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26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerin İptali İstemi
15 Kasım 2015
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ‘Seçimlerin genel yönetim ve denetimi’ başlıklı 79
uncu maddesinde; “Seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında
yapılacağı, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve
dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra
seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara
bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı
seçim tutanaklarını kabul etme görevinin Yüksek Seçim Kurulunun olduğu, Yüksek Seçim
Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı,” kurala bağlanmıştır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 3 üncü maddesinde siyasi partilerin, Anayasa ve
kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve
programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile
milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin
çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek
üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olduğu, 4 üncü maddesinde de siyasi
partilerin, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu kurala bağlanmıştır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın 2 nci
maddesi uyarınca “Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre” yapılacaktır.
130 uncu maddesi uyarınca; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız
aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir
olaylar ve haller sebebiyle itiraz edebilecektir.
Her mahalli, genel ve ara seçimin siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında
gerçekleşmesi gerektiğine kuşku yoktur. Ancak 1 Kasım 2015 günü gerçekleştirilen 26.
Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde bu ilkeye aykırı bir dizi iş ve işlem gerçekleşmiştir.
Seçimin tarafı olmayan Cumhurbaşkanı ve Seçim Hükümeti eliyle partimizin aleyhine bir
kampanya yürütülmüş, bu amaçla kamu kaynakları sınırsızca kullanılmış, basın yayın
organları ancak darbe dönemlerinde görülebilecek biçimde zapturapt altına alınmış, seçmenler

korkutulup yıldırılarak seçimlere gitmesi engellenmiş, bunun yanında partimize yönelik
yüzlerce saldırı nedeniyle partimiz miting ve propaganda yapamaz hale getirilmek istenmiştir.
Özetle 1 Kasım 2015 günü gerçekleştirilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dürüstlük
ilkelerine aykırı gerçekleşmiş, Cumhurbaşkanı ve Seçim Hükümeti büyük bir seçim
yolsuzluğuna imza atmıştır. Ayrıca Hükümete/İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini
yürüten vali, kaymakam, jandarma komutanları ile emniyet müdürleri il ve ilçe seçim
kurullarını yanlış bilgilerle yönlendirmeye ve etki altına almaya çalışmış, sandıkların
birleştirilmesi için bir dizi girişimde bulunmuştur. Ancak Yüksek Seçim Kurulu bu girişime
geçit vermemiştir.
Partimiz,

yukarıda

başlıkları

açıklanan

gerekçelerle

1

Kasım

2015

günü

gerçekleştirilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin “serbestlik” ve “eşitlik”
ilkelerine aykırı gerçekleştiğine, dolayısıyla meşru olmadığına, Cumhurbaşkanı ve Seçim
Hükümetinin büyük bir seçim yolsuzluğuna imza attığına inanmaktadır. Partimiz bu
kapsamda ve tarihe not düşülmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmaya ve seçimin
iptalini istemeye karar vermiştir.
Cumhurbaşkanı ve Seçim Hükümetinin dürüstlük ilkelerine aykırı davranışları ile bu
kapsamda yaptıkları yolsuzluk dört başlık altına yüksek kurulun takdirine sunulacaktır.
Bunlar;
-

Basın yayın organlarının zapturapt altına alınması ve yayın ihlalleri,

-

Cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesine aykırı davranışları ile dürüstlük ilkesinin ihlali,

-

Partimize yönelik saldırılar ve şiddet eylemleri,

-

Partimizin yüksek oy aldığı yerleşim yerlerinde seçmenlerin korkutularak oy
kullanmalarının engellenmesidir.
1. Basın Yayın Organlarının Zapturapt Altına Alınması ve Yayın İhlalleri
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79 uncu maddesi ile seçimlerin başlamasından

bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma
ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, radyo ve televizyon yayınları ile yazılı,
sözlü ve görsel basının toplum üzerinde önemli bir rolü olduğu kabul edilerek, 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın 55/A ve 55/B
maddelerinde gerekli hükümlere yer verilmiş, ayrıca 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Yasanın bazı maddeleri ile seçim hukukunu
ilgilendiren "Yayın ilkeleri" başlıklı 8, 30 ve 45. maddeleri dikkate alınarak Yüksek
Seçim Kurulunun 26 Ağustos 2015 gün ve 1550 sayılı Kararıyla “Yayın İlkeleri”
belirlenmiştir.

Buna göre medya hizmet sağlayıcı kuruluşların seçimlere katılan siyasi partiler
arasında “doğruluk, tarafsızlık ve gerçeklik” ilkelerine göre fırsat eşitliği sağlaması
gerekmektedir. Ancak seçim dönemi yayınları incelendiğinde YSK kararlarını yok sayan, tek
yanlı, taraflı, doğruluk ve gerçeklik ilkelerine aykırı yayınlar yürütülmüştür. Kamu yayıncısı
olması gereken TRT ile karasal yayın yapan özel televizyon kanallarında baskın bir biçimde
iktidar partisi propagandası yapılırken, partimize ambargo uygulanarak fırsat eşitliği
tanınmamış, seçim dönemi yayın ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. HDP’nin seçim vaatleri,
politikaları medya ambargosu nedeniyle kitlelere ulaşmamıştır. Medyadaki hakim AKP
propagandası, seçimlere sanki tek bir parti, AKP katılıyormuş, diğer partiler yokmuş gibi bir
algının oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca partimizin seçim çalışmaları, etkinlikleri, yapılan
açıklama ve konuşmaları çoğu kez negatif bir dille kamuoyuna yansıtılmıştır. AKP’ye yakın
televizyon kanalları, yayınlarında HDP’yi

“terörist” ilan ederek, itibarsızlaştırma,

kamuoyunun gözünden düşürme, suçluymuş gibi gösterme temelinde bir anti propaganda
yürütmüştür. Özellikle TRT yayınlarında, özel programlarında HDP’nin seçim bildirgesi ve
açıklamaları negatif, suçlayıcı bir dille ele alınmıştır. Eş Genel Başkanlarımızı, partimizin
yetkililerini, üyelerini ve bize oy veren seçmenleri hedef gösteren, alenen tahkir eden, küçük
düşürücü, dışlayıcı, nefret dili içeren yayınlar yapılmıştır. TRT ve diğer özel televizyon
kanallarının tek taraflı, yanlı yayınlarıyla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan
ihlal yönünde karar çıkmış olup, Yüksek Seçim Kurulu da birçok kanala yaptırım kararı
almıştır. YSK’nın yayınlarla ilgili kararları seçimlerin özellikle medya kullanımı açısından
adil bir ortamda geçmediğinin kanıtıdır.
1 - 31 Ekim 2015 tarihleri arasında TRT dâhil 12 ulusal televizyon kanalında (TRT,
A Haber, Kanal A, TGRT, Tv Net, Ülke TV, Kanal 24, Habertürk, CNN, NTV, Bugün Tv,
Samanyolu Haber) siyasi parti liderlerinin miting ve etkinlik konuşmaları ile özel yayın
konuşmalarını içeren toplam 23 bin 388 dk (390 saat) canlı yayın yapılmıştır. (Başbakan
Davutoğlu ayrıca ulusal kanalların dışında 48 yerel kanalda ortak yayına çıkmıştır) Başbakan
Sayın Ahmet Davutoğlu’na 18 bin 625 dakika (310 saatle), yani toplam canlı yayınların
yüzde 80’i kadar yer verilmiştir. 1 Kasım seçimlerinde en çok oy alan dört parti arasında yer
alan partimize 6 saat süreyle yer verilmiştir. Partimize ayrılan 6 saatlik canlı yayın süresinin 1
saat 47 dakikası Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş’ın bir televizyon
kuruluşundaki söz programından oluşmakta, geriye kalan süreyi ise 2 Ekim tarihinde
Partimizin

yaptığı

seçim

bildirgesi

toplantısı

konuşmasıyla

ilgili

canlı

yayınlar

oluşturmaktadır. Partimizin seçim bildirgesi toplantısı dışındaki açıklama ve mesajları bu
kanalların herhangi birinde canlı olarak yayınlanmamıştır. Buna göre Sayın Davutoğlu’na
tüm kanallardaki canlı yayınlarda partimizin toplam 52 katı fazla yer verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın muhtarlar toplantısı, açılış, konferans vb
gerçekleştirdiği etkinliklerde yaptığı konuşmalar ise TRT ve özel kanallarda toplam 152 saat
canlı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca Sayın Erdoğan ve Sayın Davutoğlu’nun toplam konuşma
süresi (462 saat), AKP dışındaki en çok oy alan üç parti liderinin toplam konuşmasının (79
saat) 6 katı oranındadır. Özel TV programlarında Davutoğlu 15 ulusal, 48 yerel programa
katılmıştır. TRT, canlı yayınlarında sadece partimizin 2 Ekim’deki seçim bildirgesini 18
dakika yayınlamıştır. TRT Haber Kanalı haber bültenlerinde dış seslendirme kullanarak Eş
Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın sesini bile yansıtmamıştır. TRT yayınlarındaki
orana bakıldığında Davutoğlu’na 2490 dakika (yaklaşık 41 saat), HDP’ye 18 dakika canlı
yayın süresi ayrıldığı görülmektedir. Buna göre TRT, AKP’ye HDP’nin 138 katı oranında
süre ayırmıştır.
Liderlerin 1-31 Ekim Arası 12 Ulusal/Yerel Televizyon
Kanalındaki Canlı Yayın Süresi
Ahmet
Kemal
Devlet Selahattin
Davutoğ
Kılıçdaroğlu Bahçeli Demirtaş
lu

Süre
Miting/Toplantı
Konuşmaları (dk)

14921

2118

1247

251

Özel yayınröportaj (dk)

3704

543

497

107

Toplam Dakika

18625

2661

1744

358

Toplam Saat

310

44

29

6

Sadece TRT Canlı Yayınlarının Liderlere Dağılımı
Ahmet
Kemal
Devlet
Davutoğlu Kılıçdaroğlu Bahçeli

Selahattin
Demirtaş

2490 dk

381 dk

70 dk

18 dk

41,5 saat

6 saat

2 saat

18 dk

Gerçekleştirilen Özel Yayın - Röportaj Dağılımı
Ahmet
Kemal
Davutoğlu Kılıçdaroğlu
15 ulusal
48 yerel
TV
programı

6 ulusal
TV’de özel
yayın

Devlet
Bahçeli

Selahattin
Demirtaş

5 ulusal
1 ulusal
TV’de
TV’de
özel yayın özel yayın

TRT Haber Kanalının Özel Yayın Konuklarının Partilere Dağılımı
Anayasa ve yasaya göre tarafsız bir kamu yayıncısı olması gereken TRT kanalları
önceki seçim dönemlerinde olduğu gibi 1 Kasım genel seçimleri sürecinde de taraflı, tek yanlı
yayınlarını ilke ve hukuk gözetmeksizin sürdürmüştür. Tüm vatandaşların vergisiyle finanse
edilen TRT iktidar partisi AKP’nin yayın kuruluşu gibi hareket etmiştir. TRT’nin seçim
dönemi yayınlarıyla ilgili olarak zaten Yüksek Seçim Kurulu’nun birçok yaptırım kararı
mevcut olup bu da tek yanlı, taraflı yayınları teyit etmektedir.
TRT Haber Kanalı, seçim dönemi kapsamında olmasına rağmen AKP’nin 12 Eylül
2015 tarihinde gerçekleştirdiği kongresini 9 saat kesintisiz canlı olarak yayınlamış, iktidar
partisinin yayın kuruluşu gibi hareket etmiştir. Bir kamu kurumu olan ve tüm yurttaşların
vergisiyle finanse edilen TRT’nin 9 saat AKP kongresine canlı yayın süresi ayırması anayasa
ve yasaların açıkça ihlalidir.
HDP’nin 2 Ekim 2015 tarihinde açıkladığı seçim bildirgesiyle ilgili 18 dakikalık canlı
yayın dışında TRT, HDP Eş Genel Başkanlarının seçim sürecindeki konuşmalarını canlı
yayınlamamıştır.
TRT Haber kanalında yayınlanan söz programlarına katılan stratejist, uzman, gazeteci,
STK temsilcisi adı altındaki konukların yorumlarında partimizi, muhalif kesimleri hedef
gösteren, dışlayan, toplum önünde suçluymuş gibi yansıtan, kamuoyunda HDP karşıtı bir algı
oluşturmayı hedefleyen ifade ve sözler kullanılmıştır. Partimizin 1 Kasım 2015 genel
seçimleriyle ilgili bildirgesini açıkladığı 2 Ekim 2015 tarihinde canlı yayın konuğu olarak
alınan bir yazar, HDP’ye yönelik çok ağır itham ve ifadelerde bulunmuştur. Bu program
Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından ihlal olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 12 Ekim 2015
tarihinde yayınlanan bir söz programının katılımcısı HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’a
“vatan haini” ve “terörist” gibi çok ağır suçlama ve hakaretlerde bulunurken, kamu
yayıncısı olması gereken TRT’nin moderatörü müdahalede bulunmayarak yayıncılık ilkelerini
ve yasayı ihlal etmiştir.

TRT Haber Kanalının 1-31 Ekim tarihleri arasında seçim yayınları kapsamında özel
yayın konuğu olarak aldığı siyasilerin partilere dağılımı ve süreleri şöyledir:
AKP : 42 konuk/aday (Toplam konuşma süresi 1692 dk/28 saat)
CHP

:0

HDP : 0
MHP : 0
TRT Haber Kanalı seçim sürecinde liderlerden sadece AKP Genel Başkanı, Başbakan
Ahmet Davutoğlu’n (2 kez) konuk etmiştir. Diğer liderler ise çağrılmamıştır.
1 Kasım 2015 günü gerçekleştirilen seçimler öncesinde hükümete muhalif yayınlarıyla
bilinen bazı basın yayın organlarına el konulmuş, atanan kayyumlar radyo ve televizyonların
yayın çizgisine alenen müdahale etmiş, yayın çizgisine müdahale edilmesine karşı çıkan
televizyon ve gazete çalışanları kovulmuştur. Bunun, basın özgürlüğüne, yurttaşların haber
alma özgürlüğüne açıkça müdahale anlamına geldiğine kuşku bulunmamaktadır.
Yine bu süre içerisinde çok sayıda muhalif gazeteci ve muhabir gözaltına alınmış,
haklarında ceza soruşturması başlatılmış ve ceza davaları açılmıştır. Bu yolla da basın ve
yurttaşların haber alma özgürlüğüne doğrudan müdahale edilmiştir.
Yine TSK'nin Kuzey Irak'a yönelik operasyonunun ardından ANF, ANHA, DİHA,
Özgür Gündem'in de aralarından bulunduğu yüzlerce haber ajansı ve haber sitesine erişim
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 25 Temmuz 2015 günlü kararıyla engellenmiştir.
Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren TTNet’in dijital yayın platformu TİVİBU,
Bugün TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV’nin, platform üzerinden yayınlarına 27 Eylül
2015 tarihinde son vermiştir.
Tivibu adlı yayın platformundan sonra Digitürk adlı yayın platformu da 8 Ekim 2015
tarihinde, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Kanaltürk,
Yumurcak TV ve Irmak TV kanallarını platformlarından çıkarıldığını açıklamıştır. Digitürk;
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma
Bürosu” tarafından yapılan bir soruşturma ile ilgili olarak Şirketlerine resmi bir yazı tebliğ
edildiğini, söz konusu yazının içeriği gereği yasal zorunluluktan dolayı Kanaltürk, Samanyolu
TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV
kanallarının platformlarından” çıkarıldığını açıklamıştır.
Bundan sonra 12 Ekim 2015 tarihinde, Samanyolu TV, Bugün TV, Kanal Türk ve
Yumurcak TV'nin de bulunduğu bazı kanallar, Tivibu, Digiturk ve Turkcell TV'den sonra
Turksat'ın bünyesinde bulunan Kablo TV ve Teledünya platformlarından da çıkarılmıştır.
Bunun, basın özgürlüğüne, yurttaşların haber alma özgürlüğüne açıkça müdahale
anlamına geldiğine kuşku bulunmamaktadır.

2. Cumhurbaşkanının Tarafsızlık İlkesine Aykırı Davranışları ile Dürüstlük
İlkesinin İhlali,
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, 16-Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında
gerçekleştirdiği 27 değişik toplantı ve 3 canlı özel televizyon programında yaptığı
konuşmalar, TRT ve özel televizyonlardan oluşan 12 ulusal kanalda, toplam 9 bin 109
dakika (152 saat) canlı olarak yayınlanmıştır. Bu sürenin sadece 1890 dakikasını (31,5 saat)
TRT Kanallarındaki canlı yayın oluşturmaktadır.
C. Başkanı Erdoğan'ın Canlı
yayın Dağılımı
Toplantı
Konuşmaları

8386 dk

Katıldığı 2 TV
Yayını (7 kanalda

723 dk

ortak yayınlandı)
Toplam Süre

8274 dk

Toplam Saat

152 Saat

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, seçim sürecinde çeşitli başlıklar altında yapmış
olduğu toplantılarda bir partinin lehine, diğer partilerin aleyhine olacak şekilde taraflı
konuşmalar yapmış ve bu konuşmalar televizyon kanallarında canlı yayınlanmıştır. Sayın
Erdoğan konuşmalarında “tek parti iktidarı”, “13 yıllık istikrar”, “2023 hedefleri” gibi
vurgularla AKP’yi, AKP’nin politikalarını işaret ederek, seçmen eğilimlerini bu istikamete
yönlendirme çalışması yürütmüştür. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan neredeyse katıldığı her
toplantıda partimizin aleyhine açıklamalarda bulunmuş, partimizi hedef göstermiş, bir
biçimde partimize yönelik şiddet eylemleri ve saldırılar için zemin hazırlamıştır.
Anayasaya göre tarafsız olması, siyasi partilere eşit mesafede durması gereken Sayın
Cumhurbaşkanının taraflı tutumu seçim sonuçları üzerinde etkili olmuştur.

3. Partimize Yönelik Saldırılar ve Şiddet Eylemleri
23 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan başta olmak
üzere seçim hükümetinin üyeleri yaptığı açıklamalarla partimizi açıkça hedef göstermiştir.
Bundan cesaret alan saldırganlar onlarca il ve ilçede partimize yönelik şiddet eylemleri
gerçekleştirmiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, seçim hükümetinin üyeleri ile Sayın
Cumhurbaşkanının yaptığı bu açıklamalardan cesaret alan bazı güvenlik görevlileri de bu
saldırıları engellemek yerine, saldırganların yanında tutum almıştır. Örneğin, güvenlik
birimlerine gerekli bildirimlerde bulunduğumuz halde genel merkezimiz korunmamış,
güvenlik görevlilerinin gözleri önünde genel merkezimiz, içinde çalışanlarımızın bulunduğu
bir anda, yakılmıştır. Bu saldırıda bilgi işlem merkezimiz kullanılamaz hale getirilmiştir. Yine
bazı yerlerde güvenlik görevlileri saldırganlara eşlik etmiş, parti binalarımızın tabelalarını
indirmiş, yerine bayrak asmıştır.
7 Haziran seçimlerinin ardından 2950 üye veya yöneticimiz partimize yönelik
operasyonlarda gözaltına alınırken, bunlardan 630 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce
tutuklanmıştır. 7 Ekim 2015 tarihinde Mersin milletvekili adayımız İkram Vuran, 8 Ekim
2015 tarihinde Elazığ milletvekili adayımız İbrahim Bingöl, 21 Ekim 2015 tarihinde Van
milletvekili adayımız Yeliz Zozan Yıldırım gözaltına alınmıştır. 15 Ekim 2015 tarihinde ise
Rize milletvekili adayımız Turgay Köse cumhurbaşkanına hakaret savıyla tutuklanmıştır.
Bu saldırı, gözaltı ve tutuklamalarla partimiz seçim çalışması yürütemez, propaganda
ve miting yapamaz hale getirilmek istenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan başta
olmak üzere seçim hükümetinin üyelerinin bu açıdan hedeflerine ulaştığı, ancak seçimlerin
meşruluğuna gölge düşürdüğüne kuşku yoktur.
Partimize yönelik saldırılar aşağıda ayrıntılı olarak yüksek kurulun takdirine
sunulmuştur:
1- 23.07.2015/ADANA

:

Adana

ili

Dumlupınar

Mahallesi’nde

HDP

Mahalle

Temsilciliğine ses bombası atılıp, silahlarla ateş açıldı.
2- 24.07.2015/ANTALYA

: Antalya/Kemer HDP İlçe binasına saldırı düzenlendi;

şüpheliler, balkonda bulunan parti flamaları ve tabelayı tahrip ettiler.
3-10.08.2015/İSTANBUL

: İstanbul / Sultanbeyli HDP İlçe binasına yönelik saldırıda; bina

önünde tekbir getirerek, 'dişe diş kana kan intikam intikam' sloganı atan grup, daha sonra
binayı taşlamak suretiyle binaya maddi zarar verdi.
4-16.08.2015-22.08.2015/ANTALYA

: Antalya/Alanya HDP İlçe Binası çeşitli kereler

ırkçı grupların saldırılarına maruz kalmış olup gerçekleşen saldırılarda kolluk güçleri ile ırkçı

gruplar arasında yapılan istişareler sonucunda kolluk güçleri HDP tabelasını indirerek Türk
bayrağı asmış ve indirilen HDP tabelaları polislerce ırkçı gruplara verildi.
5- 17.08.2015- 24.08.2015 İSTANBUL

: İstanbul/Kadıköy HDP İlçe binasına düzenlenen

saldırılarda, bina kapsının önünde yer alan paspas yakılarak bina kapısına ve karşısına ırkçı
söylemler içeren pankartlar asılarak saldırganlar HDP yönetici ve çalışanlarını tehdit
etmişlerdir.
6- 21.08.2015/BURDUR

: Burdur HDP İl Başkanlığı’na yönelik saldırıda binanın cam ve

tabelaları kaldırılmış ve saldırganlarca binaya Türk Bayrağı asılmıştır.
7-22.08.2015/OSMANİYE : Osmaniye HDP İl Binasına yönelik gerçekleşen taşlı-sopalı
saldırı neticesinde binanın çatısına Türk Bayrağı asıldı. Saldırı neticesinde binada maddi zarar
oluştu.
8- 23.08.2015/KIRŞEHİR : Kırşehir HDP İl ve HDP Merkez İlçe Binaları, cenaze töreni
sonrası yürüyüşe geçen ırkçı grupların taşlı-sopalı saldırılarına maruz kalmış olup saldırı
neticesinde binada maddi zarar oluştu.
9-23.08.2015/KOCAELİ

: Kocaeli HDP İl Başkanlığı’na yönelik gerçekleşen saldırıda;

saldırgan grup taş, sopa ve pet şişe fırlatmış, yan binadan parti il binasına ulaşarak camları
kırmış, parti hakkında ağır hakaret ve küfür ifade eden sloganlar atmış, ardından getirilen
itfaiye vinçleri ile polis denetiminde parti bayrakları itfaiyenin resmi görevlileri tarafından
hukuksuz biçimde indirilmiştir.
10-06.09.2015/ARTVİN

: Artvin/Hopa HDP ilçe binasına Trabzon’dan yönlendirilen

oldukça kalabalık bir grup binaya saldırıda bulundu.
11- 07.09.2015/SAKARYA : Sakarya HDP il binasına saldırı gerçekleşmiş, partide kimsenin
bulunmadığı gece saatlerinde binaya gizlice girilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.
12- 07.09.2015/BALIKESİR

: Balıkesir HDP İl binasına il yöneticileri ve 25. Dönem

Milletvekili adayının binada olduğu öğle saatlerinde ırkçı gruplar tarafından gerçekleşen
saldırıda; kapıyı kırarak giren kalabalık tehdit ve hakaretlerle binada yer alan eşyaları kırmış
ve partilileri darp etmiştir.
13- 07.09.2015/SAKARYA: Sakarya HDP il binası önünde toplanan kalabalık ırkçı gruplarca
gerçekleşen saldırıda HDP tabelası sökülerek Türk Bayrağı asılmıştır.
14- 07.09.2015/KAHRAMANMARAŞ

: Elbistan ilçe binasına akşam 20:00 sıralarında

yaklaşık 200 kişilik ırkçı grup saldırmış ve tabelanın üzerine Türk bayrağı asmıştır. Ayrıca
ilçede Kürt vatandaşların yaşadığı yerlerde korna çalarak gezen araç konvoyları ırkçı
tehditlerde bulunmuşlardır.
15- 07.09.2015/ESKİŞEHİR

: Eskişehir HDP il binasına yönelik saldırıda; kalabalık

ırkçı grup partiye ait binanın çelik kapısını parçalayıp, açtıkları delikten içeri girerek içerdeki
bütün eşyaları parçalayıp yere atmışlardır. Binada ciddi anlamda maddi hasar meydana

gelmesinin yanı sıra ırkçı grup binadan ayrılırken tüpü de açık bırakıp gitmiş, ancak şans eseri
tüp boş olduğu için büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştür.
16- 07.09.2015/ISPARTA

: Yerel basın ve sosyal medyadan örgütlenen ırkçı grup HDP İl

binasına yürüyüşe geçti, polis gözetiminde partiye saldırı gerçekleştirildi. Isparta Belediyesine
ait vinç getirilerek parti tabelası indirildi. Çatıdan ve çelik kapıyı kırarak parti binasına
girenler partiye ait tüm eşyaları 4. kattan aşağı atarak ateşe verdi. Çıkan yangın güçlükle
söndürüldü ancak ırkçı grup şehirde yürüyüş ve eylemlerini sürdürdü.
: İstanbul/Üsküdar HDP ilçe binasına yönelik saldırıda

17- 07.09.2015/İSTANBUL

parti tabelası kırılarak yerine Türk bayrağı asılmış ve partiye ait güvenlik kamerası kırılmıştır.
18- 07.09.2015/MERSİN

: Mersin/Eremli HDP ilçe binasına yönelik saldırıda ilçe binası

tamamen yakılmıştır. Yine aynı mahallede yaşayan Kürt yurttaşların evlerine, işyerlerine ve
araçlarına da saldırı gerçekleşmiş; 1 araç tamamen yakılırken, diğer araç, ev ve işyerlerinde
de tahribatlar meydana gelmiştir.
19- 07.09.2015/ORDU

: Ordu/Fatsa’da HDP bileşenlerinden Yeşiller ve Sol Gelecek

binasına taşlı-sopalı saldırı gerçekleşmiştir.
20- 07.09.2015/MANİSA

: Manisa HDP İl binasına saldırı gerçekleşmiştir.

21- 07.09.2015/BOLU

: Bolu HDP il binasına gelen ırkçı grup, binanın giriş kapısına

Türk bayrağı asmıştır.
22- 07.09.2015/AKSARAY : Irkçı gruplar sosyal medyada örgütlenerek Aksaray HDP ilçe
binasını hedef göstermiş ve saldırı çağrısında bulunmuşlardır.
23- 07.09.2015/KOCAELİ : Irkçı gruplar örgütlenerek HDP il binasına saldırı girişiminde
bulundular.
24- 07.09.2015/ANTALYA : Antalya/Manavgat HDP il binası; ırkçı grupların saldırısına
uğramış, ikinci katta bulunan binaya vinç veya benzeri bir araçla giren saldırganlar binaya
maddi zarar vermişlerdir.
25- 07.09.2015/ANTALYA : HDP il binasına yönelik Irkçı grupların saldırısı sonucunda
Parti binasında 5 kişi mahsur kalmış olup, kolluk desteği ile bina ve çalışanlara saldırılmış,
biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralıların hastaneye kaldırılmasını müteakip
hastane önünde yoğunlaşan ırkçı grup hastaneye saldırmak üzere hastane önünde toplanmış,
uzun saatler sonra dağılmıştır.
26- 07.09.2015/ÇORUM

: Gece saatlerinde 30 kişilik bir grup HDP il binasına girmek

istemiş, tabelayı indirmeye çalışmışlar ancak bir süre sonra dağılmışlardır. Ancak ertesi gün
Memur-Sen ve Diyanet-Sen tarafından düzenlenen yürüyüşten ayrılan 300 kişilik ırkçı grup
Parti binasına saldırmış, hakaret ve tehditler ile hamasi söylemeler ve küfür içeren pankartları
bina önüne bırakmışlardır.

27- 07.09.2015/NİĞDE

: Niğde CHP-MHP il ilçe başkanlıklarından gönderilen

“şehitlere saygı yürüyüşü”, “bayrağını alda gel” çağrılarıyla saat 17 de Niğde Cumhuriyet
meydanında toplanan kalabalıkların bir kısmı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra
Niğde Şehitlik mevkiinde ana caddeyi trafiğe kapatarak milliyetçi sloganlar eşliğinde
yürüyüşe geçip şehitlik önünde –kana kan intikam- başlıklı basın açıklaması yaparak HDP İl
binası ve HDP üyelerini kalabalıklara hedef göstererek taşlı saldırı başlatmıştır. Kolluğun geç
ve yetersiz müdahalesinden kaynaklı ikinci katta olan binamıza parçalanan pencere ve
kapılarından içeri girilmek suretiyle içindeki mobilyalar tv, bilgisayar, güvenlik kameraları
tahrip edilmiş, bilgisayar monitörü ve kasası dışarı fırlatılmış, il ilçe levhaları sökülerek
bayrak asılmıştır. Gerçekleşecek olan kundaklama eylemi başında ise itfaiye ve kolluk
müdahale etmiş ancak saldırganlar hakkında yasal işlem yapılmamıştır.
28- 07.09.2015/KİLİS

: Gece saatlerinde ırkçı bir grup HDP Kilis il binasına saldırmış,

100-150 kişilik araç konvoyu ile şehirde gerginlik söz konusu olmuştur.
29-07.09.2015/İZMİR

: İzmir Buca HDP İlçe binasına gece geç saatlerde saldırıda

bulunulmuş, parti binasının camlarının tamamı kırılmıştır.
30- 07.09.2015/İZMİR

: İzmir/Bergama HDP ilçe binası gerçekleşen saldırı neticesinde

kullanılamaz hale getirilmiştir.
31- 07.09.2015/İZMİR

: İzmir/Dikili HDP ilçe binasına gece geç saatlerde saldırıda

bulunulmuş, parti binasının camlarının tamamı kırılmıştır.
32- 07.09.2015/İZMİR

: İzmir/Kemalpaşa HDP ilçe binasına gece geç saatlerde

saldırıda bulunulmuş, parti binasının camlarının tamamı kırılmıştır.
33- 07.09.2015/AFYON

: İlde yürüyüş gerçekleştiren ırkçı bir gurup partimiz aleyhine

saldırgan sloganlar atmış, ancak il binamız olmadığından bir saldırı gerçekleştirilememiştir.
34-07.09.2015/BİLECİK

: HDP il binasına ve Bozöyük İlçe binasına saldırı gerçekleşti.

35-07.09.2015/NEVŞEHİR : Nevşehir’in Avanos ilçesinde HDP mensubu bir kişi 30-35
kişilik ırkçı bir grubun saldırısına uğradı.
36- 07.09.2015/BURSA

: Bursa ilinde HDP’ya ait iki temsilciliğe de saldırı

gerçekleşmiştir.
37- 07.09.2015/ANKARA

: Bileşenlerimizden olan Ankara DBP Genel Merkez binası

önünde toplanan ırkçı grup saat 20.00 dan 02.00‘a kadar binayı taşlamak ve tehditlerde
bulunmak suretiyle saldırı gerçekleştirmiştir.
38- 07.09.2015/ANKARA

: HDP Genel Merkez’e yönelik saldırı girişimi söz konusu

olmuş Parti Genel Merkezi etrafında kalabalık araç konvoylarının ırkçı söylemlerinden
kaynaklı gerginlik söz konusu olmuştur.
39- 07.09.2015 YALOVA

: Merkezde yer alan HDP il binası önünde ırkçı grupların gösteri

ve saldırı girişimine maruz kalmıştır.

40- 07.09.2015/MUĞLA

: Muğla/ Fethiye'de parti çalışanı Vedat Oruç'a bir saldırı

gerçekleştirildi, Vedat Oruç hastaneye kaldırıldı, tedavi gördü.
41- 07.09. 2015/ANKARA : Ankara/Beypazarı’nda HDP ilçe binası bulunmamakta ancak,
Kürt vatandaşlara yönelik linç girişimi söz konusu olmuştur. Yaklaşık 10 kişinin ağır
yaralandığı olayların ardından saldırıya uğrayan aileler ilçeyi terk etmek durumunda kalmıştır.
42- 07.09.2015/ANKARA

: Ankara/Keçiören HDP ilçe binasına yönelik gerçekleşen

saldırıda maddi zarar meydana gelmiştir.
43- 07.09.2015/ANKARA

: Ankara/Sincan HDP ilçe binasına yönelik saldırı teşebbüsü

olmuştur.
44- 07.09.2015/ANKARA

:

Ankara/Etimesgut HDP ilçe binasına saldırı gerçekleşmiş,

saldırı esnasında bina boş olduğundan sadece maddi zarar söz konusu olmuştur.
45- 07.09.2015/İSTANBUL : İstanbul/Ümraniye HDP ilçe binasına saldırı olmuş ancak
saldırganlar binaya girememiştir. Buna rağmen yan binadan geçerek Türk Bayrağı asmışladır.
46-07.09.2015/İSTANBUL : İstanbul/Beykoz ilçe binasına saldırı gerçekleşmiştir.
47- 07.09.2015/İSTANBUL : İstanbul/Sarıyer ilçe binasına saldırı gerçekleşmiştir.
48- 07.09.2015/İSTANBUL : İstanbul/Bağcılar ilçe binasına saldırı gerçekleşmiştir.
49- 07.09.2015/İSTANBUL : İstanbul/Bağcılar ilçe binasına saldırı gerçekleşmiştir.
50- 07.09.2015/İSTANBUL : İstanbul/Büyükçekmece ilçe binasına saldırı gerçekleşmiştir.
51- 07.09.2015/İSTANBUL : İstanbul/Başakşehir ilçe binasına saldırı gerçekleşmiştir.
52- 07.09.2015/EDİRNE

: HDP Edirne İl Örgütü binası gece saat 03.00 sıralarında ırkçı

bir grubun saldırısına uğradı. Parti binası önünde bir araya gelen saldırganlar, binanın kapısını
kırarak içeri girdi ve içerideki tüm eşyaları tahrip etti.
: Çorlu’da bulunan HDP Tekirdağ İl binasına yönelik

53- 07.09.2015/TEKİRDAĞ

saldırıda binanın kapısı kırılarak girilmiş ve eşyalar talan edilmiştir.
: Tekirdağ/Kapaklı ilçe binası saldırıya uğramıştır.

54- 08.09.2015/TEKİRDAĞ
55-08.09. 2015/MUĞLA

: Muğla/Ortaca HDP ilçe binasına ırkçı gruplar tarafından saldırı

gerçekleşmiştir.
56-08.09.2015/SAMSUN

: Ülkü ocaklarının organize ettiği belirtilen ve aralarında 18

yaşından küçük çocukların da bulunduğu küçüklü büyüklü gruplar şehir merkezinde yürüyüş
yapmış, HDP mensuplarını hedef göstermiştir.
57- 08.09.2015/ESKİŞEHİR

: HDP İl Parti binasına yönelik ırkçı saldırılar

gerçekleşmekte olup bina önünde sürekli gerginlik olmuştur.
58- 08.09.2015/SAKARYA : Sakarya Karasu ilçe binasına saldırı gerçekleşmiştir.
59- 08.09.2015/ELAZIĞ

: İl genelinde partimize yönelik büyük bir gerginlik yaşanmıştır.

60- 08.09. 2015 KIRŞEHİR : Kırşehir ilinde büyük gerginlik yaşandı, ırkçı gruplar HDP il
binası ile HDP’lilere saldırı gerçekleşmiştir. İl Eş başkanına ait Gül Kitapevi başta olmak

üzere, Kürt yurttaşlara ait 5 tane işyeri yakılırken, 22 tane işyeri de talan edilmiştir. İl
Eşbaşkanına ait kitapevinde bulunan 2 kişi darp edilmiş olup her iki kişi de ağır yaralanmıştır.
61- 08.09.2015/ANKARA: HDP GENEL MERKEZ BİNASININ YAKILMASI OLAYI:
62- 08.09.2015/ANTALYA : Antalya HDP il binasına saldırı gerçekleşti.
63- 08.09.2015/ANTALYA: Alanya il binası gece geç saatlerde tamamen yakılırken ilçede
Kürt vatandaşlara ait dükkân ve işyerleri ateşe verildi.
64- 08.09.2015/ANTALYA : Kumluca HDP İlçe binası kundaklandı ve ateşe verildi.
65- 08.09.2015/ANTALYA : Manavgat ilçesinde HDP’lilere yönelik sistematik saldırılar
gerçekleşti.
66- 08.09.2015/ÇANAKKALE

: HDP il binasına gece saat 20.00 sularında başlayıp gece

yarısı 01.00’e kadar devam eden bir saldırı oldu. Kalabalık gruplar binayı önce taşlayıp
ardından Parti tabelasına bayrak astı. Ardından gerçekleşen ikinci saldırıda Partiye ait çeşitli
evrak ve belgeler dışarı çıkarılıp yakıldı. Yine binanın camları kırıldı, tabelası parçalandı,
bilgisayarlar, sandalyeler ve diğer eşyalar ile çok sayıda evrak yakıldı.
67- 08.09.2015/İSTANBUL: İstanbul/Maltepe HDP ilçe binasına yönelik saldırı neticesinde
bina tamamen tahrip edilmiştir.
68-08.09.2015/BURSA: Osmangazi HDP ilçe binasına yönelik saldırıda Partiye ait eşyalar
tahrip edilmiş ve yakılmıştır.
69- 08.09.2015/BURSA

: Gemlik ilçe binası taşlanmıştır.
: Edremit ilçesinde Altınoluk mahalle temsilciliğinde

70- 08.09.2015/BALIKESİR

HDP temsilcilik binasının ana giriş kapısı ile 3. Kattaki giriş kapıları kırılarak bina ateşe
verilmiştir. İlçede Kürt esnafa ait işyerlerinin camları indirilmiş maddi zarar verilmiştir.
71- 08.09.2015/BALIKESİR: Burhaniye HDP ilçe binasının önünde toplanan saldırgan grup
bina kapısını kırarak içeriye girip partiye ait tüm eşyaları yakmıştır.
72- 08.09.2015/DENİZLİ

: HDP il binasına yönelik saldırı girişimi sonrası saldırgan grup

binaya Türk Bayrağı astıktan sonra bina kapısına çarpı işareti koyarak Partilileri tehdit
etmiştir.
73- 08.09.2015/DENİZLİ

: HDP Merkezefendi ilçe binasına yönelik saldırıda binanın

camları taşlanmıştır.
74- 08.09.2015/DENİZLİ : HDP Sarayköy ilçe binasına gece saat 03.00 sularında atılan
Molotof neticesinde bina yanmıştır.
75- 08.09.2015/UŞAK

: Demokratik Öğrenci Derneklerine ait ve HDP il binası olarak

kullanılan bina gece saat 02.00 sularında kurşunlanmıştır.
76-08.09.2015/ORDU

:

Partimiz

bileşenlerinden

gerçekleşmiş ve milletvekili aday adayları tehdit edilmiştir.

EMEP’e

yönelik

bir

saldırı

77-08.09.2015/DÜZCE

: İlde HDP’ye ait bina olmamakla birlikte Kürt vatandaşlar linç

tehdidi ve saldırılar ile karşı karşıya kalmışlardır.
78- 08.09.2015/AMASYA

: HDP il binası yaklaşık 3000 kişilik kalabalık grubun saldırısına

uğramış; bina tahrip edilirken Partiye ait eşyalar yakılmıştır.
79-08.09.2015/OSMANİYE : Akşam saatlerinde taşlı saldırı gerçekleşmiş, saldırılar ertesi
gün de devam ederken partililer tehdit ve taciz edilmiştir.
80-08.09.2015/AKSARAY : Akşam saatlerinde sayıları binlerle ifade edilen kalabalık il
binasına saldırmış, tabelaları sökmüş ve geç saatlere kadar gösteri yapmışlardır.
81- 08.09.2015/YALOVA

: Saldırı tehdidi süreklilik arz ederken kolluk hiçbir önlem

almamış ve 1000-1500 kişilik bir kalabalık tarafından il binası saldırıya maruz kalmıştır.
82- 08.09.2015/ARDAHAN : Irkçı gruplar şehirde ve HDP binasının önünde gerginlik
yaratırken yine basın açıklamaları yaparak kentte gerginlik yaratmışlardır.
83- 08.09.2015/BURDUR

: HDP il binasına yönelik saldırı gerçekleşmiştir.

84- 08.09.2015/ARTVİN

: Artvin ili Hopa ilçesi parti binasına oldukça kalabalık bir güruh

saldırmıştır. Bu saldırı sonucunda cam-çerçeveler taşlarla indirilmiş, binaya giren kişiler
içerideki eşyalara zarar verip bayrak asmışlardır. Tahribat düzeyi oldukça yüksektir.
85- 08.09.2015/İZMİR

: İzmir/Tire HDP ilçe binasına yönelik 300 kişinin saldırısı

sonucu binada ciddi boyutlarda maddi hasar oluştu.
86- 08.09.2015/İSTANBUL : Esenyurt HDP İlçe binasına yönelik saldırıda önemli oranda
maddi hasar oluşmuştur.
87- 08.09.2015/ÇERKEZKÖY

: Çerkezköy HDP ilçe binası saldırıya uğramıştır.

88- 08.09.2015-09.09.2015/KARS: 8 Eylül günü HDP il binasında küçük bir yangın
çıkarılmış olup yangına müdahale edilmiştir. Ertesi gün ise Ülkü Ocakları tarafından
yapılacak eylemlerden ötürü gerçekleşmesi olası saldırı girişimleri milletvekillerinin
görüşmeleri sonucunda engellenmiştir.
89- 08.09.2015-09.09.2015/HATAY

: 8 Eylül günü ırkçı guruplar HDP binasına

yönelik saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Yine aynı gün Defne ve ertesi gün İskenderun İlçe
binaları ile Partililere yönelik saldırı girişimleri söz konusu olmuştur.
90- 09.09.2015/BARTIN

: Bartın HDP İl binasına taşlı saldırı gerçekleşti.

91- 09.09.2015/AYDIN

: Aydın/Nazilli İlçe binasına yönelik gerçekleşen saldırıda, HDP

flaması indirilip yakılmıştır.
92-09.09.2015/KİLİS

: Kilis/Elbeyli HDP ilçe binasına saldırı gerçekleşmiştir. İki gün

içinde hem Kilis il hem de Elbeyli ilçe parti binaları saldırıya uğramış, bina içindeki eşyalar
ve parti tabelaları zarar görmüştür.
93- 09.09.2015/BİLECİK
kentte tedirginlik yaratmıştır.

: Irkçı gruplar HDP ve HDP il eşbaşkanını hedef göstermiş,

94- 09.09.2015/SAKARYA : HDP’liler ile Kürt vatandaşlar sürekli tehdit altında olup ırkçı
gruplar HDP binasını kundaklama çağrısı ile örgütlenmiştir.
95- 09.09.2015/BAYBURT : Sosyal medyada isimleri teşhir edilen HDP’li ve Kürt
öğrenciler şehri terk etmek durumunda kalmışlar, Parti mensupları ise can güvenliklerinin
olmamasından ötürü sokağa çıkamamıştır.
96- 09.09.2015/MERSİN

: HDP il binasına yönelik taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Yine

HDP’li olduğu için Akdeniz Belediye binasına saldırı gerçekleşmiştir. Ayrıca HDP Mezitli
ilçe binası da tamamen yakılmıştır.
97- 09.09.2015/MANİSA

: Salihli HDP ilçe binası taşlı saldırıya uğramıştır. Akhisar

ilçesinde de tehditli tacizkar saldırılar söz konusu olmuştur.
98- 09.09.2015/KOCAELİ : Çayırova ve Derince HDP ilçe binalarına bir gurup saldırmış
ve binaların camlarını kırmıştır. Darıca ilçesinde de benzer gerginlik görülmüş, halk ilçe
binasını korumuştur. İl Merkez binasına da taciz saldırılarında bulunulmuştur.
99- 09.09.2015/BOLU: DOG-DER binasına kalabalık bir grup saldırmış, kapılar
tekmelenmiş, tehditkar sloganlar atılmış ve bir süre sonra dağılmıştır.
100- 09.09.2015/MUĞLA

: 8 Eylül günü Ortaca ilçesinde yaşanan gerginlik il merkezi ile

Fethiye ve Marmaris’e de yayılmıştır. Muğla HDP il binasının tabelası ırkçı gruplarca
indirilmiştir.
101- 09.09.2015/RİZE: HDP il eşbaşkanına ait işyeri yakılmak istenmiş, bazı aileler yoğun
tehditler altında bina dışına çıkamamıştır.
102- 09.09.2015/GAZİANTEP

:

Şahinbey

ve

Şehitkamil

ilçe

binaları

saldırı

girişimlerine maruz kalmıştır.
103-

09.09.2015 /SAMSUN: HDP’ye ait herhangi bir bina bulunmazken HDP’lilere

yönelik tehdit olmuştur.
104- 09.09.2015/İZMİR: İzmir/ Buca, Bergama, Dikili, Bornova, Tire, Menderes, Torbalı ve
Kemalpaşa olmak üzere 8 ilçe parti binasına saldırıda bulunulmuştur.
105- 09.09.2015/İSTANBUL

: Üsküdar HDP ilçe binası yoğun saldırılara maruz

kalmış, yangın girişimi son anda engellenmiştir.
106- 09.09.2015 /LÜLEBURGAZ : HDP Lüleburgaz ilce teşkilatına saldırı düzenlenmiştir.
107-09.09.2015/BURDUR : Saat 00:30 civarlarında Burdur il başkanlığı binasına saldırı
düzenlenmiş; kolluk güçleri nezaretinde parti tabelaları indirilmiş, camlar kırılmış ve partiye
ait güvenlik kameraları olay esnasında sökülerek götürülmüştür.
108- 09.09.2015/KAHRAMANMARAŞ
109- 10.09.2015/ERZİNCAN
girilmiş ve eşyalar tahrip edilmiştir.

: Pazarcık HDP binası saldırıya uğramıştır.

: HDP il binasına kimliği belirsiz kişilerce kapı kırılarak

110- 10.09.2015/GİRESUN: 10 Eylül günü AKP belediyesinin düzenlediği yürüyüşte HDP
il örgütünün kullanmakta olduğu ilçe binası saldırıya uğradı. Bina kullanılamaz durumda
tahrip edilmiştir.
111- 10.09.2015/KAHRAMANMARAŞ

: HDP İl binasının önünde sürekli küfürlü, tehditli

tacizkar eylemeler olmuştur.
112- 10.09.2015/ANKARA : Yenimahalle HDP ilçe binasına saldırı oldu, kilitli olan kapıyı
açarak içeriye girenler içeriyi tamamen dağıtmıştır.
113- 11.09.2015/RİZE

: HDP İl Eşbaşkanına yönelik saldırı ve linç girişimleri tehlike

boyutları artarak devam etmiştir. Sosyal medya üzerinden örgütlenen gruplar il başkanına
bıçak çekerek ölüm tehdidinde bulunmuştur.
114- 11.09.2015/BARTIN

: HDP il binasına yönelik gerçekleşen 3 üncü saldırıda bina

kullanılamayacak hale getirilmiştir.
115- 11.09.2015/ANTALYA: Antalya’da çıkan olaylar neticesinde Kamuran Çelik, Mehmet
Beştaş ve Aziz isimli kişiler yaralanmış; HDP Antalya il yöneticisine ait dört dükkân
yakılmıştır.
116- 11.09.2015/ANTALYA

: HDP Manavgat ilçe binası yakılmıştır.

117- 11.09.2015/ANTALYA

: HDP Alanya İlçe binası yakılmıştır.

118- 11.09.2015/ANTALYA

: Antalya/Konyaaltı’da HDP ilçe binası saldırıya

uğramıştır.
119- 14.09.2015/KARAYAZI

: HDP Karayazı ilçe binası kolluk görevlilerince abluka

altına alınmış olup Partililerin binaya girmesine izin verilmemiştir.
120- 02.10.2015/İZMİR

: İzmir/Buca ilçesinde HDP ilçe binasına silahlı saldırı

gerçekleşmiştir.
121- 07.10.2015/İZMİR

: İzmir/Menemen HDP ilçe binasına saldırı gerçekleşmiştir.

122- 10.10.2015/ANKARA : 10 Ekim sabahı saat 6-7 sularında taşlı sopalı kişiler genel
merkez binasına taşlarla sopalarla saldırmış, herhangi bir can kaybı yaşanmazken binanın bazı
kısımları hasar görmüştür. Genel merkez binasını korumakla görevli kolluk ise hiçbir
müdahalede bulunmamıştır.
123- 19.10.2015/AĞRI

: Ağrı Sulh Ceza Hâkimliği 19 Ekim 2015’te, HDP’nin seçim

beyannamesinde yer alan “özyönetim” ifadeleri nedeniyle beyannamenin yer aldığı
broşürlerine el konulmasına karar verdi ve HDP broşürleri hukuksuz bir biçimde toplatıldı.
124-19.10.2015/İSTANBUL

:

İstanbul’un

Maltepe

İlçesi’ne

bağlı

Başıbüyük

Mahallesi’nde ve Esenkent Mahallesi’nde 19 Ekim 2015 gecesi HDP’nin seçim irtibat
bürolarına kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırı düzenlemesi sonucu bürolarda maddi
hasarlar meydana geldi.
125- 20.10.2015/İSTANBUL

: Üsküdar’da HDP seçim standına saldırı gerçekleşmiştir.

126- 23.10.2015/MALATYA

: HDP İl binasına kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırı

düzenlemeleri sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
127- 02.11.2015/ÇORUM

: HDP İl Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu.

Partimize yönelik gerçekleşen bu saldırılarda yargı erkinin ve kolluk birimlerinin
saldırganları teşvik edici rol üstlendikleri hususu da gözlerden kaçmamalıdır. Zira HDP il ve
ilçe binalarına yönelik saldırılarda olaylar çoğu kez kolluk gözetiminde gerçekleşmiş, söz
konusu olayların hiçbirisinde saldırganlara ilişkin gözaltı yahut tutuklama söz konusu
olmamıştır. Hatta birçok olayda saldırıya uğrayan HDP mensupları kolluk görevlilerinin
hedefinde olurken, mağdurlardan olaylara ilişkin şikâyet başvurularını geri çekmeleri bizzat
kolluk görevlilerince istenmiştir. Yukarda saydığımız saldırılar neticesinde sadece HDP Genel
Merkez Binasını kundaklayan saldırganlardan bir tanesi tutuklanmış olup o da olaydan 47 gün
sonra görülen davanın ilk duruşmasında tahliye olmuştur. HDP Genel Merkezi’ne yönelik bu
saldırı öncesinde binayı korumakla mükellef kolluk görevlileri olayı hiçbir şekilde engellemez
iken olaylar esnasında ulaşılan Ankara Valisi ve Emniyet görevlileri de genel merkez
binasının yakılmasını önleyici bir tutum sergilememişler, açıkça binanın yakılmasına seyirci
kalmışlardır.
Belirttiğimiz örneklerde de görüldüğü üzere, HDP binaları ile mensup ve
sempatizanlarına yönelik gerçekleşen saldırılara ilişkin uygulanan cezasızlık politikası
neticesinde tüm bu saldırılar meşruiyet kazanmıştır. HDP’ye yönelik saldırılarda kolluk ve
mülki amirlikler gerekli ve yeterli tedbirleri almayarak saldırılara zemin hazırlar iken yargı
mekanizması da ikili hukuk uygulayarak suç teşkil eden bu olayları cezasızlıkla
neticelendirmekte ve saldırılara meşruiyet kazandırmaktadır. Cumhurbaşkanına hakaret
suçundan ötürü milletvekili adayımızı tutuklayan yargı erki kişileri hedef alarak
gerçekleştirilen kundaklama eylemlerini, linç girişimlerini cezasız bırakabilmektedir. Partimiz
maruz kaldığı tüm hukuksuzlukları yargı önünde taşımış, ancak her kezinde daha sorgulama
aşamasında savcılığın takipsizlik kararları ile neticelenmiştir. Nitekim Partimize yönelik
gerçekleşen yüzlerce saldırının temelinde uygulanan ikili hukuk sistemi söz konusudur.
4. Partimizin Yüksek Oy Aldığı Yerleşim Yerlerinde Seçmenlerin Korkutulup
Sindirilerek Oy Kullanmalarının Engellenmesi.
Aşağıda tablo olarak sunduğumuz veriler incelendiğinde de görüleceği gibi, 26 İlde
Seçime Katılım Oranı azalmıştır. Seçime katılım oranı azalan illerden Şırnak hariç tamamında
HDP’nin oy oranı da azalmıştır. Katılım oranı düşen 26 ilde HDP’nin 7 Haziran oy oranı %
45’tir. 1 Kasımda ise bu oran %30’a düşmüştür. 26 ilde bir önceki seçime göre sandığa

gidemeyen toplam seçmen sayısı 153.135’tir. Kırsal alanlarda ve ilçelerde sandığa gidemeyen
seçmen sayısı kent merkezlerine göre çok daha fazla olmuştur. Özellikle HDP oy oranının
%80 ve üzeri olduğu ilçelerde seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gidememiş ve seçme
hakkını kullanamamıştır.
Seçime Katılım Oranının % 1’in üzerinde olduğu 15 ilde HDP’nin 7 Haziran oy oranı
ortalaması % 69’dur. Bu oran 1 Kasım’da % 62’ye düşmüştür. Türkiye’de seçime katılım
oranının en fazla azaldığı illerde HDP’nin oy oranı da aynı şekilde azalmıştır. Aşağıda listede
sunulan ilk 15 ilde sandığa gidemeyen ve seçme hakkını kullanamayan HDP’li seçmen sayısı
200 binin üzerinde tespit edilmiştir.
HDP ağırlıklı örgütünün bulunmadığı seçim çevrelerinde sandık başında görevli de
bulunduramamıştır. Bu bölgelerde görev almak isteyen müşahitlerimiz de bir biçimde
korkutulup, sindirilmiştir. 7 Haziran seçiminde HDP 23.912 sandıktan hiç oy alamamışken bu
sayı 1 Kasım seçiminde 35.183’e çıkmıştır. 7 Haziran seçimlerinde % 13’ün üzerinde, 1
Kasım seçimlerinde ise % 11’e yakın oy alan bir partinin her 5 sandıktan birinde hiç oy
alamaması eşyanın doğasına aykırıdır. Bu durum, grevlilerimizin olmadığı bu sandıklarda
partimize verilen oyların bir biçimde başka partilere yazıldığını düşündürmektedir. Üzülerek
belirtmek isteriz ki, kuşkuların giderilmesi, bu amaçla her sandık çevresi/alanına kamera
yerleştirilmesi isteğimiz de YSK tarafından reddedilmiştir.
Seçim günü yaşanan başkaca hukuksuz durum ise seçmen kayıtlarının silinmiş
olmasıdır. Vatandaşlar, ikametgahlarını değiştirmemelerine, hatta 7 Haziran 2015 günü
gerçekleşen

seçimlerde

mevcut

ikametgahlarına

göre

belirlenen

yerlerde

oylarını

kullanabilmiş olmalarına rağmen seçim günü hiçbir sandığa kayıtlı olmadıklarını görmüş ve
bundan ötürü oy kullanamamışlardır. Bir çok seçmen, seçim öncesi YSK’ya ait sorgulama
sayfasından oy kullanacağı sandık bilgilerini kontrol etmiş olmasına rağmen seçim günü
hiçbir şekilde seçmen kayıtlarının olmadığı bilgisi ile karşı karşıya kalmıştır. Seçmen kayıtları
silinen seçmen sayısı yüzbinlerle ifade edilmekte olup bu konuda araştırmalarımız ise
halihazırda devam etmektedir.
Seçim günü yaşanan bir diğer usulsüzlük de boş tutanakların sandık kurulu başkanları
tarafından sabahın erken saatlerinde oy kullanma işleminin yeni başladığı sıralarda sandık
görevlilerine imzalatılmış olmasıdır. Oy kullanma işlemi bitmezden önce, henüz
doldurulmamış olan boş tutanakların sandık görevlilerine imzalattırılmış olması neticesinde
sandık kurulu başkanları tutanakları kendi inisiyatiflerine göre doldurabilme olanağı
kazanmışlar ve bu doğrultuda hareket etmişlerdir. Nitekim birçok sandıkta oylar, sandık
kurulu başkanının tutanakları doldurduğu biçimi ile sayılmış olup bu nedenle boş olarak
imzalattırılan tutanaklar gerçeği yansıtmamaktadır.

SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

İLLER
AĞRI
HAKKARİ
BATMAN
MUŞ
TUNCELİ
BİTLİS
VAN
ARDAHAN
KARS
ŞIRNAK
DİYARBAKIR
BİNGÖL
ARTVİN
SİİRT
IĞDIR
MARDİN
KASTAMONU
BARTIN
EDİRNE
KIRŞEHİR
ÇANAKKALE
UŞAK
KIRKLARELİ
SİNOP
BİLECİK
ZONGULDAK

Partimiz,

1 Kas Katılım 7 Haz Katılım KATILIM AZALMA% HDP 7 HAZ HDP 1 KAS HDP OY AZALMA %
75,23
82,64
-8,96
78,21
68,12
-12,89
88,35
93,20
-5,21
86,36
83,71
-3,07
85,79
90,21
-4,90
72,57
68,14
-6,10
84,32
88,55
-4,78
71,30
61,76
-13,39
80,60
84,41
-4,51
60,93
55,85
-8,34
80,84
84,52
-4,35
60,32
49,39
-18,12
80,99
84,38
-4,01
74,79
65,49
-12,43
81,05
84,10
-3,63
30,26
22,19
-26,68
78,50
81,17
-3,29
43,98
34,46
-21,64
90,01
92,04
-2,20
85,31
85,53
0,25
84,95
86,81
-2,14
79,04
72,80
-7,90
78,50
79,99
-1,86
40,95
29,42
-28,16
83,80
85,13
-1,55
2,71
2,05
-24,44
85,40
86,62
-1,41
65,73
58,23
-11,41
82,03
83,13
-1,32
56,71
52,63
-7,20
86,44
87,23
-0,91
73,25
68,34
-6,69
84,51
85,28
-0,90
0,66
0,38
-42,77
86,12
86,68
-0,64
1,23
0,83
-32,68
87,10
87,66
-0,63
2,63
2,05
-22,17
84,76
85,28
-0,62
6,08
4,66
-23,23
89,00
89,43
-0,48
2,67
2,07
-22,44
90,03
90,36
-0,36
2,35
1,75
-25,63
88,73
88,93
-0,23
2,30
1,80
-21,74
84,34
84,46
-0,14
1,23
0,82
-33,76
90,33
90,42
-0,10
3,29
2,43
-26,19
86,00
86,08
-0,09
1,16
0,78
-33,37

yukarıda

başlıkları

açıklanan

gerekçelerle

1

Kasım

2015

günü

gerçekleştirilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin “serbestlik” ve “eşitlik”
ilkelerine aykırı gerçekleştiğine, dolayısıyla meşru olmadığına, Cumhurbaşkanı ve Seçim
Hükümetinin büyük bir seçim yolsuzluğuna imza attığına inanmaktadır.
298 sayılı Yasanın 2 nci maddesine aykırı olarak gerçekleşen 26. Dönem Milletvekili
Genel Seçimlerinin, aynı Yasanın 130 uncu maddesi uyarınca yaptığımız bu olağanüstü
başvuru üzerine Yüksek Seçim Kurulunca iptaline karar verilmesini dileriz.

Halkların Demokratik Partisi

