Gittiğim GümüĢhane 

hastanesinde, burada bulunan doktor bana verdiği raporda sadece ilaç tedavisi yapılabilir ve 

kontrole gelebilir Ģeklinde rapor verdi. Ayrıca raporda astım hastası olmam nedeniyle nefes 

alıp vermede zorlandığımı da belirtmektedir. Bu cezaevinde olmamam gerektiği halde hala 

buradayım. Trabzon Cumhuriyet BaĢsavcılığına da dilekçe yazdım oradan da bir sonuç 

çıkmadı.  Burada ölmek istemiyorum. Kendi topraklarımda ölmek istiyorum. Hem uzak bir 

cezaevinde olamam hem de ailemden uzak olmam bana daha çok üzüntü vermektedir. Sizden 

isteğim bana yardımcı olmanızdır. Ayrıca Diyarbakır, Batman, Mardin ve ġırnak‟ta yeni 

açılan cezaevlerinden birine sevkimi talep ediyorum. Bütün masraflarım tarafımdan 

karĢılanacağını da belirtmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*25.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abdullah AĢkara ve Halit Kaçar, 

cezaevinde kaldıkları süre içersinde cezaevinin olumsuz Ģartlarının kendilerinde oluĢturduğu 
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sağlık sorunlarının giderilmesi ve tedavilerinin yapılması amacıyla yardım talebinde 

bulunmuĢlardır. (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*26.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan A.Hekim Ekinci, cezaevinde kaldığı 

süre içersinde cezaevinin olumsuz Ģartlarının kendisinde oluĢturduğu sağlık sorunlarının 

giderilmesi ve tedavisinin yapılması amacıyla yardım talebinde bulunmuĢlardır. (ĠHD Siirt 

ġubesi) 
 

*Temsilciliğimize baĢvuruda bulunan Hüseyin Çelik, Bitlis Ceza Ġnfaz Kurumunda siyasi 

mahkum Selman KarataĢ‟ın ağır hastalıklar geçirdiğini ifade etti. Bitlis Ceza Ġnfaz Kurumuna 

gidip Selman KarataĢ‟ı  ziyaret ettik. 60 yaĢında olan Selman KarataĢ‟ın suçu PKK‟ye yardım 

yataklık etmek olup ağır Ģeker, tansiyon, kalp kolestrol gibi hastalıkları bulunmaktır. Selman 

KarataĢ‟ın durumu ağırdır. Ailesinin talebi Selman KarataĢ‟ın salıverilmesi, veya kendi 

memleketleri olan Tunceli‟ye ya da oraya yakın bir yere nakil edilmesidir. (ĠHD Bitlis 

Temsilciliği) 
 

 
Aile GörüĢü Engellenenler 

*06.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zühal Ekmez, Ģu beyanlarda bulundu: 

“05.02.2013 tarihinde Burdur Cezaevinde tutuklu olarak bulunan ağabeyim olan Nihat 

Ekmez ile her ayın ilk Salı günü “açık görüĢüne” gitmekteyiz.   Onunla birlikte 3 arkadaĢı 

daha görüĢe çıkmaktadır. Cezaevindeki gardiyanlar açık görüĢte yan yana oturmamıza dahi 

izin vermemektedirler. Masalarda sadece karĢılıklı oturmamızı istiyorlar. Geçen haftaki açık 

görüĢümüzde de yan yana oturmak istediğimizi belirttik. Gardiyanlarla ağabeyim 

konuĢuyordu. Kendisi daha önce kaldığı cezaevlerinde böyle bir uygulamanın olmadığını 

söyledi. Anladığım kadarıyla Cumhuriyet Savcısına ve Cezaevi Müdürüne bu konuyla ilgili 

yazılı baĢvuruda bulunduğunu söyledi.   Gardiyanlar bir türlü ikna olmadılar, karĢılıklı 

oturmak zorundasınız, dediler.  Tutuklularda karĢılıklı oturmayacağız, yan yana oturacağız 

yoksa görüĢ yapmayacağız dediler. Bunun üzerine gardiyanlar tutuklularla aramızda bir set 

oluĢturarak görüĢü bitirdiler. Bu olaylar esnasında cezaevi müdürü de gardiyanların 

arasındaydı. Ağabeyim “bakın siz eĢleri yan yana getirmeyi düĢünüyorsunuz, kız kardeĢim 

senede bir kere geliyor, yan yana oturmamıza izin vermiyorsunuz. KarĢılıklı bir Ģeyleri çözme 

çabasındaysak, adımlar atmaya çalıĢıyoruz. Sizin bu davranıĢlarınız hiç insani değil” dedi. 

Gardiyanlarda bize söylenene göre hareket ediyoruz. Özetle ayrılma aĢamasında ortam biraz 

gerildi. Ağabeyimi kollarından çekip götürdüler. Herhangi bir fiziki müdahale olmadı ama 

biz aileleri olarak çok kaygılandık. Burdur‟da sadece 14 siyasi tutuklu var ve bunlar sürgün 

edilmiĢ tutuklular, herhangi bir gerekçe gösterilmeden, fiziksel müdahalenin olmasından 

endiĢe duyuyoruz. Gardiyanlar tutuklulara düĢmanca bakıyorlardı.  Ne yapacağımızı 

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

*Antep H Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK davası tutuklusu Ali Erden, ailesi ile ġubat ayında 

yaptığı açık görüĢte babasının yaĢanan duruma tepki gösterdiği için 6 ay açık görüĢ cezasına 

çarptırıldığını aktardı. Mektubunda 10 metrekarelik açık görüĢ odasına yüzlerce tutuklu ve 

ailesinin sıkıĢtırılmaya çalıĢtığını ve bu kalabalığın yanı sıra her tutuklu için 4 infaz koruma 

memurunun odada bulundurulduğunu ifade eden Erden, koĢullar nedeniyle sağlıklı bir Ģekilde 

açık görüĢ yapamadıklarını belirtti. (02.03.2013 / DĠHA) 

 

*11 Mart‟ta Bingöl Cezaevi'nde tutulan oğlu Ozan Alpkaya'nın görüĢüne giden Hasip 

Alpkaya, Ozan dahil hiçbir tutuklunun görüĢe çıkmadığını söyledi. Çocuklarının görüĢe 

çıkmaması üzerine cezaevi müdürü ile görüĢtüklerini aktaran Alpkaya, cezaevi müdürünün 

"Sürgüne gönderilen arkadaĢlarından kaynaklı alınganlıkları var" diyerek, tutsakların kendi 

iradeleri ile görüĢe çıkmadığı yönünde bilgi verdiğini ifade etti. Cezaevinden çıktıktan sonra 

oğlu Ozan Alpkaya'nın Diyarbakır'da bulunan evlerini aradığını ve cezaevi idaresinin 
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tutsakları görüĢe çıkartmadığı Ģeklinde bilgi verdiğini aktaran Haspi Alpkaya, cezaevinde 

neler döndüğünü anlamadıklarını dile getirdi. Alpkaya, yetkililerin kendilerine bilgi vermesini 

istedi.  (11.03.2013 / DĠHA) 

 

*BDP eski Mardin Ġl BaĢkanı Davut Bozan'ın 2 Mayıs‟ta yaĢamını yitiren kardeĢi ġehmuz 

Bozan'ın cenazesine katılmak için avukatı aracığıyla savcılığa yaptığı baĢvuru kabul edildi. 

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığının kabul ettiği 2 günlük iznin, Mardin Cezaevi 

idaresi tarafından "Güvenliği sağlayamayız" gerekçesiyle engellendiği belirtildi. Cezaevi 

idaresinin tavrına tepki gösteren BDP Mardin Ġl EĢ BaĢkanı Alaattin Turan, "Mahkeme izin 

vermiĢ Davut Bozan'ın taziyeye gitmesine, Mardin Valisi izin vermiĢ ancak cezaevi yetkilileri 

buna izin vermiyor" dedi. (03.05.2013 / DĠHA) 

 

*05.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran GülliĢah Kargılı, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan ġemsettin Kargılı, yaklaĢık olarak 20 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 

kalmaktadır. EĢimin annesi 01.06.2013 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine ölüm kâğıdı ile 

birlikte ve annesinin vasiyeti üzerine ben ölürsem oğlum gelmeden beni mezara koymayın 

demesine rağmen savcılığa yaptığımız baĢvuru sonucunda eĢimin izin hakkı olmasına rağmen 

kendisine izin verilmedi. Cezaevinde kardeĢlerine baĢsağlığı için telefon bile açmasına izin 

verilmedi. Bu hukuksuzluğa karĢı sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)    
 

*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 21 yıldır tutuklu bulunan, müebbet hapis hükümlüsü 

çölyak hastası Nesimi Kalkan ile aynı cezaevinde 4 yıldır "KCK"den tutuklu bulunan kardeĢi 

Yusuf Kalkan'ın, yaĢamını yitiren annelerinin cenazesine katılma talebi savcılıktan alınan izne 

rağmen engellendi. ġırnak'ın Cizre ilçesinde 13 Haziran günü sabah saatlerinde yaĢamını 

kaydeden anne Bedriye Kalkan'ın cenazesine katılmaları için aile bireylerinin baĢvurusu 

üzerine Mardin Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin alındı. Alınan izne rağmen Cizre Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü tarafından "Güvenliği sağlayamayız" gerekçesiyle Kalkan kardeĢlerin annelerinin 

cenazesine katılması engellendi. (24.06.2013/DĠHA) 
 

*06.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet ġahin, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan ġaban ġAHĠN, iki yıla yakın bir süredir KCK adı altında gözaltına alındı ve yargılandığı 

dosyada 12 yıl ceza aldı. Dosyası halen Yargıtay‟da devam etmektedir. Oğlum Ģuan 

Gaziantep H tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda tutukludur. Oğlum ile en son 4 ay önce yüz yüze 

görüĢebildim. Bu tarihten sonra kendisi ile görüĢemiyoruz. BaĢvurduğumuz yetkililer bize 

sadece ziyaret yasağının olduğunu dolayısıyla görüĢemeyeceğimizi belirtiyorlar ancak ne 

gerekçe ile görüĢme yasağı olduğunu bize açıklamaktan imtina ediyorlar. Bizim tüm 

çabalarımıza rağmen bu bilgiye ulaĢamadık. Bu bir üzüntü ve gerginlik içerisinden bu 

durumdan açıkça endiĢe etmeye baĢladık. Bu yöntem ile hem oğlumuzu hem de biz ailesini 

cezalandırmaktadırlar. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 
 

*21.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadri Arslanoğlu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Murat Arslanoğlu Ģuan da Karaman M Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. 

Almanya‟da ikamet eden eĢi ve çocukları cezaevine göndermiĢ oldukları Almanya kodlu 

telefon numaralarını yaklaĢık bir ay önce cezaevi yönetimine gönderdikleri halde, haftalık 

telefon görüĢmelerine izin verilmemektedir. Yapılan bu haksızlığın giderilmesi için siz dernek 

yetkililerinden hukuki giriĢimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  
 

*24.10.2013 tarihinde Ģubemize Rize/Kalkandere L Tipi Cezaevinden baĢvuran Mehmet 

Akpolat, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 1995 yılından beridir siyasi tutsak olarak 

cezaevinde bulunmaktayım. Yargılanmam sonucunda ağırlaĢtırılmıĢ müebbet cezasına 

çarptırıldım. Bir yıl önce MuĢ Cezaevinden Rize Kalkandere Cezaevine sürgün edildim. 
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Geçen ay ağabeyim cezaevi idaresini arayarak görüĢ tarihi ve saati hakkında bilgi istedi. 20 

Eylül 2013 tarihli görüĢ günü ziyaretime gelen ağabeyime izin verilmedi. Bunun üzerine 

ağabeyim Savcılıktan görüĢ izni almasına rağmen cezaevi yönetimi tarafından tekrar 

görüĢüne izin verilmiyor. Bilinçli ve keyfi olarak aileme maddi ve manevi yönden mağdur 

edilmek isteniyor. Aylardır ailemle görüĢmeme rağmen savcılık nezdinde verilen izin dahi 

engelleniyor. Ailelerimize yakın cezaevlerine yazdığımız sevk dilekçeleri ret edildiği gibi 

ziyarete gelen görüĢçülerde ziyaretleri engellenerek nasılda bilinçli ve mağdur etmeye dönük 

bir politikanın yürütüldüğünü tahmin edersiniz. Bilinçli bir Ģekilde bana ve aileme yapılan bu 

hak ihlallerimi dile getiren dilekçelerle Adalet Bakanlığına, Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

Ģikâyette bulunmama rağmen gerekli yerlerden sonuç alamadığımı belirtmek istiyorum. 

YaĢanılan bu mağduriyetle ilgili duyarlılığınızı bekliyor, hukuki olarak yardım talebinde 

bulunuyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

Tecrit ve Ġzolasyon  

*Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi‟nde geçtiğimiz hafta ġırnak'ta evine baskın düzenlendikten 

sonra tutuklanan Sozdar isimli genç kadının elleri kelepçeli bir Ģekilde hücrede tutulduğu 

iddia edildi. Soy ismi öğrenilemeyen kadının çok bitkin olduğu ve adli tutukluların bulunduğu 

koğuĢlara gitmesi yönünde baskı gördüğü belirtildi. (03.01.2013/DĠHA) 

 

*Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟ndeki tutsakların durumuna dikkat 

çekmek amacıyla Ģube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ĠHD, GÖÇ-DER, il 

genel meclis üyeleri, KURDĠ-DER ve tutsak yakınları katıldı. Toplantıda konuĢan Van 

TUYAD-DER BaĢkanı Ahmet Aygün, 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK‟lı tutsaklar 

tarafından baĢlatılan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin 

ardından Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde baskıların giderek arttığını belirterek, “Cezaevi 

yönetimi açlık grevlerine giren siyasi tutsakların savunmalarını almadan, sosyal etkinlikler 

baĢta olmak üzere, çeĢitli disiplin cezaları verdi. Cezaevi idaresi tarafından tutsaklar keyfi 

aramalardan geçiliyor. Sözlü ve fiziki hakaretlerde bulunuyor” dedi. Aygün, tutsakların 

aileleri ile yaptıkları ziyaret sonrasında sözlü ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını 

belirterek, “Cezaevi yönetiminin yaptığı baskılar sonucu 40 tutsak Meclis Ġnsan Hakları 

Komisyonu ve Adalet Bakanlığı‟na baĢvuruda bulundu. Aynı dönemde 10 tutsak sevk adı 

altında baĢka cezaevlerine sürgün edildi” dedi. Ziyarete giden ailelerden aldıkları bilgileri 

aktaran Aygün, “Zana ġeker, Kadir Çiftçi, Yıldırım ve HiĢyar Buldan adlı tutsaklar sürgün 

edildi. Ġl genel meclis üyesi Senar Elter 30 gündür tek baĢına bir odada tutuluyor” diye 

konuĢtu. (12.01.2013/DĠHA) 
 

*23.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medine Bağatır, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kızım olan Songül Bağatır, yaklaĢık olarak 20 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Geçen hafta 

yaptığımız telefon görüĢmesinde, kaldığı Ġzmir Aliağa ġakran Cezaevinde, cezaevi yetkilileri 

tarafından keyfi olarak hücre cezaları verildiği, yasal taleplerinin yerine getirilmediği, 

birlikte kaldığı 88 kadın mahkûm ile birlikte son bir içinde 3 ila 12 gün arasında değiĢen 

sürelerde hücre cezası verildiğini söyledi. Yapılan bu haksız uygulamalar karĢısında kızıma 

ve diğer tutuklu ve hükümlülere yapılan keyfi muamele yapan kiĢilerin tespit edilip haklarında 

gerekli yasal iĢlemlerin yapılmasını talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*02.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Derya Eker, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Vahit Arslanhan, yaklaĢık 5 yıldır GümüĢhane E Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz 

Kurumunda cezasını infaz etmektedir. KardeĢim ile birlikte Batman ve Tokat Cezaevinden 2 

hükümlü ile beraber Midyat M Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumuna sevk edildiler. Sevk 

edildikleri cezaevinde siyasi koğuĢlarda birlikte kalma talepleri cezaevi yönetimi tarafından 

“PKK‟liler zaten sevk edilecekler, tarafsız durmanız halinde size ayrı koğuĢ açabiliriz” 

dayatması ile karĢılaĢmıĢlardır. Bunun üzerine kardeĢim ve diğer arkadaĢları ile bu 
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dayatmayı kabul etmeyince müĢahede odasına alınmıĢlardır. KardeĢim ile yapmıĢ olduğumuz 

telefon görüĢmesinde, bu sorunun çözülmemesi halinde 05.02.2013 tarihinde açlık grevine 

baĢlayacaklarını söyledi. Ayrıca kardeĢimin görüĢ hakkı olmasına rağmen henüz bir görüĢme 

gerçekleĢmemiĢtir. Cezaevi yönetimi ile yaptığımız telefon görüĢmelerinde bizlere sert 

cevaplar vererek, cevap vermekten kendilerini imtina ediyorlar. KardeĢimin içinde bulunduğu 

sorun nedeniyle hayatından endiĢe etmekteyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  
 

*06.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ercan Yılmaz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kuzenim olan Serhat Arslan, 2007 yılında uyuĢturucu dosyası ile ilgili yapılan yargılama 

sonucunda 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Ġstanbul BayrampaĢa, Mamak ve Silivri 

Cezaevlerinde kaldıktan sonra yaklaĢık 7 aydır Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine 

gönderildi. Kuzenim cezaevinde girmeden öncede ruhsal yönden sağlık sorunları 

bulunmaktaydı. Ancak cezaevi koĢulları, kuzenimin ruhsal ve psikolojik durumunun daha da 

kötüleĢmesine neden oldu. 3 ay önce kuzenim Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine 

gönderildi. Kuzenim ile ilgili etkin bir tedavi gerçekleĢtirilmedi. Kuzenim 6 aya yakın bir 

süredir cezaevinde tek bir hücrede tutulmaktadır. Psikolojik durumu çok kötü olduğu için 86 

kilodan 46 kiloya düĢmüĢtür. Ailesi kendisiyle cezaevinde görüĢmeye gittiği zaman, ailesi ile 

dahi konuĢmuyor ve tepkisiz bir Ģekilde boĢ gözlerle etrafa bakıyor. Kuzenimin cezaevinde 

yaĢamıĢ olduğu sağlık problemleri ve hücrede 6 aya yakın bir zamandır tutulmuĢ olması 

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

*11.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Faruk Kadir Ġldız, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Dayım olan Yusuf Malkoç, yargılandığı dava sonucunda 10 yıl hüküm giydi. 7 yıldır 

hükümlü olarak Siirt Cezaevinde kalmaktadır. YaklaĢık sekiz aydan bu yana Silivri 

Cezaevinde bulunmaktadır. Dayım evli ve bir çocuğu var. En son üç yıl önce annesini daha 

sonra babasını kaybetti. Bu nedenlerden kaynaklı olarak psikolojik durumu kötü olduğundan, 

cezaevi idaresi de kendisine sürekli tecrit cezasıyla cezalandırmaktadırlar. Sık sık ailesiyle 

telefon konuĢmalarının kesildiğini ve ayrımcılığa, hukuksuzluğa uğradığını iddia etmektedir. 

Bundan kaynaklı olarak dayımı cezaevinde ziyaret edilmesi ve kendisiyle ilgilenmesini talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Midyat M Tipi Cezaevi'nde tutulan Sabih Özcan isimli tutsak, cezaevinde yaĢanan hak 

ihlallerine karĢı ve 3 arkadaĢıyla birlikte siyasilerin bulunduğu cezaevine gönderilmek için 3 

arkadaĢıyla birlikte açlık grevine baĢladıklarını bildirdi. DĠHA'ya mektup gönderen Sabih 

Özcan, taleplerinin kabul edilmesi için 14 Haziran'dan bu yana arkadaĢları Turgut Yaman, 

Ahmet Uzun ve Kamuran Kılınç ile birlikte açlık grevine baĢladıklarını kaydetti. Midyat 

Cezaevi'ne geldiği ilk günde acemi oldukları için cezaevi yönetiminin yönlendirmesi ile 

bağımsızlar koğuĢuna gönderildiklerini aktaran Özcan, kısa zaman sonra PKK'li tutukluların 

bulunduğu koğuĢa geçmek için dilekçe yazdıklarını ve bu nedenle fiziki zorlama ve psikolojik 

iĢkencelere maruz kaldıklarını belirtti. (21.06.2013/DĠHA) 
 

*Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Sincan 2 No'lu Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen tutsak Ömer 

Akbay'a, cezaevi giriĢinde çıplak aramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Uygulamaya karĢı çıkan 

Akbay‟a, cezaevi idaresi tarafından 3 günlük hücre cezası ve bir ay iletiĢim cezası verildi. 

(19.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*09.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saile YaĢa, Ģu beyanlarda bulundu: “Van F 

Tipi Cezaevinde bulunan oğlum Diren YaĢa‟yı 7 Ekim tarihinde ziyaret ettim. Oğlum Bingöl 

Cezaevinde firar eden tutuklular arasındaydı. Firardan bir gün sonra, basında yakalandıkları 

bilgisini aldım. Oğlum tekrar tutuklandıktan sonra yaĢadıkları durumlar hakkında bizi 

bilgilendirdi. Tutuklanma kararı ile Van F Tipi Cezaevine sevk edildiklerini, yakalanma 

sırasında ve elbiselerinin kendilerinden alınıp yakıldığı için üstsüz olduklarını, avukat 
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görüĢünden sonra kıyafet temin edebildiklerini, cezaevine getirildikten bir gün sonra 

avukatlarla görüĢ gerçekleĢtirebildiklerini söylediler. 13 kiĢi olarak getirildikleri cezaevinde, 

ikiĢer kiĢilik hücrelere konulduklarını, kaldıkları hücrelerin yerden insan sağlığını tehdit 

edecek düzeyde nemli olduğunu, haklarında 20 günlük hücre cezası verildiğini, ancak 

onaylanamadığını belirttiler. Diğer tutuklularla hiçbir iletiĢim ve haberleĢme imkânının 

olmadığını, bu haklardan mahrum bırakıldıklarını söylediler. Ayrıca Oğlum getirilmesini 

istediği ihtiyaç malzemelerinin idare tarafından karĢılanmadığını, kendisinde bulunan cımbız, 

ip, tespih gibi özel eĢyalarının kendisinde alındığını belirtti. GörüĢ sırasında amcasının 

kendisine ayakkabı bağcığı vermesi üzerine gardiyanlar müdahalede bulunarak, oğlum 

hakkında tutanak tutacaklarını söylediler. Oğlumla sadece 20-25 dakika arasında 

görüĢebilme imkânım oldu. Ayrıca oğlumun akciğerlerinde ve omurilik bölgesinde bulunan 

Ģarapnel parçaları nedeniyle sağlık sorunları yaĢamaktadır. Oğlumun bu Ģekilde hücrede 

tutulmasını kabul etmiyorum. Çocuğumun yaĢamından endiĢe ediyorum. Çocuğuma yapılan 

bu uygulamaların hukuki olmadığı kanısındayım. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım 

talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanifi Ġpek, Ģu beyanlarda bulundu: “Van F 

Tipi Cezaevinde bulunan oğlum Rıdvan Ġpek‟i 7 Ekim tarihinde ziyaret ettim. Oğlum Bingöl 

Cezaevinde firar eden tutuklular arasındaydı. Firardan bir gün sonra, basında yakalandıkları 

bilgisini aldım. Oğlum tekrar tutuklandıktan sonra yaĢadıkları durumlar hakkında bizi 

bilgilendirdi. Tutuklanma kararı ile Van F Tipi Cezaevine sevk edildiklerini, yakalanma 

sırasında ve elbiselerinin kendilerinden alınıp yakıldığı için üstsüz olduklarını, avukat 

görüĢünden sonra kıyafet temin edebildiklerini, cezaevine getirildikten bir gün sonra 

avukatlarla görüĢ gerçekleĢtirebildiklerini söylediler. 13 kiĢi olarak getirildikleri cezaevinde, 

ikiĢer kiĢilik hücrelere konulduklarını, kaldıkları hücrelerin yerden insan sağlığını tehdit 

edecek düzeyde nemli olduğunu, haklarında 20 günlük hücre cezası verildiğini, ancak 

onaylanamadığını belirttiler. Diğer tutuklularla hiçbir iletiĢim ve haberleĢme imkânının 

olmadığını, bu haklardan mahrum bırakıldıklarını söylediler. Oğlumla sadece 20-25 dakika 

arasında görüĢebildim. GörüĢ esnasında gardiyanlar yanımızda bulunuyordu. Çocuğuma 

yapılan uygulamaların hukuki olmadığı kanısındayım. Bu konuda derneğinizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Mayıs ayında 12 PKK'li tutsak tarafından hak ihlallerine 

karĢı baĢlatılan açlık grevine kapı vurma eylemiyle destek verdikleri gerekçesiyle Azad 

Dündan, Ergin Sönmez, AnıĢ Demiral, Ali Ertunç ve ReĢit Dayan'a, "Kurum tesislerine, araç 

ve gereçlerine zarar verdikleri" gerekçesiyle 10'ar gün hücre cezası verildi. (04.11.2013 / 

DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*11.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran MüĢeher Ülker, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Zeki Ülker, 3,5 ay önce tutuklandı ve Ģuanda Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde 

bulunmaktadır. 08.11.2013 tarihinde görüĢüne giden ablası Çimen‟e koğuĢta tek baĢına 

kaldığını (çocuğum 17 yaĢında) söyledi. Cezaevi yönetimi oğlumu 2 kere telekonferans sistemi 

ile Savcılıkla görüĢtürülerek “ piĢmanlık yasasından” ısrarla yararlanmasını istedi. Özellikle 

Siirt Barosundan Baronun görevlendirdiği avukatın oğlumun “piĢmanlık yasasından”  

yararlanması için baskı yaptığını dile getirdi. Oğlum bu durumdan çok rahatsızdır. 

Cezaevinde baĢka çocuk tutuklu olmadığı için tek baĢına kalmaktadır. Psikolojik olarak çok 

kötü bir durumdadır. Kendisine bir zarar vereceğinden endiĢe ediyoruz. Oğlumun 

piĢmanlıktan yararlanması dayatmalarına ve koğuĢta tek baĢına tutulması konusunda 

Ģahıslarda Ģikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde C blok‟ta tutulan tutsaklara, Bingöl M Tipi Kapalı 

Cezaevi'nde yaĢanan firarla ilgileri olduğu gerekçesiyle Serhat Karsu, Orhan YakıĢır ve 
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Mehmet Öztekin isimli tutuklulara 20'Ģer günlük hücre cezası verildi. (19.11.2013 / DĠHA / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Oltu T Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen 10 kadın tutsağa 

20'Ģer gün hücre cezası verildi. (21.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 
 

Disiplin Cezası Verilenler 

*Van F Tipi Cezaevi'nde de özelikle cezaevi yönetimin değiĢmesi üzerine tutsaklara yönelik 

baskıların arttığı belirtiliyor. Cezaevinde baskıların giderek arttığını dile getiren Van 

TUYAD-DER BaĢkanı Ahmet Aygün, özellikle yeni atanan Cezaevi Müdürü Mustafa 

Arlı'nın göreve baĢlamasıyla beraber cezaevinde baskıların en üst seviyeye çıktığını söyledi. 

Aygün, "Son zamanlarda tutsakları tahrik etmeye paralel olarak hak ihlalleri de devam ediyor. 

Tutsakların bulunduğu odalarda ayda bir defa ve bir tutsak gözetiminde aramaların yapılması 

gerekirken, gece yarısı keyfi olarak baskın yapılarak, aramalar yapılıyor. Televizyonların 

içine kadar arama yapılıyor ve odaları bilinçli olarak dağıtılıyor. Odaların araması, orduda 

disiplin cezası alan ya da ordudan atılan askerlerden oluĢan 'A Takımı' adı verilen gardiyanlar 

tarafında yapılıyor. Aramalar sırasında gardiyanlar bilinçli olarak parmaklarına bozkurt ve üç 

hilal yüzükleri takıyor" diye belirtti. Gardiyanların sık sık tutsaklara sözlü olarak hakaretlerde 

bulunması nedeniyle kavgaların çıktığını belirten Aygün, yaĢanan durumlardan dolayı 40 

tutsağa soruĢturma açıldığını söyledi. Aygün, hak ihlalleri karĢısında sessiz kalmayacaklarını 

belirterek, Van Barosu Cezaevi Komisyonu üzerinden olayla ilgili suç duyurusunda 

bulunduklarını söyledi. Aygün, hak ihlallerine iliĢkin ĠHD'ye de baĢvuruda bulundukları 

belirtti. (03.01.2013/DĠHA) 

 

*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde 12 Eylül 2012 tarihinde baĢlatılan süresiz dönüĢümsüz açlık 

grevine giren 139 mahpusa 3 aylık disiplin (toplu sohbet hakkından mahrumiyet) cezası 

verildi. (ĠHD Siirt ġubesi)  

 

*Antep H Tipi Cezaevi'nde kalan Mehmet Çelik, Mahmut Keskin, Müslüm ġahin, Ramazan 

Kıran ve Nuh TaĢ isimli tutsakların 13 ġubat günü Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 

edildiği öğrenildi. Antep Cezaevi'ndeki tutsaklar tarafından gönderilen faksta, yaĢanılan bir 

provokasyon olayı sonucu 5 tutsak hakkında 20'Ģer gün hücre cezası istemi ile disiplin 

soruĢturması açıldığı öğrenildi. (16.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 

*Antep H Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK davası tutuklusu Ali Erden, ailesi ile ġubat ayında 

yaptığı açık görüĢte babasının yaĢanan duruma tepki gösterdiği için 6 ay açık görüĢ cezasına 

çarptırıldığını aktardı. Mektubunda 10 metrekarelik açık görüĢ odasına yüzlerce tutuklu ve 

ailesinin sıkıĢtırılmaya çalıĢtığını ve bu kalabalığın yanı sıra her tutuklu için 4 infaz koruma 

memurunun odada bulundurulduğunu ifade eden Erden, koĢullar nedeniyle sağlıklı bir Ģekilde 

açık görüĢ yapamadıklarını belirtti. (02.03.2013 / DĠHA) 

 

*Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 11 siyasi tutsağa, koğuĢlar arası iletiĢim sağlamak 

için duvarlara küçük delikler açtıkları iddiası ile cezaevi yönetimi tarafından toplam 7-10 gün 

arası hücre cezası verildiği bildirildi. Aralarında Ali Erden, Abidin Yılmaz, ġabah ġahin ve 

Mülazim Mumyak adlı tutsakların da bulunduğu 11 tutsağın, karara itiraz etmek için Ġnfaz 

Hakimliği'ne baĢvurduğu belirtildi. (16.03.2013 / DĠHA) 
 

*Diyarbakır'da 2007 yılında "Örgüt üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 7 yıl 6 ay hapis 

cezası verilen kalp hastası Necdet Bozkurt'a tutulduğu Hazro Cezaevi'nde "ayakta sayım 

vermediği" gerekçesiyle 5 gün hücre ve 1 ay görüĢ cezası verildi. (15.05.2013 / DĠHA) 
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*Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan yaklaĢık 30 siyasi tutsağa 2 ay önce cezaevindeki 

uygulamaları koğuĢ kapısına vurarak protesto eylemi yaptıkları gerekçesiyle iletiĢim cezası 

verildiği belirtildi. Cezaevi idaresi tarafından ceza alan siyasi tutsaklara bir ay boyunca 

aileleriyle telefon görüĢmesi ve mektup yasağı getirildiği bildirildi. Cezaevindeki hak 

ihlalerini protesto etmek için 24 PKK‟li tutsak, süresiz ve dönüĢümsüz açlık grevi baĢlatılmıĢ 

ve BDP Van Milletvekilli Özdal Üçer ile sivil toplum örgütlerinin araya girmesiyle 19'uncu 

gününde eylemlerine son vermiĢti. (12.06.2013/DĠHA) 
 

*Adı sık sık hak ihlalleri ve kötü muameleyle duyulan Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 130'u 

aĢkın siyasi tutsağa Mayıs ayında 12 PKK'li tutsak tarafından hak ihlallerine karĢı baĢlatılan 

açlık grevine kapı vurma eylemiyle destek verdikleri gerekçesiyle iletiĢim, ziyaret ve hücre 

cezaları verildi. Daha önceki açlık grevi eylemlerinde, açlık grevindekiler dahil kapılara 

vurma eylemi gerçekleĢtirerek tutsaklara destek verdikleri nedeniyle 130'u aĢkın tutsağa, 

"Herhangi bir Ģeyi protesto etmek amacıyla idareye karĢı toplu olarak sessiz direniĢte 

bulunmak" iddiasıyla 1 ila 3'er aylık iletiĢim ve ziyaret cezaları verildi. Cezaevindeki 

tutsakların avukatlarından alınan bilgiye göre, yine aynı nedenlerden ve kapıları zorladıkları 

iddia edilen Azad Dündan, Ergin Sönmez, AnıĢ Demiral, Ali Ertunç ve ReĢit Dayan'a, 

"Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar verdikleri" gerekçesiyle 10'ar gün hücre cezası 

verildi. (04.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde C blok‟ta tutulan tutsaklara, Bingöl M Tipi Kapalı 

Cezaevi'nde yaĢanan firarla ilgileri olduğu gerekçesiyle Serhat Karsu, Orhan YakıĢır ve 

Mehmet Öztekin isimli tutuklulara 20'Ģer günlük hücre cezası verildi. (19.11.2013 / DĠHA / 

Ozgur-gundem.com) 

 

*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Oltu T Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen 10 kadın tutsağa 

20'Ģer gün hücre cezası verildi. (21.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 

 
 

HaberleĢme v.b. Hakları Engellenenler 

*Midyat M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan kadın tutsakların kaldığı koğuĢlara 10 gündür 

elektirik ve su verilmediği iddia edildi. ÇarĢamba günü tutuklu bulunan yakınlarının 

görüĢlerine giden ailelere tutsaklar, cezaevindeki hak ihlalleri hakkında bilgi verdi. Tutsaklar 

koğuĢlara elektrik ve su verilmediği için ihtiyaçlarını karĢılayamadıklarını aktardı. 

(03.01.2013/DĠHA) 

 

*Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟ndeki tutsakların durumuna dikkat 

çekmek amacıyla Ģube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ĠHD, GÖÇ-DER, il 

genel meclis üyeleri, KURDĠ-DER ve tutsak yakınları katıldı. Toplantıda konuĢan Van 

TUYAD-DER BaĢkanı Ahmet Aygün, 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK‟lı tutsaklar 

tarafından baĢlatılan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin 

ardından Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟nde baskıların giderek arttığını belirterek, Suriye Ġran-

Irak uyruklu tutsakların telefon haklarının engellendiğini belirterek, “Suriye uyruklu Abdo 

ġeyh adlı tutuklunun bütün belgeleri Türkçe tercümeli olarak kendisi tarafından verilmesine 

rağmen Suriye‟de bulunan ailesiyle telefon görüĢmesi sağlanamadı” dedi. (12.01.2013/DĠHA) 

 

*20.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran GülliĢah DeğiĢ, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Benim babam olan Nimet DeğiĢ, Bolu T Tipi cezaevinde bulunmaktadır. 15.02.2012 

tarihinde telefon açtığında „Alo‟ deyince oradan bazı kiĢiler babama ‟O kimdir‟ dedi. Babam 

kızımdır dediğinde „sana daha öncede söyledik görüĢtüğün kiĢinin ismini soy ismini 

söyleyeceksin‟ dediklerinde babam „Kızımdır dedim‟ babamın üzerine bağırarak „kapat o 

telefonu‟ dediler ve babamdan telefonu alıp kapattılar. Babamla olan telefon görüĢmemi 

engellediler. Bütün bunlardan kaynaklı olarak babama baskı uygulayabilirler. Babamın 
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hayatından endiĢe ediyorum. Bu konudan sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*MaraĢ'ta bulunan Elbistan E Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi tutsaklar, 15 günden bu yana 

cezaevi idaresi tarafından hukuksuz bir biçimde yıllardır kullandıkları ve yasal bir hak olan 

sohbet hakkının engellendiğini belirtti. DĠHA'ya gönderdikleri faks aracılığı ile yaĢadıkları 

hak gaspını duyuran tutsaklar, idarenin bu hakkın kaldırılmasına gerekçe olarak 3'üncü Yargı 

Paketi ile birlikte uygulamaya konan, evli tutuklu ve hükümlülerin eĢleri 24 saat baĢ baĢa 

görüĢmelerine olanak veren düzenlemenin gösterildiğini, bu görüĢmelerin de sohbet yaptıkları 

odalarda gerçekleĢeceğinden sohbet haklarının engellendiğini aktardı. Cezaevi idaresinin evli 

tutuklu ve hükümlülere bu hakkı tanırken, yıllardır düzenli olarak kullandıkları haklarına son 

verdiğini kaydeden tutsaklar, "Cezaevi idaresi çifte standartçı bir yaklaĢım benimsemiĢtir. Bu 

hakkımız ortadan kaldırıldıktan bir hafta sonra ise kimi hükümlü ve tutuklular ortamı provoke 

edecek Ģekilde tekbirler çekip 'Ģehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atmaktadır. 

Haklarımızı çok rahat bir Ģekilde ortadan kaldıran cezaevi idaresi provokasyon yaratan bu tür 

giriĢimlere karĢı ise sessiz kalmaktadır" diye belirtti. Tutsaklar yaĢanan geliĢmelerin 

cezaevinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği konusunda kendilerini endiĢelendirdiğini 

vurguladı. Tutsakların aktardığı hak gaspını ise Elbistan E Tipi Cezaevi idaresi tarafından 

doğrulandı.  Ġsmini vermeyen bir Ġdare Memuru, uygulamayı doğrulayarak, bu kararın Ġdare 

Gözlem Kurulu tarafından verildiğini söyledi. Yetkili, tutsakların sohbet yaptığı salonun 

haftanın 5 günü yapılacak olan aile görüĢmeleri için ayrıldığını aktardı. Yetkili, bu 

uygulamanın geçici olmadığını, bundan böyle bu biçimi ile uygulayacağını söyledi. 

(09.04.2013 / DĠHA) 

 

*12.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan YaĢa, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim 

Seyfettin YaĢa ve kardeĢi olan kaynım Fethi YaĢa Amasya Cezaevinde hükümlü olarak 

kalmaktadırlar. Ġki kardeĢ aynı dosyadan dolayı yaklaĢık olarak 22 yıldır cezaevindeler. EĢim 

ve kaynım daha önce Bingöl cezaevinde kalıyorlardı yaklaĢık olarak 45 gün önce Amasya 

Cezaevine nakil oldular. 05.04.2013 tarihinde eĢimi ziyaret etmek üzere Amasya Cezaevine 

gittim. EĢim Amasya cezaevine getirildiklerinde kapıda sorun yaĢandığını, kıyafetlerini 

soymalarını bu Ģekilde üzerlerinin aranacağını ancak kabul etmediklerini ve bu nedenle 

Bingöl cezaevinden kendileriyle birlikte getirdikleri eĢyalarının hala kendilerine teslim 

edilmediğini belirtti. Bu eĢyaları arasında kıyafetleri, özel eĢyaları, radyoları olduğunu ve 

bunların bu kadar zaman boyunca kendilerine kasıtlı bir Ģekilde teslim edilmediğini, battaniye 

talepleri olmasına rağmen kendilerine verilmediğini belirtti. EĢim ve kaynım aynı cezaevinde 

olduklarından birbirleriyle görüĢme talebinde bulunmuĢlar. Kaynımın annesi, babası ve eĢi 

bulunmamaktadır. Bu nedenle görüĢüne kimse gitmemektedir. Bu nedenle tek akrabası olan 

ve aynı cezaevinde bulunan eĢim ile görüĢmek istemektedir. Bu talebin hukuka uygun ve doğal 

bir talep olduğu düĢüncesindeyiz. Ancak buna rağmen cezaevi idaresi tarafından talepleri 

kabul edilmediği gibi herhangi bir gerekçe de gösterilmemiĢtir. Bu konuda sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bozan Bozkurt, Ģu beyanlarda bulundu:          

“Oğlum Necdet BOZKURT Hazro K Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. 

Oğlumun infazının bitmesine yaklaĢık 2 ay kalmıĢtır.08.05.2013 tarihinde kendisi ile yapmıĢ 

olduğum görüĢmede gardiyanların kötü muamelesi ile karĢılaĢtıklarını belirtti. Oğlum 

gardiyanların kendilerine askeri dayatmalarda bulunduğunu, karĢılarında istedikleri zaman 

hazır ol komutuna geçmelerini istediklerini ve bunun gibi kötü muamele uyguladıklarını 

belirtmektedir. Oğlumun sağlık sorunları bulunmakta ve hastaneye sevk edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca Hastaneye sevk edilmesini zorlaĢtırdıkları gibi gittiğinde de bir sonraki 

randevuya götürmekten imtina ediyorlar. Ayrıca oğlum kendilerine “benim randevum var 

hastaneye gitmem gerekiyor “ dediğinde de gardiyanlar “sen dilekçe verdin ben hastaneye 

gitmek istemiyorum Ģeklinde bizde bundan dolayı götürmüyoruz” ġeklinde kendisine ait 
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olmayan cümleleri kurmaktadırlar. Oğlumun yukarıda da belirtmiĢ olduğumuz üzere 2 aylık 

ceza infazı bulunmakta ve gardiyanlar bu durumu kullanmaktadırlar. Oğlumu sürekli sana 

disiplin cezası veririz, infazını yakarız Ģeklinde tehdit etmektedirler. Oğlum siyasi hükümlü 

olmasına rağmen oğlumu adli hükümlülerin bulunduğu koğuĢa vermiĢlerdir. Oğlum buradaki 

hükümlüler ile problem yaĢadığını kendisini dıĢladıklarını belirtmektedir. Oğlum yukarıda 

belirttiğimiz nedenlerden dolayı cezaevinden Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifeleri Gelen 

Müdürlüğü‟ne nakil dilekçesi yazmıĢ ve dilekçe hakkı gibi en basit haklardan olan dilekçe 

verme hakkını kullanmak istemiĢ ancak yetkililer tarafından dilekçesi gönderilmeden 

kendisine iade edilmiĢ. Oğlumun bizlere aktardığı iddialar aile olarak bizleri üzmekte ve 

endiĢelendirmektedir. Oğlumun özellikle Deniz isimli gardiyandan kendisine zarar 

gelebileceğini bizlere söylemsi bizleri daha da endiĢelendirmektedir. Bilindiği üzere 

Cezaevinde bulunan hükümlülerin güvenliğini cezaevinde görevli gardiyanlar vasıtasıyla 

yerine getirmektedir. Bu görev baĢındaki gardiyanların azami hassasiyet içinde görevini 

yerine getirmesi gerekmektedir. BelirtmiĢ olduğumuz iddiaların incelenerek sorumlular 

hakkında gerekli yasal iĢlemlerin yapılması ile cezaevi yönetimini ilgilendirecek ve hak 

ihlallerin son erdirilmesine olanak sağlayacak yasal çalıĢmaların Adalet Bakanlığı 

tarafından bir an önce yapılmasını istemekteyiz. Ayrıca oğlumun nakil talebinin 

değerlendirmeye tabi tutulmasını talep etmekteyiz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

Gündem gazetesi genel yayın yönetmenlerinden Hüseyin Aykol'a faks göndermek 

istemelerine, cezaevi idaresi tarafından "Kurumumuz asayiĢ ve güvenliğini tehlikeye 

düĢüreceği kanaatine varılmıĢtır" gerekçesiyle izin verilmedi. Cezaevi idaresi, Ġsmet Karak ve 

Mehmet Cin isimli tutukluları disiplin kuruluna sevk etti. (18.07.2013 / DĠHA / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Antep E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan ve 12 yıl hapis cezası verilen Antep Üniversitesi 

öğrencisi ġaban ġahin'e (22), 12 Eylül 2012 tarihinde Cezaevlerinde baĢlatılan süresiz-

dönüĢümsüz açlık grevine katıldığı gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından "Süresiz iletiĢim ve 

görüĢ yasağı" verildi.  (08.09.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Sincan 2 No'lu Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen tutsak Ömer 

Akbay'a, cezaevi giriĢinde çıplak aramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Uygulamaya karĢı çıkan 

Akbay‟a, cezaevi idaresi tarafından 3 günlük hücre cezası ve bir ay iletiĢim cezası verildi. 

(19.09.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 130 siyasi tutukluya, Mayıs ayında 12 PKK tutuklu 

tarafından hak ihlallerine karĢı baĢlatılan açlık grevine, kapı vurma eylemiyle destek 

verdikleri için "Herhangi bir Ģeyi protesto etmek amacıyla idareye karĢı toplu olarak sessiz 

direniĢte bulunmak" iddiasıyla 1 ila 3'er aylık iletiĢim ve ziyaret cezaları verildi. (04.11.2013 / 

DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde C blok‟ta tutulan Mehmet Öztekin isimli tutukluya, "siyasi 

doküman bulundurduğu" gerekçesiyle bir ay iletiĢim cezası verildi. (19.11.2013 / DĠHA) 

 

*09.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran EĢref Atlı, Ģu beyanlarda bulundu: “KardeĢim 

olan Ömer ATLI, bundan yaklaĢık 1 ay önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumundan 

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edilmiĢtir.5 Aralık 2013 tarihinde Edirne‟ye 

kardeĢimin görüĢüne gittim. KardeĢim Diyarbakır‟dan Edirne‟ye sevkleri sırasında 

kendilerine çok kötü davranıldığını, kötü muamele ile karĢılaĢtıklarını dile getirmektedir. 

Edirne F Tipi cezaevine giriĢte üst baĢlarının tamamen çıkarıldığını ve cezaevi infaz koruma 

memurları tarafından darp edildiklerini ve sözlü hakaretlere maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Ġnfaz Koruma Memurlarının kendilerine “ insanlar annelerinden çıplak doğar, sizde burada 

yeni doğduğunuzu düĢünün” diyerek taciz ve hakaretlere maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. 
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Ayrıca cezaevinde çıkan yemeklerin içinde demir parçası, kurtçuklar, taĢ parçalarının 

çıktığını, sıcak suyun olmadığını, cezaevinin çok soğuk olduğunu çünkü kaloriferlerin 

yanmadığını belirtmiĢtir. Kendilerine cezaevinde hiçbir sosyal etkinlik imkânı verilmediğini 

diğer koğuĢlardaki hükümlülerle görüĢmelerine izin verilmediğini ve günde 1 saat 

havalandırma hakları olmasına rağmen bu haklarının bile kendilerinin kullanılmasına izin 

verilmediğini belirtmektedir. Biz ailesi olarak bu olayların olmasından tedirginiz. Bu konuda 

derneğinizden destek talep etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*24.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Buyruk, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

ve 12 arkadaĢım 29 Kasımda Tekirdağ F Tipi 1 Nolu Cezaevinden Silivri 6 Nolu L Tipine sevk 

baĢlığı altında sürgün edildik. Geldiğimiz günden itibaren bizleri F Tipi sistemi gibi 3‟er 

kiĢilik 4 gruba bölüp tekli hücrelere koyuyorlar. Cezaevi yönetimine verdiğimiz dilekçede F 

Tipi sistemine mahkum edildiğimizi buna bir an önce son verilmesini talep ettik. Ancak 

belirttiğimiz talep cezaevi idaresi tarafından sert bir Ģekilde karĢılandı. Biz bu duruma dikkat 

çekmek üzere 6 günlük açlık grevine girdik. Ayrıca spor, sohbet, kütüphane gibi diğer 

etkinliklerimiz uygulanmamaktadır. Açık görüĢlerimizde ailelerle yan yana oturmamız 

engelleniyor. Isınma sıkıntımız bulunmaktadır. Sıcak suya eriĢemediğimizden banyo yapma 

hakkımız bile engelleniyor. Cezaevinde gördüğümüz kötü muamele artık dayanılmaz 

boyutlara ulaĢmıĢ durumdadır. Bu mektubumu ġahin AKINTI, Bilal MEMĠġ, Mehmet 

AKINTI, Jandost GÜNER, Zeynel Ali BĠNGÖL, Ömer ÖZALP, Alaattin ÖNCÜ, Selçuk 

YILDIZHAN, Mustafa DEMĠRCĠOĞLU, Muhammet ALTAY VE Deniz DĠNÇ arkadaĢlarımın 

adına yazıyorum. Bu konuda bize yapılan haksız uygulamalara dikkat çekmek için sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 
Cezaevlerinde Anadile Yönelik Ġhlaller 

*09.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gazal Ekinci, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım 

Elif Ekinci daha önce Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 23.01.2013 tarihinde 

Kocaeli Gebze Kadın Cezaevine nakledildi. 07.05.2013 tarihinde kızımın açık görüĢüne 

gittim. Kızım bana cezaevinde sorunlar yaĢadıklarını, cezaevi yönetimi tarafından kendilerine 

baskı uygulandığını, yattıkları bölüm dıĢında koğuĢlarının birçok yerine, mutfak, banyo, 

havalandırma gibi bölümlere kamera yerleĢtirildiğini, yattıkları bölüme de yerleĢtirilmek 

istendiğini ancak tepki gösterdikleri için henüz bu bölüme yerleĢtirilmediğini söyledi. Ayrıca 

koğuĢta 6 kiĢi kaldıklarını, yaĢam alanlarının koğuĢla sınırlandırıldığını, diğer odalarda 

kalan arkadaĢlarıyla görüĢtürülmediklerini, spor faaliyetlerine izin verilmediğini, Kürtçe 

konuĢmalarına izin verilmediğini, konuĢtukları zaman cezaların verildiğini, cezaevi 

yönetimine yapılan baĢvuru ve itirazlar sonucunda cezaların verildiğini belirtti. YaĢanan bu 

hukuksuzluğun bir önce giderilmesini istemekteyiz bu nedenle derneğinizden bu yönde hukuki 

destek bekliyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*11.10.2013 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran 

Mehmet Çağırıcı, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 

hükümlü olarak cezamı infaz etmekteyim. DiĢ tedavisine götürüldüğümde anadilim olan 

Kürtçe konuĢtuğum için karĢılaĢtığım hak ihlali ve kötü muamele ile karĢılaĢmaktayım. 

09.09.2013 tarihinde diĢ ağrısı nedeniyle Devlet AraĢtırma Hastanesine bağlı Ağız DiĢ 

Sağlığı Merkezine sevk edildim. Daha önceden aynı serviste çekilen röntgene göre sol alt 

diĢlerimde sadece bir (1) âdetinin çürümesinden dolayı çekilmesi gerektiği teĢhisi 

konulmuĢtur. Bu teĢhise atfen 09.09.2013 günü 4461 numaralı protokol ile diĢimin çekilmesi 

için YaĢar Ali ZEYNEL (Diploma no:31979) isimli diĢ doktoruna götürüldüm. Ġsmi geçen 

doktor anestezi yaparak oldukça özensiz ve geliĢi güzel bir Ģekilde diĢ etlerimi parçalayarak 

diĢlerimi çekti. Kürtçe derdimi anlatmaya çalıĢtıkça, benden Türkçe konuĢmamı isteyerek 

öfkeli bir Ģekilde anlamadığını söyledi. Cezaevine döndükten sonra çürük olan diĢimin yanı 

sıra (2 kiĢi) adet sağlam diĢimin de çekildiğini anladım. Kurum revirine çıkarak 11.09.2013 
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tarihinde üç diĢimin çekildiğine dair rapor aldım. Bu konuda hukuki destek talep ediyorum.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

Cezaevlerinde Diğer Ġhaller 

*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan A. Kadir Encü ile Necmettin Bellier’in Ģubemize 

mektupla yaptıkları baĢvuruda özetle; Siirt Cezaevi‟nde 18 yaĢından küçük 5 çocuğun 

kaldığı, çocuk olmalarından kaynaklı cezaevi psikolojisini kaldıramadıkları, ciddi tıkanmalar 

yaĢadıkları için kendilerine zarar vermek suretiyle, intihar giriĢiminde bulunduklarını, 

kendilerinin bu çocuklara yardımcı olmak istedikleri ancak, idarenin buna izin vermediğini ve 

idarenin de onların sorun ve sıkıntılarına cevap olamadığını beyan ettiler.  

Bu beyanlar üzerine ġube yöneticilerimiz adı geçen çocuklarla tek tek görüĢmeler 

gerçekleĢtirerek sorunlarını dinledi. Çocukların anlatımı Ģöyle; 

15.01.2013 tarihinde Siirt E tipi Kapalı cezaevinde Yunus Sartık (1998/Siirt doğumlu) ile 

yapılan görüĢmede Ģu beyanlarda bulundu: “10.01.2013 tarihinde (2,5 aydır cezaevinde) 

ailemi çok özlemiĢtim. Müdürlere ailemi özlediğimi söyledim, psikologlarla görüĢtüm. Burada 

yapamadığımı, sıkıldığımı söyledim. Sonra gece 03.30‟da uyandım, bulduğum ilaçları alıp 

içtim. Bulduğum jiletle bileğimi kestim. BayılmıĢım, bayıldığımı gören arkadaĢlarım 

gardiyanlara haber vermiĢ ve beni hastaneye kaldırmıĢlar, midem yıkandı. 1 gece hastanede 

kaldım, tekrardan koğuĢuma getirildim. YaĢımın küçüklüğüne binaen ve koĢulların kötü 

olmasından dolayı dayanamıyorum.” 

4-15.01.2013 tarihinde Siirt E tipi Kapalı cezaevinde Orhan Özer (1997/Siirt doğumlu) 

ile yapılan görüĢmede Ģu beyanlarda bulundu: “10.01.2013 tarihinde yataktan seslerle 

uyandım. Baktım Yunus yerde baygın yatıyor, bunun üzerine kapıları çalıp gardiyanları 

çağırdım. Onlarda gelip onu alıp hastaneye götürdüler. Yunus‟un psikolojik sorunları 

bulunmaktadır. Buradaki koĢullar ağır ama iyidir de. Bulunduğumuz koğuĢta 5 kiĢi kalıyoruz. 

M. Can Elçiçek 16 yaĢındadır. 3 ya ayrı bir koğuĢta tek baĢına kaldıktan sonra yanımıza 

geldi. 2.5 aydır içerideyiz. Yunus daha öncede kollarına jilet vuruyordu. AkĢamları korkuyor, 

korkudan uyuyamıyor. M. Can‟ın yanında uyuyor.”  

5-15.01.2013 tarihinde Siirt E tipi Kapalı cezaevinde Cumali Bayhan (1998/Siirt 

doğumlu) ile yapılan görüĢmede Ģu beyanlarda bulundu: “5 kiĢi olarak kaldığımız koğuĢta 

yatıyorduk. 10.01.2013 tarihinde görüntüyle uyandım, uyandığımda Yunus yerde baygındı, 

Orhan onu uyandırmaya çalıĢıyordu. Sonra gardiyanlar geldi, onu hastaneye götürdüler. Bir 

gece hastanede kaldıktan sonra geri geldi. Daha öncede sıkılıyorum, ailemi özlüyorum dediği 

dönemlerde kendi kollarını jiletle çiziyordu. Psikolojik desteğe ihtiyacı var. KoĢullar ağır, 

ailelerimizi özlüyoruz.” 

Çocuklar ile yapılan görüĢmenin ardından Ģubemiz tarafından yetkili kurumlarla görüĢmeler 

yapıldı ve Yunus Sartık‟ın tahliye edildi. (ĠHD Siirt ġubesi)  
 

*04.01.2013 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Açık Cezaevinden baĢvuran X KiĢi, 

Ģu beyanlarda bulundu: “Bulunduğum Diyarbakır D Tipi Cezaevinde, cezaevinin kapasitesi 

200 olmasına rağmen 450 kiĢi kalıyoruz. Koridorlarda, tuvalet önlerinde yatıyoruz. 

Kaloriferler çok az yandığından içerisi çok soğuk ve herkes hasta olmakla karĢı karĢıya 

bulunmaktadır. Ġç içe bulunduğumuz için salgın hastalıklar baĢladı. Doktorlar 3 haftada bir 

geliyorlar. 3 banyo ve 3 tuvalet bulunmaktadır. 450 kiĢiye yetmediğinden sürekli kavgalar 

çıkıyor ve çok kiĢinin cezası yanıyor. Gelen heyetlere Ģikâyetlerimizi iletmeye cesaret 

edemiyoruz. Ġlettiğimiz halde kapalı cezaevine gönderilmekle tehdit ediliyoruz. 

ġikâyetlerimizin ilgili yerlere iletilmesi ve gereğinin yapılmasını talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*05.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zeki Oğurlu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan ġeyhmus Oğurlu, 2010 yılında gözaltına alınıp, tutuklandı. Bir süre 

Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kaldıktan sonra Bitlis E Tipi Cezaevine gönderildi. Bitlis 
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Cezaevi idaresiyle sorunlar yaĢaması nedeniyle psikolojik rahatsızlılar geçirmeye baĢladı. 

Daha sonra ağabeyim Siirt E Tipi Cezaevine gönderildi. Siirt cezaevindeki idareyle de 

sorunlar yaĢamaya baĢlayınca o da açlık grevine baĢladı. 80 gündür açlık grevinde olan 

ağabeyim çok zayıflamıĢ ve irade olarak çok güçsüz duruma düĢmüĢtür. Ağabeyime haksızlık 

yapıldığı için o da açlık grevine girdi. Sağlık durumu çok kötüye gitmektedir. Açlık grevinden 

de vazgeçmek istemiyor. Ne yapacağımız bilmiyoruz. Hayatından endiĢe ediyoruz. Bu konuda 

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

*05.02.2012 tarihinde Diyarbakır ġubemize yapılan Zeki Oğurlu’nun yaptığı baĢvuru 

üzerine, Ağabeyi olan ġeyhmus Oğurlu bulunduğu Siirt E Tipi Cezaevinde ziyaret 

edildi. GörüĢmede ġeyhmus Oğurlu Ģu beyanlarda bulundu: “7.5 yıl ceza aldım, 2.5 yıldır 

cezaevindeyim. Haksız yere ceza aldım. Bu nedenle süresiz açlık grevine girdim. Artık 

dayanamıyorum, ruh sağlığım bozuk. 80 gündür açlık grevindeyim.” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*14.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Mehzer Tantekin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Mustafa Ġmdat Tantekin, 2010 yılının 2. Ayında Cezaevi Üst 

KöĢesinde 2 arkadaĢı ile birlikte gözaltına alındı. Kendisi BDP‟nin Bağlar Gençlik 

Kollarında çalıĢmaktaydı. Yargılandığı davadan 14 yıl 6 ay ceza aldı. 2 yıldır cezaevinde 

bulunmaktadır. Ancak 07.02.2013 günü oğlumu ziyarete gittiğimde bana “Sabri Tanrıkulu” 

isimli bir Ģahsın hakkında ifade verdiğini söyledi. Kendisi bu Ģahsı gençlik merkezindeki 

çalıĢmalardan tanımaktadır. Bu Ģahısta cezaevine girmiĢti ancak ne kadar kaldığını 

bilmiyoruz. Yalnız duyduğumuz kadarıyla tahliye edilmiĢtir. Bu Ģahsın ifadesine göre sözde 

oğlum örgütün talimatı doğrultusunda bir dizi silahı Diyarbakır‟da belirli bir bölgeye 

gömdüğünü söylemiĢtir. Oğlum, bu konuyla hiçbir alakasının olmadığını, bu ifade yüzünden 

hakkında dava açılabilir kaygısı yaĢamaktadır. Bu konuda ne yapabilirim, nasıl yardımcı 

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

 

*09.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Mezher Tantekin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Mustafa Ġmdat TANTEKĠN, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde 

hükümlü olarak cezasını infaz etmektedir. 07.03.2013 tarihinde kardeĢim ve diğer siyasi 

tutuklu aileleri ile görüĢe giderken cezaevi idaresi siyasi hükümlü ve adli tutuklu 

mahkûmların görüĢ gününü aynı gün ve aynı saat olarak belirlemektedir. Bu arada adli 

tutuklu aileler siyasi tutuklu ailelere sözlü taciz ve hakarette bulunuyorlar. Araya Cezaevi 

güvenliğinden sorumlu askerlerin girmesi ile linç olayı son anda engellendi. Ancak bizde 

cezaevinden çıktıktan sonra da panik halindeydik. Çünkü her an aynı aileler tarafından linç 

olayına maruz kalabilirdik. Bu durum biz tutuklu ailelerinde korku ve endiĢe yaratmaktadır. 

Bizce cezaevi yönetiminin bu uygulaması bizim görüĢlere gelmemiz ve tutuklu-hükümlü 

akrabalarımıza destek vermemiz engellenmek için oluĢturulmuĢtur. Bu konuda hukuki 

desteğinizi talep etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Muhterem Bayar, Ģu beyanlarda 

bulundu: “KardeĢim olan Olcay BAYAR cezasının bitmesine yakın 9 ay gibi kısa bir süre 

kala Açık Cezaevine nakledildi. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinin yanında Açık Cezaevi 

olacağını düĢünülen ek binaya kardeĢim ve bir arkadaĢı sevk edildi. Yapılan bina inĢaat 

halinde olduğundan cezaevinin inĢaat temizliği, moloz taĢıma v.d bütün iĢlemleri 

inĢaat/temizlik iĢçisi gibi yapmaktadırlar. KardeĢim Açık cezaevine sevk edildiği için 

mutluyuz ve biliyoruz ki açık cezaevine sevk edilenlerin hizmet veya üretime dönüĢtürülmesi 

gerektiğini biliyoruz. Ancak bunun sınırının da olduğu, insan onurunu yakıĢır bir Ģekilde 

olması gerektiği yönündedir. Ayrıca hukuki yararın atıl durumdaki insan gücünün hizmet 

veya üretime dönüĢtürülmesini, bir iĢ veya mesleğin yeterince öğretilmesine imkân 

verilmesini, çalıĢtırılmalarına karĢılık kendilerine maddi yönden gerekli ortamın 

yaratılmasını ve bu suretle yararlı bireyler olarak topluma dönmelerini sağlamaktır. Bu 

hususlar tarafınızca irdelenmesini talep etmekteyiz. Ayrıca cezaevinde halen yemekhane ve 

kantin olmadığından yemek ihtiyaçlarını giderememektedirler. KardeĢim zaman zaman yemek 
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verdiklerini kendilerinin buna itiraz ettiklerinde kendilerini tehdit ettiklerini beyan etmektedir. 

Ben yukarıda belirtilen hususların araĢtırılarak kardeĢimin koĢullarının düzeltilerek 

angaryaya tabi tutulması için gerekli iĢlemlerin yapılmasını saygılarımla talep ederim.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*15.04.2013 tarihinde Ģubemize Bingöl M Tipi Cezaevinden baĢvuran Bülent Buluç, Ģu 

beyanlarda bulundu: “Bulunduğumuz Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde Ġdareden kaynaklı 

hak gaspları gün geçtikçe artmakta ve son süreçte provokasyon zeminine gelmiĢ 

bulunmaktadır. Tüm giriĢimlerimize rağmen 1. Müdürden kaynaklı idare üzerimizdeki baskı 

uygulamasını sürdürmekte ve kararlılığını korumaktadır. Tüm bu yaĢananlar genel gidiĢata 

tezat görünse de tüm zindanlarda benzer durumlar devam etmektedir. Sizden talebimiz 

cezaevlerinde yaĢanan durumları gündemleĢtirip, kamuoyu yaratmanızdır.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Songül Bakır, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

büyük oğlumu 3 gündür kaybettim. Cezaevinde bulunan oğlum Sedat‟ın ağabeyinin 

cenazesine katılması için cezaevi yönetimine dilekçe gönderdik. Ancak oğlumun hükümlü 

olduğunu öğrendik. Oğlum Sedat‟ın cezaevinde izinli olarak taziyeye katılması için sizden 

hukuki iĢlem baĢlatmanızı talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 
*11.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saliha Tantekin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Ferdi Tantekin, Ģunda Midyat Cezaevinde bulunmaktadır. 2 ayrı suçtan ceza 

almıĢ, iki cezası da birleĢtirilmiĢtir. Biz iki suçun cezasının birbirinden ayrılmasını ve ayrı 

değerlendirilmesini talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.10.2013 tarihinde Ģubemize Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevinden mektupla baĢvuran 

Fettah KarataĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “2006-2007 yılında yargılandığım bir davada 4. 

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu görülerek tutuklama kararı verildi. Cezamı infaz 

etmeye devam ettim. En son çıkan 102. Yasaya göre çıkmam gerekiyordu. Dosyamı Yargıtay‟a 

gönderdim. Ancak Ģimdiye kadar bir sonuç alamadım ve giriĢimlerim yetersiz kaldı. Ben bu 

yasadan yararlanmak istiyorum. Sonuç alabilmem için gerekli iĢlemlerin sizin aracılığınızla 

yapmak istiyorum. Bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*11.10.2013 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Cezaevinden baĢvuran Necdet 

Bozkurt, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 2008 yılından bu yana cezaevinde bulunmaktayım. 

31412. Maddesinden ilk duruĢmada ceza aldım. Cezam 17 Temmuz 2013 tarihinde bitti. 

Cezaevi benim hakkımda iyi hal kararı ve koĢullu salıverilme kararı verdi. Ancak Diyarbakır 

5. Ağır ceza Mahkemesi geçmiĢte aldığım ve haklı görülerek infaz hâkimliğine kaldırılan 

disiplin cezaları dikkatte alarak tahliye kararını ret etti. Verilen ret kararı kanunlara ve 

yasalara aykırı olduğu halde 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararında ısrar etti. Oysaki TMK‟nın 

16. Ve 17. Maddesi B Fıkrasına göre tahliye edilmem gerekiyor. Ancak mahkeme dosya 

üzerinde benim ıslah olmadığımın görüĢünü belirterek koĢullu salıverilmemi ret etti. Oysaki 

infaz kanununda geçmiĢte disiplin cezası almıĢ ve infazı yapılmıĢ, disiplin cezası var, tahliye 

edilmez diye bir madde yoktur. Mahkemenin iddia ettiği gibi 22 tane ve 4 tane hücre cezası 

henüz kaldırılmadığı tamamıyla hayali olduğu bütün belgeleriyle mevcuttur. Ayrıca D Tipi 

cezaevi müdürlüğü 03.10.2013 tarihinde benim herhangi bir disiplin cezam olmadığına dair 

bir belge vermiĢ ve buna rağmen 30 Eylül‟den bu yana kanunsuz ve hukuksuz bir Ģekilde 

cezaevinde tutulmaktayım. Ayrıca benim dıĢımda hiçbir suçları olmadığı halde KCK adı 

altında tutuklanıp cezaevinde bulunan iki kardeĢim daha bulunmaktadır. Bize yardımcı 

olabilecek hiç kimsemiz yoktur. Hasta bir annem ve 3 kız kardeĢim var. Onları sahiplenecek 

kimseleri dıĢarıda bulunmamaktadır. Bana ve kardeĢlerime yapılan bu kanunsuz ve hukuksuz 

yargılamaların kaldırılması ve tahliyem için gerekli yasal iĢlemlerin baĢlatılması için sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
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*21.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Müslüm, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ben aslen Suriye vatandaĢı olup 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. KardeĢimle görüĢebilmem için, 

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

 

*25.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ġükrü Sunguralp, Ģu beyanlarda 

bulundu: “1998 doğumlu oğlum Selami Sunguralp, 25 Eylül 2011 tarihinden beri cezaevinde 

tutulmaktadır. Oğlum haksız yere gözaltına alındı. Karakola yapılan saldırıyla hiçbir alakası 

bulunmamasına rağmen, 2 yıldan uzun bir süredir cezaevinde tutulmaktadır. Hem haksız yere 

tutuklanmıĢ olması, hemde 2 yıldan uzun bir süredir yargılanmanın bitmemiĢ olması ciddi bir 

mağduriyete neden olmaktadır. Oğlum evli ve 2 çocuk babasıdır. ġu anda Midyat Cezaevinde 

yatmaktadır” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 

*29.11.2013 tarihinde Ģubemize Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Mehmet 

Ali SeviĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “04.04.1979 tarihinde iĢlemiĢ olduğum bir suçtan dolayı 

36 yıl hapis cezasına mahkûm edildim. 13.04.1991 yılında çıkan 3713 sayılı yasa ile Ģartlı 

salıverildim. 19.10.1996 yılında bir hürriyeti bağlayıcı suçtan dolayı 3 yıl 4 ay hapse mahkûm 

edildim. Cezamın bitimi sırasında Ģartlı salıverildiğim için 36 yılın kalan cezamın infazı geri 

alındı. ġimdi ise düzenlenen 4. Yargı paketinin 25. Maddesinde yapılan değiĢiklikle infazların 

geri alınmayacağına dair yapılan düzenlemede salıverilmem gerekiyordu. Aldığım haberler 

üzerine baĢka cezaevlerinde salıvermeler yaĢandığını öğrendim. Benimde yargılandığım 

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesine müracaat etmeme rağmen bir netice alamadım. Bu 

konuyla ilgili araĢtırmaların yapılmasını ve tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum.”   

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*09.12.2013 tarihinde Ģubemize Ġstanbul/Kartal H Tipi Kapalı Cezaevinde baĢvuran 

Mehmet Erkıç, Ģu beyanlarda bulundu: “Daha önce baĢımdan geçen bir talihsiz olay 

yüzünden Ģuanda cezaevinde bulunmaktayım. Bu olayda  “kasten adam öldürmekle” suçlu 

bulundum ve tutuklandım. Yaptığım tüm baĢvurular sonuçsuz kaldı. Suçsuz olduğum halde 

suçlu bulundum ve buda beni oldukça yıprattı. Çünkü dosyam gözü kapalı incelenerek suçlu 

olduğuma karar verildi. Ben bu dosyamın AHĠM‟e taĢınmasını istiyorum. Suçsuz olduğum 

kanıtlansın istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

 

EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK ĠHLALLER 

ĠĢ Kazalarında Ölen ve Yaralananlar 

*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar (Eynrast) köyünde elektrik arızası gidermesi 

için elektrik trafosuna çıkan TEDAġ çalıĢanı Ayhan ĠĢcan, elektrik akımına kapıldı. Olay 

yerinde yaĢamını yitiren 4 çocuk babası ĠĢcan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kozluk 

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (07.01.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Kale Mahallesi Abdalağa Caddesi üzerinde, inĢaatı 

devam eden bir binanın 3'üncü katının dıĢ cephesini boyayan ġeyhmus Gülalan isimli iĢçi, 

elindeki demir fırça ile binanın yanından geçen yüksek gerilim hattına dokununca akıma 

kapıldı. Akıma kapıldıktan sonra dengesini kaybeden Gülalan, inĢaattan düĢtü. Ağır yaralanan 

Gülalan, çalıĢma arkadaĢlarının çağırdığı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Acil serviste yapılan ilk müdahale sonrası Urfa'ya sevk edilen Gülalan yolda yaĢamını yitirdi. 

(07.02.2013 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 
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*ġırnak'ın Ġdil ilçesinde bir binanın inĢaatında kalıpçılık yapan Mehmet Temiz (20) isimli bir 

genç, çalıĢtığı inĢaatın yakınından geçen yüksek gerilim hattının akımına kapıldı. Yukarı 

Mahalle'deki bir inĢaatta meydana gelen olayda Temiz'in vücudunda ileri derecede yanıklar 

meydana gelirken, Temiz'i iĢ arkadaĢları ve çevredeki yurttaĢlar hastaneye kaldırdı. Durumu 

ağır ve bilinci kapalı olan Temiz, daha sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

(20.02.2013 / DĠHA / Ġdilhaber.com) 

 

*MaraĢ‟ın AfĢin ilçesinde bulunan Elbistan Linyitleri (AEL) KıĢlaköy Kömür Havzası‟nda 

çalıĢan 55 yaĢındaki Efrail ġafak, çalıĢtığı sırada M.Y.‟nin kullandığı kamyonun altında kaldı. 

M.Y.‟nin kamyonla geri geri çıktığı sırada Efrail ġafak‟ı fark etmemesi sonucu yaĢandığı 

iddia edilen kaza sonucunda ġafak, ağır yaralandı. Kamyonun çarpması ve lastiğinin üstünden 

geçmesi sonucu yaralanan ġafak‟a ilk müdahale mesai arkadaĢları tarafından yapıldı. AEL‟ye 

ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servis‟ine kaldırılan iĢçi, burada yapılan tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (23.02.2013 / CHA / Birgun.net) 

 

*Elazığ`ın  Alacakay Batı Kef Nur Fa madencilik Ģirketine ait maden ocağında akĢam saat 

17.30 sularında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Ayhan Aydoğdu (27) arkadaĢları 

tarafından göçükten ağır yaralı olarak çıkarıldı. Aydoğdu ağır yaralı olarak hastaneye 

götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ayhan Aydoğdu`nun cenazesi Fırat üniversitesi 

morguna götürülerek yapılacak olan otopsisinin ardından ailesine teslim edilecek. Kazayla 

ilgili soruĢturmanın baĢlatıldığı öğrenildi. (28.02.2013 / Elazighaberi.com) 
 

*Mardin'in Midyat ilçesi Yunus Emre Mahallesi ġahinler Caddesi'nde yapılan inĢaatta çalıĢan 

Cemal Akıncı (32) isimli yurttaĢ, asansör boĢluğuna düĢerek yaĢamını yitirdi. ĠnĢaatta çalıĢan 

diğer iĢçiler tarafından çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, oradan da 

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadı. (05.03.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 
 

*Urfa'da Yenice Mahallesi'nde, Suriye yurttaĢı ġefik ve Ahmet Süleyman kardeĢler taĢ 

ocağında, iĢ makinesi ve kamyon ile çalıĢma yaptıkları sırada göçük meydana geldi. Dev kaya 

parçalarının, kepçe ve kamyonun üzerine yuvarlandığı göçükte, kamyon Ģoförü Ahmet 

Süleyman (25) sıkıĢtığı kaya parçalarının arasından kendi imkanlarıyla çıkmayı baĢardı. 

Ağabeyi ġefik ise kayalıkların altında kaldı. Dev kayalıkların altında kalan yaralı ağabey 

ġefik Süleyman'ı bulmak için belediye, itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu. 

Ekipler, kayaları iĢ makinalarıyla kırarak Süleyman'a ulaĢmaya çalıĢtı. YaĢanan olayın 

ardından, jandarma ekipleri taĢ ocağı sahibi Necmettin ġ'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili 

soruĢturma sürüyor. (02.04.2013 / Evrensel.net / Urfadagundem.com)  
 

*ġırnak'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1 Nolu Kömür Ocağı'nda göçük meydana geldi. 

Göçük anında 16 kiĢinin çalıĢtığı ocakta, 15 madenci kendi imkanları ile kurtuldu. Göçüğün 

altında kalan 47 yaĢındaki Gürgün Özen isimli madenci ise, yaĢamını yitirdi. Özen'in cansız 

bedeni olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı. (16.05.2013 / 

Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Siirt merkez Kooperatif Mahallesi'ndeki bir inĢaatta çalıĢtığı sırada dengesi bozulan 45 

yaĢındaki Kenan Çetin adlı iĢçi zemine kafa üstü düĢtü. Kazada ağır yaralanan Çetin Siirt 

Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda 

tedavi altına alındığı öğrenilen Çetin'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. (22.05.2013 

/ Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) 

 

*Diyadin Belediyesi'nden kanalizasyon yapımı ihale alan Vestan ġirketi'ne bağlı çalıĢan 

iĢçilerden Ümit Çelik (20) dün Göl Mahallesi'nde açılan kanalın çökmesi sonucu taprağın 

http://www.elazighaberi.com/haberleri/Elaz%C4%B1%C4%9F
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altında kaldı. YaklaĢık 3 metre açılan kanalın çökmesi ile toprağın altında kalan Çelik'i 

arkadaĢları çıkararak, önce Diyadin Devlet Hastanesi'ne oradan da Ağrı Devlet Hastanesi'ne 

kaldırdı. Vücudunda kırıklar oluĢan Çelik'in, yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. 

(19.06.2013/DĠHA) 

 

*Urfa'nın Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için direğe 

tırmanan 22 yaĢındaki Mehmet Baz isimli DEDAġ iĢçisi, elektrik akımına kapılarak düĢtü. 

Ağır yaralanan Baz, mahalleliler tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 

yapılan ilk müdahalenin ardından Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Baz, tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. (24.06.2013/DĠHA) 
 

*Urfa‟nın Birecik ilçesinde, kum ocağında iĢçi olarak çalıĢan M.Y. kepçe bakımını yaparken 

ayağının kayması sonucu Göle düĢtü. Olayı fark eden arkadaĢları tarafından gölden çıkarılan 

M.Y.,  yaĢamını yitirdi. (01.08.2013  / ĠHA / Urfabulteni.com / Sendika.org) 

 

*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde bulunan sanayi sitesinde sabah saatlerinde patlama meydana 

geldi. LPG tankı monte eden bir iĢyerinde tank değiĢim esnasında çıkan kıvılcım sonucu 

yaĢandığı tahmin edilen patlamada Mehmet Ali Elpe (19), Servan Akın (13) ve Ġbrahim Halil 

Baytimur adli iĢçiler ağır yaralandı. Patlama sonucu iĢyerinde çıkan yangın ise, ViranĢehir 

Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamanın meydana geldiği iĢyerinde 

bulunan onlarca LPG tankının patlamaması ise, olası bir faciayı önledi. Vücutları ağır bir 

Ģekilde yanan yaralılar, ViranĢehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (03.08.2013/ DĠHA) 

 

*Elazığ Alacakaya'da Karaca Madencilik krom ocağında meydana gelen göçükte Mehmet 

Çetin yaĢamını yitirdi, Osman Kayadelen ise yaralı olarak hastaneye götürülerek tedavi altına 

alındı. (04.08.2013/ Ozgur-gundem.com / Sendika.org) 

  

*MaraĢ'ın Elbistan ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan bir iĢ yerinde patlama 

meydana geldi. Bir mazot deposunun onarımının yapıldığı iĢyerinde çalıĢma sırasında tankın 

büyük bir gürültüyle patlaması sonucu iĢyeri savaĢ alanına dönerken, iĢyeri sahibi Cuma 

Ketizmen ve iĢçiler Serkan Yeleğen ve Galip Ġpek yaralandı. Patlama nedeniyle vücutlarında 

derin yanık izleri oluĢan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.  

(10.08.2013/ DĠHA) 

 

*Adıyaman'da özel sektöre ait Mermer ocağında iĢ makinesiyle kamyon arasında sıkıĢan, iĢ 

makinesi operatörü Gaffar Çil (35) hayatına kaybetti. (15.08.2013 / Haberturk.com / 

Sendika.org) 

 

*Elazığ Alacakaya'da, Denson Madencilik krom ocağında iĢ makinesinin çarptığı Hasan Ünlü 

yaĢamını yitirdi. (17.08.2013 / Sendika.org) 

 

*ġırnak'ın merkez Dağkonak Köyü yakınlarında bulunan özel sektöre ait linyit ocağında 

meydana gelen grizu sızıntısı sonucu zehirlenen Ömer Kabul yaĢamını yitirdi ve Selim 

Geçgel ağır yaralı olarak kurtarıldı. (25.08.2013 / Cumhuriyet.com.tr / Birgun.net / 

Sendika.org) 
 

*ġırnak'ın Araköy (Gıron) mevkisinde bulunan ve Yusuf Cengizoğlu'na ait olduğu belirtilen 

kömür ocağında çalıĢan Hüseyin Dekçi, Süleyman Gökalp ve Mahmut Ġçkale isimli iĢçiler, 2 

Eylül‟de akĢam saat 16.00 sularında meydana gelen göçüğün altında kaldı. AFAD ekipleriyle 

yurttaĢların birlikte yürüttüğü çalıĢmalar sonunda Dekçi, Gökalp ve Ġçkale‟nin cenazelerine 

ulaĢıldı.  (03.09.2013 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com / Aa.com.tr) 

 

http://birgun.net/
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*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım ĠĢletme Genel Müdürlüğü'nde (TĠGEM) taĢeron 

firmaya bağlı olarak badem toplama iĢçiliği yapan Emine Olmaz (18) isimli genç kadın, 

henüz öğrenilemeyen bir sebep ile üzerine düĢen su tankerinin altında kalarak, yaĢamını 

yitirdi. (06.09.2013 / DĠHA) 

 

*Elazığ merkeze bağlı Yenikapı köyünde, bir beton Ģirketinde çalıĢan Mehmet KoĢar'ın 

kullandığı kepçe, yol yapım çalıĢması sırasında yaklaĢık 80 metre yükseklikten dere yatağına 

düĢtü. Yazılı açıklamada bulunan Elazığ Cumhuriyet BaĢsavcılığı, KoĢar‟ın olay yerinde 

hayatını kaybettiğini ve olayla ilgili soruĢturmanın soruĢturma baĢlatıldığını kaydetti. 

(13.09.2013 / Hurriyet.com.tr) 

 

*Elazığ‟ın Kovancılar ilçesinde, vinç yardımıyla yön tabelasını asmaya çalıĢırken dengesini 

kaybeden 4 iĢçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yüksek gerilim hattına kapılan 

iĢçiler, olay yerine gelen ambulanslarla Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırılarak 

tedavi altına alındı. (24.09.2013 / ĠHA / Elazig23.com) 

 

*Van'da Ġpekyolu üzerinde bulunan Mehmetçik Selen Ġlköğretim Okulu yakınlarında 

baĢlatılan kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte Seyhan Aksarı (29) isimli iĢçi 

yaĢamını yitirirken 2 iĢçi de yaralandı. (06.10.2013 / Ozgur-gundem.com / Sendika.org) 

 

*MuĢ Alparslan Üniversitesi'ne ait Kongre ve Kültür Merkezi inĢaatında beton dökümü 

esnasında iskelenin çökmesi sonucu 7 iĢçi göçük altında kaldı. Olayın duyulması üzerine 

itfaiye, arama ve kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri göçüğün yaĢandığı yere 

gelerek, göçük altında kalan 7 iĢçiyi kurtardı. Göçük altından çıkarılan 7 iĢçi, MuĢ Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük ile ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (09.10.2013 / DĠHA) 
 

*Van Valiliği tarafından Edremit ilçesinde yapılan Nur Tatar Spor Kompleksi'nin inĢaatında 

göçük meydana geldi. AĢırı yüklenmeden kaynaklandığı tahmin edilen göçüğün altında kalan 

3 iĢçi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, enkazın 

altından çıkarılan 3 iĢçi, Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (07.11.2013 / 

DĠHA / Evrensel.net/) 

 
 

ĠĢten Çıkarılanlar 

*Bingöl‟de TEDAġ'ta taĢeron firma GEL-KUR için çalıĢan 23 iĢçi, "ĠĢveren tarafından 

iĢçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıĢı nedeni ile fesih" gerekçe gösterilerek 

iĢten çıkarıldıklarını iddia etti. ĠHD Bingöl ġubesi'ne baĢvuran iĢçiler adına konuĢan M. Zeki 

Karasu, firma müdürünün kendilerini çağırarak, hiçbir gerekçe göstermeden iĢten 

çıkarıldıklarını ifade etti. Karasu, Ģöyle devam etti: "Çıkarılacağımızı daha önce bize 

bildirmediğini söyleyince de Müdür tarafından küfür ve hakaretlere maruz kaldık. Ayrıca 

SSK'den iĢten çıkarılmamız yeni olmasına rağmen evrakta sahtecilik yapılarak geriye dönük 

çıkıĢlarımız verilmiĢ. ġu an hepimizin içerde ödenmemiĢ bir kaç aylık maaĢları da duruyor. 

Bu konuda ĠHD Bingöl ġubesi'nden hukuki yardım talep ediyoruz." Karasu, "ĠĢveren 

tarafından iĢçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıĢı nedeni ile fesih" gibi bir 

maddenin çıkarılmalarına gerekçe kılınmasının da tazminatların ödenmemesi için olduğunu 

söyledi. (16.01.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Devlet Hastanesi'nde taĢeron firma iĢçisi olarak çalıĢan 38 kiĢinin 

gerekçe gösterilmeden iĢten çıkarıldığı öğrenildi. (02.02.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com) 

 

*Adıyaman‟da bulunan ve 900 iĢçinin çalıĢtığı Güçlü Ġplik Fabrikası‟nda, Hak ĠĢçi 

Sendikaları Konfederasyonu'na (Hak-ĠĢ) bağlı Öz Ġplik-ĠĢ Sendikası‟na üye oldukları 
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gerekçesiyle 300 iĢçinin iĢten çıkarıldığı öğrenildi.  (08.02.2013 / ANF / Ozgur-

gundem.com) 
 

*Anadolu Ajansı Doğubayazıt muhabiri Selahattin Kaçuri, Ġlçe Kaymakamı Nurettin Dayan'ın 

isteği üzerine Anadolu Ajansı yönetimi tarafından iĢten çıkarıldığını iddia etti. ĠĢten 

çıkarılmasına tepki gösteren Kaçuri, kaymakamlık önünde basın açıklaması yapmak istedi. 

Polis, çok sayıda basın mensubunun da destek verdiği açıklamanın kaymakamlık binası 

önünde yapılmasına izin vermedi. Kaçuri ve beraberindeki gazetecileri kaymakamlık 

bahçesinin dıĢına çıkaran polis, gazetecileri ablukaya alarak fotoğraf ve kameraya aldı. 

"Selahattin Kaçuri neden görevden alındı?", "Selahattin Kaçuri yurt muhabirleri adına 

yürüyor" pankartlarının açıldığı açıklamada Kaçuri, sosyal güvencesi olmayan ve emeğinin 

karĢılığını alamayan yurt muhabirleri adına yapılan haksızlığı protesto etmek amacıyla 

Doğubayazıt'tan Ankara'ya yürüyeceğini söyledi.Ġlçe Kaymakamı Nurettin Dayan'ın kendisini 

kaymakamlığa çağırarak kendi istekleri doğrultusunda haber yapılmasını istediğini, 

Kaymakam Dayan'ın kendisine bu isteklerini yerine getirmediği taktirde iĢine son vereceğini 

söyledi. Kaçuri, "Özellikle son zamanlarda Anadolu Ajansı keyfi bir Ģekilde yıllarca emek 

harcayan çalıĢanlarını iĢten çıkararak, bu çalıĢanları ve ailelerini mağdur etti. ĠĢten 

çıkarmaların son mağduru benim. Doğubayazıt Kaymakamı Nurettin Dayan kendi 

makamında vatandaĢların gözü önünde beni tehdit etti. Dayan 'Ya benim talimatlarımla 

çalıĢacaksın ya da beni karĢında bulacaksın' dedi. Ne olduysa ondan sonra oldu, daha sonra 

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü sorgusuz-sualsiz bir Ģekilde beni görevimden aldı" dedi. 

(07.06.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden Silvan Barajı Ģantiyesinde çalıĢan 9 iĢçi 

"iĢlerini aksattıkları" gerekçesiyle iĢten çıkarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 

ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iĢ bırakma ve durdurma eylemi yapan iĢçiler, Ģantiye 

yetkilileri tarafından BayrambaĢı (Sêdeqnê) Karakolu'na Ģikâyet edildi. Daha sonra karakola 

çağrılıp ifadeleri alınan iĢçilerin ücretlerini alamadıklarını belirtmesi üzerine baraj yetkilileri 

de karakola çağrıldı. Burada iĢçilerin ve baraj yetkililerin uzlaĢtıkları; ancak 9 iĢçinin 

alacaklarının verilerek iĢten çıkarıldığı bildirildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan 20 baraj 

iĢçisi de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Söz konusu iĢçiler, geçtiğimiz haftalarda 

maaĢlarını alamadıkları gerekçesiyle iĢ durdurma eylemi gerçekleĢtirmiĢti. 

(25.06.2013/DĠHA) 

 

*Toplum Yararına ÇalıĢma Programı (TYÇP) kapsamında farklı iĢlerde çalıĢtırılmak üzere 9 

ay süreli olarak iĢe alınan 30 iĢçi, sözleĢmelerinin bitimine bir ay kala iĢlerine son verildi. 

(19.08.2013 / DĠHA) 
 

*TaĢeron firma tarafından Erzurum-Bayburt arasında yapımı süren yol çalıĢmalarında çalıĢan 

10 iĢçi, 2 ayı aĢkın süredir alamadıkları ücretlerini isteyince müteahhit tarafından iĢlerine son 

verildi. (11.09.2013 / DĠHA / Evrensel.net) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi'ne (DEDAġ) bağlı taĢeron 

firmada güvenlik görevlisi olarak çalıĢan 6 kiĢinin iĢten çıkarıldığı öğrenildi.  (23.10.2013 / 

DĠHA) 
 

*Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Kale köyünde yapımı devam eden Kale HES-1 inĢaatında 

çalıĢan 52 iĢçinin iĢine son verildi. (11.11.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Van'da Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü bünyesinde taĢerona bağlı olarak çalıĢan 300 iĢçinin, 

hiçbir gerekçe gösterilmeden iĢine son verildi. (31.12.2013 / DĠHA / ĠHA / ANF) 
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Ġdari SoruĢturmalar 

*PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koĢullarının sağlanması ve 

anadil önündeki engellerin kaldırılması talebiyle PKK'li ve PAJK'lı tutsakların 68 gün 

sürdürdüğü açlık grevi eylemi, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 18 Kasım 2012 

tarihinde sona erdirilmiĢti. Açlık grevinin son bulması ardından Diyarbakır Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan tutsakların nakil iĢleminde gönüllü 

olarak yer alan ve Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde çalıĢan SES Diyarbakır 

ġubesi ve Diyarbakır Tabipler Odası üyesi 3 sağlık emekçisi hakkında, Diyarbakır Özel Tip 

Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli askerlerin tuttuğu tutanaklara dayanılarak, 

idari soruĢturma açıldı. Askerler, 3 sağlık emekçisi hakkında tutsakların tedavileri sürecinde, 

"Mahkumlarla tedavi haricinde aĢırı diyaloğa geçtiği, tutuklu ile çay içmeye kalkıĢtığı, 

dıĢarıdan yiyecek ve içeceğin yasak olduğunun hatırlatılması üzerine ilgili hemĢirelerin 

görevlilerin anlamadığı bir dille tutuklu ile diyaloga geçtiği, çarĢaf değiĢtirme bahanesi ile 

mahkûmlarla Türkçe dıĢında baĢka bir dille konuĢtuğu" gerekçesiyle tutanak tuttu. Diyarbakır 

Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi idaresi ise, askerlerin hazırladığı tutanağı esas alarak, 3 sağlık 

emekçisi hakkında soruĢturma baĢlattı. (24.01.2013/DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 Ekim 2012 tarihinde cezaevlerindeki tutsakların baĢlatmıĢ 

olduğu açlık grevine iliĢkin, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 

birleĢenleri adına basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 

(SES) Bismil Temsilcisi Raziye Yavuz Gültekin hakkında Bismil Ġlçe Kaymakamlığı 

tarafından idari soruĢturma açıldı. (04.02.2013 / DĠHA) 

 

*Dersim Üniversitesi Rektörlüğü, çeĢitli tarihlerde gerçekleĢtirilen basın açıklamalarına 

destek verdikleri gerekçesiyle, daha önce Dersim Cumhuriyet Savcılığı tarafından baĢlatılan 

ve sonucunda, "KovuĢturmaya yer yoktur" kararına rağmen üniversite rektörlüğü öğretim 

görevlileri Gürçağ Tuna ve Sezen Çilengir hakkında idari soruĢturma baĢlattı. (03.04.2013 / 

DĠHA / Ozgur-gundem.com)  

 

*Eğitim Sen Diyarbakır ġubesi'nin 15 Mayıs Dünya Anadil Günü dolayısıyla anadilde 

eğitime dikkat çekmek amacıyla aldığı bir saatlik Kürtçe ders kararını uygulayan bin 500 

öğretmen hakkında soruĢturma açıldı. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

baĢlatılan soruĢturma kapsamında Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Bir 

iĢleme esas olmak üzere okulunuzun 15 Temmuz 2013 tarihine ait sınıf defterlerinin 

sayfasının birer suretinin, sınıftaki ders program listelerinin ve derslere giren öğretmenlerin 

isim listesinin onaylı birer suretinin belge ve CD olarak gönderilmesi gerekmektedir. Konu ile 

ilgili gerekli bilginin iki nüsha halinde 24 Temmuz 2013 günü mesai bitimine kadar 

Müdürlüğümüz Hukuk ġubesi'ne gönderilmesini rica ederim" denildi. (03.08.2013 / 

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

 

*Malatya'da öğretmenlik görevlerinin yanı sıra yerel bir gazetede köĢe yazıları yazan Eğitim 

Sen Malatya ġube BaĢkanı Ali Ekber Baytemur ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) 

Malatya ġube BaĢkanı Songül Tunçdemir hakkında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

soruĢturma açıldı. "Yazı yazmanın izne tabi olduğu" gerekçesiyle açıldığı iddia edilen 

soruĢturmaya iliĢkin Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı 

yazdığı, müdürlüğün de geçtiğimiz Cuma günü iki öğretmeni çağırarak, ifadelerine baĢvurdu. 

(29.10.2013 / DĠHA) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 Kasım 2012 tarihinde, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 

düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 27 Eğitim Sen üyesine soruĢturma 

açıldı. (14.11.2013 / ANF / DĠHA) 
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Verilen Cezalar 

*Siirt Belediyesi'ne yönelik 2012 tarihinde "KCK" adı altında yapılan operasyon sonrası 

tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Siirt Belediye Meclis Üyesi ve 

Belediye BaĢkan Yardımcısı Musa Kurhan ve Belediye Meclis Üyesi Yüksel Yılmaz ĠçiĢleri 

Bakanlığı tarafından görevden alındı. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü 

tarafından Siirt Belediyesi‟ne tebliğ edilen yazıda, Siirt Belediye Meclis Üyesi ve Belediye 

BaĢkan Yardımcısı Musa Kurhan ve Belediye Meclis Üyesi Yüksel Yılmaz'ın 18 Ocak 2013 

tarihi itibariyle ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile görevlerinden uzaklaĢtırıldıkları belirtildi. 

(18.03.2013 / ĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*Batman'da 10 Mayıs‟ta ek ders ücretlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle 30 öğretmen, Milli 

Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirmiĢti. Batman 

Valiliği ise, eyleme katılanlardan kimlikleri saptanabilen 9 öğretmene, Kabahatler 

Kanunu'nun 32'nci maddesine dayanarak "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle 182'Ģer 

lira para cezası kesti. (17.05.2013 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr) 

 

*Varto Kaymakamlığı tarafından,  KESK‟in çağrısıyla 4-5 Haziran tarihlerinde yapılan 2 

günlük genel greve katıldıkları gerekçesiyle SES üyesi 5 kamu emekçisine açtığı idari 

soruĢturma neticesinde, 1/30 oranında aylık kesme cezası verildi. Varto Kaymakamı Tahir 

ġahin imzası ile gönderilen yazıda, "657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'nun 125 c-b 

bendinden ifadesini bulan 'özür olarak bir veya iki gün göreve gelmemek disiplin cezası 

gerektirir' fiili iĢlendiğinden sizi 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziye ediyorum. 

Görevinizde daha dikkatli davranmanız aksi takdir de hakkınızda daha ağır disiplin cezası 

uygulanacağının bilinmesini isterim" denildi. (11.10.2013 / ANF) 
 

 
Ücreti verilmeyenler  
*Van'da Memur-Sen TOKĠ'de taĢeron firmaya bağlı olarak çalıĢan yaklaĢık 100 iĢçi, 

maaĢlarını alamadıklarından dolayı TOKĠ önünde toplanarak, Ģirket yetkililerinin paralarını 

ödemesini istedi. Birçok defa Valilik ve TOKĠ yetkilileri ile Ģirket sahiplerine baĢvurmalarına 

rağmen aylardır paralarını alamadıklarını belirten iĢçiler, Vali ve AKP'li milletvekillerinin 

TOKĠ'ye gelmesini istedi. ĠĢ bırakma eylemi yapan iĢçilerden 2'si TOKĠ'deki bir binanın 6'ncı 

katına çıkarak, Vali ve Van milletvekillerinin gelip sorunlarını çözmesini istedi. ĠĢçiler, Vali 

ve milletvekillerinin sorunlarını çözmemesi durumunda intihar edeceklerini belirtiyor. 

(06.06.2013/DĠHA) 
 

*Siirt'in ġirvan ilçesine bağlı DiĢilinar (Zivzik) köyü sınırları içinde 3 yıl önce yapımı Norveç 

menĢeli Statkraft Enerji A.ġ. tarafından üstlenilen ve bölgede bulunan 18 köyü etkileyecek 

olan Çetin HES Barajı inĢaatında çalıĢan 800 iĢçi, ücretlerini alamadıkları için iĢ bıraktı. 

ĠĢçilerin bir hafta süre geçmesine rağmen ücretlerini alamadıkları öğrenildi. (18.11.2013 / 

Evrensel.net / Siirtnews.com) 

 

 
ĠĢe Almada ve ÇalıĢtırmada Ayrımcılık, DıĢlama 

*16.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Güney Cuma Can, Ģu beyanlarda 

bulundu: “07.05.2010 tarihinde sanayi ve ticaret uzman yardımcılığı sınavına girdimve 

birinci oldum. Akabininde yapılan mülakat sınavında tüm sorulara doğru cevap vermeme 

rağmen elendim. Bu konuda uğradığım haksızlığın giderilmesi amacıyla Ģubenizce gerekli 

giriĢimlerde bulunarak tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum.” (ĠHD Siirt ġubesi) 

 
*Hakkari'de 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğretmen açığı bulunan okullara geçici olarak 

ek ücret karĢılığı çalıĢacak öğretmen alımları için Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim 

fakültesi mezunlarının baĢvurularını aldı. Öğretmen alımlarına baĢvuran eğitim fakültesi 
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mezunu 780 ismin gittiği Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, sorumlu Vali Yardımcısı Cumhur 

Duran'ın söz konusu listede 299 ismi eleyerek, 481 kiĢinin ismini Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü'ne gönderdiği ve bu kiĢilere görev verilmesini istediği öne sürüldü.  (27.09.2013 / 

DĠHA) 
 

 

EĞĠTĠM HAKKINA YÖNELĠK ĠHLALLER 

 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar 

*Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kampusu alanında yer alan Ziya Gökalp Öğrenci Yurdu'nda 8 

Mart Dünya Kadınlar Günü'ne iliĢkin 6 Mart'ta yurt içerisinde düzenlenen sinevizyon 

gösterimine katılan 6 erkek öğrenciye, yurt müdürlüğü tarafından soruĢturma açıldı. "Yurt 

içinde izinsiz sinevizyon gösterimine katıldıkları" iddiasıyla yurt müdürlüğü tarafından 

ifadeye çağrılan öğrenciler, sinevizyonda 8 Mart tarihçesi ve kadınların verdiği mücadelenin 

konu edindiğini ve gösterimine yaklaĢık 600 öğrencinin katıldığını söyledi. Bu kadar 

öğrenciden yalnızca 6 erkek öğrencinin ifadeye çağrılması akıllarda soru iĢareti bırakırken, 

öğrenciler bu tür durumların öğrencileri "fiĢlemek" amacıyla yapıldığını ifade etti.Yurt 

müdürlüğü tarafından ifadeye çağırılan 6 erkek öğrencinin isimleri ise Ģunlar; Orhan 

Yanardağ, Ġbrahim Halil Çetinkaya, NeĢvan BaĢhan, Mahmut Ġnan, Orhan Ölmez ve Ferit 

Tiryak. (11.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 

*Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 12 Eylül 2012 tarihinde itibaren 

baĢlayan ve 68 gün süren cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek, 28 Aralık 

2011 tarihinde gerçekleĢtirilen Roboski Katliamı'nı kınamak amacıyla basın açıklaması yapan 

150 öğrenci hakkında soruĢturma açıldı. Öğrencilerin yaptığı basın açıklaması kampüs dıĢında 

olmasına ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden izin alınarak yapılmasına rağmen rektörlük, 

"YasadıĢı slogan" ve "Ġzinsiz gösteri düzenlemek" gerekçesiyle öğrencilere soruĢturma açtı. 

 (03.04.2013 / Evrensel.net / Ozgur-gundem.com)  

 

*Kafkas Üniversitesi'nde 7 Mart'a ülkücü grupların Kürt öğrencilere saldırması sonucu 

meydana gelen olaylarda birçok öğrenci polislerce gözaltına alınmıĢtı. Üniversite Rektörlüğü, 

ikinci öğretim bölümlerinde okuyan 16 öğrenci hakkında disiplin soruĢturması baĢlattı. 

Üniversitenin öğrenci iĢlerine çağrılan öğrencilere, haklarında soruĢturma açıldığına dair 

tebliğler yapıldı.  (15.04.2013 / DĠHA) 
 

*MuĢ Demokratik Öğrenci Derneği (MED-DER) üyeleri, düzenlenen etkinliklerden dolayı 

gözaltına alındıklarını ve gözaltında kendilerine polis tarafından "ajanlık" teklifinde 

bulunulduğunu iddia etti. Öğrenciler, bazı öğrenciler hakkında açılan davalarda kimlik 

bilgilerinin saklı olacağını ve ifadelerde sadece imzalarının olmasını yönünde dayatmaya 

maruz kaldıklarını belirtti. MuĢ merkezde sivil polis oldukları belirtilen kiĢilerin tehdidine 

maruz kaldıklarını dile getiren üniversite öğrencisi Fuat Yaman, "Ayağınızı denk alın, yoksa 

olacaklardan biz sorumlu değiliz" gibi tehditlere maruz kaldıklarını söyledi. Polislerin 

kendisini sürekli takip ettiğini, gece dıĢarıya çıkamadığını ifade eden Yaman, "Çözüm 

sürecinin baĢlamasından sonra devletin bize yaklaĢımı çok sertleĢti. ÇatıĢmanın en Ģiddetli 

olduğu zamanlarda bu tarz bir çalıĢma yoktu ve rahatsız edilmiyorduk. YaklaĢık 3 aydır böyle 

bir baskı uygulanıyor. Bizler tek baĢımıza eve gidemiyoruz, evlerimiz sürekli gözetim altında 

tutuluyor. 90'lı yılların politikalarını uygulamaya baĢladılar. Emniyet 3 arkadaĢımızı gözaltına 

aldı, bu arkadaĢlarımıza ajanlık teklif edildi. 'Siz bize gerekli bilgileri verin sizin isimleriniz 

çok gizli kalacak, bilgilerinizi hiç kimse bilmeyecek yeter ki; sizler bize bilgi getirin' Ģeklinde 

ajanlık teklifleri olmuĢ. Bazı arkadaĢlarımızın fotoğraflarını gösterip 'bunların üzerine ifade 

verin. Sizin isminiz kesinlikle geçmeyecektir, her Ģeyi bunlar yapıyor deyin.' ArkadaĢlarımıza 

dayatılan bunlardır. Bizler yasadıĢı iĢler yapmıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler konserdir, 
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pikniktir ve basın açıklamasıdır. Birçok arkadaĢlarımıza da para teklifinde bulunuyorlar" diye 

konuĢtu. Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da yapılan basın açıklamaları ve diğer 

etkinliklerden dolayı 10 öğrenci arkadaĢlarına soruĢturma açıldığını ifade eden Yaman, 

Ģunları dile getirdi: "Rektör tarafından 10 arkadaĢımız hakkında soruĢturma açıldı. Sınav 

haftasına girmiĢiz. Baskılar daha fazla artıyor. Okulu bırakıp gitmemizi istiyorlar. Sesimizi 

duyurmak istiyoruz. Bu baskılara ve bu kirli politikalara boyun eğmeyeceğimizi belirtiriz. 

Ġstediğimiz tek Ģey arkadaĢlarımızın bize destek vermesidir. Ve bu oyunlara gelmemesidir." 

Alparslan Üniversitesi öğrencilerinden Bilal BaĢak da, polislerin arkadaĢlarına fotoğraf 

göstererek "tanıyıp tanımadıklarını" sorduklarını belirterek, "Sonra da ajanlık teklifinde 

bulunmuĢlar. 'Sana burs ayarlarız. Olmadan önce bir kısım para da veririz. Devlet olarak hep 

arkanda oluruz. Okulunu bitirince de sana yardımcı oluruz' söylemleri ve vaatlerinde 

bulunmuĢlar. Tek baĢımıza eve gidemiyoruz. Sürekli takip ediliyoruz" dedi. 

(11.06.2013/DĠHA) 
 

*MuĢ Alparslan Üniversitesi'nde 15 Mayıs 2013 tarihinde Kürt Dil Bayramı vesilesiyle 

kampüs içerisinde düzenlenen etkinliğe katıldıkları iddiasıyla 20 öğrenci hakkında soruĢturma 

açtı. Açılan soruĢturma sonucunda da üniversite yönetimi "huzuru ve sükûnu ihlal" 

gerekçesiyle 2 öğrenciye birer ay uzaklaĢtırma, 18 öğrenciye ise kınama cezası verdi. 

(12.10.2013 / DĠHA / Musovasi.com) 
 

*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, 11 Kasım'da Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Kafeterya 

önünde basın açıklaması yapmaları gerekçe gösterilerek, 30 öğrenci hakkında okul yönetimi 

tarafından soruĢturma açıldı. (25.12.2013 / DĠHA) 
 

 
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 

*Urfa'nın Birecik ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bitlis Eren Üniversitesi Tarih Bölümü birinci 

sınıf öğrencisi Süleyman Yücel (20), 18 Ocak 2012 tarihinde Birecik'te "KCK" adı altında 

düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı, ancak savcılık iĢlemleri ardından serbest 

bırakıldı. Yücel hakkında daha sonra Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Yücel'in davası henüz devam ederken, mahkemeye çağırılmıĢ olması bahane edilerek Bitlis 

Yurt Müdürlüğü, aldığı bir kararla Yücel'i yurttan attı. (14.05.2013 / DĠHA / Bitlisnews.com) 
 

*MuĢ Alparslan Üniversitesi'nde 15 Mayıs 2013 tarihinde Kürt Dil Bayramı vesilesiyle 

kampüs içerisinde düzenlenen etkinliğe katıldıkları iddiasıyla 20 öğrenci hakkında soruĢturma 

açtı. Açılan soruĢturma sonucunda da üniversite yönetimi "huzuru ve sükûnu ihlal" 

gerekçesiyle 2 öğrenciye birer ay uzaklaĢtırma, 18 öğrenciye ise kınama cezası verdi. 

(12.10.2013 / DĠHA / Musovasi.com) 
  

*20.11.2013 tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan MuĢ Alparslan Üniversitesi 

Öğrencileri Ferhat Arslan, Refik IĢık, Dilan Aydın ve Mehmet MaĢuk Aksoy; Kürt dil 

bayramı kutlamaları gerekçe gösterilerek kendilerine üniversite yönetimi tarafından ceza 

verildiği, baskı uygulandığını ifade ederek yardım talep etmiĢlerdir. ĠHD MuĢ ġubesi ) 

NOT: BaĢvuruda isimleri geçen öğrenciler ile isimleri öğrenilemeyen toplam 12 öğrenci 

hakkında rektörlük tarafından açılan disiplin soruĢturması sonucunda, "üniversitenin 

sükûnetini bozdukları" gerekçesiyle 11 öğrenciye kınama, Ferhat Arslan'a da bir dönem 

uzaklaĢtırma cezası verildi. 

 
 

 

Okuldan Atılan Öğrenciler  

*Van‟ın ErciĢ ilçesinde Karakoyunlu Lisesi'nde 24 Aralık 2012 tarihinde öğrenciler arasında 

yaĢanan kavganın ardından okulu basan polisler, öğrencileri darp etmiĢti. Öğrenciler arasında 

çıkan kavgada, E.T. (16), Ġ.K. (15) ve soyadı öğrenilemeyen Ö. adındaki öğrenci yaralanırken, 
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kavga sırasında okul bahçesinde bulunan polislerin olayı seyrettiği ve ailelerin okuldan 

gitmesinin ardandan, çevik kuvvet ekipleriyle birlikte okulu basarak, öğrencileri darp ettiği 

iddia edilmiĢti. YaĢanan olayın üzerinde bir hafta geçtikten sonra okul yönetimi, 18 

öğrencinin okul ile iliĢkisinin kesilmesine karar verdi. Okul idaresi, 1 Ocak'ta aileleri okula 

çağırarak, öğrencilerin tasdiknamelerini ailelere vermek istedi. 4 aile çocukların 

tasdiknamelerini alarak okuldan ayrılırken, 14 aile ise okul idaresinin kararını kabul 

etmeyerek, tasdiknameleri almadan okuldan ayrıldı. Okulla iliĢiği kesilen öğrenciler ise, "Bazı 

arkadaĢlarımız kavgaya dahi karıĢmamıĢtı. Ona rağmen sürgün edildi. Burada özellikle Okul 

Müdür Yardımcısı Bülent ġahiner ve yönetimin ırkçı yaklaĢımlarına karĢı durduğumuz için 

böyle bir karar alındı. Yani TürkleĢtirme giriĢimlerine karĢı durduğumuz için bizleri sürgün 

ettiler" diye konuĢtu. (03.01.2013/DĠHA) 
 

*03.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadir Muhammed Ortaeri, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Ben daha önce Toplu Konut Lisesinde okuyordum. Polislerin baskısı ve sürekli 

rahatsız etmelerinden dolayı kaydımı Fatih Lisesine aldım ve orada okumaktayım. Ancak 

22.04.2012 tarihinde okulun müdür yardımcısı Tahsin ÇalıĢkan beni çağırdı ve konuĢalım 

dedi. Okulda polisler beni bekliyordu. Okulda müdür odasına götürdüler ve üstümü aradılar, 

bir Ģey yoktu. Bir polis koluma girdi, beni dıĢarı çıkardı. Akrep denilen araca koydular. 

Kimlik bilgilerimi aldılar ve iki tokat atarak serbest bıraktılar. Sonradan okul müdürü 

30.04.2013 tarihinde beni okuldan attığını söyledi. Nedenini sorduğumda sen bu okula 

geldiğinden beri bu okulda polisler eksik olmuyor, dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu 

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

 

ENGELLĠ HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER 
 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Ġhlali 

*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaĢayan engelli H.A. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

tarafından verilen engelli kartı ile halk otobüsüne alınmamasına tepki gösterdi. Kızıltepeli 

H.A. daha önce yaĢadığı Bursa'da belediye ve ona bağlı özel halk otobüslerinde ücretsiz 

seyahat ettiğini ancak memleketi Kızıltepe ilçesinde engelli kartı ile binmek istediği otobüs 

sürücüsünün tepkisiyle karĢılaĢtığını ileri sürdü. H.A. Kızıltepe belediyesi özel halk 

otobüslerinin engelli kartı tanımadıklarını ve kendisinden para aldıklarını iddia ederek bu 

duruma tepki gösterdi. Engelli H.A. bu durum karĢısında ilgili mercilere Ģikayette 

bulunacağını da sözlerine ekledi. (23.12.2013 / ĠHA) 
 

Sosyal Güvenlik Hakkı Ġhlali 

*Van'ın BaĢkale ilçesine bağlı Yurttepe köyünde çobanlık yaptığı sırada kayalıklardan 

düĢerek kol ve ayakları kırılan 64 yaĢındaki Mecit BoğukĢayan 18 yıl önce yaĢadığı kaza 

sonucu iki bastonla ancak ayakta kalabiliyor. Mevcut sakatlığından dolayı maaĢ umuduyla 

baĢvurduğu devlet kurumları tarafından engelliliğine iliĢkin istenen iĢ göremez raporları 

istendi. Rapor alabilmek için Van Devlet Hastanesi, Van YYÜ Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi, 

Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ni dolaĢtığını söyleyen BoğukĢayan, devlet 

hastanelerin tümüne gittiğini; ancak hiçbirinin durumuna iliĢkin uygun raporu vermediğini 

belirtti. Tüm çabalarına rağmen hastanelerden maaĢ alabilecek nitelikte bir rapor alamadığını 

vurgulayan BoğukĢayan, "Defalarca sakatlığıma iliĢkin rapor alabilmek için gittiğim 

hastanelerden bana onlarca rapor verdiler. Ama hiç biri benim sakat olduğumu gösterecek ve 

maaĢ alabileceğim rapor değil. 18 yıldır engelliyim. Tek baĢıma dıĢarı bile çıkamıyorum. 

Doktorlar sanki bu durumumu görmüyorlarmıĢ gibi bana raporda 'maaĢ alacak kadar sakat 

değilsin' diye rapor veriyorlar.” Ġddasında bulundu. (23.12.2013 / DĠHA) 
 

 

 

http://www.haberler.com/mardin/
http://www.haberler.com/aile-ve-sosyal-politikalar-bakanligi/
http://www.haberler.com/bursa/
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AYRIMCILIK 
 

Cinsel Tercih Nedeniyle Ayrımcılığa uğrama 

*24.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ömür Sezer, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Hebun LGBT derneğinin baĢkanıyım. 18.04.2013 tarihinde Güneydoğu Güncel gazetesinde 

Volkan Eser isimli gazetecinin yazdığı köĢede derneğimize ve LGBT‟li Ģahıslara yönelik 

hakaret ve tehditler içeren bir yazı yazmıĢ. Yazısında bizlere yönelik hakaret içeren yazılar 

yazdığı gibi, toplum içerisinde bizi hedef gösterecek Ģekilde tehdit içerikli yazılarda yazmıĢtır. 

Aynı gazetede yakın tarihte, benzer içerikte haber ve yazılar yayınlamıĢlardır. Bu yazıdan 

sonra toplum içerisinde hedef haline geldiğimizi düĢünüyoruz. Bu gazete ve Ģahıslara iliĢkin 

hukuki iĢlemlerin baĢlatılması için sizden destek talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*Van'da yaĢanan çevre sorunlarına çözüm getirmek için gençler tarafından kurulmak istenen 

Gençlik ve Ekoloji Derneği'ne, tüzüğünde yer alan "Cinsel yönelim alanlarında çalıĢabilir" 

maddesini gerekçe gösteren Van Valiliği tarafından dava açıldı. (27.11.2013 / DĠHA) 
 

 

Ġnanç Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 

*Adıyaman'da Yeni Mahalle 1690 Sokak'ta bulunan ve Alevi yurttaĢların ikamet ettiği 13 

evin kapısıyla birlikte bir otomobil ile bir sokak lambası direği kimliği belirsiz kiĢi ya da 

kiĢiler tarafından keçeli kalemle çarpı iĢareti ile çizildi. (01.12.2013 / DĠHA / Milliyet.com.tr 

/ cumhuriyetarsivi.com) 

 

*Adıyaman'ın merkeze bağlı Yeni Mahalle 2691'nci sokakta bulunan 5 Alevi yurttaĢın evinin 

kapısı kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce iĢaretlendi. (03.12.2013 / DĠHA) 
 

 

Etnik Köken Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 

*Ağrı 12. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda birliklerine dağıtılmak için Askeri Toplama 

Merkezi (ATM) alınan Kürt askerler, "Kürt-Türk" tartıĢması üzerine saldırıya maruz kaldı.  9 

asker çeĢitli yerlerinden yaralandı. Bu durum üzerine telefonla ĠHD Van ġubesi'ne baĢvuran 

askerler, can güvenliklerinin olmadığını ĠHD yetkililerine bildirdi. Saldırıya uğrayan Kürt 

askerlerin birinin ayağında bıçak darbesi, birinin kafasında cop ve sert madde darbeleri ve diz 

kapaklarından yaralanmalar olduğu görüldü. YaĢadıkları saldırıya iliĢkin ismini vermek 

istemeyen ve bıçakla yaralanan bir asker DĠHA'ya bilgi verdi. Yaralı asker, yaĢananlara 

iliĢkin Ģunları anlattı: "Biz iki gündür burada bekletiliyorduk. Dün biz kantine giderek bir 

Ģeyler almak istedik. Kantine bakan asker, satıĢın bittiğini söyledi. Biz de sesimizi 

çıkartmadık, ama biz daha oradayken baĢka askerler gelip alıĢ veriĢ yaptılar. Biz de dedik 

'hani satıĢ bitmiĢti, niye böyle ayrımcılık yapıyorsun, Kürt olduğumuz için mi vermiyorsun?' 

diye sorduk. Bize 'Ya siz ne laf anlamaz insanlarsınız, anlayın artık tipiniz hoĢuma gitmedi, 

hepiniz teröristsiniz' dedi. Biz de buna tepki gösterdik. Aralarında rütbelilerin de olduğu 35-

40 kiĢi ellerinde bıçak, cop ve çeĢitli kesici aletlerle bize saldırdılar. Biz de kendimizi 

korumak için yatakhaneye doğru koĢmaya baĢladık, önümüzü kestiler, bazılarımız da 

Tugay'ın içinde koĢmaya baĢladık. Arkamızdaki askerler 'onları bırakmayın, kaçmasınlar, 

bunların hepsi terörist'. Sanırım bunları söyleyen rütbelilerdi. O sırada nöbet tutan askerler 

etrafımızı sardılar ve bizi dövmeye baĢladılar. ArkadaĢlarımıza baktığımızda kimisinin kolu, 

kimisinin ayağı kırılmıĢ, bir arkadaĢın bacağından bıçaklanmıĢ ve çeĢitli yerlerinde darp 

edilen arkadaĢlarımızı gördüm. Herkes yerlerde kıvranıyordu, daha sonra Tugay'da bulunan 

revire götürüldük ve daha sonra Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildik. Ayakta tedavi 

edildikten sonra yaralı halde bizim ifadelerimiz alındı"   (24.02.2013 / DĠHA) 

 

*09.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Mezher Tantekin, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Mustafa Ġmdat TANTEKĠN, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde 
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hükümlü olarak cezasını infaz etmektedir. 07.03.2013 tarihinde kardeĢim ve diğer siyasi 

tutuklu aileleri ile görüĢe giderken cezaevi idaresi siyasi hükümlü ve adli tutuklu 

mahkûmların görüĢ gününü aynı gün ve aynı saat olarak belirlemektedir. Bu arada adli 

tutuklu aileler siyasi tutuklu ailelere sözlü taciz ve hakarette bulunuyorlar. Araya Cezaevi 

güvenliğinden sorumlu askerlerin girmesi ile linç olayı son anda engellendi. Ancak bizde 

cezaevinden çıktıktan sonra da panik halindeydik. Çünkü her an aynı aileler tarafından linç 

olayına maruz kalabilirdik. Bu durum biz tutuklu ailelerinde korku ve endiĢe yaratmaktadır. 

Bizce cezaevi yönetiminin bu uygulaması bizim görüĢlere gelmemiz ve tutuklu-hükümlü 

akrabalarımıza destek vermemiz engellenmek için oluĢturulmuĢtur. Bu konuda hukuki 

desteğinizi talep etmekteyim.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*MuĢ'un Varto ilçesinde, Varto Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni Hatice K., 

Proje ve Performans Ödevi olarak çocuklara yaptırdığı ve 6/B sınıfının panosuna astığı yazılar 

dikkat çekiyor. Hatice K.'ın öğrencilere verdiği ödevler arasında "Ya Türkçe konuĢ ya da 

sus", "Türkçe'niz parmak izinizdir", "Benimle Türkche konuĢma! Türkçe konuĢ", “Dilini 

çocuğun gibi koru!”, “Her Ģey dil bedeniyle biter”, “Dil katili olma”, “ Dilinle yaĢa benliğini 

koru!”, “ Türkçemizi koru ona sahip çık”, “Dilini sev ki vatanını sevesin” ve “Dilinize 

saygınız bilginizin göstergesi” yazılarının olduğu görüldü. (17.05.2013 / DĠHA) 

 

*Van'da 23 Ekim, 9 Kasım 2011 tarihinde yaĢanan iki depremin üzerinden iki yılı aĢkın süre 

geçmesine rağmen, Van'a bağlı Ocaklı (Kom) köyünde yaĢayan ve depremde evleri harabeye 

dönen Küçük ailesine AFAD'a bağlı hasar tespit ekiplerince, "Siz teröristsiniz, biz hasarı 

yazamayız" denildiği iddia edildi. Ayrıca AFAD görevlilerinin yıkılan eve "orta hasarlı" 

raporu verdiği belirtildi. Depremden bu yana tek gözlü konteynerde kalan 13 nüfuslu Küçük 

ailesinin babası Mehmet Sıddık Küçük, BaĢvurmadığı hiçbir yetkilinin kalmadığını, çalmadık 

kapı bırakmadığını dile getirerek "Valiliğe depremden kaynaklı yaĢadığım mağduriyeti 

dilekçeyle verdim. Yine AFAD'a en az 9 tane dilekçeyle mağduriyetimi bildirmeme rağmen 

hiçbir sonuç alamadım. Hasar tespit ekipleri geldiğinde evimiz yıkıldığı halde orta hasar diye 

geçti. Ben neden orta hasar verdiklerini sorunca bana 'Siz teröristsiniz, orta hasardan baĢka bir 

Ģey yazamam' diye karĢılık verdi" dedi. (05.08.2013 / DĠHA) 

 

*11.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Tangan, Hasan Tangan, Salih Kaya, Ömer 

Kaya, Süleyman ġimĢek, Mustafa Akbulut, Ģu beyanlarda bulundu: “Bizler bundan 20 

gün önce Adana‟nın Tufanbeyli Ġlçesinde bulunan Termik Santral ĠnĢaatında çalıĢmak üzere 

Diyarbakır‟ın Dicle Ġlçesinden Adana‟ya gittik. 20 gündür orada çalıĢıyorduk. 2 gün önce 

09.11.2013 günü saat 12.00‟da Ģantiye yemekhanesinde yemeğimizi yedikten sonra yine 

Ģantiye içinde bulunan çay ocağında biz altı arkadaĢ çay içiyorduk. ArkadaĢımızın birinin 

boynunda Kırmızı, Sarı, YeĢil renklerden oluĢmuĢ puĢi vardı. Bizimle aynı Ģantiyede çalıĢan 

ama isimlerini bilmediğimiz (Ģantiyede 2000‟e yakın iĢçi çalıĢıyor) iki kiĢi yanımıza gelerek 

arkadaĢımızın boynunda olan puĢiyi çıkarmamızı istediler bizde puĢiyi çıkarmayacağımızı 

söyledik. Ondan sonra sayıları 200 kadar olan iĢçiler bunlar teröristtir, o…çocuğudur, vurun 

öldürün bağrıĢmalarla bize saldırdılar. Ellerine geçen taĢ, sopa, demir parçalarıyla bizi darp 

etmeye baĢladılar. Bizler kaçmaya baĢladık. Kaçtığımız yönde bir iĢ makinesini yola 

çıkararak bizi Ģantiyenin çevresine çekilmiĢ tel örgünün içine alıp öldürmek istiyorlardı. 

Bizler tel örgüden atlayıp kaçtık. Kaçarken Ģantiyeye ait güvenlikçiler bir taksi ile bizi kaçırıp 

kurtarmak istediler. Biz 6 arkadaĢ taksiye binip Tufanbeyli‟ye doğru yola çıktık. Yarı yolda 

jandarmalarla karĢılaĢtık. Jandarma bizi Tufanbeyli jandarma karakoluna götürüp 

ifadelerimizi aldı. ġikâyetçi olduğumuzu söyledik. Hepimiz çeĢitli yerlerimizden darp edildik. 

Daha sonra jandarma elbiseleri giydirilip KahramanmaraĢ‟ın Göksu ilçesine götürüldük. 

Burada da sağlık muayenesinden geçirildik. Darp izlerimizi doktorlara gösterdik. Bu arada 

aynı gruplar tarafından Göksu‟ya kadar takip edildik. Oradan da can güvenliğimiz yok diye 

bizi Diyarbakır‟a göndermek için jandarma refakatinde Kayseri‟nin PınarbaĢı ilçesine ticari 

taksi ile geldik. Orada jandarma bizi bırakıp gitti. Biz otostopla bir kamyon durdurduk. 
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Kamyoncuya durumu izah ettik. Kendisinden bizi getiren taksiye vermek için 100 TL aldık. 

Aynı kamyonla Diyarbakır‟a geldik. Derneğinizden Ģikâyetlerimiz konusunda bize destek 

olmanızı talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 
 

 

 

DĠĞER  HAK ĠHLALLERĠ 

 
SAĞLIK HAKKI ĠHLALĠ 

*03.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mazhar Zümrüt, Ģu beyanlarda bulundu: 

“03.01.2013 tarihinde Diyarbakır Akademi KBB Dal Merkezine muayene için baĢvuru 

yaptığımda, kaydı alan sekreter 31.12.2012 günü adli vakadan dolayı muayene olduğumu 

söyledi. Bu muayenenin KBB ile iliĢkisinin olmadığına dair dilekçe vermemiz gerekir. 

Sebebini sorduğumda; “SGK” bizden istiyor. Bu Ģekilde sağlıktan yararlanma hakkımın ihlal 

edildiğini ve fiĢlenmemle direk alakalı olduğunu düĢünüyorum. Ġnsan haklarına aykırı bir 

durum olduğu kanısındayım. Bu nedenlerden kaynaklı olarak sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Feyziye Balkan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Mehmet Selim Saygıkan, 1993 yılında Silvan‟da faili meçhul bir saldırıda 

yaĢamını yitirdi. Saldırının failleri açığa çıkarılmadığı için ĠHD‟nin her hafta düzenlediği 

“kayıp eylemlerine” katılıyorum. EĢimle resmi nikâhım bulunmamaktadır. 4 çocuğum var ve 

bunlar babasının soyadını benim de anne olarak nüfus cüzdanında taĢımaktadırlar. 

Dolayısıyla medeni halim kimlikte, bekâr olarak görünmektedir. Dulluk maaĢından 

faydalanmak için SGK baĢvuruda bulundum.  Resmi nikâhım olmaması sebebiyle baĢvurum 

reddedildi. Bunun için sizden hukuki olarak yardım talebinde bulunmak istiyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Van Devlet Su ĠĢleri (DSĠ) 17. Bölge Müdürlüğü'nde çalıĢan yaklaĢık 50 kiĢinin 11 Mart‟ta 

yedikleri yemek nedeniyle zehirlendikleri ve sabah saat 05.00 sularında toplu bir Ģekilde Van 

Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi acil servisine kaldırıldıkları belirtildi. Hastaneye 

kaldırılan ve müĢaade altında tutulan ismini vermek istemeyen bir çalıĢan, verilen yemekten 

dolayı zehirlendiklerini doğruladı. Aynı personel, dün öğle yemeğinde dana eti, rosto, patates 

püresi ve makarnadan dolayı zehirlendiklerini, sabah saatlerinde yaklaĢık 50 personelin mide 

bulantısı ve baĢ dönmesi gibi rahatsızlıklarından dolayı hastaneye geldiklerini söyledi. Konu 

ile ilgili DSĠ 17. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden herhangi bir açıklamada bulunulmadı. 

(12.03.2013 / DĠHA) 

 

*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde bulunan ġehit Gaffar Okan Yatılı 

Ġlköğretim Bölge Okulu'nda (YĠBO) okuyan yaklaĢık 50 öğrenci, yemek sonrası mide 

bulantısı, baĢ ağrısı ve kusma rahatsızlığı nedeniyle önce Derecik Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. 

Sağlık ocağında ilk kontrolü yapılan ve durumu ağır olan 35 öğrenci beldede bulunan 2 

ambulans ve 3 okul servisi ile ġemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede mideleri 

yıkanan öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi. (04.04.2013 / DĠHA / Aksam.com.tr) 

  

*Batman merkeze bağlı okullarda taĢımalı sistemle okuyan 180 öğrenci, verilen öğle 

yemeğinden dolayı zehirlendi. ġeyh Çoban Köyü Ġlköğretim Okulu'nda 50, Memur Sen TOKĠ 

Ġlköğretim Okulu'nda 50 ve Yaylıca Köyü Ġlköğretim Okulu'nda da 80 öğrenci olmak üzere 

toplam 180 öğrenci öğle yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrencilerin yemek sonrası kusma ve 

baĢ ağrısı Ģikayetleri üzerine okul yönetimleri tarafından yetkililere haber verilerek, 112 acil 

servis ambulansları ile Batman'daki çeĢitli hastanelere kaldırıldı. (17.09.2013 / DĠHA / 

Evrensel.net) 
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*24.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran B.M., Ģu beyanlarda bulundu: “Bitlis merkeze 

bağlı Kurubulak/Hersan mahallesinde ikamet eden F.K. ve dayıları arasında bilinmeyen bir 

husumet yüzünden aralarında tartıĢma yaĢandı. 23.09.2013 tarihinde yaĢanan bu tartıĢmada 

taraflar arasında ölü ve yaralıların olmasını sebep oldu. Bir ölünün ve 9 yaralının olduğu bu 

tartıĢmada F.K.‟da bulunmaktadır. Yakınım olan F.K., hastanede tam tedavi edilmeden 

emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. 

F.K.‟nin gözaltından çıkarılması ve tedavisine devam edilmesi için sizden bu konuda hukuki 

yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle sabah 

mahallelerde dağıtımı yapılan etlerin bozuk olduğu ortaya çıktı. Nur Mahallesi'nde bir araç ile 

evlere dağıtılan etlerin kokması ve aynı durumdan bir çok yurttaĢın Ģikayet etmesi üzerine 

etlerin bozuk olduğu anlaĢıldı. Bunun üzerine dağıtımı yapan araca etleri iade eden yurttaĢlar, 

aracın mahalleden çıkmasını istedi. (15.10.2013 / DĠHA) 

 

*Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Kandahar Ġlköğretim Okulu'nda yüzlerce öğrencilere 

öğle yemeği olarak dağıtılan patates, pilav ve turĢuyu yiyen öğrenciler zehirlendi. YaĢanan 

olayın ardından, Muradiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan öğrenciler, ilk tıbbi 

müdahalelerin ardından ambulanslarla Van Ġpekyolu Devlet Hastanesi'ne sevk 

edildi. (07.11.2013 / Ozgur-gundem.com / Zaman.com.tr) 

 

*Van'ın Çaldıran ilçesi Alikelli köyünde, Toplum Sağlık Merkezi tarafından 20 Kasım‟da 

çocuklara yapılan aĢı uygulamasının ardından 35 kadar çocuk rahatsızlanarak Çaldıran Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. AĢıların uygun Ģartlarda saklanmamasından dolayı bozulduğu ve 

çocukların zehirlendiği öğrenildi. Çocuklara hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 

durumları kritik olan 5 çocuk Van Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edilirken, durumları 

iyi olan diğer çocuklar ise taburcu edildi. Olayın duyulması üzerine Ġlçe Kaymakamlığı 

tarafından soruĢturma baĢlatıldı. (22.11.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 

 

*25.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Metin Gökalp, Ģu beyanlarda bulundu: 

“20.12.2013 tarihinde Dicle Üniversitesi Göz Polikliniğine bağlı kornea ve kontak lens 

birimine bu tarih itibariyle randevum vardı. Hastaneye 15.00‟da giriĢ yaptım. Bölümde 

sorumlu olan Doktor Yusuf Yıldırım‟a elimdeki randevu kağıdını gösterip sözlü bir Ģekilde 

bugün kontak lens randevum olduğunu söyledim. Kendisi de bana neden bu kadar geç 

geldiğimi niye erken gelmediğimi ses tonunu yükselterek söylenmeye devam etti. Kendisine 

ameliyatlı olduğumu ancak gelebildiğimi malum kıĢ Ģartları ve bende yanımda refakatçi 

olmadığını ancak gelebildiğimi söyledim. Ardından mesainin saat 17.00‟da bittiğini daha 

mesainin bitimine 2 saat kaldığını söyledim. O da bana geç geldiğimi, bakamayacağını 

söyleyince aramızda sözlü münakaĢa oldu. Kendisine bana bakmaya mecbur olduğunu, daha 

mesainin bitmediğini bu yüzden muayenemi yapmak zorunda olduğunu defalarca söylememe 

rağmen beni dinlemeyip diğer hasta ve hasta yakınları yanında hakaret edip, rencide etti. 

Bana “sana bakmaya mecbur değilim git kime Ģikâyet edersen et” deyip yüksek bir ses 

tonuyla dıĢarı çıkmamı istedi. Ben de dıĢarı çıkıp poliklinik önünde sıramı beklemeye 

baĢladım. Ġçerideki hastalar çıkınca orada çalıĢan bayan personel münakaĢa esnasında 

yanımızda olmasına rağmen muayene için sıra beklediğimi görmesine rağmen kapıyı sanki 

baĢka hasta yokmuĢ gibi kilitlediler. Bende poliklinik kapısına yönelerek kapıyı hızla çalmaya 

baĢladım. Belli bir süre sonra kapı açıldı. Bende sinirli bir Ģekilde neden kapıyı kilitlediğinizi 

dıĢarıda muayene olmak için sıra beklediğimi ve öncesinde tartıĢtığımızı görmenize rağmen 

neden kapıyı kilitlediğini bayan personele sordum. O esnada sanırsam çıkmaya hazırlanan 

doktor belirdi. Kendisi ve yardımcı personelleri Ģiddete baĢvurmaya hazır bir Ģekilde 

bağırmaya baĢladılar. Yine önceki ısrarını sürdürüp bakmayacağını ısrarla teyit etti. Sonuç 

olarak ben de haklarımı kullanıp hastane içerisindeki hasta haklarına yukarıda anlattığım 

Ģekilde tutanak tutturdum. Görevli arkadaĢ kendine düĢen görevi yapıp polis arkadaĢlara 
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Ģikâyetçi olduğumu söyleyip iĢlem yapmalarını istedim. Bu Ģekilde geliĢen olayların akabinde 

devlet hastanesine fiziki darp olup olmadığı için hastaneye götürüldüm. Ardından iĢleme 

devam etmek için Diyarbakır merkez sur ilçesinde bulunan gazi caddesindeki çarĢı 

karakoluna ifadem alınmak için götürüldüm ve doktordan Ģikâyetçi oldum. Sonuç olarak 

ameliyatlı halimle randevuya gitmeme rağmen doktorun keyfi muamelesine maruz kalmakla 

beraber muayene edilmeden üstüne üstlük hakaret ve mesai personelin doktoru olan 

yakınlarından dolayı Ģiddette ramak kala hastaneyi terk ettim. Bu nedenle sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

 

MÜLKĠYET HAKKI ĠHLALĠ 

*Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Mehmet Bildirici isimli yurttaĢın, 2009 yılında ölü olarak 

gösterilerek üzerinde tapulu olan arazilerin bir kısmı hazine arazisi kapsamına alınırken, bir 

kısmı farklı kiĢilerin üzerinde bir kısmının da mera olarak gösterildiği ortaya çıktı. Bu duruma 

tepki gösteren Mehmet Bildirici‟nin oğlu Ahmet Bildirici, "Tapu Kadastro bu çalıĢmadan bizi 

haberdar etmedi. Tapu babamın üzerine olduğu için onu ölü olarak göstermiĢler. Ölüm 

raporunda muhtar ve bilirkiĢilerin imzaları var. Babam 2012'de vefat etti" dedi. 

(08.01.2013/DĠHA) 
 

*15.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nezahat Yüce, Ģu beyanlarda bulundu: 

“17.04.2009 tarihinde TOKĠ‟nin 1+1 yoksul grubu (özürlüler için) konut baĢvurusunda 

bulundum. BaĢvurum onaylandıktan sonra 14.05.2009 tarihinde yapılan kura sonucunda 

baĢvuru no:564 asil olarak kura listesinde ismim yer almaktadır. ÇekiliĢ sonucunda konutu 

asil olarak hak ettiğim listede görülmüĢtür. Fakat 28.11.2012 tarihinde TOKĠ‟nin yapmıĢ 

olduğu kat kurası çekiliĢinde açıklanan listede ismimin yer almadığını gördüm. Asil olarak 

konut hakkına sahip olmama rağmen kat belirtme kurasında ismim olmadığını gördüm. 

Diyaliz hastasıyım. Her gün günde 4 sefer diyalize giriyorum. %90 raporum var. Valiliğe, 

kaymakamlığa ve sosyal hizmetlere yaptığım dilekçe ile baĢvurum kabul edilmeyip, bu konuda 

herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı. Bu haksızlığın giderilmesini istiyorum. Bu konuda 

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

 

*28.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülistan Okçu, Ģu beyanlarda bulundu: “1998 

yılında Lice Yaprak Köyü boĢaltıldığı için Diyarbakır‟a göç etmek zorunda kaldık. 2010 

yılının sonlarına doğru köyümüze dönüĢ yaptık. 2005 yılında köydeki 7 ailenin arazisinin 

içinde bulunduğu arsada okul yapıldığını öğrendik. ġuan yapılan bu okulda, okul bahçesi 

yapacakları yerin arka kısmı olup, evimizin arazisini iĢgal edeceklerdir. Zaten bu haliyle bile 

çocuk sesleri ve yaramazlıklarından dolayı sosyal olarak rahatsız olmaktayız. Çoğu zaman 

evimizin camları da bu yüzden kırılmakta ve tahrip edilmektedir. Geçen yıl Milli Eğitim‟e 7 

aile dilekçe verdik. Tapulu malımız olmadığı için Milli Eğitim resmi olarak bir Ģey 

yapılamayacağını söyledi. Tapu-Kadastro‟da ise arazi yeri geçmediğinden eğer mahkeme 

açılırsa resmi yazı istenirse keĢif yapabileceklerini söylediler. Ayrıca okuldan dolayı gençler 

oraya çok gelmekte ve onların hareketlerinden rahatsız olmaktayız. Hukuki açıdan ne 

yapabiliriz, bize bir yol göstermenizi, çünkü arazilerin tapusu olmadığı için devlet malı olarak 

görünmektedir. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*28.03.2013 tarihinde Ģubemize e-mail yoluyla baĢvuruda bulunan ve merkezi 

Almanya’da bulunan Kiwex Köyü Koruma ve Kalkınma Derneği BaĢkanı Carcus Kara, 

Ģu beyanlarda bulundu: “Ezidi Köyü olan Kiwex (Mağaraköy), ġırnak Ġli Ġdil ilçesine 

bağlıdır. 1994 ile 2004 yılları arasında Bozkır (Daskan) korucuları tarafından iĢgal edilmiĢti. 

O zaman Almanya‟da yaĢayan biz Kiwexliler çeĢitli giriĢimlerde bulunmuĢtuk ve Avukat Eren 

Keskin köy avukatı olarak hukuki süreci baĢlatmıĢtı. Bunun üzerine korucular köyümüzü 10 

yıl sonra boĢaltmak zorunda kaldılar. Biz Kiwexliler köyümüze geri dönmek istedik, ancak 

bölgemizde bulunan baskılar sonucu bu gerçekleĢmedi. Özellikle köyümüze yönelik baskılar 
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durmuyor. Köyümüzde askeri karakol olmasına rağmen, önceden köyü iĢgal eden korucular 

için köy mezarlığının yanında geçen yıl bir karakol daha yapıldı. Bu korucu karakolunun 

yapılmaması için devletin yetkili kurumlarına baĢvurular yapıldı. Ancak devlet 

baĢvurularımıza cevap veremedi. ġimdi de köyümüzün bütün ormanları korucular tarafından 

kanun dıĢı bir biçimde motorlu hızarlarla kesiliyor. Orda bir orman ve bir doğa katliamı 

yaĢanıyor. Köyümüzün etrafını bir çöle çevrilmek isteniyor. Biz Kiwexliler ġırnak Valiliğine, 

Ġdil Kaymakamına, BaĢbakanlık Makamına, TBMM Dilekçe Ġnceleme Komisyonu 

BaĢkanlığına, TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu BaĢkanlığına ve Orman Su ĠĢleri 

BaĢkanlığına baĢvuruda bulunduk. Maalesef Ģimdiye kadar hiçbir kurum baĢvurularımıza ve 

çağrılarımıza kulak açmamıĢtır. Devletin bizim baĢvurularımızı göz ardı etmesini bizi 

kuĢkulandırıyor ve bu orman katliamı devlet tarafından teĢvik edildiğini açıkça görebiliriz.Biz 

Kiwex Köyü Koruma ve Kalkınma Derneği olarak sizin kurumunuzdan ricamız bize acilen 

yardımcı olmanızdır, çünkü köyümüzde bir doğa katliamı yaĢanıyor ve baskılar hiç bir zaman 

durmamıĢtır. Saygılarımızla.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Siirt-Pervari çevre yolu yapımı için Siirt-Kurtalan Caddesi üzerinde bulunan Ford 

servisinden baĢlayan ve Aydınlar (Tillo) üç yol ayrımına kadar devam eden çalıĢmalar 

kapsamında 6 bin meyve ağacının kesildiği belirtildi. Fıstık bağları ile tanınan Andeva 

bölgesinde bulunan bağların arasından geçen Siirt-Pervari çevre yolu yapım çalıĢmaları 

kapsamında 25 dönümlük araziden oluĢan ve içinde 100 yıllık fıstık ağaçları ile badem, üzüm, 

sumak, incir ağaçlarının bulunduğu yaklaĢık 6 bin meyve ağacının sahiplerinden izin 

alınmadan söküldüğü öğrenildi. (20.04.2013 / DĠHA) 

 

  *06.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran H.T., Ģu beyanlarda bulundu: “ 
Desteklenmeye ait olan Hazro ilçesine bağlı olan TeknebaĢı (Metkesi) köyünde, eski kayıtlara 

göre tam dönümü belli olmayan, ama krokisi belli olan toprağımızda, bizim hiçbir bilgimiz 

olmadan devlet topraklarımızı sürekli iĢgal etmiĢtir. 90‟lı yıllarda bir karakol inĢa edilmiĢti, 

Ģimdi o karakolla birlikte yenir bir karakol daha inĢa edilmek isteniyor. 90‟lı yıllardaki 

süreçten dolayı ailemiz tehdit edilmiĢti. Dolayısıyla karĢı çıkmak için baĢvurmaktan 

çekinmiĢlerdi. Ancak Ģimdi topraklarımızın bu Ģekilde iĢgal edilmesini istemiyoruz. Köyün 

çoğunluğu buna karĢıdır. Bundan dolayı baskı görmekteler. Bu köye koruculuk sistemi 

geldiğinden beridir, çoğunluğunu korucular oluĢturmaktadır. Bu durum göz önünde 

bulundurularak, ne yapmamız gerektiğini, hukuki olarak bize yol göstermenizi talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*08.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġhsan Aktarlı, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Silvan‟ın Dağcılar köyünde yaĢarken 1991 yılında köyümüz devlet yetkilileri tarafından 

boĢaltıldı. Evlerimiz, bahçelerimiz yakıldı, toprağımızı ekip biçemedik. Yıllarca köyümüze 

gidip gelemedik. Köy yakmalarından sonra Ġstanbul‟a yerleĢtik. Göçten kaynaklı maddi-

manevi, ekonomik, kültürel, sosyal bir sürü problem yaĢadık. Köye geri dönüĢ konusunda 

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

 

*08.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Erkan Aktarlı, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Silvan‟ın Dağcılar köyünde nüfusa kayıtlıyım. Ben 4 yaĢındayken Dağcılar köyü askerler 

tarafından boĢaltıldı. Köyümüzdeki tüm evlerin yakıldığını ve göç ettiğimizi babam bize 

anlattı. Biz daha sonradan Silvan‟a yerleĢtik. 1999‟a kadar orada yaĢadık. Daha sonra 

Diyarbakır‟a göç etmek zorunda kaldık. Bu göç olayından kaynaklı olarak mağduriyetimiz 

doğmuĢtur. Müzakere süreci ile birlikte köye geri dönüĢlerin sağlanacağını umuyoruz. Ve bu 

aĢamada köye geri dönüĢümüzün sağlanması için gerekli iĢlemlerin yapılması hususunda 

sizden yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*08.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nusret Aktarlı, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Bizim köyümüz Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinin Dağcılar köyüdür. 1991 yılının Kasım ayında 
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köyümüz boĢaltıldı. Köyümüzdeki tüm evler yakıldı. Biz o dönem itibariyle Silvan merkeze 

gelip yerleĢtik. O tarihten sonra köyümüze çok gidip gelemedik. Toprağımızı ekip, biçemedik. 

Ben ailem ile birlikte Silvan‟a göç ettiğim için mağdur oldum. Ve bu aĢamada köye geri 

dönüĢümüzün sağlanması için gerekli iĢlemlerin yapılması hususunda sizden yardım talep 

ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*08.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan Kızıltay, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Silvan‟da Dağcılar köyünde yaĢıyordum. 1991 yılında Dağcılar köyü devlet yetkilileri 

tarafından boĢaltıldı. Evlerimiz yakıldı, toprağımızı ekip biçemedik. Köyümüz boĢaltıldıktan 

sonra ailemle birlikte Silvan‟a yerleĢtik ve halen Silvan‟da ikamet ediyorum. Köyüme gidip 

gelememenin üzüntüsünü içimde hissediyorum. Köye tekrar dönüĢ yapmak istiyorum. Ve bu 

aĢamada köye geri dönüĢümüzün sağlanması için gerekli iĢlemlerin yapılması hususunda 

sizden yardım talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*09.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Sıddık Aktarlı, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Ben ailemle birlikte “Silvan Dağcılar” köyünde yaĢıyordum. 1991 yılında 

köyümüz yakıldı, toprağımızı ekip biçemedik. Köy boĢaltmak zorunda kaldık. 2005 yılına 

kadar Silvan‟da kaldıktan sonra Ġstanbul‟a göç etmek zorunda kaldık. ġimdi ailemle birlikte 

tekrar köyüme dönmek ve topraklarımı ekip biçmek istiyorum. Ayrıca köyümüzün malları 

üstümüze tabuludur. Köyümüze tekrar geri dönmek için sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzakta bulunan ve 1993 yılında askerlerin 

baskısı ile boĢaltılarak yakılan köylerde yaĢayan yurttaĢlar, çözüm süreciyle beraber köylerine 

dönmek istiyor. Ancak bölgede bulunan ve Rahmo Tepesi olarak bilinen alanda köylülere ait 

5 kilometrelik alanın askeri alan yapıldığı iddia edildi. Rahmo Tepesi'nde seyyar karakol 

olarak çeĢitli dönemlerde askeri faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede, YeĢildere (BerdereĢ), 

KöĢkönü (PiĢkesir), Tokağaç (Serangil), Kısıklı (MemiĢler), Gürkavak (ġagolord), Bostancık 

(Golord), Tuğlu (Mirgan), Pinargözü (Xelkan), Xaniyê Xecê ve Veregoz köylerinin sakinleri 

bu seyyar karakollar nedeniyle yıllardır köylerine dönemiyor. 1990'dan sonra Rahmo 

Tepesi'nin zirvesinde karakol yapılırken, çevresine ise onlarca mevzi yapıldı. Aynı tepenin 

üstüne ise helikopter pisti ve ağır silahlar için alan yapıldı. Rahmo ve Derya tepeleri 

arasındaki 5 kilometrelik alan ile 100 bin metrekarelik alan askeri bölge içine alındı. 1990'lı 

yıllardan önce köylülerin tapulu malı olan ve Ģu an askeriye tarafından iĢgal edilen 5 

kilometrelik alanda her sene ortalama 150 bin bağ ot biçildiği belirtildi. Ancak çatıĢmalarla 

birlikte Çavlı, Aytan, Çakto, Dede, Barçın, ĠliĢ ve Çakır ailelerine ait arsalar sahiplerinin 

rızası alınmadan askeri alan yapıldı, etrafına ise mayınlar döĢendi. Bugüne kadar çok sayıda 

küçük ve büyükbaĢ hayvanın öldüğü mayınlı arazide son olarak 14 yaĢındaki Muğdat Uğur 

Çavmak adlı çocuk yaĢamını yitirmiĢti. Bölgede yürütülen kadastro çalıĢmaları da köylülerin 

tapulu arsası olmasına rağmen mayınlı olan 5 kilometrelik Rahmo Tepesi ve yamaçlarında 

gerçekleĢtirilemedi. Arsalarının askeri alan olarak iĢgal edilmesine tepki gösteren yurttaĢlar, 

iĢgal edilen mayınlı bölgenin mayınlardan arındırılarak kendilerine tekrar verilmesini istedi. 

Valilik ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne baĢvuran yurttaĢlara ise mayınlı bölge olmasından 

kaynaklı olumsuz cevap verildi. Arazileri iade edilmeyen köylüler bunun üzerine dağlara 

çıkarak mayın aramaya baĢladı. Kadastro ekibinin çalıĢması için adeta mayın taraması yapan 

köylüler, 300 mayını etkisiz hale getirdi.Köylerine dönmek isteyen yurttaĢlar hem can 

güvenlikleri için hem de arazilerinin geri iadesi için bölgenin mayınlardan temizlenmesini 

istiyor. Arsa sahiplerinden Ali Aytan, "Köylerin dört bir yanı karakollarla çevriliyor ve 

karakollara yakın yerlerde patlayıcılar var. Ev ve bahçenin dıĢına çıkamıyoruz. Koyunlarımız 

var, ama askerlerin otlak yerlere koydukları patlayıcılar nedeniyle koyunlarımızı 

otlatamıyoruz. Her yıl 10-12 bin bağ ottan oluyoruz. Askerler tarafından 5 kilometrelik alan 

iĢgal edilmiĢ. Geçen sene tarlalarımıza girdiğimizde bize bomba attılar, orada 40 koyunumuz 

öldü. KıĢın da yeterince ot bulamadığımız için ihtiyacımızdan daha az hayvan bakabiliyoruz, 
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bu yüzden de çocuklarımıza gereken olanakları sağlayamıyoruz. Geçenlerde de bir patlama 

oldu. Çocuklar gezmeye giderken eski karakolun bıraktığı patlayıcıları bulmuĢlar. YaĢları 

küçük olduğundan dolayı patlayıcı olduğunu bilememiĢler. ġans eseri kurtulmuĢlar, ama bir 

dahaki sefere bu kadar Ģanslı olmayabilirler. Ben buradan Ģunu söylüyorum; sanmasınlar ki 

biz bunun peĢini bırakacağız, verdiğimiz bedelleri tekrar ödememiz gerekse bile biz bu 

haksızlığın peĢini bırakmayacağız. Devlet istese de istemese de biz Kürdüz. Bu topraklarda 

yaĢama hakkımız var. Topraklarımızı geri vermeliler" dedi. Devletin, kendi Ģahsi arsasına 

helikopter pisti yaptığını söyleyen Nurettin ĠliĢ isimli yurttaĢ ise kendisine ait, her yıl vergisini 

verdiği alanın iĢgal edilerek etrafına patlayıcılar konulduğunu kaydetti. ĠliĢ, "Devlet benim 

Ģahsi arsalarımın üzerine helikopter pisti yapmıĢ. Gömdükleri patlayıcılar yüzünden biz 

arsaların yanına bile yaklaĢamıyoruz. Arsalarımızın içinden yol götürüyorlar. Arsalarımızın 

içine girdiğimizde bizi bombalıyorlar. Ben her yıl sadece onların yol yaptığı yerlerden yüz 

koyunumun otlak ihtiyacını çıkarıyordum. Bu maddi ve manevi kayıplarınızın hesabını 

istiyoruz. Kendi Ģahsi topraklarımıza tapu bile yapamıyoruz, mahkemeler davamızı 

reddediyorlar. Her yıl yaklaĢık bir milyon maddi zararımız oluyor. Biz de devletin bize 

köylerimize geri dönmemiz için güvence vermesini istiyoruz" diye konuĢtu. 

(08.06.2013/DĠHA) 
 

*Elazığ‟ın Baskil ilçesine bağlı Aladikme Köyünde 30 Bin m2 mera arazisinde en az 1000 

kök meĢe ağacı kesilerek yerine taĢ kırma Ģantiyesi kuruldu. Aladikme Köyü`ne ait olan 

meranın Ġl Mera Komisyonu kararıyla bir firmaya verilerek Ģantiye olarak kullanılmasına 

karĢı yürütmeyi durdurma kararı alan köylüler, mahkeme kararının uygulanmaması üzerine 

Elazığ Valiliği ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Aladikme Köyü 

muhtarı Osman Tanman, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün tek mera arazisinin 30 Bin 

m2‟lik kısmında Elazığ Valiliğinin oluru ile özel bir firma tarafından Ģantiye kurulduğunu 

söyledi. ġantiye ruhsatının TopaluĢağı köyüne ait olmasına rağmen Ģantiyenin Aladikme köyü 

sınırları içiresinde kurulduğunu belirten Tanman, bunun hukuka aykırı olduğunu ifade etti. 

(12.06.2013/HaberAyrıntı) 
 

*02.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġefik Akay, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Ergani AlitaĢ Köyüne bağlı Boğaz mezrasında bulunan PaltaĢ No: 13Parsel No: 262 olan 27 

metre karelik arsamda ev yapmak istiyorum. bunun için gerekli ruhsat ve prosedür 

uygulaması olup, inĢaatın yapımında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Ancak 

AlitaĢ köyünde oturan muhtar Abdullah Acar, ġefik- Ali Acar ve Mehmet Aylar adlı Ģahıslar 

inĢaattı yapmama engel olmaktadırlar. Bu yüzden mağdur olmaktayım. Mağduriyetimin 

giderilmesi için sizden hukuki destek talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

 

SEYAHAT HAKKI ĠHLALĠ 

*BDP Siirt Ġl Örgütü'nün Rojava'da yaĢanan katliam ve saldırılara tepki göstermek ve Rojava 

halkı ile dayanıĢma amacıyla Ceylanpınar'da baĢlatılan "Rojava'yı bekleme nöbeti"ne katılım 

için yaptığı çağrının ardından bu sabah çok sayıda yurttaĢ sahur yemeğinin ardından il örgütü 

önünde bir araya geldi. Burada bekleyen araçlara binildikten sonra Ceylanpınar'a doğru 

harekete geçen otobüsler, kent dıĢında bulunan Yeni Eruh KavĢağı'nda çok sayıda özel 

hareket timi, çevik kuvvet polisleri ve onlarca zırhlı araç ile durduruldu. Yine Ceylanpınar'a 

gitmek üzere Eruh'tan yola çıkan çok sayıda araçta, aynı kontrol noktasında durduruldu. 

Araçlarda bulunan tüm yurttaĢların GBT kontrolünü yapıldı. Trafik polisleri tarafından ise, 

yurttaĢları taĢıyan her araca "eksik evrak" iddiasıyla 400 TL, bağlı bulundukları firmalara ise 

1000 TL para cezası kesildi. Polisin ceza ile ilgili hazırladığı tutanağı yurttaĢlara imzalatmak 

istemesi dikkat çekerken, yurttaĢlar polisin bu tutumuna tepki gösterdi. Araçların trafikten 

men edilmesi üzerine buradan 2 kilometre uzaklıkta bulunan Siirt Otogarı'na doğru yürüyüĢe 

geçti. Ceylanpınar'a gitmek isteyen yurttaĢlar, otobüsler ile geri dönmek zorunda kaldı.  

(05.08.2013/ DĠHA) 
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ÇEVRE HAKKI ĠHLALĠ 

*Bingöl Karlıova ilçesine bağlı Karabalçık (Qerebalçıx) köyü Göynük Çayı üzerinde yapılan 

HES barajının tahliye kanalının taĢması sonucu köylülerin ahır ve çayırlıkları su altında kaldı. 

Duruma tepki gösteren Karabalçık köylülerinden Enver Baran, "HES inĢaatı baĢladığından 

beri köylüler olarak tavrımızı ortaya koyduk, ancak her nereye baĢvurduysak dikkate 

alınmadı. Baraj inĢaatı henüz bitmemiĢ olmasına rağmen tahliye kanalı yapılmıĢ. Kanalı 

yapan firma normalde kanalın önünü kapatması lazım, ancak kanalın önü kapatılmadığından 

sular yükseldiği gibi her taraftan taĢtı. Bir tepenin yamacında olduğu gibi su taĢkınıyla birlikte 

otlaklarımıza döküldü. Bizler hayvancılıkla geçiniyoruz tüm ahırlarımızı su bastı. Yarın HES 

yapımı bittiğinde dere yatağı tamamen kurutularak su bu kanaldan verilecek. Dolayısıyla dere 

yatağındaki bitki canlı ne varsa hepsi yok olacak" dedi. (16.03.2013 / DĠHA) 

 

*08.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sedat Kaya, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Bağlar ilçesi Batı Karakoç Köyünde ikamet etmekteyim. 2012 yılında köyün kanalizasyon 

iĢini bağlı olduğumuz Bağlar Belediyesi yaptı. Kanalizasyon boruları benim evime yaklaĢık 

100 metre uzaklıktadır. Kanalizasyon boruları patlamıĢ durumda ve patladığı yerin 2-3 metre 

uzaklığında içme suyunun sondajı bulunmaktadır. Çevreye ciddi anlamda koku yaymakta ve 

içme suyuna sızma ihtimalinden dolayı tedirgin bir durumdayız. Ayrıca yaz mevsimine 

girmekteyiz. OluĢacak koku ve sineklerin birikmesi ciddi anlamda sağlık sorunları 

yaĢamamıza neden olacaktır. Biz yaĢanan ve yaĢanabilecek sorunları defalarca belediye 

yetkililerine bildirdik. Ancak bir geliĢme kaydedemedik. Bu konuda sizden yardım talep 

ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*ErciĢ'te Ġl AFAD tarafından Çatak Dibi (Zortul) köyünde yapılacak konutlar nedeniyle 

kesilecek olan yüz binlerce ağaç için çalıĢmalara baĢlandı. ÇalıĢmaları engellemek için olay 

yerine gelen çok sayıda yurttaĢ, askerler tarafından engellenirken, köylüler ağaçların 

kesilmesini gözyaĢları içinde izlemek zorunda kaldı. (06.06.2013/DĠHA) 

 

*MuĢ‟un Kızılağaç Beldesi ġenyayla bölgesindeki ormanlık alanlarda çatıĢmaların izi hala 

dururken, bölgedeki yurttaĢlar, Ģimdi de köy korucularının bilinçli olarak ormanları kestiğini 

belirtiyor. YurttaĢlar, "BoĢluktan faydalanmak isteyen korucular, pikaplarla gelerek orman 

katliamını tekrardan gerçekleĢtiriyorlar" dedi. 

Ormanların tahrip edildiğini ve yıllarca devlet tarafından ormanların yakıldığını ifade eden 

MuĢ Ġl Sosyal ve Kültürel Kalkınma ve DayanıĢma Derneği (MĠSKAD-DER) BaĢkanı 

Mustafa Sinecem, Ģunları söyledi: "Açıkçası katliam gerçekleĢtirildi. Ormanlar bizim değil, 

ormanda yaĢayan canlıların evidir. Kimsenin onların evini yıkmaya hakları yoktur. Ġstanbul 

Gezi Parkı'nda 7 ağaç için Türkiye ayağa kalktı; fakat burada binlerce, hatta milyonlarca ağaç 

kesiliyor kimse sesini çıkarmıyor. Eğer insanlar bu kadar doğaya bağlıysa buyursun gelsinler 

buradaki ormanların içler acısı durumunu görsünler. Devletin bombaladığı yetmiyormuĢ gibi 

Ģimdide korucular ormanı tahrip etmek için sıraya girmiĢler. Biz bunları kabul etmiyoruz, her 

ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun doğamıza, ormanlarımıza sahip çıkacağız. Artık yok 

öyle eskisi gibi korkarak, ses çıkarmamak, karĢısında duracağız. Ġstanbul Gezi Parkı için 

alanlara ve meydanlara çıkan kitlelere sesleniyorum, eğer gerçekten amacınız ağaçların 

kesilmemesi ve tahrip edilmemesi ise lütfen buradaki ormanlar için de ses çıkarın." 

 

* Dersim Jandarma Komutanlığı'nın, 29 Ocak 2013 Dersim Orman ĠĢletme Müdürlüğü ile 

yaptığı "Eleman görevlendirilmesi" konulu yazıĢmada, Munzur ve Pülümür vadilerinden 

geçen yolların çevrelerinde bulunan ormanların her iki tarafından 400 metre seyreltilmesi, 

güzergah üzerinde bulunan karakolların çevresinin ise, 500 metre seyreltilmesi talep ediliyor. 

Birkaç ay önce yapılan yazıĢmaların ardından orman seyreltme çalıĢmaları, Dersim genelinde 

baĢlatılmıĢ durumda. Özellikle Nazmiye yolu, Ovacık yolu, Pertek'in bazı noktalarında, 
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Dersim merkeze bağlı Çiçekli köyü kırsalında ve birçok noktada orman seyreltmesi baĢladı. 

Orman seyreltmesi kapsamında daha önce geçilmesi zor olan ormanlar Ģimdilik yok olma 

tehlikesi ile karĢı karĢıya kalmıĢ durumda. Bu kesimlerin özellikle HPG'lilerin sınır dıĢına 

çekiliĢi sırasında olması ise dikkat çekiyor. Orman kesimlerinin durdurulması amacıyla 

HPG'liler tarafından Nazmiye'ye bağlı Puxut Vadisi'nde orman kesimi yapan Ģirkete yönelik 

eylem gerçekleĢtirilmiĢ ve 2 müteahhit bir hafta önce alıkonulmuĢtu. YaklaĢık bir haftadır 

baĢlayan orman kesimleri tüm hızıyla devam ediyor. (25.06.2013/DĠHA) 

 

*Tunceli ile Elazığ sınırında yapımı tamamlanan Tatar Barajı ve HES`te kapakların 

kapatılması ve can suyunun kesilmesi sonucu kuruyan Peri Suyu Çayı yatağındaki 

milyonlarca balık öldü. Sabah saatlerinde baraj kapaklarının kapatılmasıyla çay yatağında 

oluĢan küçük su birikintilerinde kalan balıklar, suyun kurumasıyla telef oldu. Balıkların bir 

bölümü baraj çalıĢanları ve köylüler tarafından toplanırken, köylüler can suyunun kesilmesine 

tepki gösterdi. Taner Kaya isimli köylü, tonlarca balığın telef olduğunu belirterek, "Bence 500 

ton balık öldü. Buradan Peri Köprüsü`ne kadar kuruduğu zaman bütün yataklardaki balıklar 

ölecek. Bu bir katliamdır, daha önce de yapıldı tünel yapılırken. Doğamız, köyümüz tahrip 

oldu. Ne kadar seslendiysek sesimizi duyuramadık" dedi. (12.06.2013/HaberAyrıntı) 

 

*Van'ın KurubaĢ köyünden geçen sulama deresinin yatağı temizlenmediği için yurttaĢlar 

bulaĢıcı hastalıklarla karĢı karĢıya. Dere yatağının bir an önce temizlenerek ilaçlanmasını 

isteyen yurttaĢlar, yaĢanabilecek her türlü olumsuzluğun sorumlusunun DSĠ olacağını 

söyledi. Evi derenin yanı baĢında bulunan Besna Arslan isimli yurttaĢ, çocuklarının "bulaĢıcı 

hastalık kapmasınlar" diye dıĢarı çıkarmadığını belirtti. Arslan, "Dere yatağı leĢ gibi kokuyor. 

Özellikle Ramazan ayında yaz sıcaklarından kaynaklı kokular çekilmez bir hal aldı. Dere 

yatağı bir an önce temizlenmeli" dedi. Derenin kötü kokması ve hastalık yaymasından dolayı 

rahatsız olduklarını dile getiren köy sakinlerinden Fatma Arslan da derenin derhal 

temizlenmesi talebinde bulundu. Sinek ve kurbağa sesinden dolayı geceleri uyuyamadıklarına 

belirten Arslan, "DSĠ'ye temizlenmesi için talepte bulunduk, ama herhangi bir Ģey yapmadılar. 

Dereyi çok acil temizlemeleri lazım.Her yıl bu rezaleti yaĢıyoruz" diye konuĢtu. (20.07.2013 / 

DĠHA) 

 

 

 

KÜLTÜREL HAKLARIN ĠHLALĠ 

*Devletin bölgede yürüttüğü savaĢ politikası nedeniyle bölgenin en güzel yerlerine yapılan 

yüzlerce karakol, bölgede en güzel ve tarihi yerleri harabeye çevirdi. Van'ın BaĢkale (Elbak) 

ilçesine bağlı Albayrak (Dêr) köyünde Ermeniler'den kalma 1400 ile 1600'lü yıllarda yapıldığı 

bilinen tarihi manastırı da içine alan Albayrak Karakolu, 2013 Ocak ayında TOKĠ tarafından 

Albayrak köyünün dıĢında daha geniĢ bir arazide yapılan kalekola taĢınınca, yıllardır ziyareti 

yasak olan manastırın da karakoldan dolayı nasıl tahrip edildiği ortaya çıktı. Dêr olarak 

bilinen ve bulunduğu köye de ismini veren manastırın, 1600'lü yıllarda yapıldığı tahmin 

ediliyor. Aziz Bartholomeus Manastırı olarak da bilinen Albayrak köyündeki manastırın 

kuruluĢu konusunda birçok söylenti olmasına karĢın en yaygın inanıĢa göre manastır, Aziz 

Bartholomeus'un mezarı üzerine inĢa edilmiĢ. Manastıra ait 14 yüzyıl öncesine ait yazılı bir 

kayıt yok. 13 yüzyılın sonları ve 14 yüzyılın baĢlarında inĢa edildiği düĢünülen manastırın 

duvarlarında birçok figür ve el yazmaları bulunuyor. Anıtsal bir görünüĢe sahip olan 

manastırın giriĢinde görkemli bir taç kapı giriĢi, duvarlarında kaval silmeler ve figüratif 

desenler ile donatılmıĢ durumda. Yüksek kabartmalı figürlerinde yer aldığı manastırın iç 

duvarları tamamen dökülmüĢ, dıĢ kaplama taĢları ise genel olarak sağlam bir Ģekilde duruyor. 

33 yıl boyunca Albayrak Karakolu'nun sınırları içerisinde bulunan manastır, kilise ve jamatun 

yapılarından oluĢuyor. Mevcut karakol yeni yapılan kalekola taĢınınca karakolun bulunduğu 

alanın bir bölümü Kültür Bakanlığı'na bir bölümü ise Milli Eğitim Bakanlığı'na devir edilmiĢ. 

Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiĢ olan bölümde bulunan eski karakol binası Ġmam Hatip 
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Lisesi'ne dönüĢtürülüyor. Bir tarafta yıllarca karakol denetiminde harabeye dönüĢmüĢ 

manastır diğer tarafta alelacele yetiĢtirilmeye çalıĢılan Ġmam Hatip Lisesi yapımı ile 

Türkiye'de tarihi yapılar ve toplumların kutsallığına gösterilen önemi gözler önüne seriyor. 

Karakolda bulunan tabur binasının Ġmam Hatip Lisesi olarak yapıldığını belirten Albayrak 

köyü sakinlerinden Yaver Güngör, karakol sınırları içerisinde bulunan manastırı kimsenin 

ziyaret edemediğini belirterek, tek isteklerinin tarihi manastırın onarılarak, tekrar hayata 

kazandırılması olduğunu dile getirdi. 6 ay öncesine kadar aktif durumda olan karakolun 

sınırları içerisinde bulunan ve hiç kimsenin ziyaretine açık olmayan manastırın, 2006 yılında 

çıkarılan Van Kültür ve Turizm Envarteri'nde yer alması ise dikkat çekiyor. 

(11.06.2013/DĠHA) 

 

 

DĠĞER BAġVURULAR 

*03.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġazime Yakut, Ģu beyanlarda bulundu:  “EĢim 

olan Seyfettin Yakut, iĢlediği bir suçtan dolayı yargılandığı sevk edildiği mahkemece 

sorgulanıp tutuklanmıĢ olup 6 aydır Bolu T Tipi Cezaevinde tutukludur. Ben aĢağıda da 

belirttiğim üzere Diyarbakır Ġlinde ikamet etmekteyim. YaĢadığımız ekonomik sıkıntılardan 

dolayı eĢimin ziyaretine gidememekteyiz. EĢim daha önce evimizin geçimini idame ettirdiği 

için Ģu anda bize bakacak kimse bulunmamaktadır. YaĢadığımız ilin sosyo ekonomik 

özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bende iĢ bulma olanağına sahip değilim. Kaldı ki 

bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım bulunmaktayım. Ek de sunmuĢ olduğum üzere 13 

yaĢındaki küçük oğlum “sinirde mentol kapasite+50/udarlık (%33 özürlü) rahatsızlığı olduğu 

için oldukça sıkıntı yaĢamaktayım. Çünkü oğlumun sağlık problemlerinden kaynaklı olarak 

evden dıĢarı çıkamamaktayım.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*12.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan 1992/ Kurtalan doğumlu Osman 

Çelik, Ģu beyanlar da bulundu: “22 Kasım 2012 tarihinde Sivas 5. Er Eğitim Tugayı‟nda 

acemi birliğine teslim oldum. Siyasi bir davam olduğu için beni refize (uyuĢturucu, çeteci, 

piskolat) gibi kiĢilerin arasına koydular. 2 gün kaldıktan sonra kaçtım. Daha sonra 27 Kasım 

2012 tarihinde polislerce gözaltına alınarak Amasya‟ya gönderildim. Siyas‟taki davamdan 

dolayı, etnik kimliğimden dolayı askerlikte sürekli hakaret, baskı ve Ģiddete maruz kaldım. Bu 

nedenden dolayı askerlikten kaçtım. Askerliği yapamıyorum, ne zaman o kiyafetleri giysem 

psikolojim bozuluyor. Bana bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum” (ĠHD Siirt ġubesi) 
 

*15.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Askeri Us, Ģu beyanlarda bulundu: 

“07.06.2012 tarihinde dolandırıcılar tarafından telefon üzerinden kendilerini emniyet 

görevlisi polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak 45.000TL Milyar param alındı ve bu 

güne kadar tüm resmi baĢvurularıma ne yazılı nede sözlü olumlu bilgi alamadım. Çete ve 

Ģebeke üyeleri 2 saat 15 dakika beni robot gibi kullanıp ve yönlendirdiler. Para gönderdiğim 

banka Bank Asya olup hesap numarası da 2232831 Antalya Konya Ģubesinde elden para 

çekip, kamera görüntülerinden de banka dekontu bulunup, dinlemeye alınan telefon 

numaraları 0537 996 02 99- 0544 318 79 23 olup Türksel operatöründen sesimin hemen 

tanınmasına rağmen herhangi bir sonuca ulaĢamadım. Bir yurttaĢ olarak ne yapmalıyım. Bu 

konuda nasıl bir yasal iĢlemlere baĢvurmalıyım. Bu konuda hukuki olarak sizin desteğinizi 

istiyorum. Ayrıca Ek olarak: 1-banka dekontu, 2-karakol ifade tutanağı, 3-ek ifade tutanağı, 

4-3 adet savcılık dilekçesi, 5-2 adet adalet bakanlığı dilekçesi, 6-il emniyet müdürlüğü 

dilekçesi sunuyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*29.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġrfan ġimĢek, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

daha önce polislerin beni darp ettiğine dair size baĢvuruda bulunmuĢtum. Bu polislerden 

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığına Ģikâyet talebiyle baĢvuruda bulundum. Ancak 

savcılığın 2012/31869 sayılı soruĢturma nolu dosyası üzerinden 11.01.2013 tarihli kararında 

polisin güç kullanma yetkisi kapsamında beni darp ettikleri ve suç sayılmadığı kabulüyle 
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kovuĢturmaya yer olmadığına dair karar verilmiĢ. Ben bu karara itiraz etmek istiyorum. Bu 

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

 

*04.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran AyĢe Tanrıkulu, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Mehmet Zeki Tanrıkulu, 1985 yılında Ġsviçre‟de JĠTEM tarafından öldürüldü 

ve o dönemde Müslüman kimsesizler mezarlığına gömüldü. Biz mezarın nerede olduğunu 

bilmiyoruz. Daha öncede mezarın tespiti için size baĢvuruda bulunduk. Ancak bir sonuç 

alamadık. Biz ailesi olarak bu mezarın bulunup açılmasını ve Diyarbakır‟a getirilmesi için 

sizden gerekli yerlere yazıĢmalar yapılmasını talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*05.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bilal Almaz, Ģu beyanlarda bulundu: “Hani 

ilçesinde oturuyorum. 3 veya 4 Kasım itibariyle hani ilçesinde meydana gelen çatıĢmada 3 

gerilla yaĢamını yitirdi. Bu çatıĢmadan kaynaklı olarak, arabam park halindeyken kurĢunlara 

maruz kaldı. Bu olaydan hemen sonra benimle birlikte 4 kiĢiyi gözaltına alarak TEM ġubeye 

getirdiler. 3 gün gözaltında kaldıktan sonra ifademi alarak serbest bıraktılar. Arabaya da el 

koydular. Arabanın kaydı arkadaĢım üzerindedir. Biz arabanın iadesini savcılıktan talep 

etmemize rağmen, halen de tarafımıza iade edilmemiĢtir. Ben iki ayrı dosyadan 5 ay ve 11 ay 

olmak üzere toplam 16 ay ceza aldım. 5 aylık cezam kesinleĢtiği için hakkımda arama kararı 

çıkarıldı. Ancak ben son çıkan kanun değiĢiklikleri ile ilgili sizden bu konuda yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*05.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahmut Karahan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Abdulhalim Karahan, 1991 yılında evden ayrıldı ve kendisinden uzun süre 

haber alamadık. En son PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik. Zaman zaman 

Mardin/Mazıdağı bölgesinde olduğuna dair bilgiler alıyorduk. Onun dıĢında farklı bir bilgi 

almıĢ değiliz. Birkaç gün önce haberlerde Mazıdağı/Karasu kırsalında infaz edilen militanlar 

ile ilgili haberler yayınlandı. Burada kod adı ġahin olan bir militandan söz edildi. 

KardeĢimin de kod adı ġahin‟di ve o tarihlerde o bölgede olduğunu duymuĢtuk. KardeĢim 

olup olmadığının tespiti için sizden hukuki destek talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*22.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Recep Barut, Ģu beyanlarda bulundu: 

“07.01.2013 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi sınırları içinde meydana gelen çatıĢmada 14 

örgüt militanı vurularak öldürülmüĢtür. Bunların içinde kardeĢim olan Faruk Barut‟ta yer 

almaktaydı. Daha sonra cenazelerin Malatya morguna kaldırıldığını öğrendik. Yaptığımız 

DNA Testinde kardeĢim olduğu halde yanlıĢlıkla Hakkâri ili doğumlu olan Emrah Kaya, 

ailesi bizim oğlumuzdur diye cenazeyi almıĢlar ve Hakkâri merkezde gömmüĢlerdir. Ama biz 

ailesi olarak iki kez DNA testi yaptırdık ve kesin olarak bu cenazenin bize ait olduğunu 

kanıtlamaktadır. KardeĢimin cenazesini geri alabilmek için sizden bu konuda hukuki yardım 

talep ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*23.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hayriye Hakeri, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Cevdet Hakeri, 20.10.1991 yılında saat 23.20 sıralarında Turistik cadde üzerinde 

iĢten eve gelirken bulundukları araç içinde silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucunda 

eĢim ve arkadaĢı olan Sait Saran ölürken diğer iki arkadaĢları da yaralı olarak kurtuldular. 

Dava açıldı. Dava sonucunda Ģüpheli polis memurları hakkında beraat kararı verildi. Ben bu 

dosyamı AHĠM‟e taĢımak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Çiçek, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Mahmut Çiçek, 23.09.1997 yılında Diyarbakır ili Hani ilçesinden Akçayurt köyüne 

giderken bölgede operasyon düzenleyen askerler tarafından vurularak öldürüldü. 5233 Sayılı 

Yasaya göre tazminat ödenmesi talebiyle dava açtım. Ancak olayın bir terör olayı olduğu 
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gerekçesiyle 24.07.2006 tarihinde Diyarbakır 3. Ġdare Mahkemesi tarafından ret edildi. Bu 

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

 

*06.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medeni Fidan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Emre Fidan, 29.03.2013 tarihinde Huzurevleri mahallesinde meydana gelen 

olaylardan dolayı silahla yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve 5 günün sonunda vefat 

etti. Oğlumun Huzurevlerinde meydana gelen olaylarla hiçbir ilgisi yoktu. Terörden zarar 

gören kiĢilerin zararların karĢılanması hakkındaki kanundan yararlanmak için Valiliğe 

yapmıĢ olduğum baĢvuruda bana “ödenen tazminat veya mahkeme kararı” istendi. Benim 

davam devam ettiği için bu yasadan yararlanmak istiyorum. Son baĢvuru Temmuz‟da 

biteceğinden dolayı bir dilekçeyle SGK BaĢkanlığına baĢvuruda bulundum. Bu konuda sizden 

hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*15.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Can Yavuzkılıç, Ģu beyanlarda 

bulundu: Kızım olan AyĢegül Yavuzkılıç, 12.07.1994 yılında saat 14.15 civarında Diyarbakır 

Çevre Yolu Ġplik Fabrikası karĢı tarafında bulunan 7. Kolordu Komutanlığına ait olan bir 

askeri araç çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Bu olayı mahkemeye taĢımamız yaklaĢık 

20 sene oldu ama mahkeme tarafından hiçbir Ģekilde çağrılmadık. Mahkemeye sunmuĢ 

olduğumuz dilekçede bize yanıtları böyle bir baĢvurunun olmadığıdır. Çocuğumu okula 

istediler. Ancak ben kızımın öldüğünü söyledim. Kızımın nüfusta düĢürülmediğini öğrendim. 

Savcılığa baĢvuruda bulundum, mahkemenin bunu halletmesi gerektiğini söyledi ve büyük 

uğraĢlar sonucunda ölüm raporunu çıkartabildik. En son nüfustan düĢürdük. Bu olayın 

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

 

*18.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mazhar Fathi, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Ġran VatandaĢıyım. 2005 yılında mülteci olarak Türkiye‟ye geldim. Kabul belgesi aldım. 

Daha sonra 2008 yılında annem ve babam da geldiler. Onlar da kabul belgesi aldılar. ġuan 

mülteci konumundayız. Ancak yasal olarak bizlerin üçüncü bir ülkeye gönderilmememiz 

gerekiyor. 2010 yılında dosyamız ABD‟ye gönderildi. BM Türkiye Temsilciliği dosyamızı geri 

çekti. Daha sonra Norveç‟e gönderildi. Norveç devleti dosyamızı ret etti. Sizden yasal 

haklarımızı kullanmamız konusunda hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

  

*22.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mohammad Amin Boroukanlouv Madlou, Ģu 

beyanlarda bulundu: “Ben Ġran ülkesi vatandaĢı olup, Ġran‟ın Çaldıran kentinde ikamet 

etmekteyim. Oğlum olan Yakup Boroukanlouv Madlou, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz 

Kurumunda tutuklu olarak kalmaktadır. Maddi durumum elvermediğinden Türkiye‟de fazla 

kalma Ģansımın da bulunmadığı gözetilerek 27.03.2013 tarihine kadar oğlum ile 

görüĢebilmem için gerekli iznin verilmesini talep etmekteyim. Oğlum ile görüĢebilmem için 

Bakanlık izni gerekmektedir. 27.03.2013 tarihine kadar Diyarbakır ilinde bulunacağımdan, 

bu tarihe kadar, görüĢmenin sağlanması için gerekli görüĢ izni verilmesini talep etmekteyim.” 

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)  
 

*25.03.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sevim Engin, Ģu beyanlarda bulundu: “Babam 

olan Celal Buldan, 1986-1987 yılında Diyarbakır E Tipi Cezaevinde siyasi davadan dolayı 11 

yıl 8 ay ceza aldı. 4 yıl 4 ay kaldıktan sonra 1991 yılında RahĢan Ecevit diye adlandırılan 

genel bir af ile tahliye oldu. 23.02.1994 yılında Bağlarda dükkânımızın içinde silahlı saldırıya 

maruz kaldı. Saldırı sonucunda birçok yerinden yaralandı. O dönemde Diyarbakır‟da korku 

hâkim olduğundan babamı hastaneye götürecek araç bulamadık. Özel bir araç tutup o Ģekilde 

hastaneye kaldırabildik. Hastanede polis gözetiminde fakülteye sevk edildik. Ancak yoğun bir 

baskı yaĢadığımız için erken müdahale edilemedi. Biz ailesi olarak doktorların müdahalesi 

için yoğun bir çaba gösterdikten sonra babama bakıldı. Babam siyasi bir cinayete kurban 

edildi. O dönemde bizim bölgemizde JĠTEM ve Hizbullah birlikte hareket ediyorlardı. Ġkisinin 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 323 

ortak noktası kürdüm diyen ve bu hareketin içinde olan insanları hedef alıyorlardı. Benim 

babam da siyasiden yatıp çıktıktan sonra onların hedefleri arasında yerini aldı. Bu cinayetleri 

iĢleyenlerin kimliklerini bilmiyorduk. Ancak 2000 yılında Hizbullah örgütüne yönelik yapılan 

operasyonda yakalanan iki Hizbullah örgüt üyesi olan Yılmaz EsenkuĢ ve Tahir Kan adlı 

kiĢilerin mahkemede vermiĢ olduğu ifadelerinde babamı öldüren kiĢiler olduğu ve babamı 

öldürme gerekçeleri ise PKK‟li olduğu için öldürdükleri ifadelerinde yer aldı. O dönemde 

yasal olarak hiçbir giriĢimde bulunmadık. GiriĢimde bulunmamamızın nedeni ise annemin 

olayı daha fazla kurcalamamamızı aksi takdirde babamın baĢına ne geldiyse bizimde 

baĢımıza bu olayın gelebileceğini düĢündüğü için olayı kapatmak zorunda kaldık. Derneğe 

baĢvurmamızdaki amaç bu bilgilerin sizde kayıtlara geçmesini istiyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)     
  

*01.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saime Çetin, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Gökhan Çetiner, 9 Kasım 1994 yılında Diyarbakır Merkez YeniĢehir ilçesinde bir bomba 

patlaması sonucu o ile arkadaĢı yaĢamını yitirdi. Patlama sonrası cesetlerin çok tahribata 

uğraması nedeniyle tanınmayacak durumdaydılar. Oğlumu tam olarak teĢhis edemedim. DNA 

testi yapmaktan çekindik. O dönemde kırsalda olabileceği endiĢesiyle ortaya çıkmasını 

istemedik. Bu yüzden herhangi bir giriĢimde bulunamadık. Cesetler bir süre bekletildikten 

sonra Diyarbakır Mardin Kapı Kimsesizler Mezarlığına defnedildiğini öğrendik. Çocuğumun 

mezarının tespiti ve tarafıma verilmesi konusunda giriĢimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”   

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*08.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Heremsi Koç, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Salhattin Koç, 21 Kasım 2012 tarihinde Erzincan Askeri birliğine katıldı. Acemi birliğini 

tamamladıktan sonra Kıbrıs‟a gönderildi. Orada hastalanınca doktora gönderildi. Doktor 

sormuĢ; seni Türkiye‟ye göndereyim demiĢ, oğlumda kabul etmiĢ. Onun üzerine Tekirdağ 

95.inci Zırh. Tugay 1. Mknz. PTB 2.Mknz. PBLĞ tarafından Tekirdağ‟a gönderildi.  

Tekirdağ/Malkara Askeri birliğinde kaldığında kendisine dayak ve iĢkence yapıldığını söyledi. 

Oğlum Ģuanda 15 günlüğüne izne geldi ancak psikolojik olarak ciddi anlamda rahatsızdır. Ne 

yaptığını bilememektedir. Diyarbakır Askeri hastanesine götürdük, onlarda Ankara‟ya sevk 

ettiler. Askere alınırsa hayatından endiĢe duymaktayız. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu 

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

 

*09.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran E. G., Ģu beyanlarda bulundu: “2 Nisan 2013 

tarihinde Gaziantep‟te çalıĢtığım esnada akrabam beni arayarak, benim hakkımda adlı 

internet benim jandarma istihbarat ajanı olduğum Ģeklinde bir haber yayınlandığını söyledi. 

Sonradan kendimde internet sitesindeki haberi inceledim. Haberde benim J-3005 Muhbir Kod 

numarası ile ajanlık yaptığım ve kontra faaliyetlerinde bulunduğum yazıyordu. Ayrıca 

haberde Van Jandarma AsayiĢ komutanlığında faaliyetlerde bulunduğum yazıyordu. Ayrıca 

Van Jandarma AsayiĢ Komutanlığında hazırlanan 19 Eylül 2012 tarihli muhbir görüĢme 

tutanağında, 2007 yılından bu yana sınır kaçakçılığı yapıp, örgüte para yardımı yapan kiĢiler 

hakkında verdiğim bilgilerin doğruluğundan dolayı tarafıma para yardımı yapıldığına ve 

jandarma tarafından bana tahsis edilen telefon ile bilgi aktarımında bulunduğum belirtilmiĢ 

ise de, söz konusu tarihte ben Süleymaniye merkezinde çalıĢıyordum. Türkiye‟den 25 Mart-2 

Nisan tarihleri arasında Irak‟a gittim. Bu tarihten sonra da uzun bir süre Türkiye‟ye 

gelmedim. Türkiye‟ye 21 Ekim 2012 tarihinde Habur‟dan gelip köyüme gittim. Tutanakta 

geçen tarihte yani 19 Eylül 2012 tarihinde ben Türkiye‟de değil, Süleymaniye‟deydim. 

Haberdeki olayla hiçbir bağlantım yoktur. Bu olaydan kaynaklı olarak artık can güvenliğimin 

tehlikede olduğunu düĢünüyorum. Van Jandarma AsayiĢ Komutanlığında hazırlanan 19 Eylül 

2013 tarihli muhbir görüĢme tutanağı ekte sunulmuĢ olup, hukuka ve gerçeğe aykırı olarak 

tutanak hazırlayan ve tutanak altında imzası bulunanların sicil numaralarından sordurulmak 

sureti ile tespiti ve haklarında gerekli yasal iĢlemlerin baĢlatılması ile toplum nezdinde ki 
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itibarımın sarsılmıĢ olması nedeni ile haberin düzeltilerek mağduriyetimin giderilmesini talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

    

*22.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülabi Pekcan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Güler Pekcan, YurtdıĢında mülteci olarak bulunmaktadır. Türkiye 

mahkemelerinde hakkında herhangi bir arama kararı olup-olmadığını öğrenmek istiyorum. 

KardeĢimden dolayı polisler tarafından sürekli rahatsız ediliyoruz. KardeĢimin aranma 

sebebini öğrenmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi)   

 

*27.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Ġhsan Akgül, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Sait Akgül, 1987 yılında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber 

alamadık. AraĢtırmamız doğrultusunda PKK Örgütüne katılım sağlamıĢtır. 2006 yılında 

Ukrayna‟da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 25 Nisan 2013 tarihinde aldığımız bir 

bilgiye göre Rusya ağabeyimi Türkiye‟ye teslim etmiĢtir. Ağabeyimin hayatından endiĢe 

ediyoruz. Bu durumunun araĢtırılması ve tarafımıza bilgi verilmesini istiyoruz. Bu konuda 

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

 

*13.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ebru Kaya, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum 

olan Hüseyin Taha Kaya, 07.05.2013 tarihinde eve not bırakarak PKK Dağ kadrosuna 

katılacağını söyleyerek evden ayrıldı ve kendisinden hala bir haber alamadık. Oğlum henüz 

15 yaĢında ve çocuktur. Ne yapacağımız bilemiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*14.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdurrahman Kabul, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Sason Ġlçesi Günlüce köyünde ikamet etmekteyken 10.10.1995 yılında babam Hasan Kabul, 

Kulp Ġlçesi BaĢbuğ köyünde geçici köy korucuları tarafından öldürülüyor. Babam akli 

dengesi yerinde değildi. Öldürüldüğünde ölüm raporu verilmemiĢti. Halen sağ görülmektedir. 

10.02.2006 yılında Kulp Savcılığına baĢvuruda bulunduk. Bu güne kadar tarafıma verilmiĢ 

bir karar yoktur. Öldürülmesi ile ilgili ve nasıl öldürüldüğü konusunda bilgi sahibi değiliz. Bu 

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

 

*24.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nizamettin Ayaz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Hacı Ayaz, 21.04.2013 tarihinden beri kayıptır. Kendi araĢtırmalarımız 

sonucunda Suriye-Halep kentinde olduğunu öğrendik. KardeĢim kaybolmadan önce 0534 569 

01 69 nolu telefonu kullanıyordu. KardeĢime ulaĢmaya çalıĢtığım dönemde telefonunu 

aradığımda baĢka bir Ģahıs telefonu açtı. Bu Ģahsın kim olduğunu bilmiyoruz. Amacı nedir 

bizden ne istiyor tam olarak anlamıĢ değiliz. En son bu Ģahsı tekrar aradığımda kardeĢime 

karĢılık 100 bin TL para istedi. Bu kadar parayı nasıl bulacağız bilemiyorum. KardeĢimin bu 

Ģahısların elinden kurtarılması için sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)      

 

*30.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remziye Demirbilek, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kızım olan Kader Demirbilek, 2012 yılı Mart ayında ĠĢkur‟a müracaat edip sekreterlik 

bölümünün kursuna katıldı. 6 aylık kurs sonucunda Özlem isminde bir bayanla tanıĢtı. Özlem 

denilen kadın kızımla çalıĢtığı dönem içinde, bana da patronum diye tanıĢtırıp eve dahi 

getirdi. O günden bu yana kızım aylarca eve gelmemeye baĢladı. Bir ara geldi ama kendisine 

sormamıza rağmen ne yaptığını söylemedi. Huzurevleri karakoluna baĢvuruda bulunduk. 

Emniyettin verdiği bilgiye göre kızım bizi istemediğini beyan etmiĢ. 2 aydır kendisinden haber 

alamıyoruz. Hayatından endiĢe ediyoruz. Özlem denilen kadın kızımın aklını çelmiĢ. Bu 

kadından Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 325 

*31.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sevgi YaĢa, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

Buket Özel Rehabilitasyon merkezinde öğretmen olarak çalıĢmaktayım. Yılların birikimiyle 

almıĢ olduğum Toyotta Corolla marka aracımın satıĢ iĢlemlerini yapmak üzere ağabeyim 

Ahmet YaĢa‟ya 2012 yılının Haziran ya da Temmuz ayında vekâletname verdim. Ancak 

kendisi satıĢ iĢlemlerini yaptıktan sonra aracımın bedelini bana vermedi. SatıĢ 29.500.00 TL 

üzerinden yapılmıĢtı. Bir yıla yakın bir zaman geçtiği halde ısrarla paramı vermemektedir. Bu 

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

 

*28.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanife Tanrıverdi, Ģu beyanlarda bulundu: 

“20.03.1994 tarihinde bizim bölgeye büyük bir Askeri operasyon yapıldı. Bizim köye de 

baskın yapıldı. Sarıerik (Kender Hole) köy korucuları da bu operasyona dâhil edilmiĢtir. 

Köyde anons yapıldı. Ġnsanlar bağlarından ve bahçelerindeyken askerler anonsa herkesin 

uyması ve evlerine girmeleri yönünde çağrıda bulundular. Ġnsanlarda çağrıya uyarak evlerine 

girdiler. O esnada askerlerde evlere baskın yaparak evlerde bulunan bütün eĢyaları tahrip 

etmeye baĢladılar. Bizim evde de arama yapıldı. Arama sırasında her türlü hakaret ve 

küfürlere maruz bıraktılar. Oğlum Edip‟te yeni askerden gelmiĢti. Ona özel sorgu yapıldıktan 

sonra yanlarına alıp götürdüler. Evimizin bitiĢiğindeki çalı çırpıları da ateĢe verdiler. 

Evimizin yanmaması için hemen müdahale ettik. Evimiz yanmaktan kurtuldu. Daha sonra 

diğer köylülerle birlikte oğlumu da okul bahçesine götürdüler. Okul bahçesinde bizlere sizin 

köyünüze PKK‟lılar geliyor ve siz onlara yardım ediyorsunuz, dediler. Bize korucu olun 

dayatmasında bulundular. Daha sonra oğlumu ve 5-6 köylüyü de yanlarına alarak Yalaza 

(Kervas) köyü istikametine götürdüler. Diğer 6 kiĢiyi serbest bıraktılar ama benim oğlumu 

bırakmadılar. Bende arkalarında Yalaza köyü mahalle mezrasına gittim. Mahalle mezrasının 

altında oğlumu beklettiler. Yalaza köyüne de baskın yapıldı. Aramalar sırasında oğlum 

askerlerin arasındaydı. Üç kez onlara doğru gittim onu kurtarmaya çalıĢtım ancak beni de 

darp ettiler. Hakaret, küfürler savurdular aralarında korucularda vardı. Korucu olan Hacı 

Hüseyin‟i daha önce tanıyordum. Ona oğlum suçsuzdur, onu serbest bırakın dedim. Ancak 

bizim yapacağımız bir Ģey yok dedi ve oğlumu alıp götürdüler. Oğlum 2 yıllık evliydi ve 6 

aylık Keziban adında kızı vardı. Lice‟ye götürüldüğünü duyunca Lice‟ye gittik. Kayacık 

karakolu bizim bu olaylarla bir ilgimiz yok dedi. Ayrıca diğer karakolda bulunan komutanın 

çok acımasız olduğunu kendimize dikkat etmemizi söyledi. Bütün bunları Lice‟ye gittiğimiz 

esnada bindiğimiz otobüs Ģoförü söylemiĢti. Lice‟de bir gece kaldık. Sabah eĢim H. Feyzi 

çarĢıya indi ve geri döndüğünde dizlerine vurarak oğlumu Lice‟ye getirmemiĢler Xenyat 

köyüne yakın bir dağda 2 gencin askerler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Taksi tutup köye 

gittik. Xenyat köyüne vardığımızda Sine korucuları iki genci vurduklarını söyleyince o 

bölgede arama baĢlattık. Ġlk önce sonradan ismini öğrendiğimiz ve Zenge köyünden olan 

Ferman Cingöz‟e ait olduğunu öğrendik. Bu genç yaĢı küçük olduğu belliydi. Onu 

bulduğumuzda çok ağır iĢkencelere maruz kaldığı görülüyordu. Boyun kısmı çok ĢiĢmiĢti, üst 

giysisi yoktu ve kanlar içindeydi. Canlı canlı kulakları kesilmiĢti. Elli metre ileride oğlumun 

cesediyle karĢılaĢtık. Üst vücut kısmı çıplaktı, sağ elinin orta parmağı yoktu. Göğüs bölgesine 

ateĢ edilmiĢti. O gece çok yağmur yağdığı için yerlerde kan yoktu. Gördüğüm en yoğun 

yağmurdu ve her yer çamur deryasıydı. Cemar köylüleri Fermanı kendi köy camisine 

götürdüler. Çünkü Zenga köylüleri askerlerden korktukları için saklanmıĢlardı. Oğlumun 

cenazesini de bizim köy camisine götürdük ve bir gün sonra cenazeyi defin ettik. Askerler üç 

gün boyunca köyde kaldılar. Cenazeyi gömdüğümüzde köydeydiler. Otopsi yapılmadı o 

zamanlar savcılar köye gelme gibi bir koĢula sahip değillerdi. Dava açmadık, kimi kime 

Ģikâyet edecektik. Ġnsanlar o zaman cenazelerine bile sahip çıkamıyorlardı. Davayı 2007 de 

bir avukata verdik ancak davamız ret edildi. Çünkü olay inceleme raporu ve otopsi raporu 

olmadığı için bir sonuç elde edemedik. Oğlumun katillerinin yargılanmasını istiyorum. Bu 

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

 

28.05.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remziye Cingöz, Ģu beyanlarda bulundu: 

“20.03.1994 tarihinde köyümüze büyük bir Askeri operasyon yapıldı. Bütün çevre köyleri 
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kapsıyordu. Operasyonda çevre köylerin korucuları da katılmıĢtı. Sabahın erken saatleriydi. 

Oğlum Ferman Cingöz, caminin tuvaletine gitmek için evden çıktı. Askerler seslenip 

yanlarına çağırıyorlar. Kendilerine çay getirmesini istiyorlar. Oğlum eve geldi çay demledim 

ve onunla gönderdim. Ferman‟ın götürdüğü çayı komutan açık olmuĢ deyip döküyor. Sonra 

Ferman‟ı orada dayaktan geçiriyorlar. Ferman ellerinden kaçıp ormanlık alana doğru 

kaçmaya baĢlıyor. Asker ve korucular Fermanın peĢine düĢüyorlar. KomĢu Kervas köyünden 

Hacı Ġbrahim Ferman‟ın köylerine geldiğini, kendisiyle konuĢtuğunu ve askerlerden kaçtığını 

söylemiĢ. Oradan Hırniyat mahallesine geçiyor. Hırniyatta Ferman‟ı yakalıyorlar. Köyden 

uzaklaĢtırdıktan sonra üstünü soyup iĢkence ediyorlar. Orada bulunan “Gola be biniye” 

gölettin suyuna batırıp batırıp çıkarıyorlar. Bunları Kervas köyünden Hacı Ġbrahim‟in eĢi 

görmüĢ ve o bize anlattı. Sonra korucular yanlarında bulunan Kesk u Sor bir poĢuyu oğlumun 

boynuna geçirerek peĢlerinden sürüklüyorlar. Nenyas köyünden Edip Tanrıverdi‟yi de getirip 

oğlumla beraber bir ağaca yaslandırıp tarıyorlar. Cenazelerini orada bırakıp gidiyorlar. 

Cenazeleri yakma giriĢiminde bulunuyorlar ancak bazı askerlerin karĢı çıkması sonucu 

komutan vazgeçiyor. Ġki gün sonra korucuların haber vermesi sonucu oğlumun cenazesini 

bulduk. Lice Cumhuriyet Savcılığına Ģikâyette bulunduk. Savcılık takipsizlik kararı verip 

dosyayı kapattı. Sizden oğlumun faillerinin bulunması ve yargılanmaları için sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)       

 

*07.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulkerim Ġmre, Ģu beyanlarda bulundu: 

“05.10.2012 tarihinde oğlum Ahmet Ġmre, Güçlü Konak Ġlçesi Fındık beldesi GümüĢ Yazı 

Mahallesinde ArkadaĢı Ramazan Ġlham ile GümüĢ Yazı askeri bölüğünün ateĢ poligonu 

olarak kullandıkları ġurik mevkiinde yerde buldukları bir mühimmat parçasıyla oynarlarken, 

mühimmat parçasının patlaması sonucu oğlum olay yerinde yaĢamını yitirdi. ArkadaĢı 

Ramazan Ġlhan yaralandı. ĠHD Siirt ġubesi olay yerinde yaptığı araĢtırma sonucu devletin 

ihmal ve kusurunun olduğunu, buna istinaden dava açtık. 2 yılı aĢkındır dava açmamıza 

rağmen herhangi bir geliĢme olmadı. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

*10.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdullah Burakmak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“EĢim olan Ali Burakmak, bundan 11-12 yıl önce Edirne‟de askerliğini yaptığı sırada 

psikolojik sorunlar yaĢamaya baĢladı ve bundan dolayı kendisine zarar verdiği için (intihar 

giriĢimi, vücudunda sigara söndürme, kendisini bıçaklama) hava değiĢimine gönderildi. 

EĢimde bir daha askere geri dönmedi. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen kimse aramadı. 

04.06.2013 tarihinde polisler tarafından alınarak götürüldü. Asker kaçağı olduğu için 

askeriyeye teslim edildi. 6 günden beri Diyarbakır askeri cezaevinde tutulmaktadır. 

10.06.2013 tarihinde cezaevinde görmeye gittiğimde yine sinir krizleri geçiriyordu. Yine 

kollarında sigara söndürmüĢ, kafasını yere vurmuĢ. EĢimin psikolojisi kötüdür. Kendisine 

zarar vereceğinden korkuyorum. EĢimin bu psikolojiyle askere gönderilmemesi konusunda 

sizden yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

*15.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran AyĢe Orak, Ģu beyanlarda bulundu: 

“12.09.1996 tarihinde gece saat 02.30. civarında ellerinde telsiz bulunan ve polis olduklarını 

söyleyen 2 kiĢi kapımızı çaldı. Kim o diyerek kapıyı açtım. Evimize gelen polisler eĢim Faik 

Orak için geldiklerini söylediler. O akĢam evimizde ġükran adında bir misafirim de vardı. 

Onu köylümüz olan Nuri Yiğit getirmiĢti. Bize eĢimi gözaltına almamız gerektiğini söylediler. 

EĢim gözaltına alındıktan sonra bende misafirimiz olan ġükran‟ı dayımın evine götürdüm. 

Aynı gece dayımın evine de gelen polisler ġükran‟ı alıp gittiler. Bende KuruçeĢme‟den, 

Hasırlı mahallesine taĢındım. KuruçeĢme‟deki evimize polisler sürekli gelip bizi 

soruyorlarmıĢ. Daha sonra Ergani‟de bulunan teyzeme eĢimin öldüğünü ve cenazesinin devlet 

hastanesi morgunda olduğunu söylemiĢler. Teyzem bana haber verince bende morga gittim ve 

eĢimin otopsisine girdim ve eĢim olduğunu beyan ettim. Otopsiye giren savcı eĢimin 

cenazesini bize verdi. Ancak daha sonra basında çıkan bir habere göre karakol baskınında 
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öldüğü haberi verilmiĢti. Aradan 2-3 yıl geçti ve dosya savcısı beni çağırdı. EĢimle birlikte 

olan ġükran, Nuri, Eshet ve Nasır adında kiĢilerinde öldürüldüğü ama sadece bunlar 

olmadığını bunların dıĢında 11 kiĢi daha bulunuyordu. Ben bu olayın aydınlatılmasını ve 

eĢimin katillerinin yargılanmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

*20.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Akengin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Ġbrahim Akengin, 26 Nisan 1993 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesinde saat 

20.00‟da önce bir taciz ateĢi, sonra uzun süren silah sesleri duyuldu. Saat 21.00 sularında ise 

evimizin bulunduğu sokakta, silahlı oldukları ve iki kiĢi olduğu, yüzleri maskeli olan kiĢiler 

evimize doğru ateĢ açtılar. Açtıkları ateĢ sonucu oğlum Ġbrahim yaĢamını yitirdi. Olay 

esnasında ilçe emniyet amirliğine haber vermemize rağmen 1,5 saat sonra geldiler. Bir 

sonraki gün ise savcı olay yeri incelemesi için geldi ve tanıkları dinledi. Savcılığa verdiğimiz 

ifadelerimizde güvenlik güçlerinden Ģüphelendiğimizi çünkü ilçenin çevresi onlar tarafından 

korunmaktaydı. Yine bir kardeĢim de PKK Örgütü militanıdır. Daha öncede kardeĢimin 

örgütte olmasından dolayı sürekli güvenlik güçleri zaman zaman bize zarar vereceklerini ima 

ediyorlardı. Ġlçe Cumhuriyet Savcılığı soruĢturma baĢlatıp takipsizlik kararı verildi. Olay 

tarihi üzerinden 20 yılı aĢkın bir zaman geçti. Dava zamanaĢımına uğramaması için 

24.04.2013 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına dilekçe verdim. Sizden bu konuda 

hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)    

 

*01.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vedat Aydın, Ģu beyanlarda bulundu: “Dün 

(30 Haziran 2013) sabah saat 08.00 civarında kayınım olan Ümit Uyan, Silvan‟dan 

Diyarbakır‟a sınava girmek için geldi. Dün itibariyle kendisine ulaĢamıyoruz. Diyarbakır‟da 

yapılacak olan mitinge katıldığını düĢünüyoruz. Ancak kendisinden hala haber alamadık. 

Bulunulması noktasında sizden destek talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*16.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Edip Er, Ģu beyanlarda bulundu: “Benim 

akrabam olan Abdullah Ġnce, kızları AyĢe ve kuzeni Arzu 14.08.2013 tarihinden beri kayıptır. 

Kaybolmadan önce Bingöl‟ün Kısya beldesinde odun kömüründe çalıĢıyorlardı. Yaptığımız 

araĢtırmalara göre PKK örgütünün dağ kadrosuna katılım sağladıklarını, ancak ailenin 

verdiği bilgi ise PKK Militanları tarafından alıkonuldukları iddiasıdır. Yapacağınız her türlü 

araĢtırmalarınızda yanınızda bulunacağız. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.”  (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*27.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġeho Ekinci, Ģu beyanlarda bulundu: 

“25.12.1979 tarihinde Sason merkezde beni jandarma karakoluna çağırdılar. Benim Ağrı‟da 

bulunan bir olayda ismim geçtiği için gözaltına alındım ve Ağrı jandarma Emniyetine teslim 

edildim. Gözaltına alındığım zaman 17-18 yaĢlarındaydım. Ben gözaltındayken çeĢitli 

iĢkencelere tabi tutuldum. Bu iĢkenceler arasında Ağrı‟nın soğuk kıĢ gününde ıslak zemine 

yatırılmam, falakaya yatırmalar, kalorifer kazanına bağlayıp vücudumun çeĢitli yerlerine 

kaba dayağa tabi tuttular. Yapmadığım bir suçtan dolayı 3 ay Ağrı cezaevinde kaldım. YaĢım 

küçük olduğu için hem bedenen hem de ruhen çöküntü yaĢadım. Haberim olmadığı halde beni 

SPK‟ye üye olduğumdan dolayı tekrar okuldan alıp jandarma karakoluna götürdüler. Daha 

önce gözaltına çeĢitli iĢkencelerden geçirildiğimden dolayı çok korkuyordum. Beni Sason 

jandarma karakoluna götürdüler. Bir hafta boyunca gözaltında karakolda darp edildim. Beni 

karakolda tutmalarının nedeni Ağrı‟dan gelecek olan emniyet ekibine teslim edeceklerdi. 

Bende tuvalet bahanesiyle bir fırsat bulup kaçtım. Ancak uzun sürmedi. Tüm aile fertlerimin 

hepsini gözaltına aldılar. Ölüm tehditleri yoğunlaĢınca bulunduğum yerde ailemi göndererek 

ortaya çıkmam için baskı yaptılar. Yakalandığımda beni tekrar Sason jandarma karakoluna 

götürdüler. On gün karakolda çeĢitli iĢkencelere tabi tutuldum. Daha sonra Ağrı‟dan gelen 

polis ekiplerine teslim ettiler. Ağrı Emniyet müdürlüğünde iki aya yakın bir süre iĢkencenin 

her türlüsünü bedenimde denediler. Artık yaĢama umudumu yitirmiĢtim. Gözaltında 
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bulunanların sayısı oldukça çoktu. Toplumun her kesiminde insanlar bulunuyordu. 

Öğrenciler, eğitimciler, hiçbir eğitimi olmayan kiĢiler vardı. Gözaltındayken amaç bir kerede 

öldürmek değildi, avını yavaĢ yavaĢ öldürmekti. Suçlu olman gerekmiyor zulüm ve zalimlik 

yapmaktan zevk alıyorlardı. Metin Aksoy adlı bir öğretmen iĢkenceyle öldürdüler. Ġnsanların 

çığlıkları, feryatları iĢkencehane seslerden inliyordu. Artık hücrelerde yer kalmamıĢtı. Bizi 

hastaneye götürdüler. Hastanede doktor muayene etti, ilaç verdi. Rapor verdi ancak raporda 

darp yerlerinin yedi gün içinde iyileĢecek diye geçiyordu. Doktorların bu Ģekilde rapor 

vermelerinin nedeni onlarında baskı altında olmalarıydı. 2-3 gün sonra baĢka 2 doktor bizi 

muayene etti ve yaralarımın mevcut olduğunu tespit etti. Bizi askeri mahkemeye çıkardılar ve 

tutuklandım. Erzurum Sıkı Yönetim Cezaevine götürüldüm. Cezaevine girer girmez hoĢ geldin 

dayağı ile karĢılandık. 1,5 yıl kaldığım cezaevinde her türlü hakaret ve iĢkenceye tabi 

tutuldum. Cezaevinde onca insan iĢkencelere tabi tutuldukları halde birbirlerine bu denli 

bağlı olmaları benim tekrar yaĢama umudumu oluĢturdular. 1982 yılında cezaevinden çıktım. 

Tekrar Sason‟a geldim ve okuluma devam ettim. 1983 yılında Dicle Eğitim Fakültesini 

kazandım ve Diyarbakır‟da eğitimime baĢladım. Diyarbakır Cezaevinde iĢkenceler çok 

yaĢandığından tutukluların aileleri dıĢarıda basın açıklamaları ve yürüyüĢler yapıyorlardı. 

Bende ailelere destek amaçlı katılıyordum. Ben cezaevinde yaĢadığım iĢkencelerden dolayı bu 

tür eylemselliklere kayıtsız kalamıyordum. Ancak bunu yaĢayanlar bilir. Benim yaĢadıklarım, 

yaĢımın küçük olmasına ve suçsuz olmama rağmen asla ifade edilemez. Bu psikolojiyle bende 

yürüyüĢe katıldım. Polis ve asker kitle halindeyken saldırdı. Bende deve geçidinde gözaltına 

alındım ve 2-3 gün sonra serbest bırakıldım. Diyarbakır‟a yeni geldiğim için beni 

tanımıyorlardı. Gözaltındayken herhangi bir eyleme katılmadığımı söyledim. Gözaltında 

bulunan kiĢileri darma duman etmiĢlerdi. Gözaltında çok korkmuĢtum. Gözaltında çıktıktan 

sonra yakın bir arkadaĢım okuldan kaydımın silineceğini söyledi. Ertesi gün okula gittiğimde 

okulu asker ve polis ablukaya almıĢtı. Beni alıp okul kayıt yerine götürdüler ve zorla kaydımın 

silinmesi için belgelere imza atmamı dayattılar. Bende imza atmak zorunda kaldım. Daha 

sonra Sason‟a geri döndüm ve büyük bir yıkım içindeydim. Buna rağmen hazırlandım ve 

tekrar üniversiteyi kazandım. Ancak sicilimden dolayı Ġzmir‟de bana ev vermiyorlardı. 

Yurtlara kabul edilmiyordum. Yurtlardan sabıka kaydı isteniyordu bu nedenle okula devam 

edemedim. Açık öğretim sınavlarına girdim. Benden kaynaklı ailemi de rahat bırakmıyorlardı. 

Bundan dolayı Mersin‟e taĢındık. Orada da rahat bırakmadılar. Mersin‟de yeni bir hayat 

kurmak istedim, küçük bir market açtım polisler marketime gelip rahat durmamı her seferinde 

söylüyorlardı. Parkta bile varlıklarını hissettiriyorlardı. YaĢadıklarım sicilime iĢlendiği için iĢ 

bulamıyordum. Baskılar gittikçe arttı. Bende tutuklanma korkusuyla Yurt dıĢına kaçtım. 

Ailemi götüremedim. Büyük mağduriyetler yaĢadım. Daha sonra vatandaĢlıktan atıldığımı 

öğrendim. Ağabeyim olan Mehmet Nuri Ekinci de 1999 yılında derin devlet elemanları 

tarafından katledildi. Ağabeyim Sason HEP ilçe baĢkanıydı. Bu nedenle öldürüldü. Biz 

ailecek en acımasız bir Ģekilde devletin mağduriyetini yaĢadık. Ben Ģuanda Ġsviçre 

vatandaĢıyım Ġran uyruklu bir bayanla evliyim ve 12 yaĢında bir çocuğum var. Oğlumun 

Diyarbakır‟da okumasını istiyorum. Bu nedenle oğlumun eğitimi için ikamet izninin 

verilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi) 

 

*04.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bedri Güvercin, Ģu beyanlarda bulundu: 

“1997 yılında “PKK‟ye yardım ve yataklıktan” dolayı askerlerce gözaltına alındım. 20 gün 

ilçe jandarma karakolunda, yeraltında, beton zeminde kaldım. Karakolda sürekli olarak 

iĢkenceye maruz kaldım. 20 günün sonunda 10 kiĢiyle birlikte Uludere‟de mahkemeye 

çıkarıldık ve tutuklanarak Uludere Cezaevine gönderildik. 15 gün Uludere Cezaevinde 

kaldıktan sonra MuĢ Cezaevine gönderildik. YaklaĢık 1 yıl MuĢ Cezaevinde kaldıktan sonra 

Batman Cezaevine gönderildik. Geriye kalan 4,5 aylık süreyi Batman Cezaevinde bitirdikten 

sonra serbest bırakıldık. Gözaltında kaldığım süre içinde Ģiddetli iĢkenceden dolayı ciddi 

Ģekilde baĢ ağrılarım, kulak çınlaması ve mide ağrısıyla beraber baĢ ağrılarım daha da 
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Ģiddetlenmektedir. Tedavimin yapılmasını istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı 

istiyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Özbay, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Babam olan Aziz Özbay, 1982 yılında gözaltına alındı ve 4 ay gözaltında kaldıktan sonra 2 

ayda tutuklu olarak cezaevinde kaldı. Yani toplam 6 ay Diyarbakır 5 Nolu Cezaevinde 

kaldıktan sonra bize öldü haberi verildi. 6 aylık süreç içerisinde tüm çabalarımıza rağmen 

bizim babamızla görüĢmemiz her seferinde engellendi. Babam ile görüĢmemiz ancak bir iki 

defa ve birkaç saniyelik bir görüĢme oldu. Babam cezaevine girmeden önce gayet sağlıklıydı. 

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktaydı. YaklaĢık 6 ay cezaevinde kaldı ve yaĢamını 

yitirdi. Biz ölüm raporunu incelediğimizde ölüm sebebinin kalp krizi olarak yazıyordu. Ancak 

raporun Askeri makamlarca hazırlanmasından dolayı biz bu rapora itibar etmemekteyiz. Biz 

babamızın cezaevinde iĢkence ile öldürüldüğünü bilmekteyiz. Sorunları yaĢadığımız dönemin 

çok karıĢık dönemler olması ve yetkililerin kanun tarafından koruma altında olmaları 

nedeniyle Ģikâyetçi olamamıĢtık. Ancak 2010 yılında çıkan yasa ile bu yetkililerin 

sorumsuzluğunu sağlayan yasal düzenlemeler kalkmıĢtır. Babamın maruz kaldığı iĢkenceden 

sorumlu olan tüm kiĢilerden Ģikâyetçiyim. Ayrıca maruz kaldığı iĢkence sonucunda babamın 

yaĢamını yitirmesinden dolayı maddi ve manevi zararlarımızın da tazminini talep etmekteyim. 

ĠĢkence ile öldürülen babam Aziz Özbay‟ı öldüren kiĢilerden Ģikâyetçi ve davacıyım. Yeni 

Anayasa değiĢikliği ile geçici 15. Maddenin kaldırılması kapsamında soruĢturmanın 

yürütülmesini talep ediyorum.”    (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*10.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Aliye BaĢkaya, Ģu beyanlarda 

bulundu: “12.08.2013 tarihinde kocam Mehmet BaĢkaya, Yeni Hal Pazarı‟ndaki caddeden 

karĢıya geçmek isterken, gri renkli Ford kornet marka bir otomobilin çarpması sonucu 

hayatını kaybetti. Olayda Ģoför kaçtı. Ama mobbese kameralarında görüntülenmesine 

rağmen, olayın üzerinden 42 gün geçmiĢ olmasına rağmen yakalanmamıĢ? Nasıl oluyor da 

yakalanamıyor bu failler. Derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Urfa 

ġubesi) 

 

*16.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sabahattin Yasak, Ģu beyanlarda bulundu 

“Biz Hatay ili Erzin Ġlçesinde ikamet etmekteyiz. Ben iĢimden dolayı sürekli olarak Ġstanbul‟a 

gidip geliyorum. Bir süre önce oğlum Vedat Yasak, ġubat 2013 tarihinde Askerlik görevini 

yapmak için Isparta iline gitti. 14.06.2013 tarihinde 55. Mekanize Piyade Tugay  Komutan 

Yardımcılığı 2. Mknz. P. Tb. Komutanlığı 1. Mknz P. Bl. Komutanlığı Kırklareli ilinde 

askerliğe teslim olmuĢ dediler. Daha sonra komutanlık tarafından telefon edilerek 13.08.2013 

tarihinde askeri bölüğünden firar ettiği bilgisi verildi. Bunun üzerine yaptığımız araĢtırmaya 

göre Erzin, Dörtyol ve Osmaniye Bölgesinde olan Ġslami bir Örgüt tarafından Suriye‟ye 

gönderildiği ve oraya Cihat için savaĢmaya gönderiliğini öğrendik. Ben oğlumu vatani görevi 

için askere gönderdim, cihada gitsin diye değil. Çocuğumun bana sağ salim teslim edilmesini 

istiyorum. Hayatından endiĢe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*07.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran E.E., Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 6 yıl önce 

Mustafa Ersan, adında Ģahısla evlendim ve Gaziantep‟e yerleĢtim. Gördüğüm Ģiddet ve eĢimin 

ailesinin beni istememesi nedeniyle 4,5 yıl önce ailemin evine geri döndüm. Hem tüm 

altınlarımı aldılar hem de resmi nikâh kıymadılar. Bu evliliğimden bir erkek çocuğum oldu ve 

Ģuan 5 yaĢındadır. Çocuğumun nafakasını almak, benden alınan altınlarımın bana geri iade 

edilmesi ve bana yasal olan tüm haklardan yararlanmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki 

yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*07.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran S.F., Ģu beyanlarda bulundu: “25 yıllık evliyim. 

EĢimle sürekli bir geçimsizliğimiz vardı. Daha önce 3 defa boĢanma davası açtım. Ama eĢim 
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mahkemelere gelmedi. ÇalıĢmıyorum, sosyal güvenceyi eĢimin üzerinden faydalanıyoruz. 3 

çocuğum var geçinme sıkıntısı çektiğimiz için eĢime nafaka davası açmak istiyorum. 3 aydan 

beridir eĢimle ayrı evlerde yaĢıyoruz. Kendisi Ģuan Antalya‟da öğretmenlik yapıyor. 

Çocuklarımın nafakasını alabilmek için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*19.10.2013 tarihinde Ģubemizi telefonla arayarak baĢvuruda bulunan Harun ErkuĢ 

(BDP Lice Ġlçe BaĢkanı), Can güvenliği olmayan ve ĠHD‟den yardım isteyen birinin 

yanlarında bulunduğunu ve söz konusu kiĢinin sadece ĠHD yetkilileri ile görüĢmek istediğini 

belirtmesini üzerine, derneğimizden bir heyetin Lice‟ye gelmesi talebinde bulunmuĢtur. Talep 

üzerine Lice‟ye gidilerek, BDP ilçe binasına teslim edilen bir genç oradan alınarak Emniyet 

Müdürlüğü‟ne teslim edilmiĢtir.  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*24.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Leyla Astan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Ağabeyim olan Mehmet Nuri Ekinci, 1994 yılında Sason‟da DEP Parti BaĢkanıyken 

gözaltına alındı. 14 gün boyunca Sıkıyönetimde yoğun iĢkencelere maruz kaldı. Gözaltından 

sonra ağabeyimi Sason‟da nezarethaneye gönderdiler. Nezarethane de Hamit adında ve 

BinbaĢı olan Ģahıs ağabeyimi sürekli olarak ölümle tehdit ediyordu. Ağabeyimi nezarethanede 

görmeye giderken kendisine “durumun nasıl diye seslenmiĢ” ağabeyim de “burası insanların 

kalabileceği bir yer değil, biraz daha kalırsam bitleneceğim” demiĢ. BinbaĢı da “sen hala 

konuĢuyor musun, seni bitireceğim, yok edeceğim” demiĢ. 12 gün daha iĢkencede kaldıktan 

sonra ağabeyimi serbest bırakıyorlar. ĠĢkenceden dolayı vücudunun bir tarafını 

hissetmiyordu. Tedaviye de baĢlamıĢtı ve çıktıktan sonra yaklaĢık 4 ay sonra eve 100 m kala 

yolda vurularak öldürüldü. Görenler 2 kiĢinin ateĢ ettiğini ve olaydan sonra Emniyete 

sığındıklarını söylediler. Olaydan sonra, annemi, 2 kız kardeĢimi ve onun 2 çocuğunu ifade 

için karakola çağırıp 3 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldılar. Ağabeyimin 

vurulmasıyla ilgili soruĢturmayı nasıl baĢlatabiliriz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyoruz.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*29.10.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Esen, Ģu beyanlarda bulundu: 

“KardeĢim olan Süleyman Esen, 27.10.2013 tarihinde Antalya‟da iĢlenen bir olaydan dolayı 

ikamet ettiği adresten alınarak gözaltına alındı. ġuanda E Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. 

Birkaç gün içinde kardeĢimi tekrar Antalya‟ya götürecekler. Bize verilen bilgilere göre 

kardeĢim yüz kızartıcı suçtan yani Gasptan gözaltına alınıp tutuklandığı bilgisi verildi. Bu 

olayın araĢtırılması ve gerekli bilgilendirmelerin tarafımıza yapılmasını talep ediyorum.”  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*21.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Ekin, Ģu beyanlarda bulundu: “ 13 

Temmuz 2013 günü, KoĢuyolu parkında, iftardan sonra yapılan sinevizyon gösterimi dağılımı 

sırasında, 20-25 polis (sivil) Hayri Çamçi arkadaĢımızın üzerine gelerek onu gözaltına 

aldılar. O sırada orada bulunan yüzü kapalı birkaç kiĢi daha gözaltına alınmıĢtır. Sözde 

kendisine ait olmayan ve orada bulunan bir çantayı onundur diye aldılar. Çantanın içinde ses 

bombası, Molotof gibi patlayıcı madde olduğu söylendi. ArkadaĢımızın bugün mahkemesi 

görüldü ve 19 Aralık‟a ertelendi. Kendisi yaĢlı olan dede ve ninesinin yanında kalmaktadır. 

Anne ve babası boĢanmıĢlardır. Babası Almanya‟da cezaevinde anne de Ġzmir‟de ikamet 

etmektedir. ArkadaĢımızın olayla hiçbir ilgisinin olmadığını düĢünüyoruz. Bu konuda gerekli 

desteği vermenizi talep ediyoruz.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*26.11.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Babayiğit, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Oğlum olan Osman Babayiğit, 25.11.2013 tarihinde sabah saatlerinde bana mesaj 

göndererek 2013 yılının Mayıs ayından beri kayıp olan kardeĢim Fevzi Babayiğit‟in yanına 

gidip onu göreceğini söyledi. KardeĢim Fevzi uzun süre kayıp ve kendisinden hiç haberdar 

değiliz. Oğlumu tanımadığı bir Ģahıs (0545 228 25 08) nolu telefonu arayarak Diyarbakır‟a 
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gelmesini ve orada amcası Fevzi ile görüĢtüreceğini söylemiĢ. Oğlum Osman, Ġstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaktadır. Biz yedi kardeĢ olmamıza rağmen hiçbir Ģahıs 

bizi aramadı oğlumu neden aradılar bilememekteyiz. Ben kardeĢimle birlikte Ağrı‟dan 

Diyarbakır‟a gelerek oğlumun tanımadığı ve kim olduğunu bilmediğimiz kiĢilerle 

görüĢmesine engel olmak istedik. Sabah kendisiyle telefonda görüĢerek birilerinin onu 

kandırıyor olabileceğini söyledik. Ancak ikna edemedik. Bize Ergani‟de olduğunu kendisini 

arayan adamın evinde olduğunu ve ona inandığını söyledi. Biz oğlumun kimin yanında 

olduğunu bilmiyoruz ve kaygılanıyoruz. Oğlumu telefonu kapalı kendisine ulaĢamıyoruz ve 

kimin onu aradığını, amacının ne olduğunu bilmiyoruz. Oğlumun Ģuanda hayati tehlikesi 

olduğu inancındayız. Bu kiĢilerin tespit edilmesini ve oğlumun bulunmasını istiyoruz. Bu 

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

 

*29.11.2013 tarihinde Ģubemize Denizli D Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Sekan 

Çoruhli, Ģu beyanlarda bulundu: “2004 yılında askerliğimi yapmak üzere Erzincan iline 

geldim. Askere geleli henüz dokuz gün olmuĢtu. Bölükteki komutanlardan birine ait olan aracı 

izinsiz alıp askeriyeyi terk ettik. Amacımız arkadaĢımız olan Murat‟ın bulunduğumuz ile bir 

saat uzaklıkta olan Sivas ilinin köyüne gidip niĢanlısı ile görüĢmesini sağlamak ve geri 

gelmektir. Refahiye ilçesine geldiğimizde kontrol yapan polislerle karĢılaĢtık ve panik 

yaparak kaçtık. Daha sonra araç kaydı ve Ģarampole düĢtük ve yakalandık. Bizi alan polisler 

Erzincan iline getirdiler ve jandarmaya teslim ettiler. Biz olayı olduğu anlattık. Fakat araç 

sahibi de onlar gibi komutan olduğu için bizi dinlemediler ve benimde sabıkalı olmam 

ellerinde en büyük koz oldu. Bu olayı askeriyenin dıĢına sürdüler ve bizi de birlikten firar edip 

olayı komutanın evinin önünden arabayı çalmakla karar vererek Erzincan adliyesine 

götürdüler. Nöbetçi hâkim bize, bu suçun kullanma hırsızlığı olduğunu, uzlaĢma kapsamına 

girdiğini, araç sahibi olan komutanın masrafı varsa ödememizi ve askerliğe kaldığımız yerden 

devam etmemizi, söyleyerek bizleri serbest bıraktı. Fakat ne olduysa bundan sonra oldu ve 

bunu duyan komutanlar, burası askeriye, sivil sizi affedebilir ama biz affetmeyiz. Burada af 

yok diyerek bizleri önce disko diye tabir edilen disipline attılar. Burada dört gün kaldık ve 

hayatımın sonuna kadar unutamayacağım iĢkenceler ve psikolojik baskılar gördüm. Dört gün 

sonra askeri mahkemeye çıktık ve sözleĢerek firar etmek suçundan tutuklanarak askeri 

cezaevine gönderildik. Ben daha sonra Erzincan 2. Asliye Ceza mahkemesi tarafından 

komutanın arabasını çaldığımız için mahkemeye götürüldüm ve duruĢmada benden baĢka 

kimse yoktu. Araç sahibi olan komutan benden aracının masrafını verirsem eğer davadan 

vazgeçeceğini söyledi. Ben bu davanın kapandığını düĢünürken 9 yıl sonra bu olaydan ceza 

aldığımı dosya infaz edilmek üzere geldiğimde öğrendim. 2004-2007 yılına kadar davalarım 

devam etti. Bu süre zarfında devletin bilgisi ve gözetimi altında olduğum halde ne 

mahkemelere çağrıldım ne de talimatla ifadem alındı. 2007 yılında benim yokluğumda 3 yıl 4 

ay ceza aldım. Daha sonra bu ceza benim inisiyatifim dıĢında kendisini hiç tanımadığım ve 

görmediğim bir avukat bu dosyamı temyiz ederek savunma hakkımı elimden aldı. Bu ceza ile 

ilgili ne mahkeme ne de baro avukatı tarafıma tebliğ yapmadığı gibi bilgi bile vermediler. Bu 

cezanın dosya infaz edilmek üzere tarafıma bildirildi. Bende mahkemeye dilekçe yazdım bana 

verilen cevapta “dosya kanun yararına bozma yoluna gidilmesi üzerine adalet bakanlığı ceza 

iĢleri genel müdürlüğüne gönderilmiĢtir. Aynı mahkemeye ikinci kez dilekçe gönderdim ve 

bana gelen cevapta “hükmün süresi içerisinde hükümlü müdafiince temyiz edildiği, 

mahkemenin bu hususta bir iĢlem Yapamayacağı”nı beyan etti. Bana yapılan bu haksızlığa 

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

 

*12.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hüseyin Zozan, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Diyarbakır ili Hani ilçesi köylerine TSK Komandoları tarafında 17.10. 1992 yılında Horsel 

köyüne bağlı köy mezarlığı yanından komĢu köy olan Kaledibine yaptıkları top saldırısında üç 

kiĢinin katledilmesine (Hacı Mustafa TaĢan, Ahmet TaĢan ve Hacı Hasan Kanat) ve birçok 

insanın yaralanmasına neden olmuĢlardır. 06.07.1994 yılında yine Horsel köyüne TSK 

Komandoları bir operasyon yaptılar. Bu operasyon sonucu Hüsna Horan adlı kadın yaĢamını 



ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 

 332 

yitirdi ve köyün yarısından fazlası ateĢe verildi. Sait Verdi adında bir köylü ile onun dıĢında 

diğer köylüler kaba dayağa ve iĢkencelere maruz bırakıldı. Hasan Yanen adında bir köylü de 

canlı canlı yakılarak katledildi. Hasan Yanen önceki yıllarda zorla korucu yapılmak istenmiĢ 

ancak kendisine verilen silahı kullanmadan iade etmiĢti. Horsel köyünde ne korucu vardır 

nede PKK‟ye katılan kimse vardır. Yine 16.07.1994 tarihinde operasyona çıkan komando 

birlikleri tarafında yolda yürüyen Mehmet YANEN ve Hasan KANAT‟ı yakalayıp katlettikten 

sonra ormana bıraktılar. Uzun aramalar sonucunda parçalanmıĢ cesetleri bulundu ve Horsel 

köy mezarlığına defnedildiler. (Bu tarih 06.07.1994‟de olabilir, çünkü cesetler geç 

bulunmuĢtu). Bütün bu olayları köy muhtarı Adana‟da Gündem Gazetesine yaĢananları haber 

olarak yazdı. Köy muhtarı aradan bir süre geçtikten sonra köyüne döndü. Köy askerler 

tarafından yakıldığı için yerleĢmeye çalıĢtığı sırada askerler tarafından karakola çağırıldı. 

Topçular karakoluna gittiğini görenler olmasına rağmen döndüğünü gören olmamıĢtır. 2-3 

Ay kadar sonra kurumuĢ ve tanınmaz hale gelmiĢ olan cesedi Dicle Irmağı yatağında söğüt 

dallarına takılı durumda bulunup defnedildi. Karakol görevlilerince helikoptere bindirildiği 

ve yukarıdan atıldığı çevrede söylenmektedir. Bu yaĢananlardan dolayı ölenlerin yakınları 

korkularından dolayı resmi olarak herhangi bir Ģikâyette bulunmamıĢlardır. Sadece Hasan 

Yanen ile ilgili Diyarbakır ĠHD yazılı açıklamalarda bulunmuĢ ve makale halinde durumu 

yazılı olarak dile getirmiĢtir. Köylüler korkularından dolayı ve baĢlarına gelebileceklerden 

endiĢe ederek konuĢmamaktadırlar. Gündemde olan Ergenekon soruĢturmasında faili meçhul 

ve faillere değinilmemesi bu konuların gündeme getirilmemesi düĢündürücü olduğu kadar bir 

o kadar da üzücüdür. Bu masum insanları katledenlere seyirci kalmak yapanların yanına kar 

bırakmak insanlık ayıbı olduğu kadar gelecekte de bu tür olayların mümkün olacağının 

ipuçlarını vermektedir ve katilleri de yüreklendirmektedir. TaĢ atan, baklava çalan çocuklar 

yıllarca cezalandırılıyorsa katiller neden cezasız bırakılıyorlar. Bu konuyla alakadar olmanızı 

istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  

 

*23.12.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Güllü Karaman, Ģu beyanlarda 

bulundu: “Oğlum olan Hüseyin Karaman, bundan bir yıl önce eroin bulundurduğu 

gerekçesiyle tutuklandı ve Adana Kürkçüler Cezaevine gönderildi. 4 ay kaldıktan sonra 

psikolojisi bozuldu ve tek hücreye konuldu. Kendisine zarar vermeye baĢladı. Oğlum Adana 

Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi. Hastanede oğluma 

Depresyon, Disosyak KiĢilik Bozukluğu Tanısı ile 4 ay hastanede kaldı. 02.10.2013 tarihinde 

oğlum beraat ederek serbest bırakıldı. Aradan 2 ay geçtikten sonra 15.12.2013 tarihinde 

Huzurevlerinde bulunan evimizin 6. Katından atlayarak intihar etti ve hayatını kaybetti. 

Oğlum cezaevine girmeden önce herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Cezaevinde kaldığı 

süre içinde ruhsal dengesi bozulduğundan (ilgili hastane raporu ektedir) intiharına sebep 

olmuĢtur. Oğlumun intihar etmesine sebep olan haksız tutukluluk süresi ve bu süre içinde 

oğluma yapılan kötü muamele ve iĢkence konusunda yetkili makamlara dava açmam 

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