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SİVİLLERE YÖNELİK AĞIR YAŞAM HAKKI İHLALLERİ SAVAŞ SUÇUDUR, SİVİL 
ÖLÜMLERİ DURDURUN 
 
Devlet ile PKK arasında 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yeniden başlayan silahlı 
çatışma ortamında sivillere yönelik saldırılarda 113 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu oldukça ağır 
bir durum olup, hiçbir şekilde kabul edilemez. 
 
Türkiye’nin 21 Ocak 1953 tarih ve 6020 ayılı kanunla onayladığı ve 30 Ocak 1953 tarihli 
Resmi Gazete ile yürürlüğe koyduğu Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. Maddesinde, 
sözleşmeye taraf bir ülkenin toprağında çıkacak fakat uluslar arası bir mahiyet arz 
etmeyecek olan silahlı bir ihtilaf halinde, ihtilaf taraflarının uyması gereken kuralar 
belirtilmiş ve özellikle silahlı çatışma halinde yasaklanmış faaliyetler açıkça belirtilmiştir. 
Buna göre hiçbir ayrım yapılmadan bilhassa sivillere yönelik hayatına veya beden 
bütünlüğüne kasıtlar, her şekilde katline, yaralanmasına, zülüm ve azap görmesine ve 
işkenceye uğramasına kesin yasak getirilmiştir. 
 
Türkiye’nin doğu ve güney doğusunda yani coğrafik olarak Türkiye Kürdistan’ı olarak 
bilinen bölgesinde devletin başta polis ve jandarma teşkilatı olmak üzere silahlı kuvvet 
unsurlarının tamamının katıldığı ve PKK’ye bağlı HPG/YJA Star gerillalarıyla giriştiği 
çatışmaların tamamı Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. Maddesine girmekte ve silahlı 
çatışma olarak adlandırılmaktadır. Nitekim zamanın genel kurmay başkanı bu durumu 
“düşük yoğunluklu savaş”, şimdinin Hava Kuvvetleri Komutanı ise “orta düzeyi aşan savaş” 
olarak adlandırmıştır. İHD, en başından beri bu durumu silahlı çatışma olarak adlandırmış 
ve bu konuda böyle bir tutum almıştır. 
 
İHD Dokümantasyon biriminin ulaşabildiği ve tespit edebildiği verilere göre 24 Temmuz-8 
Ekim 2015 tarihleri arasında 113 sivil yaşamını yitirmiştir. Bu öldürme olaylarına 
baktığımızda tespit edilebildiği kadarı ile 5 kişinin PKK’ye bağlı silahlı militanlar, diğerlerinin 
ise tespit edilemeyen birkaç vaka dışında tamamına yakının devlet güvenlik güçlerinin 
saldırıları sonucu olduğudur. 
 
Bu vahim tablo şunu göstermektedir. Cenevre Sözleşmeleri açıkça ihlal edilmekte, savaş 
suçu işlenmektedir. 
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Sivil ölümlerin durdurulmasını istiyoruz. Bu bağlamda;   
 
Sivil ölümlerinin önemli bir kısmının sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçelerde gerçekleştiği 
görülmektedir. Türkiye mevzuatında sokağa çıkma yasağının sıkı yönetim ve olağanüstü 
hal kanunlarında düzenlendiği, il idaresi kanununda valilere böyle bir yetkinin açık olarak 
verilmediği, Anayasanın 13.maddesinde temel hak ve özgürlükleri sınırlayan 
düzenlemelerin kanunlarla açık bir şekilde yer alması gerektiği belirtildiğinden, valilerin 
sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerden ötürü sokağa 
çıkma yasağı ilan eden Valiler hakkında ve bu konuda Valilere talimat vermiş ise İçişleri 
Bakanı hakkında etkili soruşturma ve kovuşturma yapılması ve bu kişilerin yargı önüne 
çıkarılması gerekmektedir.  
 
Sivil ölümlerin bazılarının sokağa çıkma yasağı süresi içerisinde ateşli silah yaralanmasına 
maruz kaldığı halde hastaneye götürülmeyerek veya götürülmesi engellenerek yaşamını 
yitirdikleri anlaşılmaktadır. Bu şekilde vatandaşın sağlığa erişiminin engellenmesi ile ilgili 
olarak adli ve idari soruşturma yürütülmeli, bu konuda kastı ve ihmali bulunan sorumlular 
ayrıca yargılanmalıdır.  
 
Silahlı çatışma ortamında bu kadar çok sivilin yaşamını yitirmesi nedeni ile insancıl hukuku 
düzenleyen Cenevre Sözleşmelerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle uluslar 
arası Kızılhaç’ın başta sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerler olmak üzere sivillerin 
öldürüldüğü tüm yerlere inceleme ziyaretleri yapması gerekmektedir.  
 
Bu kadar çok sivilin öldürülmesi karşısında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ile BM 
İnsan Hakları Komiseri yargısız infazlar özel raportörünün Türkiye ziyareti  en kısa sürede 
sağlanmalıdır.  
 
Sivillerin öldürülmesi ile ilgili olarak cezasızlık politikasına son verilmeli, sorumlular etkili 
şekilde soruşturulmalı ve etkli kovuşturma yöntemlerine başvurulmalıdır. 
 
Sivil ölümler ile ilgili olarak TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmalı ve olaylar TBMM 
tarafından da açığa çıkarılmalıdır.  
 
Sivillere yönelik ağır hak ihlalleri yeniden başlayan silahlı çatışma döneminin derhal sona 
erdirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle bir an önce kalıcı çatışmasızlığın 
sağlanarak Kürt sorununun çözümünde diyalog ve müzakere yöntemine geçilmelidir. Bu 
vesile ile taraflara bir an önce silahları susturması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak 
istiyoruz. 
 
İnsan Hakları Derneği 
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24 Temmuz 2015 - 8 Ekim 2015 Tarihleri Arası Patlama/Polis-Asker Kurşunu/Faili 
Belli Olmayan Ölümler ve Saldırı Eylemleri (Sivillere Yönelik Yargısız İnfaz ve Faili 
Meçhul Cinayetler ile Yaşanan Olaylar Karşısında Etkilenerek Yaşamını Yitirenler) 
Sonucu Yaşamlarını Yitiren Siviller. 
 

113 sivil insan yaşamını yitirdi. 

 
Silahlı çatışma süreci ile ilgili İHD nin hazırlamış olduğu araştırma ve inceleme raporlarının 
linkleri, bu raporun alt kısmında yer almaktadır. 
 
24 Temmuz 2015’te, İstanbul Bağcılar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 
Halk Cephesi üyesi Günay Özarslan polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. 
 
26 Temmuz 2015’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin göz altı operasyonlarını ve hava 
saldırılarını protesto etmek için birçok mahallede sokaklara çıkan gençlere polis silahla 
saldırdı. Abdulkadirpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta gece saat 01.30 sularında polis ve 
özel harekât timlerinin silahla taraması sonucu Abdulkadir Asan isimli 1 gencin yaşamını 
yitirdiği belirtildi.     
 
26 Temmuz 2015’te, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy’de polisin kovaladığı 11 
yaşındaki Beytullah Aydın adındaki çocuk 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi.   
 
26 Temmuz 2015’te, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde meydana gelen patlamada ölen Uğur 
Özkan'ın toprağa verilmesinin ardından memleketi Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 4 gün süren 
olaylarda 25 Temmuz’da gece 21 yaşındaki Abdullah Özdal, vücuduna isabet eden 
nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralandı. Özdal, ambulansla Diyarbakır'daki 
hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. 
 
26 Temmuz 2015’te, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde akşam 
saatlerinde polisin göz altı operasyonlarını ve hava saldırılarını protesto eden kitleye 
saldıran polislerin rastgele attıkları gaz bombalarından birinin, üçüncü kattaki evinin 
balkonunda otururken kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Bülent Güngör'ün 
(36), kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.   
 
27 Temmuz 2015’te,  Mardin'in Nusaybin ilçesinde 26 Temmuz gecesi yapılan hava 
saldırısı ve polisin göz altı protestosunda polisin kurşunuyla katledilen Seyithan Dede'nin 
vurulduğu yere yürüyüş yapıldı. DBP binası önünde toplanan binlerce kişi, Dede'nin 
katledildiği yere yürüdü. Burada yapılan açıklamanın ardından kitle bir kez daha yürüyüşe 
geçti. İpek Yol üzerinden oturma eylemi yapmak isteyen kitleye polis saldırdı.   
 
29 Temmuz 2015’te, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kobanê Caddesi üzerinde sivil bir aracın 
Akrep tipi zırhlı araçla önü kesilerek durdurulmak istendi. Araçtan inen 4 kişi, polis 
vahşetinden kaçarak Cudi Mahallesi’ne yöneldi. Polis 4 kişiye zırhlı araçlarının içinden 
ateş etti. Polisin açtığı ateş sonucunda yaralanan iki kişiden biri yere yığılırken, diğer yaralı 
iki arkadaşıyla birlikte kaçmayı başardı. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre yaralı 
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halde yerde uzanan gencin yanına gelen polisler, gencin el ve ayaklarını tersten bağladı ve 
yaklaşık yarım saat boyunca başında bekledi. Çevredeki insanlar yaralı genç için 
ambulans çağrılmamasına tepki gösterirken polis, çevredekilere de silah doğrulttu ve 
uzaklaştırdı. Yarım saat sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve isminin Hasan 
Nerse olduğu öğrenilen 17 yaşındaki genç, hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 
17 yaşındaki gencin ailesi, çocuklarının cenazesini teşhis etti.  
 
29 Temmuz 2015’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 
devriye gezen polis aracının taranması sonucunda polis memuru Mehmet Uyar ile o 
esnada yoldan geçmekte olan Osman Çaran ve İbrahim Turan isimli yurttaşlar 
yaralanmıştı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan yurttaşlar, 
olay yerine gelen ambulanslarla önce Çınar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır 
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Getirildikleri hastanede tedavi 
altına alınan polis memuru Mehmet Uyar ve Osman Çaran isimli sivil yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
31 Temmuz 2015’te, Ağrı'nın Sıtkiye Mahallesi'ni ablukaya alan yüzlerce özel harekat timi 
ve sivil polis, iki katlı bir eve baskın düzenledi. Mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermeyen 
polisler, evdekilere ateş açarken silah sesleri uzun bir süre susmadı. Baskın sonucu infaz 
edilen kişilerin Ağrı Diyadin nüfusuna kayıtlı Sezai Yaşar (26), kardeşi Ahmet Yaşar ve 
HPG militanı Mirzettin Görtürk olduğu öğrenildi.   
 
1 Ağustos 2015’te, TSK'nın PKK'yı hedef alan Irak Kürdistan Bölgesindeki Zergele Köyü'ne 
yönelik hava saldırıları sırasında 8 sivilin öldürüldüğü öğrenildi.  Yaşamını yitiren sivillerin 
isimleri; Ayşe Ahmed Mustafa, Heybet Resul Muhammed Emin (60), Karox Muhammed 
Emin Hıdır, Abdulkadir Ebubekir, Ali ve Necip Abdullah,  Salih Resul Mehmed Emin, Sema 
Rustem ve Xabat isimli kişi. 
 
5 Ağustos 2015’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yola döşenen patlayıcın sivil bir minibüsün 
geçişi sırasında patlama yaşandı. Nur Mahallesi Botaş Caddesi ile Varol Sokak'ın kesiştiği 
noktada Sahip Akıl (31) yönetimindeki 73 DD 836 plakalı minibüsün geçişi sırasında gece 
saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle aracın parçaları geniş 
bir alana savrulurken, olay yerinden 50 metre ötede Akıl'ın cenazesi bulundu. 
 
7 Ağustos 2015’te, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Zap Mahallesi'nin sabah saat 04.00 
sularında polisler tarafından ablukaya alındı. Yurttaşların gözaltı ve polis baskınlarını 
engellemek amacıyla kazdığı hendeklerden dolayı mahalleye giremeyen polis, mahalleyi 
taradı. İlk belirlemelere göre, polisin açtığı ateş sonucu 27 yaşındaki 3 çocuk babası 
Kamuran Bilin, Hamdin Ulaş (58) ve 17 yaşındaki Mehmet Hıdır Tanboğa isimli gencin 
getirildiği Silopi Devlet Hastanesi önünde içinde bulunduğu aracın taranması sonucu 
hayatını kaybettiği öğrenildi. 8 kişi de yaralandı. Polisin 6 evi de ateşe verdiği bildirilirken, 
bir evin tamamen yandığı belirtildi. Yaralanan Celal Kanat (50), Engin Armağan (36), 
Hasan Aşula (23), Osman Tankan (48) ile 12 yaşındaki N. A. isimli yurttaşlar kaldırıldıkları 
Silopi Devlet Hastanesi'nde var olan doktor sıkıntısı nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Vücutlarının birçok noktasına isabet eden kurşunlarla yaralanan yurttaşların 
hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İHD Şırnak Şube yöneticilerinden Büşra Demir, 
yaralılardan 12 yaşındaki N.A. adlı kız çocuğunun, polislerin sıktığı kurşunlarla sırtından ve 
kulağından yaralandığını aktardı.  
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11 Ağustos 2015’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 29 Temmuz gecesi kimliği belirsiz kişi 
veya kişilerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, Çınar Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis Mehmet Uyar yaşamını yitirmiş, sivil yurttaşlar 
Osman Çaran ve İbrahim Turan ağır yaralanmıştı. Çaran kaldırıldığı hastanede yaşamını 
yitirirken, İbrahim Turan ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına 
alınmıştı. Turan, 14 gün devam eden tedavisinin ardından gece yaşamını yitirdi.  
 
12 Ağustos 2015’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde dün gece saatlerinde İlçe Jandarma 
Komutanlığı'na yapılan saldırının ardından özel harekat timleri önüne geleni taradı. 
Jandarma Komutanlığı'nın karşısındaki tüm ev ve iş yerleri taranırken, Atatürk 
Mahallesi'ndeki fırında çalışan ve odun almak için dükkanın karşısındaki depoya giden 
Orhan Aslan (16) ve Emrah Aydemir (15) isimli çocuklar, özel harekat timleri tarafından 
tarandı. Kurşunların hedefi olan çocuklar olay yerinde yaşamını yitirirken, iş yeri kan 
gölüne döndü.   
 
14 Ağustos 2015’te,  Ağrı ve Mardin'den sonra bir infaz haberi de Diyarbakır'dan geldi. 
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde polis bir yurttaşı infaz 
etti. Mahallelilerin verdiği bilgiye göre, özel harekat timleri dün gece saat 23.00 sularında 
mahalleyi abluka altına alarak etrafa rastgele ateş açtı. Tarama esnasında evinin 
kapısında oturan 40 yaşındaki Fahrettin Budak adlı yurttaş, göğsü ve sırtına aldığı 3 
kurşunla infaz edildiği belirtildi. 
 
14 Ağustos 2015’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hükümet Konağı'na 11 Ağustos 'ta saat 
21.30 sularında roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. 1'i ağır 3 polisin 
yaralandığı saldırıdan sonra özel harekat timleri hastane önünde silahlarla gazetecilere 
saldırmıştı ve gazetecileri darp etmişti. Mardin Valiliği bir gün sonra saldırıyla ilgili olarak, 
"Hükümet Konağı'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiştir. Saldırıya 
anında karşılık verilmiştir. Çıkan çatışmada bir (1) Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 
etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Ancak otopsi işlemleri için Diyarbakır 
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cenazenin, aile tarafından teşhis 
edildikten sonra 3 çocuk babası 29 yaşındaki Havzullah Doğan'a ait olduğu ortaya çıktı. 
 
17 Ağustos 2015’te, HPG militanları Muş'un Varto ilçesini dünden beri kontrol altında 
alırken çıkan çatışmalar sabah saatlerine kadar sürdü. Sabah saatlerinde Hınıs-Varto 
Karayolu üzerinde bulunan Gimgim Mahallesi'nin Çemêsus bölgesinde büyük bir patlama 
meydana geldi. Ormanlık alanda meydana gelen patlama sonrası çatışma sesleri 
kesilirken, ilk belirlemelere göre, Rahmi Kızıltaş ve  Abdullah Toprak isimli kişiler ile ismi 
öğrenilemeyen ve HPG militanı olduğu söylenen 2 kişi yaşamını yitirdi. 
 
18 Ağustos 2015’te, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sorgun Askeri Kışlası önünden dün gece 
geçerken askerlerin taraması sonucu başından ağır yaralanan Ömer Cinkılıç (23), Tatvan 
Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinkılıç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
yaşamını yitirdi. 5 çocuk babası Cinkılıç'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak, Tatvan'a 
bağlı Küçüksu köyü mezarlığında defnedildi. 
 
18 Ağustos 2015’te, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün polis ve askerlerin halka yönelik 
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gerçekleştirdiği saldırıda kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Serhat Binen 
(25), cenazesinin kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Araştırma Hastanesi'nde 
tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından 19 Ağustos günü Silvan'ın Şefkat köyünde 
toprağa verildi. 18 Ağustos günü Tekel Mahallesi'nde özel hareket timleri tarafında 
Ramazan ve Fatma Can'a ait eve el bombası atılması sonrasında kalp krizi geçiren 80'li 
yaşlarda Hanife Durak yaşamını yitirdi. Yüksek Mahallesi'nde oturan 60 yaşlarında Veysi 
Toraman çatışmaların yaşandığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
18 Ağustos 2015’te, İstanbul Esenler Tuna Mahallesi'nde dün gece saatlerinde protesto 
gösterisi yaptığı belirtilen gruba polisin açtığı ateş sonucu Fırat Elma isimli 16 yaşındaki 
genç yaşamını yitirdi.   
 
20 Ağustos 2015’te, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde Turgut Özal Mahallesinde PKK'nin gençlik 
yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Harekti (YDGH) üyeleri ile güvenlik güçleri 
arasında saat 24.00 sıralarında çatışma çıktı. Yoğun silah seslerinin geldiği ilçedeki bir 
benzin istasyonunda pompacı Cabbar Acar, akraba ziyaretinden evine dönerken çatışma 
arasında kalıp ağır yaralandı. Cabar, yakınları tarafından kaldırıldığı İdil Devlet 
Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
20 Ağustos 2015’te, Mardin Artuklu’da artan askeri operasyonları protesto etmek için 
eylem yapan gruba polis müdahale etti. Polisin gerçek mermi kullandığı müdahalenin 
ardından eylem sona erdi. Gösterinin ardından evine dönen gençlerden 19 yaşındaki Ali 
Akpınar’ın polisler tarafından ensesinden vurulduğu belirtildi. 
 
27 Ağustos 2015’te, Dün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Yüksekova'da 
yüzlerce zırhlı araçla operasyon düzenlenirken, özsavunma nöbetinin tutulduğu 
mahallelere gece boyu havan topu, bomba, kurşun ve obüslerle saldırı yapıldı. Sabahın ilk 
ışıklarında ise yüzlerce zırhlı araçla mahallelerde katliam girişimine başlayan polisin 
saldırılarına karşı, on binlerce Yüksekovalı bedenlerini siper etti. Mahalleye akın eden 
yurttaşların üzerine de ateş açan polisin saldırısı sonucu şuana kadar yapılan tespitlere 
göre, Fettah Es, Yakup Babat, Ali Kaval ve isimleri öğrenilemeyen 1 kişi yaşamını yitirdi 
ve en az 20 kişi yaralandı.  
 
27 Ağustos 2015’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Nur Mahallesi'nde bulunan Garnizon 
Komutanlığı'na bombalı ve roketatarlı saldırı düzenlendikten sonra askerlerin silahlarla 
etrafı taraması üzerine çıkan çatışmalar esnasında ateşli silahtan çıkan kurşunlarla 7 
yaşındaki Baran Çağlı ve 10 yaşındaki Emin Yanaş yaşamını yitirdi.   
 
27 Ağustos 2015’te, Şırnak'ın Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personeli Eyüp 
Ergin, evine giderken özel harekat polislerinin ateş etmesi ile ağır yaralandı. Ergin, görev 
yaptığı hastaneye kaldırıldı ve doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. 
 
27 Ağustos 2015’te, Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde gösteri düzenleyen bir gruba, polisler 
saldırdı. Grubun da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında mahallede 
bulunan Ahmet İrtegün (17) adlı çocuk yaralandı. Boğazına kurşun isabet eden İrtegün, 
aranan ambulansın güvenlik gerekçesiyle mahalleye gelmemesi üzerine ailesi tarafından 
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İrtegün, tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. 
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27 Ağustos 2015’te, Şırnak merkez Yeni mahallede dün gece evinin önünde otururken 
nerden geldiği belirlenemeyen bir kurşun İzmir'deki askeri birliğinden hava değişimi için 
gelen Bahri Külter isimli asker ağır yaralandı. Çevrede bulunan yurttaşlar tarafından 
Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Külter, hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulter'in cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi morgunda 
bekletildiği öğrenildi. Külter'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.  
 
27 Ağustos 2015’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEDAŞ çalışanı olan 28 yaşındaki Mesut 
Sanrı’da arıza onarırken çatışmanın arasında kalarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı Devlet 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
27 Ağustos 2015’te, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde Uluyol Polis Karakolu’nun 
yakınlarındaki evine giderken özel harekât timinin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla açtığı 
ateş nedeniyle Erhan Tanrıkulu (28) kafasına isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Bir 
görgü tanığı, Erhan Tanrıkulu’nun yavaş gitmesine ve polisin “dur” ihtarına karşı elini 
araçtan çıkararak, “bir şey yok, evime gidiyorum” demesine rağmen tarandığını söyledi. 
 
29 Ağustos 2015’te, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde polisleri taşıyan servise düzenlenen 
saldırının ardından yol ve kimlik kontrolü yapan özel harekât timlerinin, ehliyeti olmadığı 
için “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen Mazlum Turan’ın (16) kullandığı araca açtıkları 
ateş sonucu Mazlum Turan ensesine isabet eden tek kurşunla öldürüldü. 
 
30 Ağustos 2015’te, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde gece boyu devam eden gösterilerin 
ardından saat 03.00’te bir eve özel harekât timlerince düzenlenen baskında YDG-H üyesi 
oldukları iddia edilen Ali Ödük (20), Halil Can (22) ve Faruk Aydın öldürüldü. Şırnak 
milletvekili Ferhat Encü, öldürülen 3 kişinin silahsız olduğunu ve korkarak sığındıkları evde 
öldürüldüklerini savundu. 
 
30 Ağustos 2015’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi Büyükçeşme Caddesi 
üzerinde PKK nin döşediği patlayıcın infilak ettirilmesi sonucunda Fırat Simpil (13) isimli 
çocuk yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.  
 
31 Ağustos 2015’te, Diyarbakır’ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında bulunan Yünlüce köyü 
yakınlarında seyir halindeyken PKK’lilerin yol kestiğini görmesi üzerine geri kaçmaya 
çalıştığı sırada uzun namlulu silahlarla taranan Dr. Ahmet Biroğul hayatını kaybetti.  
 
31 Ağustos 2015’te, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme 
Büro Amirliği’nde konuşlandırılan keskin nişancıların açtığı iddia edilen ateş sonucu 
binanın karşısında bulunan evlerinin damında uyuyan Fatma Ay (55) ve kızı B.Ö. Ay (14) 
vuruldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Fatma Ay’ın yaşamını yitirdiği, kızının ise 
Batman’a sevk edildiği aktarıldı. 
 
1 Eylül 2015’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde güvenlik güçlerinin operasyon yapmasını 
engellemek için hendek kazan gruplarla özel harekât timleri arasındaki çatışmalar devam 
ederken bir panzerden açılan ateş sonucu Ali Kaval (18) kafasına ve bacaklarına isabet 
eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. 
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4 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi Nur Mahallesi’nde polislerin attığı bomba sonucu 
vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla Sait Çağdavul (19) yaşamını yitirdi. 
 
4 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Mehmet Emin Levent’in (21) polisin açtığı ateş 
sonucu öldüğü öğrenildi. Meydana gelen patlamalar nedeniyle ise Hacı Ata Borçin (70) ve 
Xetban Bülbül (65) adlı 2 kişinin kalp krizi geçirerek öldükleri bildirildi. 
 
4 Eylül 2015’te, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde açılan hendekleri kapatmak üzere Yenişehir 
Mahallesi’ne giren polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Lokman Süne 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
4 Eylül 2015’te, Dersim'de HPG'liler tarafından karakola yönelik gerçekleştirilen eylemin 
ardından çıkan çatışmada markete giderken polis kurşunuyla katledilen Ayten Günhan'ın 
cenazesi töreninde konuşan halası Sakine Ertuğrul, "Beşikteki bebeği büyütürüz yine de 
mücadeleyi sürdürürüz" dedi. 
 
 5 Eylül 2015’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Cizre’ye yönelik saldırıları protesto etmek için 
düzenlenen gösterilere ateş açan özel harekât timleri Muttalip Pusat’ı (28) öldürdü, Yasin 
Uysal’ı da (30) ağır yaraladı. 
 
5 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi Nur Mahallesi’nde rahatsızlanan ve 35 günlük olduğu 
öğrenilen Muhammed Tahir Yaramış adlı bebek, ambulansın engellenmesi nedeniyle 
yaşamını yitirdi. 
 
6 Eylül 2015’te Mersin’in Tarsus İlçesi’nde yol kontrolü yapan polis ekipleri, motosikletle 
kendilerine yaklaşan ve “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen kişilere ateş açtı. Olayda 
Murat Özdemir (28) ölürken, Mehmet Çopur (23) yaralandı. 
 
7 Eylül 2015’te, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Şapatan Jandarma Karakolu yakınlarında 
askerlerin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla bir minibüse ateş açması sonucu ağır 
yaralanan Minlal Kerimi (10) adlı Afgan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
7 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde tepelere yerleştirilen zırhlı 
araçlardan ateş açılması sonucu Cemile Cağırga (13) adlı çocuk yaşamını yitirdi. 
 
7 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde keskin nişancıların açtığı ateş sonucu yaralanan 
Osman Çağlı (18) hastaneye gidişinin engellemesi nedeniyle kan kaybından yaşamını 
yitirdi. 
 
8 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde sağlık sorunu yaşayan İbrahim Çiçek (80) 
çağrılan ambulansın mahalleye girmesine polislerce izin verilmemesi üzerine yaşamını 
yitirdi. 
 
9 Eylül 2015’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi Yafes Mahallesi’ ateş açan polisler Özgür Taşkın (20) 
yaraladı. Ambulansın gelmesine izin verilmediği için Özgür Taşkın’nın yaşamını yitirdiği 
belirtildi. 
 
9 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi Yafes Mahallesi’ndeki evinin önünde oturan Meryem 
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Süne (53), polisin zırhlı araçtan açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. 
 
9 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde evine roket isabet eden Bahattin Sevinik (50) ile 
Suphi Saral (50) yaşamını yitirdi. 
 
10 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Keskin nişancılar tarafından açılan ateş 
nedeniyle Zeynep Taşkın (18), ile Maşallah Edin (35) de yaşamını yitirirdi. Sait Nayici 
(17) ile Sürme Karane de açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Nur mahallesinde de açılan 
ateş nedeniyle 55 yaşındaki Eşref Edin yaşamını yitirdi. 
 
11 Eylül 2015’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde keskin nişancıların vurduğu Selman Ağar (10) 
ile Bünyamin İrci (14) ambulansa izin verilmemesi nedeniyle kay kaybından yaşamını 
yitirdi. Kalp rahatsızlığından durumu ağırlaşan Mehmet Dikmen (70) ise abluka nedeniyle 
hastaneye kaldırılamadığı için yaşamını yitirdi. 11 Eylül gecesi yaralı halde buldukları 
İrci'yi, ambulansa taşımaya çalışanların üzerlerine zırhlı polis aracından ateş açılması 
üzerine yaralıyı bırakarak kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan görgü tanıklarından 
Abdurrahman Okşul, sabah saatlerinde geri geldiklerinde ise kafasına tek el ateş edilmiş 
haldeki cenazesiyle karşılaştıklarını söyledi. 
 
11 Eylül 2015’te Cizre’ye yönelik uygulamaları ve ihlalleri protesto etmek için Diyarbakır’ın 
Bağlar İlçesi’nde düzenlenen eyleme katılan Ruken Demir (18) adlı kadın polisin açtığı 
ateş sonucu yaşamını yitirdi. 
 
11. Eylül 2015’te, Cizre'de sokağa çıkma yasağı sürerken Mehmet Diken’in (70) Kalp 
rahatsızlığından dolayı durumu ağırlaştığı, hastaneye kaldırılamadığı için yaşamını yitirdi. 
12 Eylül 2015’te Cizre de alışveriş yapmak için dışarı çıktığı belirtilen Mehmet Erdoğan 
(75) keskin nişancıların açtığı ateşle öldürüldü. 
 
12 Eylül 2015’te, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çorbacıda polise yönelik saldırının 
ardından polislerin rastgele etrafa ateş açması sonucu ağır yaralanan bir yurttaş daha 
yaşamını yitirdi. Yaşanan olayda dün Şeyhmus Sanır isimli yurttaş yaşamını yitirirken 1'i 
sivil ağır olmak üzere 3 polis yaralanmıştı. Ağır yaralı olan 66 yaşındaki Osman Saim 
Çetin isimli yurttaş, bugün tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 
yaşamını yitirdi.  
 
12 Eylül 2015’te Cizre de Gece boyu devam eden silahlı çatışmalar ve yoğun gaz bombası 
kullanımın ardından rahatsızlanan Şahin Açık da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 
 
15 Eylül 2015’te, Vanı'ın merkez Edremit ilçesine bağlı Şehit Fırat Mahallesi akşam 
saatlerine doğru abluka altına alındı. Polis yurttaşlara rastgele ateş açarken, yurttaşlar da 
kurdukları barikatlarla özsavunmalarını yaptı. İlerleyen saatlerde polisin saldırısı 
şiddetlendi. Polisin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Vedat Balık isimli genç yaşamını 
yitirdi. Şehit Fırat Mahallesi sakini Meryem Aktaş, akşam mahallelerinde hiçbir olayın 
olmamasına rağmen çok sayıda özel harekat timinin mahallelerine yığıldığını söyledi. 
Vedat Balık'ın katledilme anını anlatan Aktaş, "Vedat vurulduktan sonra polis ayağını 
kafasına bastı. Ölene kadar başından ayrılmadı. Hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermedi" 
dedi. Yaşananların devletin Kürt halkına karşı nasıl bir kin duyduğunun göstergesi 
olduğunu ifade eden Aktaş, "Yeter artık bu düşmanlık. Durdurun artık bu katliamı, çocukları 
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öldürmekle elinize ne geçiyor?" sözleriyle tepki gösterdi. 
 
24 Eylül 2015’te, Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinde gece saatlerinde savaş uçaklarının 
başlattığı bombardıman ve Beytüşebap Alay Komutanlığı'ndan yapılan top atışları 
ardından asker ile HPG'liler arasında başlayan çatışmalar devam ederken, askerlerin attığı 
4 havan topunun isabet ettiği Setkar köyünde 3 yurttaş yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır 
yaralandı.  Evlerine havan topu isabet eden Ahmet Temel, oğlu Behçet Temel ve 
akrabaları olan Alya Temel yaşamını yitirdi, Fevzi Temel ve Ahmet Temel'in oğlu Hasan 
Temel ise ağır yaralandı. Yaralı ve yaşamını yitirenlerin cenazeleri Uludere ve Şırnak'taki 
hastanelere götürülmek üzere yurttaşlar tarafından yola çıkarıldı.  Sabah saatlerinde bizzat 
kaymakam tarafından yaralı polisleri alması için aranan ambulans şoförü Şehmuz Dursun  
ilçe merkezi girişinde bulunan polis noktasında bulunan polisler tarafından öldürüldü. 
Görgü tanıklarının anlatımına göre, burada ambulansa ateş açılması sonucunda şoför 
Şehmuz Dursun yaşamını yitirdi, araçta bulunan iki sağlık görevlisi ise kaçarak canlarını 
kurtardı.   
 
28 Eylül 2015’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Ulutürk, Tekel, Dumlupınar ve Fırat 
mahallelerinde dün saat 14.30'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, gece 
saatlerinde kaldırıldı. Yasak süresince halka yönelik saldırılarda bulunan polislerin, Avaşin 
(Dumlupınar) Mahallesi'nde bulunan Şimşek ailesine ait eve roket atması sonucu ailenin 8 
yaşındaki çocukları Elif Şimşek yaşamını yitirirken, aynı aileden Pelda, Avaşîn, Bedia, 
Ahmet ve Mehmet Şimşek olmak üzere 5 kişi de yaralandı. 
 
28 Eylül 2015’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Ulutürk, Tekel, Dumlupınar ve Fırat 
mahallelerinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Esentepe, Şentepe, Rojava, Avaşin, 
Tekel ve Fırat mahallelerini çok sayıda zırhlı araçla ablukaya alan polislerin kurşun 
yağmuru sonucu bir genç daha katledildi. Esentepe ve Şentepe mahalleleri arasında 
açılan ateşte Halil Kurtdiş isimli 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kurtiş’in 
cenazesi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
29 Eylül 2015’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde önceki gün evinde polis roketiyle yaşamını 
yitiren 8 yaşındaki Elif Şimşek'ten sonra bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren 
halka gerçek mermi ve gaz bombalarıyla saldıran polis, bir çocuğu daha katletti. Saldırı 
esnasında Halil İbrahim Oruç Parkı'nda bulunan Berat Güzel isimli bir çocuk vurularak 
yaşamını yitirdi. 
 
28 Eylül 2015’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 9 Eylül'de polis kurşunuyla yaralanan16 
yaşındaki Bilal Mengil adlı çocuk, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Batman Özel 
Dünya Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Futbol oynadığı halı sahadan evine döndüğü sırada 
karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Mengil, 20 gündür tedavi gördüğü yoğun 
bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.  
 
28 Eylül 2015’te, Şırnak’ın Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evinden komşusuna 
gitmek üzere dışarı çıkan Latife Tutuk (23) adlı kadın, askeri lojmanlarda konuşlu askerler 
tarafından tarandı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Tutuk, çevredeki yurttaşlar 
tarafından Silopi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayan Tutuk, hastanede yaşamını yitirdi. 
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1 Ekim 2015’te, Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan polis 
ablukası sonrası halka yönelik girişilen saldırılarda mahalledeki yüksek binalara 
yerleştirilen polisler tarafından vurulan 3 yurttaştan Abdulhamit İnal ile soyadı 
öğrenilemeyen Erdal isimli yurttaş, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını 
yitirdi. Keskin nişancılarca vurulan sivillerin yanı sıra polislerin attığı belirtilen bir bomba 
sonucu çevredeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Bu evlerden biri de İrmez ailesinin 
evi oldu. Ailenin fertlerinden Meryem İrmez (60), Ayşe İrmez (65), Zeki İrmez (32) yaşanan 
patlamada yaralandı.  
 
1 Ekim 2015’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 28 Eylül gecesi çıkan çatışmalarda ağır 
yaralanan ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 20 
yaşındaki Agit Yıldız da yaşamını yitirdi.   
 
2 Ekim 2015’te, Şırnak kent merkezindeki Dicle Mahallesi'nde dün gece halka dönük 
saldırılarını sürdüren polis ve özel hareket timleri, sivillerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş 
sonucu Hacı Lokman Birlik adlı bir kişi Bayındırlık binası önünde vurularak yaşamını 
yitirdi. Yaşanan olaya dair görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre ise saldırıda 
yaralanan Birlik, sonradan infaz edildi. Birlik'i öldüren polislerin kafasına basarak fotoğraf 
çektirdikleri de kaydedildi. Görgü tanıkları, Birlik'in cenazesinin yerde metrelerce 
sürüklenerek, sokaktan çıkarıldığını da aktardı. Sürüklenme görüntüleri çeşitli basın 
organlarında da yer aldı. 
 
2 Ekim 2015’te, Iğdır'dan İstanbul yönüne giden Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü Amasya 
girişinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tarafından durduruldu. Aynı şahıs otobüsten 
inen ve kendisi ile konuşan otobüs muavini Mehmet Tatlı'yı başından vurdu. Kafasına 
isabet eden av tüfeği saçmaları ile yaralanan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Tatlı (42), 
olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra otobüsün içerisine yönelen şahsı, erken fark 
eden otobüs şoförü saldırganın içeri girmesini engelleyerek otobüsün kapılarını kilitledi. 
Atlı'nın cansız bedeni hastaneye kaldırılırken, Atlı'yı öldüren kişi ise Samsun'un Havza 
ilçesinde polis tarafından yakalanarak Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
2 Ekim 2015’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmesinin ardından polis tarafından vurulan 16 yaşındaki Vedat Akcanım'ın cenazesi 
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Polisler tarafından 
hastaneye getirilen Akcanım'ın cenazesi otopsi işleminin ardından MEYA-DER Diyarbakır 
Şubesi tarafından alınarak Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. 
 
3 Ekim 2015’te, Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dün 
gece saatlerinde polis ve özel harekat timleri ağır silah ve top atışları ile Fırat Mahallesi'ne 
(Koçeran) saldırdı. Saldırıda evinde bulunan 61 yaşındaki Ahmet Sönmez adlı yurttaş 
yaşamını yitirdi, 75 yaşındaki Musa Akçin isimli yurttaş da yaralandı.   
 
3 Ekim 2015’te, Mardin Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Azizoğlu Sokak'ta motosikleti 
ile seyir halinde olan 27 yaşındaki Şahin Turan, polisler tarafından açılan ateşle vuruldu. 
Olay yerinde yaşamını yitiren Turan'ın cenazesi yurttaşlar tarafından alınamadığı öğrenildi.   
4 Ekim 2015’te, Diyarbakır'da polis iki ayrı mahallede gençleri taradı. Bağlar'a bağlı 5 
Nisan Mahallesi'nde Ömer Koç (16) isimli bir çocuk, Huzurevleri Mahallesi'nde ise Rezan 
Kaya (20) isimli genç polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. 
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5 Ekim 2015’te, Van'ın Özalp ilçesinde, 1 Ekim günü asker ve özel timlerinin zırhlı araçlarla 
ablukaya aldıkları Tepedam Mahallesi'de 2 HPG'liyi infaz edip, ardından mahalleyi 
tarayarak 1'i çocuk 3 sivili yaraladığı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan Ömer 
Faruk Satılmış adlı yurttaş yaşamını yitirdi. Saldırının ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Dursun Odabaşı Hastanesi'nde tedavi altına alınan Satılmış, 4 gündür yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
6 Ekim 2015’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün gece başlayan polis saldırılarının 
ardından bugün saat 12:30 civarında Bismil İlçe Kaymakamlığı'nın kararıyla 
Ulutürk(Rojava), Dumlupınar (Avaşin), Fırat ve Tekel mahallelerinde sokağa çıkma yasağı 
ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ardından mahalleleri ablukaya alan çok sayıda polis ve 
asker, zırhlı araçlarla mahalleleri ağır silahlarla taradı. Saldırılar, Avaşin ve Rojava 
mahallelerinde yoğunlaşırken, Bismil Devlet Hastanesi'ne polisler tarafından 4 sivile ait 
cenaze getirildiği belirtildi. Battaniye içinde hastaneye getirildikleri belirtilen cenazelerin, 
Rojava Mahallesi'nde alındıkları ifade edildi. Hastane yetkilileri konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 
vermezken, getirilen kişilerin sivil oldukları öğrenildi. Bismil'de 4 gencin infaz edilmesinin 
ardından HDP heyeti katliamın yaşandığı mahallede incelemelerde bulunurken, kimlik 
bilgileri netleşen gençlerden 2 sinin Abdullah Sügücü (35) ve Bilal Bozkur olduğu 
öğrenilirken, diğer cenazeler tanınmayacak durumda olduğu için aileler cenazeleri teşhis 
edemedi. 
 
6 Ekim 2015’te, 9 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında polislerin açtığı ateş sonucu 
ağır yaralanan 6 çocuk annesi Mülkiye Geçgel (48), devam eden tedavisi kapsamında 
ikinci kez ameliyata alınmadan önce kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.  
 
7 Ekim 2015’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin 
ardından polis ve özel harekat timlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda 2 Ekim günü ağır 
yaralanan ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 
Hayriye Hüdaverdi, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Silvan Kaymakamı Murat Kütük, 
"70 yaşında bir teyze (Hayriye Hüdaverdi) yaralandı. Çatışma alanında yaralılara yardım 
ederken polis tarafından vuruluyor” demişti. 
 
8 Ekim 2015’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak 
İlköğretim Okulu yakınında çocukların yerde bulduğu bir cisim patladı. Cismin patlaması 
sonucu 9 yaşındaki Hasan Yılmaz yaşamını yitirirdi, Ümit Yılmaz, Mert Yılmaz, Mazlum 
Yılmaz isimli amca çocukları ise yaralandı. Ağır yaralanan çocuklar, yurttaşlar tarafından 
Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır 
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.   
 
8 Ekim 2015’te, Diyarbakır Bağlar'da 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Dilan 
Apartmanı 2. katındaki eve polisin baskın düzenlediği belirtildi. Baskın sırasında 
apartmanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Polislerin, evi önce taradığı sonra da 
kapıyı kırarak içeri girdiği kaydedildi. Evde bir kadının infaz edildiği belirtilirken, ev sahibi 
felçli Hayriye Küçük'ün hastaneye kaldırıldığı, kızları Sevgi Küçük, Songül Küçük ve Nesrin 
küçük ile ismi öğrenilemeyen 3 kişinin gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü öğrenildi. 
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Çatışmalı süreç ile ilgili İHD’nin (bir rapor link’i HDP sitesinden alınmıştır) hazırlamış 
olduğu araştırma ve inceleme raporlarının linkleri;  
 
http://www.ihd.org.tr/25-09-2015-tarihinde-beytussebapta-meydana-gelen-olaylarla-ilgili-
kisa-arastirma-raporu/ 
 
http://www.ihd.org.tr/cizre-sokaga-cikma-yasagi-olaylari-inceleme-raporu/ 
 
http://www.ihd.org.tr/hakkari-ve-yuksekova-inceleme-raporu-26-27-agustos-2015/ 
 
http://www.ihd.org.tr/mus-ili-varto-ilcesinde-meydana-gelen-olaylari-arastirma-ve-inceleme-
raporu/ 
 
http://www.ihd.org.tr/agri-diyadin-raporu/ 
 
http://www.ihd.org.tr/sirnakin-silopi-ilcesinde-yasanan-olaylarda-meydana-gelen-olum-ve-
yaralanmalara-iliskin-inceleme-raporu/ 
 
http://hdp.org.tr/vekillerimizden/haberler/basin-aciklamalari/zergel%C3%AA-heyetimiz-sivil-
katliam-ile-ilgili-raporunu-basin-toplantisi-ile-acikladi/6289 
 

http://www.ihddiyarbakir.org/UserFiles/406987D%C4%B0YARBAKIR-

S%C4%B0LVAN%20RAPORU%20(2).pdf 

 

http://www.ihd.org.tr/sirnak-ili-cizre-ilcesinde-29-temmuz-2015-tarihinde-hasan-nersenin-

oldurulmesi-olayi-ile-ilgili-rapor/ 
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