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24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ HAK İHLALLERİ

1. Türkiye seçimlere OHAL koşullarında girmiştrr Eşit ve adil bir seçim çalışması
yürütülememiştrr Zor, baskı ve hile ile seçim sonuçları manipüle edilmiştrr Meclis
çoğunluğunun AKP-MHP ittakına geçmesi için devletn tüm imkanları seterber
edilmiş, HDP’nin baraj altnda bırakılması için yalan ve ifira kampanyası başlatlmıştrr
HDP’nin tüm bu haksız koşullara rağmen barajı geçmesi bir başarıdır, ancak seçimlerin
özgür, adil ve eşit koşullarda yapılamamış olması seçim sonuçlarının meşru olmadığını
göstermektedirr Önceki seçimlerde istta etmesi anayasal olarak düzenlenmiş olan
İçişleri ve Adalet Bakanlarının bu seçimlerde istta etmemelerinin olumsuz sonuçları
da seçimlere gölge düşürmüştürr
2r Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahatn Demirtaş, yapılan tüm itrazlara rağmen
seçim kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda kalmıştırr Dünya demokrasi
tarihine koca bir ayıp olarak geçen bu süreçte, gençler emekçiler, kadınlar birer
Demirtaş olarak kampanya yürütmüştürr Erdoğan başta olmak üzere hükümet
yetkilileri Demirtaş’a kampanyaları boyunca yalan ve ifiralar atmış, algı yaratmaya
çalışmıştırr Bir tek mitng bile yapamayan Demirtaş’ın aldığı oy oranı ortadadırr
Demirtaş’ın cezaevinde tutulması gayri meşrudurr Demirtaş derhal serbest
bırakılmalı, özgürlüğüne kavuşmalıdırr
3r AKP-MHP ittakının seçim kampanyası boyunca kamu kuruluşları dahi seterber
edilmiş, mevcut bütçenin dışında örtülü ödenek de kullanılmıştırr İşsizlik sigortası
tonundan yaklaşık 5 milyar TL AKP-MHP ittakının seçim çalışmalarında
kullanılmıştrr222 binden tazla kişiye (haneye) toplum yararına programlar (TYP) adı
altnda işsizlik tonundan ödeme yapılmıştrr
4r Başbakandan bakanlara, valilerden kaymakamlara kadar hükümetn ve devletn bütün
idari birimleri seterber edilmiş, hukuki ve ahlaki ilkeler çiğnenerek kaynak
kullanılmıştırr Yurtaşlar bizzat aşıyla, işiyle, rızkıyla tehdit edilerek baskı altına
alınmıştırr
5r Evleri yakılıp yıkılanlara verilecek TOKİ evleri bile tehdit ve şantaj aracına
dönüştürülmüştürr Bir çok yerde valiler, “AKP’ye oy vermezseniz hizmet gelmez”
diyebilmiştrr
6r Sandık birleştrme kararları ile yaklaşık 222 bin oyu etkileyecek sandık taşınmıştırr
Halk iradesine daha seçimler başlamadan darbe vurulmuşturr Kayyum atanan
belediyelerin kaynakları açılış ve mitnglere lojistk destek için seterber edilmiştrr
Kamusal bir hizmet olan toplu taşıma hizmet bile çoğu yerde AKP-MHP ittakının
emrine verilmiştrr
7r Sandık kurulu üyeliklerine başvurular için çok kısa bir süre tanınmış ve birçok yerde
başvuran kamu görevlileri herhangi bir yerde hiçbir gerekçe sunulmadan
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görevlendirme yapılmamıştrr Yapılan bazı görevlendirmeler gerekçe gösterilmeden
iptal edilmiştrr
8r Seçim günü birçok yerde müşahitlerin ulaşımı engellenmiş veya müşahitler
görevlerini tehdit, saldırı veya baskı altnda yapabilmiştrr Seçimden önceki hafa
birçok ilde müşahitlerimiz başta olmak üzere birçok ilde part çalışanlarımıza yönelik
gözaltlar ve bu yönde kriminalize etme girişimleri olmuşturr
9r Sadece muhaletete yönelik baskı, yaratılan korku iklimi, devlet imkanlarının adaletsiz
kullanımı değil; medya organları da hükümetn ve Erdoğan’ın bir saldırı aracına
dönüşmüştürr Bu araçlarla bir yandan muhaletet itbarsızlaştırılıp kriminalize
edilirken, diğer yandan halk yalan bombardımanına tabi tutulmuşturr Devletn
kurumu olarak taratsız olması beklenen TRT’de, yasadan kaynaklı zorunlu konuşmalar
hariç HDP’yehiç yer verilmemiştrr
12r Seçimleri izleyen ulusal ve uluslararası bağımsız gözlem heyetleri engel ve müdahale
ile karşılaşmışlardırr
11r Suruç’ta AKP’li vekil adayının, silahlı koruma ordusuyla yaptığı seçim çalışmasında
çıkan tartışmada 4 kişi yaşamını yitrmiştrr Hastaneye kaldırılan yaralı bir
yurtaşgüvenlik güçlerinin ve kameralarının önünde oksijen tüpü ile katasına
vurularak, diğer yaralı ise boğazı bıçak ile kesilerek katledilmiştrr Hükümet sözcüleri
ve Erdoğan olayı soruşturmak yerine saldırıya uğrayan aileyi “terörist” olmakla
suçlamıştrr Bu provokasyon partmizin sağduyulu yaklaşımıyla bertarat edilmiştrr
12r Sadece partmize değil, diğer muhalit partlere saldırı ve linç girişiminde
bulunulmuşturr Bu saldırılar tek tek kayıt altna alınmıştrr
13r Kriz masamıza 22 şehirden 122 ihlal ihbarı gelmiştrr Bu ihbarların 22 tanesi sadece
Şanlıurta’dan gelmiş ve çoğunluğu blok/açık oy kullanımı ve sandık görevlilerinin
tehdit edildiğine yönelik ihbarlardırr AKP Şanlıurta milletvekili adayı Halil İbrahim
Yıldız ve beraberindeki 222 kişilik silahlı grubun Suruç’ta okulları dolaşarak görevlileri
ve seçmenleri tehdit ederek blok oy kullandıkları yönünde ihbarlar yoğunluktadırr
14r Suruç’ta seçmenin silahla tehdit edilmesi sonrası çıkan olayda 3 HDP’li bıçakla haft
yaralanmıştrr Erzurum’un Karaçoban ilçesinde de aralarında kan davası olan ve
Karaçoban Kaval İMKB İlkokulu’nda oy kullanan iki aile arasında, silahlı çatşmada 4
kişi yaşamını yitrmiştrr
15r HDP’nin Ankara Keçiören ilçe binasına, Urta Viranşehir ilçe binasına, İstanbul Esenler,
Ümraniye, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçe binalarına ve Bolu il binasına içinde part
çalışanlarımız varken saldırılar gerçekleştrilmiştrr Birçok yerde seçim bürolarımıza,
araçlarımıza ve stantlarımıza yönelik saldırılar gerçekleşmiş ve saldırganlara yönelik
çoğu zaman herhangi bir işlem yapılmamıştrr
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58 GÜNLÜK SEÇİM SÜRECİ BİLANÇOSU
Toplatma/Yasaklama/
Engelleme/Saldırı/Tehdit
Sayısı
114

Gözaltna
alınan Kişi
Sayısı
394

Tutuklanan
Kişi Sayısı
18

Yaşamını
yitren kişi
sayısı

Yaralanan
Kişi Sayısı
8

54

Zorunlu yasadan kaynaklı konuşma süreleri dışında HDP ve Selahatn Demirtaş’ın ekrana yansıma
süresi toplam sadece 2 dakika 1 sn olmuştur

SEÇİM SÜRECİ BOYUNCA YAŞANAN HAK İHLALLERİ
28 Nisan 2018
1. Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli'nin seçim programı kapsamında, 28 Nisan
Cumartesi günü ziyaret etği Siirt polis ablukasına alındır
2. Temelli'nin bulunduğu konvoy kent girişinde zırhlı araçlarla durduruldur Konvoydaki
tüm araçlar arandı ve araçlara ceza kesildir Konvoy uzun süre bekletldir
3. Kenteki yerel gazetecilere, polisler taratından mitnge izin verilmiş olmasına rağmen
izin verilmedir Gazetecilere haber takip etmemeleri söylendir
4. Siirt'teki esnat ziyaret sırasında, bir genç gerekçesiz olarak gözaltına alındı
5. Siirt'te HDP'nin programlarını takip eden herkes polis kameralarınca kaydedildir
6. HDP Güngören ilçe binasında yapılan halk toplantısını polisler bastır Haber takibi
yapan Mezopotamya Ajansı'nın stajyer muhabirleri Melike Ceyhan ve Servet
Karaduman ile HDP İstanbul İl Eş başkanı Cengiz Çiçek'in de olduğu 39 kişi gözaltına
alındır
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7. HDP’ninNusaybin programında kitlenin arasında slogan atan bir genç gözaltına alındı,
evi basıldı ve avukatlara göz altında tutulacağı söylendir
29 Nisan 2018
8. Şırnak ve Silopi’de polis kameraları uzaktan ve yakından sürekli HDP konvoyunu takip
etr Konvoyu ve yolda zater işaret yapan insanları kayıt altına aldır
3 Mayıs 2018
9. Hakkari’de Valilik taratından 32 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan edildir
10. 28 Nisan 2218’de gözaltına alınan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek ve
beraberindeki 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildir
5 Mayıs 2018
11. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin pasaportuna el konuldu, yurt dışına çıkamadır
12. İstanbul genelinde yapılan ev baskınlarında HDP PM üyesi Asiye Kolçak ve HDP üye ve
yönetcileri Fatma Kaya, Canşah Çelik, Zeynep Çalıhan, Ayten Ay, Zübeyde Akdağ ve
Diyar Ozgan gözaltına alındır
6 Mayıs 2018
13. İstanbul Bağcılar’da yer alan İYİ Part standı saldırıya uğradır Saldıranların İYİ Part’nin
hemen karşısında yer alan MHP standından geldiği belirtldir Saldırıda İYİ Part İlçe
Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı dahil olmak üzere 4 kişi bıçaklandır
7 Mayıs 2018
14. Seçim çalışması için Bursa’da bulunan Elit Berç isimli çalışan DBP il binası çıkışında
gözaltına alındır
8 Mayıs 2018
15. AKP Şırnak İl Başkanıİbrahim Halil Erkan seçim çalışmalarını üst düzey askerler ve
Şırnak Valisi eşliğinde başlatır Vali Mehmet Aktaş ziyaret etği köylerde AKP adına
köylülere tapu sözü verdir Valinin köylülere, “HDP’ye oy verirseniz buraya huzur
gelmezr AKP’ye oy verirseniz sorunlarınız çözülür” dediği kaydedildir Aktaş’ın, Cizre
Ticaret ve Sanayi Odası (Cizre TSO) yönetcileri ile yaptığı buluşmada da, “Hedefmiz
yüzde 42r Hepimiz birlikte başarabiliriz” dediği belirtldir
11 Mayıs
16. 5 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltına alınan 6 HDP üye ve yönetcisinden 4’ü çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandır
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14 Mayıs
17. Kadıköy HDP standına elinde bıçakla gelen engelli kadın, "vatan hainleri" diyerek
stantaki kişileri rabia işaret yapmaları için tehdit etr
18. Selahatn Demirtaş serbest bırakılsın diye imza kampanyası başlatan HDP'nin Kadıköy
İskele'de kurulan standında halay çekmek polis taratından yasaklandır
19. Ağrı’nın Diyadin ilçesinde ve Mardin’in Derik ilçesinde, polisin HDP seçim bürolarına
part bayra ğı asılmasına izin vermediği bilgileri Genel Merkeze ulaştır Yine Ağrı’da
polisin seçim bürolarının açılmasında zorluk çıkardığı aktarıldır
20. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde yapılan ev baskınlarında Halkların Demokratk Partsi
(HDP) İlçe Eş başkanı Kazım Keleş ile Demokratk Bölgeler Partsi (DBP) ilçe Eş Başkanı
Remziye Sönmez’in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındır
15 Mayıs 2018
21. İstanbul’da Ezilenlerin Sosyalist Partsi (ESP) üyelerinin evlerine baskın düzenlendir
Gece yarısı düzenlenen baskında Bağcılar, Gazi ve 1 Mayıs mahallesinde bazı evler
talan edildir Ataşehir’e bağlı 1 Mayıs Mahallesi’nde Celal Yaman’ın gözaltına
alındığıöğrenildir Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin evlerinde bulunmadığı
belirtldi.
22. Nazilli’de Dallıca Jandarma Karakolu’nda görevli bir astsubayın, HDP’nin düzenlemek
istediği kahvaltı programı için anlaştığı sosyal tesis ve lokanta sahibini, “Senin için iyi
olmaz” diyerek tehdit etği öne sürüldür
23. HDP Çankaya İlçe Örgütü’nün Kuğulu Park’ta açtığı seçim standına yönelik bir kadın
polis taratından provokasyon girişimi yapıldır Kuğulu Park’ta açılan HDP standı
önündeki Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde duran siyah bir arabanın 4 kapısını açan kadın
polis ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını yüksek sesle açarak HDP’nin seçim şarkısını
bastırmak istedir Üzerinde ünitorması ve silahı olan kadın polis, HDP standına dönerek
‘bozkurt işaret’ yaptır
17 Mayıs 2018
24. Halkların Demokratk Partsi (HDP) Batman milletvekili aday adayıSidarZana Bilir'in
evine polislerce baskın düzenlendir Evinde yapılan aramanın ardından hakkında
gözaltıkararı bulunan Bilir, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldür
25. İzmir’de, HDP ve partnin Cumhurbaşkanı adayı Selahatn Demirtaş’ın cadde üzerine
asılan pankartlarına saldırıda bulunuldur Görüntülerde cadde üzerinde yürüdüğü
görülen mavi tşörtlü bir erkek şahısın önüne çıkan HDP ve Cumhurbaşkanı adayı
Selahatn Demirtaş’ın yer aldığıpankartları asıldıkları yerlerden sökerek parçaladığı
görüldür
26. HDP Çankaya İlçe Örgütü’nün Kuğulu Park’ta açtığı standın önüne gelen bir polis
aracından yüksek sesle ‘Ölürüm Türkiyem’şarkısı çalındır Aracın yanında duran polis
memuru standa dönerek bozkurt işaret yaptır
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18 Mayıs 2018
27. HDP Mamak Seçim Bürosu’na asılı bayraklar gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce
indirildir Kalabalık bir grup taratından gerçekleştrilen saldırıda uçlarına maket
bıçakları takılı demir çubuklar kullanıldır
28. Ankara Altındağ’da kurulan HDP standına saldıran 3 kişi standı dağıtmaya çalıştır
20 Mayıs 2018
29. Esenyurt’taHDP’nin açtığı standa AKP’li olduğu söylenen bir grup saldırdır Arbedenin
ardından 9 HDP’ligözaltına alındır 3 gün gözaltında tutulan HDP’lilere polis taratından
kaba dayak atıldı, kütürler edildi, vücutlarında morluklar oluştur
21 Mayıs 2018
30. İstanbul Bakırköy’de dört kişi HDP seçim standına saldırdı, HDP’liler saldırganlardan
şikayetçi oldur
21 Mayıs 2018
31. HDP’nin Ankara Konur Sokak’taki seçim standına sırtlarında Türk bayrakları olan 1215 kişilik bir grup sözlü saldırıda bulundur Grup standın karşısına geçerek tekbir
getrdi ve bozkurt işaret yaptır
32. Mamak Saime Kadın Seçim bürosu taşlandı, emniyete şikayetçi olundu, tutanak
tutuldur
22 Mayıs 2018
33. Diyarbakır Bağlar Hatboyu HDP seçim bürosunun açılışında 3 kişi gözaltına alındır 3
kişiden ikisi slogan atığı gerekçesiyle gözaltına alınırken, üçüncü kişi etkinliğin
davulcusuydur Davulcu hem gözaltına alındı hem de davulunun tokmağına el
konuldur
34. HDP Mamak ilçe binasını gündüz saatlerinde basan 3 kişilik bir grup, bir partliyi
yaraladır
24 Mayıs
35. Aksaray Valiliği taratından düzenlenen seçim güvenliği toplantısına katılan HDP
Aksaray İl Eşbaşkanı Muhitn Yılmaz, kendi partlerine dönük saldırılara ilişkin Aksaray
Valisine bilgi verirken, Aksaray Güvenlik Şube Müdür Yardımcısının sözlü saldırısına
uğradır Şube Müdür Yardımcısı, "Ben taratımr Siz Abdullah Öcalan ile aranıza mesate
koymadığınız sürece HDP tabelasını size astırmam" diye bağırdır
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36. Mardin Kızıltepe HDP Kadın Seçim Bürosu önündeki bayraklar polisin talimatıyla
"yolu kapatacak tarzda asılamaz" bahanesiyle söküldür
37. HDP Ankara Hüseyingazi seçim bürosuna asılan bayraklar, gece saatlerinde kimliği
belirsiz kişilerce indirildi, parçalandır HDP Ankara sosyal medya hesaplarına
Hüseyingazi seçim bürosuna yönelik, büroyu yakacaklarını söyleyen tehdit mesajları
gönderildir
25 Mayıs 2018
38. Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde, HDP’nin önümüzdeki
günlerde açılışını yapacağı seçim bürosu önüne astığı part bayraklar ı söküldür
Bayrakların, akşam saatlerinde büronun önünde devriye gezen jandarma ekipleri
taratından söküldüğü öğrenildir
26 Mayıs 2018
39. Ankara Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet
Partlilere saldırı düzenlendir Saldırıda 15 kişi darp edildir Darp edilenlerden 7'si
yaralandır Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yaralananlar arasında
yer aldır Saldırganların MHP’li bir grup olduğu, saldırganların başında MHP Genel
Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya olduğu iddia edildir
Bellerinde silahlar ellerinde sopalar olan grup Saadet Partlilerin teletonlarına, araç
anahtarlarına, ceketlerine ve bir de araca el koyup uzaklaştır Olayı teletonları ile kayıt
altına almaya çalışan gençlerin teletonlarını gasp edip birçoğunun teletonlarındaki
görüntüleri sildir SP Milletvekili Adayı Fethi Öztürk ise ağır yaralananlara arasında yer
alırken, polis Öztürk için çağrılan ambulansın hareket etmesine izin vermedi, “talimat
olmadan izin vermem” açıklamasını yaptır
40. İstanbul SancaktepeAkpınar Mahallesi HDP seçim büro açılışında
terörle mücadele polisleri Kürt sanatçının (BrindarKeko) üzerine yürüdü, “bu şarkı
içinde Kürdistan geçiyor, yasak okuyamazsın” dedir Kısa süreli gerginliğin ardında halk
polise tepki gösterdi, polis uzaklaştır Olay sonrasında sanatçıya yönelik psikolojik baskı
ve tacizlerde bulunuldur
41. HDP’ninİstanbul Esenler’deki seçim bürosu açılışında konuşmalar için kullanılacak
olan otobüsün büronun bulunduğu alana girişine izin verilmedir
27 Mayıs 2018
42. İzmir’de AKP ve MHP’li bir grup, CHP mitngi sırasında yurtaşlara saldırı
gerçekleştrdir
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28 Mayıs 2018
43. Hatay Antakya Doğanköy Mahallesinde 2r sıra adayımız Hülya Kavuk'un olduğu gruba
motorlu ve silahlı bir grup saldırdır Partlilerimiz bölgedeki bir cateye sığındır
Jandarmanın çağrılması ve Doğanköy’e gelmesi üzerine saldırgan grup ayrıldır
HDP’nin seçim araçları zarar gördür
44. Antalya’da kurulan HDP standında halay çekilmesi polis taratından engellendir Polis
HDP’lilere, “halay çekerseniz standı kaldırırız” dedir
45. Erzurum'da seçim çalışmaları yapan HDP'lilerin büro açmalarışarta bağlandır
HDP'nin milletvekili adayı Mehmet Kasım Fırat, "Emniyet bize, 'sağda durmayın, sola
geçmeyin, kimse balkonlara çıkmasın, mikroton kullanmayın' diyor" dedir
46. Halkların Demokratk Partsi’nin (HDP) Van'da stant kurmak istediği Dabbaoğlu
Parkı'nın yanında bulanan boş alan bu sabah polisler taratından kapatıldır Standın
kurulduğu alanın çevresini demir bariyerlerle kapatan polis, "Valilik emriyle oraya
Çevik Kuvvet ekipleri yerleşecek" diyerek standın açılmasına izin vermeyeceklerini
söyledir İki çevik kuvvet otobüsü, bir polis minibüsü ve bir TOMA ile alanı çevreleyen
polis, kurulması için hazırlık yapılan standı da toplatarak partlileri alandan çıkardır
47. Hatay Valiliği, seçim güvenliğiyle ilgili yapılan toplantıya HDP’yi çağırmadır

29 Mayıs 2018
48. Nazilli’de seçim çalışması yapan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da içinde
bulunduğu konvoyun öncü aracına saldırı oldur Araçtakiler darp edildir
49. Sezai Temelli’nin katıldığı Batıkent halk buluşması sona erdikten sonra sivil bir grup,
alanda kalan seçmenlere saldırdır Haft yaralananlar oldur Saldırgan tarat gözaltına
alındır
50. Van Valisi Murat Zorluoğlu, muhtarlar için düzenlediği ifar yemeğinde AKP lehine
seçim propagandası yaptır
30 Mayıs 2018
51. Sabaha karşı saat 24'te Karaağaç seçim bürosuna saldırıldır Çevredekilerin 155’i
aramasıyla saldırganlar olay yerinden kaçtır Büronun camları kırıldı, afşler parçalandı,
bayraklar indirildir
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52. HDP Ankara Keçiören Atapark seçim bürosu sabaha karşı kimliği belirlenemeyen
kişilerin saldırısına uğradır Camlar kırıldı, afşler parçalandır Duvarlara Ak Part yazıldı,
3 hilal çizildi, kütürler yazıldır
53. Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde HDP’nin seçim çalışmasını yürüten partlilerin
evlerine sabah saatlerinde polisler taratında baskın yapıldır Yapılan baskında
aralarında DBP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Hasret Akay, HDP Bağcılar Seçim Bürosu
sorumlusu Sinan Doğan, Saadetn Akay, Yasin Biyet, Arzu Karaman, Özlem Nuyan,
Hacer Yaşar, Hasan Al ve zihinsel engelli Tarık Günden ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi
gözaltına alındır Gözaltına alınan 13 kişi, evlerinde yapılan aramanın ardından İl
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldür
54. Ankara Konur Sokak’taki HDP standına 12-15 kişilik bir grup saldırdı, arbedenin
ardından grup sokaktan ayrıldır
55. HDP’nin Konur Sokak’taki standına saldıran grupla, saldırılarını sonlandırması için
konuşmaya giden HDP’lilere verilen cevap, “bize polis saldırın diyor” olmuşr
56. Aksaray HDP Seçim irtbat bürosuna sabah saatlerinde saldırı gerçekleştrilmiştrr
57. Kayseri’de HDP Seçim bürosuna gelip, binada CB adayı Selahatn Demirtaş’ın
totoğratı bulunduğu için büro içindekileri tehdit etmişler ve sosyal medya üzerinden
saat 13r32’a çağrı yaptlarr Durum emniyete bildirildir
30 Mayıs 2018
58. HDP'ninİstanbul Çeliktepe'deki seçim standına yapılan saldırı sonrası3 HDP'li gözaltına
alındır Daha sonra serbest bırakıldılarr
59. Mardin'in Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde birçok eve polisler taratından eş
zamanlı baskın düzenlendir Baskınlarda, Halkların Demokratk Partsi (HDP) İlçe
EşBaşkanı Hamide Coltu ve 24 Haziran baskın seçimleri için ilçedeki bazı sandıklarda
görevli olarak gösterilen Erkan Acar, Şeyhmus Keleş ile Murat Yıldırım gözaltına alındır
60. Antalya’daki seçim çalışmaları kapsamında Elmalı Abdal Musa Türbesini ziyaret eden
HDP milletvekili adaylarına sözlü saldırı gerçekleştr 7-8 kişilik bir grup adaylara fziki
olarak da saldırmaya çalıştır HDP’lilere yönelik hakaret, tehdit ve kütür içerikli
cümleler kullanıldır
1 Haziran 2018
61. Ankara HDP İl yönetcisi Zeyno Bayramoğlu’nun da aralarında olduğu 11 HDP’li sabah
saatlerinde evleri basılarak gözaltına alındır
62. Kilis’de HDP seçim aracına saldırı gerçekleştrdir Olayın öncesinde Güvenlik Şubenin
part yetkililerine, seçim arac ınızı il merkezinde dolaştırmayın köylere götürün, size
karşı yoğun bir tepki var bir saldırı olursa koruyamayız dediği öğrenildir
2 Haziran 2018
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63. Erzurum’un Karayazı ilçesinde DBP il eş başkanı Muhsin Kırmacı’nın da aralarında
bulunduğu 21 partli göz altına alındır
64. Iğdır’da, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşma yaptığı halk buluşmasından
sonra buluşmaya katılan, aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 15 kişi
slogan atıkları, totoğrat taşıdıkları gerekçeleriyle gözaltına alındır
65. Ankara Keçiören Esertepe'de polis ekiplerinin de gördüğü bir alanda HDP’nin seçim
aracına saldırı oldur Aracın tüm camları kırıldır Saldırıyı kayda alan Oktay İnce
gözaltına alındır
66. İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Dokuz Eylül Mahallesi semt pazarında AKP seçim
aracını yol ortasına park eden AKP’liler, aracın arkasında oluşan araç trafğine aldırış
etmeden çalışmalarını yürütmek istedir Pazar yerinde yol ortasına park edilen aracın
çekilmemesine yurtaşlar tepki gösterirken, bu sırada pazar yerinde stant açmaya
giden Halkların Demokratk Partsi (HDP) üyeleri de, stant yerinde yol ortasına park
eden aracın çekilmesini istedir Ancak pazar yerinde bulunan AKP’li bir kadın aracı
çekmek yerine HDP’lilere “Türkiye Cumhuriyet Cumhurba şkanının arabası bu” diye
karşılık verdir
67. Bursa’da, Emirsultan meydanındaki İYİ Part stand ına MHP’liler saldırdır Çıkan
kavgada 6 kişi yaralandır İYİ Part Bursa İl Başkanlığı, iki gündür süren gerginliğin
saldırıyla sonuçlandığını, polisin saldırganları havaya ateş açarak durdurduğunu
bildirdi, saldırıdan AKP’yi sorumlu gösterdir
3 Haziran 2018
68. Ardahan’ın Hoçvan Bölgesi'nde valinin köylülere, "AK Partye oy yoksa hizmet de yok"
dediği ileri sürüldür
69. Manisa adayı SırrıSakık’ı karşılayan konvoy, şehir merkezine girdiği sırada ırkçı gruplar
taratından saldırıya uğradır Saldırıda; 2 kişi haft yaralandır
70. Antalya'da bir grup, HDP standına taş ve sopalarla saldırdır Saldırıda anons aracı
tahrip olurken bir HDP'li de ayağından haft yaralandır
71. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin pazartesi günü Kars'ta
gerçekleştreceği mitngin duyurusunu yapan afş ve pankartlar söküldür
72. Urta Ceylanpınar Belediyesi’nin AKP’li belediye başkanı, partlerine oy vermedikleri
taktrde kadrolu işçilerini işten atmakla tehdit etr
73. Kırşehir’de seçim çalışmaları sırasında broşür dağıtan CHP Kırşehir Kadın Kolları
Başkanı Necla Yenidünya bir kişinin saldırısına uğradır
4 Haziran 2018
74. Keçiören Gazino pazaryerinde seçim çalışmasındaki HDP aracına ırkçı gruplar
taratından saldırı gerçekleştrildi ve aynı guruplar taratından linç girişimi çağrılarında
bulunuldur
75. HDP Hüseyingazi seçim bürosu gece saldırıya uğradır
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5 Haziran 2018
76. Bolu’da HDP İl Binasına HDP bayrakları asıldıktan sonra, polis eşliğinde ellerinde AKP
bayraklarıyla binaya yürüyenler, HDP bayraklarını indirdikten sonra yaktılarr Gece
saatlerinde gerçekleşen saldırıda binanın içinde Bolu HDP İl eş başkanı dahil otuza
yakın partli bulunuyordur
77. Gündüz saatlerinde Bolu’da tekrar saldırı oldur Sokakta saldırı yapan HDP milletvekili
adayları darp edildir
78. Duvara ketıl resmi çizdi diye İstanbul Gazi Mahallesi'nden gözaltına alınan Sadetn
Köse ve Birol Tutuş adlı iki genç çıkarıldıkları mahkeme taratından örgüt propagandası
yapmak iddiasıyla tutuklandılarr
79. Bursa Karacabey’deki HDP standına kalabalık bir grup saldırdır Saldırı çevik kuvvet
ekiplerinin araya girmesiyle önlendir
80. HDP’nin Ceylanpınar’daki halk buluşması öncesi ilçeye gelen tüm araçlar arandır
Seçim otobüsü zırhlı araçlarca takip edildir Etkinliğe katılan, HDP araçlarına selam
veren herkesi kameralarla kayıt altına aldılarr HDP Eş Genel Başkanı konuşma
yaparken çevik kuvvetler, uzun namlulu silahlar, tomalar yakında bekledilerr Polis
HDP’nin programını yapmasına izin vermedir Bunun üzerine valilikle ve
kaymakamlıkla görüşüldür Ancak valilik de kaymakamlık da böyle bir engelden
haberdar olmadıklarını, polisin inisiyatt aldığını söyledir Görüşmeler sonucunda
HDP’nin sadece 15 dakikalık bir program yapmasına izin verildir Programın sonunda
sloganlar bahane edilerek gözaltı yapıldır Kitle ve vekil adaylarıgözaltılara engel
olmaya çalışılınca vekil adayları tartaklandır Eşarbında yeşil sarı kırmızı işlemeler olan
bir kadının da aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındır Kitleye biber gazıyla
müdahale edildir
81. Keçiören Gazino pazaryerinde seçim çalışmasındaki HDP aracına saldırı gerçekleştr
Aynı grup taratından linç çağrılarında bulunuldur Saldırıyı görüntüleyen Seyir SOkak
muhabiri gözaltına alındır
82. Hüseyingazi HDP seçim bürosu gece taşlı saldırıya uğradır
83. Atapark ve Hüseyingazi’de HDP binalarına çirkin yazılamalar ve part bayraklar ının
yakılması rutne dönüştür
6 Haziran 2018
84. İhraç edilen KESK üyelerinin her hafa yaptığı eyleme polis saldırısı oldur Aralarında
HDP’nin kendisi de KESK’ten ihraç edilmiş olan milletvekili adayı Sema Uçar’ın da
bulunduğu 3 kişi gözaltına alındır
85. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, 24 Haziran
seçimlerinde parlamentoda muhaletetn üstünlük sağlaması durumunda yeni
seçimlerin gündeme gelebileceğini söyledir Uçum, "Eğer muhaletet parlamentoyu alır
ve Erdoğan yeniden seçilirse siyasetçiler vatandaşların ‘birbirlerini denetleme ve
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işbirliği yapmalarını' istediğini anlamalır Eğer başaramazlarsa parlamento ya da
cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilirr" diye konuştur
86. Van'ın Başkale ilçesinde asılan HDP famaları zırhlı bir aracın içerisinden çıkan özel
harekat polisleri taratından söküldür Kullandıkları zırhlı aracın üzerine çıkan polis, yol
boyunca asılan HDP famalarını tek tek indirerek çöpe atır
87. Cizre’deki sandıklarda görevlendirilen KESK'lilerİlçe Seçim Kurulu taratından aranarak
görevlerini iade etmeleri istendir
88. Bursa’da, 13 yaşındaki bir çocuk, evinin duvarına “HDP” ve “Selo” yazdığı gerekçesiyle
gözaltına alındır
7 Haziran
89. Bursa’da evinin duvarına “HDP” ve “Selo” yazdığı için gözaltına alınan 13 yaşındaki
ZrDr serbest bırakıldır Çocuk Şube’ye götürülen çocuğa “Dikkatli ol, bunlar senin okul
dosyanı etkiler” söylendiği belirtldir
90. HDP Bolu il binası 3 kişi taratından ateşe verilmek istendir Partye iki gün önce de
ülkücü bir grup saldırıda bulunmuştur
91. Antalya’da ev baskınlarında seçim çalışması yürüten 5 öğrenci gözaltına alındır
92. Halkların Demokratk Partsi (HDP) Ankara Gençlik Meclisi'nin Güvenpark'ta açtığı
seçim çadırına polis gün içerisinde "Kalabalık durmayın yoksa gözaltı yaparız" diye
uyarıda bulundur Buna karşı çıkan HDP’liler polisin ablukasına alındır HDP’liler polis
taratından darp edilirken HDP Ankara Milletvekili adayı Emine Kaya'ya yumruk atır
Kaya, "Bildiri dağıtığımız sırada polis önce beni it sonra da yumruk atı" itadelerini
kullandır
93. Ankara Eryaman Metromall AVM önünde HDP standına gelen özel güvenlik müdürü
olduğunu ve AVM’nin de sahibi olduğunu iddia eden bir kişi yanında 12-15 kişilik bir
grupla stand açılamayacağını söyledir HDP’liler alanın kaldırım olduğunu ve hiç
kimseye ait olmadığını belirterek çalışmaya devam etr Bunun üzerine polis olduğunu
beyan eden bir kadın hakaret ve tehditle standın kaldırılmasını söyledir HDP standı
daha uzak bir noktaya taşımak üzere araçlarına hareket etği sırada 122 kişilik bir
grup ses aracına ve diğer araçlara saldırdır Saldırıda üç HDP’li yaralandır
94. İstanbul Bağcılar’da sandık kurulları için okullardan ilçe seçim kuruluna gönderilen
listeden Eğitm Sen’li öğretmenlerin isimleri çizildir 113 birimde yüzlerce sandık
başkanının tamamı hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitm Bir-Sen’li öğretmenlerden
oluştur
8 Haziran 2018
95. Elazığ’da HDP mitngine katılan, aralarında Arıcak ve Kovancılar ilçe eş başkanlarının
da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındır
96. HDP Eş Genel Başkanının ziyaret sebebiyle Kulu İlçe binasına önüne gelen Temelli’yi
kalabalık bir grup beklerken, Temelli’nin burada halka yapacağı konuşma polislerce
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engellenmek istedir Polis, yurtaşların kalabalık olması sebebiyle ilçe binası önünde
bulunan yolun trafğe kapanmasına izin vermeyerek, yurtaşları kaldırıma çıkmaya
zorladır Yurtaşlar polise tepki gösterirken, kitleye renksiz biber gazı sıkıldır Temelli ve
çevresinde bulunan biber gazından etkilendir
97. Erzurum’da aralarında HDP’nin sandık görevlilerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına
alındır
98. Çankaya Çayyolu metro çıkışı, polis olduğunu söyleyen bir kişi HDP’lilerin elindeki
ilanları alarak parçaladı, fziki saldırıda bulundur
99. Ankara Plevne Örnek mahallesinde bulunan HDP seçim bürosunun bayraklarısöküldür
100.
İstanbul Kadıköy’de “Karneler sizin gelecek bizim” pankartıyla karne eylemi
yapan lise öğrencilerine polis saldırdı, yaşları 15 ila 22 arasında değişen 32 öğrenci
darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındır Lise öğrencilerinin karne eylemine
katılan engelli HDP Milletvekili Adayı Musa Piroğlu’da polis taratından darp edildir
101.
Van'ın Gürpınar ilçesinin kaymakamı ve kayyımı Osman Doğramacı, akşam ilçe
merkezinde vereceği ifar nedeniyle, HDP Gürpınar ilçe seçim bürosunda asılı bulunan
HDP’nin seçim pankartının indirilmesini istedir Pankartı kaldırmayacaklarını söyleyen
partlilerle polisler arasında uzun süren bir tartışma yaşandır HDP’liler pankartı
kaldırmayınca, kaymakam bu kez de belediye çalışanlarına talimat vererek seçim
pankartı üzerine Türk bayrağı asmalarını istedir Belediye personelleri getrdikleri Türk
bayrağıyla HDP'nin seçim afşinin üzerini kapatır
9 Haziran 2018
102.
HDP İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nde bulunan seçim bürosuna kimliği
belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapıldır Saldırıda seçim bürosunun camları kırılırken,
part bayrakları da asılı bulunduğu yerlerden söküldür
103.
Ankara Karapürçek’te Kürt inşaat işçilerine saldırı oldu, 2 işçi yaralandır
104.
Kayseri’de bir kamyon şotörü trafkte bilerek aracını HDP seçim aracına çarptır
105.
Araçta hasar meydana geldir Seçim aracına çarpan kamyon şotörü olay
yerinden kaçtıktan sonra yakalandı, hakkında şikayetçi olundur
106.
Bodrum Milas yolunda HDP seçim otobüsü polislerce keyf bir şekilde
durdurulup “trafk sıkışır” bahanesiyle bekletldir
107.
Ankara Sinan HDP seçim bürosunun gece saatlerinde camları kırıldır Duvarlara
ırkçı ve tehditkar yazılar yazıldır
11 Haziran 2018
108.
Buca’da HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahatn Demirtaş’ın seçim aracını
kullanan HDP’liler, seçim aracıyla birlikte 12 HDP’li gözaltına alındır
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109.
Doğubayazıt’a bağlı Ayrancı Köyü'nde yaşayan Reşat Fırat, AKP’ye oy
vermeyenlere hakaretlerde bulunan köy muhtarlarına tepki gösteren iki çocuğunun
darp edilerek, gözaltında alındığını belirtr
110.
Osmaniye'de HDP’nin anons aracı AKP ve MHP’li olan grubun saldırısına
uğradır Taşlanan araç, polis karakoluna çekildir
111.
AKP Gençlik Kollarından 122 kişi, CHP’nin KOnya’daki Seçim Koordinasyon
Merkezine saldırdır Bayrakları, posterleri indirdilerr Masalara, sandalyelere ve seçim
minibüslerine zarar verdilerr Üç CHP’li haft yaralandır
12 Haziran 2018
112.
İzmir’in Çiğli, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde toplam 15 HDP üyesi
gözaltına alındır Yine Mardin’de HDP üyesi 15 kişi gözaltına alındır
113.
Ankara’daki ev baskınlarında aralarında HDP’ninstand görevlilerinin de
bulunduğu 3 kişi gözaltına alındır
14 Haziran 2018
114.
HDP'nin seçim çalışmalarına katıldıkları gerekçesiyle dün sabah saatlerinde
gözaltına alınan üç HDP Gençlik Meclisi üyesinden sonra bu sabah SGDF üyeleri Gizem
Altunöz ve Mustata Bayraktar aynı gerekçeyle gözaltına alındır Sabah saatlerinde
evleri basılan Altunöz ve Bayraktar'ın HDP seçim çalışmalarına aktt katılımları ve
HDP'nin Güvenpark'taki standı gerekçesiyle gözaltına alındıkları düşünülüyorr Aynı
gerekçelerle dün gözaltına alınan üç genç akşam saatlerinde serbest bırakılmıştır
115.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde polis nezaretnde çalışma yürüten HDP'lilere
22- 25 kişilik bir grup demir sopalarla saldırıldır Irkçısloganlar atan grup, 7
HDP'liyiyaraladır Saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldur
116.
Gölcük Değirmendere’de HDP’liler taşistlerin saldırısına uğradır İl
eşbşkŞehabetn Işık’ın kalça kemiği ve il yönetcisi Emrah Durmuş’un burnu kırıldır
117.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirtaş'ın TRT konuşmasına izin verdiğini bir
televizyon programında “Arkadaşlara söyledim, bunlara mağduriyet imkanı vermeyin,
YSK ile de görüşün konuşmasını yapsınr” şeklindeki sözleriyle anlatır
118.
Suruç’ta esnat ve AKP’liler arasında çıkan olayda, AKP Utra mv adayının kardeşi
ile 1 baba ve 2 oğlu hayatını kaybet, 12 kişi de yaralandır İktdar medyası olayı “PKK
mensupları seçim çalışması yapan AKP’lilere saldırdı” başlıklarıyla olayı duyurdur Yerel
kaynaklara göre 1 gün öncesine dayanan olayda, AKP mv adayı Yıldız ve yaklaşık 32
kişilik ekibinin Çarşamba günü, çoğunluğu HDP’li olduğu bilinen çarşı esnatını
ziyaretnde istedikleri destek ve ilgiyi görmemiştr Hayatını kaybeden baba Esvet
Şenyaşar “Bizim HDP’li olduğumuzu biliyorsunuzr Size oy çıkmaz bana neden
geliyorsunuz?” deyince Yıldız ve beraberinde bulunanlarla arasında tartışma da
yaşanmıştır İddiaya göre Şenyaşar, tartışma sırasında tehdit edildir Yine iddialara göre
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14 Haziran Perşembe günü milletvekilinin kardeşi, adamlarıyla birlikte tartışma
yaşadığı Esvet Şenyaşar’ın işyerini silahla taradılarr Saldırıda Celal Şenyaşar ölürken
babası Esvet Şenyaşar da ayağından yaralandır Bir gün önceki tartışmada tehdit
edildiği için iş yerine uzun namlulu silah getrdiği belirtlen Esvet Şenyaşar’ın da
saldırganların aracına ateş açmasıyla AKP’li Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Yıldız ve
akrabası Mustata Yıldız ağır yaralandır Mehmet Yıldız götürüldüğü hastanede ölürken
ilk saldırı sırasında yaralanmış olan Esvet Şenyaşar da akrabaları Fadıl ve Ferit
Şenyaşar taratından tedavi edilmesi için aynı hastaneye götürüldür Hastanede
bulunan Yıldız ailesi ve adamlarıŞenyaşar ailesine saldırdır Silah ve bıçakların
kullanıldığı bu saldırıda Esvet ve Ferit Şenyaşar katalarına okijen tüpü ile vurularak ve
boğazları kesilerek öldürüldü, Fadıl Şenyaşar yaralandır Suruç CHP İlçe Başkanı Servet
Gören de, “Kesinlikle bu bir çatışma değil, AKP milletvekili adayı kendisine tepki
gösteren esnata silahlı saldırıda bulundu” açıklamasını yaptır
119.
Edirne'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 52 kişi,
HDP'nin seçim afşinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak afşi yırtır Grup,
şehrin 3 tarklı noktasında asılı olan HDP afşlerinin polis taratından kaldırılmasından
sonra dağıldır
15 Haziran 2018
120.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı ve İstanbul Kocamustatapaşa’da
gerçekleştrilen AKP mitngini protesto eden üniversiteliler gece yarısı baskını ile
gözaltına alındır Gece yarısı saat 21r22 sularında üniversitelilerin kapısına dayanan
polis3 üniversiteliyi gözaltına aldı.
121.
Suruç'ta AK Partli Milletvekili Adayıİbrahim Halil Yıldız'ın esnat ziyaret
sırasında yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili soruşturmada HDP
milletvekili adayıİsmail Kaplan'ın da arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındır Gözaltına
alınanlar arasında yerine kayyım atanan Suruç Belediyesi Eş Başkan vekili Nazlı Binici,
HDP İlçe Eş BaşkanıRojda Binici, Suruç Belediyesi Meclis Üyesi Fethi Yavuzel, Mehmet
Kaplan ve Mehmet Polat da bulunuyorr İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu
Ajansı'na (AA) verdiği demeçte HDP milletvekili adayıİsmail Kaplan hakkında "İdari ve
adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar varr Yaklaşık 3-4 gün önce
ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6'ncı sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan),
bizathi milletvekilimizi mecliste daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedet
göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadırr O adamın dağ kadrosuyla
ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler
vardır, o kadar açık ve net" demiştr
122.
Marmaris’te HDP binasının camları kırıldı, binaya asılı afşler parçalandır
123.
Eskişehir Hoşnudiye Mahallesinde HDP'nin reklam panolarının üstünün Türk
bayrağı ve kartonla kapatıldığı görüldür HDP’nin üstü örtülen reklamlarında, Eş Genel
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Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin totoğrafarı ile part logosunun altında
"Senle Değişir" sloganı yer alıyordur
124.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen temel atma töreninde AKP
milletvekili adayı Yusut Ziya Yılmaz konuşurken, mikrotonu Kaymakam Yunus Emre
Altıner tutur
125.
AKP Manisa Gençlik Kolları üyesi bir grup İYİ Part afşlerine saldırdır İYİ Part
Manisa Milletvekili Adayı Cenk Özatıcı, Twiter hesabından saldırı anına ilişkin videoyu
paylaştır
16 Haziran 2018
126.
16 Haziran’da HDP Gençlik Meclisi’nin yaptığı gençlik şöleninin ardından,
sabaha karşı HDP Gençlik Meclisi’nden 4 kişi gözaltına alındır
127.
Büyükada'da HDP standını dağıtıp, partnin bayrağını yakmaya çalışan kişilere
müdahale eden Sedat Şahin ve soyadı öğrenilemeyen Vedat isimli bir kişi saldırganlar
taratından bıçaklandır Bıçaklananlardan biri hemen yanda bulunan CHP stand
görevlisiydir Ada sakinlerinin aktarımına göre, saldırgan grup adada ikamet etmeyen
kişiler olduğu belirlendir
128.
HDP’ninİstanbul mitnginden sonra biri çocuk 17 kişi gözaltına alındır
18 Haziran 2018
129.
HDP’nin Antalya mitngini yayınlayacak canlı yayın aracı alana alınmadır 3 saat
bekletldikten sonra sahneye uzak bir noktaya kadar gelmesine izin verildir
130.
Hatay’da bir hafada iki kişi “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla sosyal
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandır
131.
Siirt Valisi ve Ethem Sancak(RTE’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı) helikopterle
Siirt’in Doğan köyüne gidip HDP’ye oy vermeyin demişr Doğan Köyünde ezici
çoğunlukla oy aldığımız bir köyr Bu bir seçim çalışması değildirr Atığınız her adımı
duyuyoruz unutmayın ve takipteyizr
19 Haziran 2018
132.
Adıyaman’da HDP’nin sandık kurulu üyesi olan 5 kişi gözaltına alındır
133.
Osmaniye Karaboyun Mahallesi’nde HDP’nin seçim irtbat bürosu sabaha karşı
silahla tarandır
134.
AKP’li bir grup İstanbul İçerenköy’de HDP standına saldırdı, HDP’liler Neşet
Ertaş Kültür Merkezi’nde mahsur kaldır Polisin müdahalesiyle merkezden çıkabildilerr
135.
İzmir'de sabah saatlerinde il merkezi ile Torbalı, Dikili, Urla ve Menemen
ilçelerinde eş zamanlı ev baskını düzenlendir İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca
yürütülen soruşturma kapsamında, 15 kişi hakkında yakalama kararı verildir Yapılan
baskınlarda 12 kişi gözaltına alındır Gözaltına alınanlar arasında HDP PM üyesi Arite
Çınar’da varr
17

20 Haziran 2018
136.
Bursa’da sabah yapılan operasyonla HDP sandık görevlisi 4 kişi gözaltına alındır
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Ünal Güneş, Salih Gider, Bayram Öner ve Münacat
Yalçıner’in Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildir Yine, Kars’ta sosyal
medya operasyonları netcesinde 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildir
137.
Erzurum’da sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde yapılan baskınlarda
Demokratk Bölgeler Partsi (DBP) Part Meclis (PM) Üyesi Zeynel Mat'ın da aralarında
bulunduğu 12 kişi gözaltınaalındır Ev baskınlarının halen devam etği kente, şu an
itbariyle gözaltına alınanların isimleri ise şöyle: DBP PM Üyesi Zeynel Mat, DBP İl
Yönetcisi Abdurrahman İncekan, Osman Özbey, Esat Kabak, Sıdık Uğur, Kazım Erhan,
Haft Karagöz, Fudail Karagöz, Raşit Karagöz, Ayhan Kırtılr
138.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde de sabah saatlerinde HDP üyelerinin evlerine
baskın düzenlendir Baskınlarda, Özgür Ulaş, Dündar Cin, Mr Ali Akdağ ve Jiyan Cin
adlı4 kişi gözaltına alındır
139.
Gaziantep’te 16 kişinin gözaltına alındır
140.
Urta’da Erdoğan mitngi öncesi kenteki billboardlardaki Demirtaş totoğrafarı
Türk bayrağı ile kapatıldır
141.
Ankara’da yapılan operasyonda sosyal medya paylaşımları nedeniyle 11 kişi
gözaltına alındır
21 Haziran 2018
142.
Eskişehir Odunpazarı Gündoğdu mahallesinde seçim çalışması yapan HDP
seçim aracına 5 kişilik grup satır ve taşlarla saldırı düzenledir Aracın üzerinde bulunan
seçim afşlerini yırtan saldırgan grup, seçim aracının arka camını atığı taşlarla kırdır
Yaşanan olay üzerine Hdp Eskişehir il yönetmi saldırganlardan şikayetçi oldur
143.
Kocaeli Milletvekili Adayı Necmetn Dağ’ın evi gece saatlerinde silahlı
saldırganlar taratından iki kez tarandır Siyah bir aracın arkasında AKP bayrağı olduğu,
içindeki gençlerin bozkurt işaret yaptığı görüldür
144.
Edirne Saraçlar caddesindeki HDP bilbordları, MHP adayları taratından Türk
bayraklarıyla örtüldür MHP’lilere trafğe kapalı bir cadde olmasına rağmen polis aracı
eşlik etr
145.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gündoğdu mahallesinde seçim çalışması
yapmakta olan HDP seçim aracına önceki gece ellerinde taşlar ve satırlar olan beş
kişilik bir grup saldırdır Saldırı sırasında atılan taşlarla aracın arka camı kırıldır
Saldırgan grup aynı zamanda aracın üzerinde bulunan seçim afşlerini de yırtır
146.
Kayseri’de HDP’nin ‘senle değişir’ bilboardu sprey boya ile kapatıldır
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147.
Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi Sol Part
milletvekili AndrejHunko’nun ülkeye girişine izin vermedir Yine İtalyan IlResto Del
Carlino Gazetesinden gazeteci LorenzoBianchi’nin de ülkeye girişine izin verilmedir
Bianchi, seçim gününe ilişkin haber yapmak için Diyarbakır’a gidiyordur
148.
Yargıtay üyesi Mustata Aysal, sosyal medya hesabında Abdülhamit dönemine
atıfa bulunarak "Erdoğan'a sahip çıkalım" dedir
22 Haziran 2018
149.
Eskişehir’de il binasında Selahatn Demirtaş için düzenlenen etkinlik
sonrasında MHP’li bir grup bina önünde toplanmaya başladır MHP’nin seçim aracının
sürekli HDP il binası etratında dolaştığıakarıldır Avukatlar güvenlik şubeye durumu
bildirdir
23 Haziran 2018
150.
Ankara ATO’da yurtdışı oylarının sayım sürecine katılmak üzere İngiltere’den
gelen Kazım Asutay Dalaman Havaalanı’nda gözaltına alındır
151.
HDP’nin Van mitngini yayınlayacak canlı yayın aracına izin verilmedir
152.
HDP’ninİzmir mitnginde yayın yapacak canlı yayın aracı polislerce engellendir
153.
SYKP’ninizmir standına saldırı oldu, İzmir il eş başkanıgözaltına alındır
154.
Ankara’da hepsi il ilçe yönetcisi ve sandık kurulu üyesi 12 kişi gözaltına alındır

SEÇİM GÜNÜ YAŞANAN HAK İHLALLERİ
1r Urta'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız, beraberindeki
12'larca silahlı kişi ile okulları tek tek dolaşarak AKP ve Cumhurbaşkanı adayı Recep
Tayyip Erdoğan lehine toplu oy kullandırtr Girdikleri okullardaki okul ve sandık
görevlilerinin teletonlarına el koyan, daha sonra sandıktan uzaklaştrıp toplu oy
kullanan Yıldız ve beraberindekiler, Cumhuriyet, Hürriyet, Atatürk, Bilge, Süleyman
Şah ilköğretm okulları ile GAP Anadolu Lisesi'ni dolaşan Yıldız ve beraberindekiler
HDP'li sandık ve okul görevlilerini darp edip dışarı çıkardıktan sonra toplu blok oy
kullandır
2r Mardin’in Yeşilli ilçesinde sandıkları teker teker gezen AKP’li Belediye Başkanı
Hayretn Demir’in sandık görevlilerini tehdit etği aktarıldır Söz konusu durum
hakkında bilgi veren Halkların Demokratk Partsi (HDP) Mardin Milletvekili Adayı
Dilaver İnal, Demir’in seçim kurallarını çiğnediğini ve “Burada olmayanlar için de oy
kullanılacakr Burada benim borum öterr Eski köye yeni adet mi getriyorsunuz?”
diyerek sandık görevlilerini tehdit etğini aktardır
3r Ankara Sincan ÖzkentAkbilek İlkokulu’nda Oy ve Ötesi müşahitlerine yönelik saldırısı
ardından bir grup AKP ve MHP yanlısı okulu bastr

19

4r Urta’nın Bulduk köyünde kadınların oy kullanmasına izin verilmezken, Geçit köyünde
ise kadınların yerine erkekler oy kullandır Geçit köyünde de 1196 nolu sandıkta
kadınların yerine erkeklerin oy kullandığı bilgisi verildir
5r Sincan ÖzkentAkbilek İlkokulu’nda Oy ve Ötesi müşahitleri, sandık görevlilerinin yaşlı
vatandaşlarla birlikte oy kabinlerine girmesine itraz edince AKP ve MHP müşahitleri
Oy ve Ötesi müşaitlerine engel oldur Tartşma sırasında polis Oy ve Ötesi
müşahitlerine saldırdır Olayın ardından 122-152 kişilik AKP’li MHP’li bir grup okula
geldi, “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atr Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın
okula gelmesinin ardından grup dağıldır CHP ve HDP müşahitleri görevlerine devam
ediyorr
6r Urta'nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara
götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçtr
Otomobildeki 3 kişi gözaltna alındır
7r Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, sosyal medya hesabından
seçmenleri suça teşvik etr Twiter hesabından Kullanılan oyun totoğrafarının
paylaşılmasını isteyen Peker, cezayı kendisinin üstleneceğini duyurdur
8r İYİ Part üyesi bir seçmenin kullandığı oyun “usulüne uygun olmadığı” gerekçesiyle
sandık başkanı tarafndan sayılmayacağı belirtldir İhbar üzerine olayın yaşandığı
sandığa gelen Özdağ ile beraberindekilere AKP üyeleri saldırdır İYİ Part üyesi 2 kişi
saldırıda yaralanırken, saldırgan gruptan 6 kişi gözaltna alındır
9r Mersin'de Toroslar İlçe Seçim Kurulu'na üye olduğu tespit edilen bir kişi elinde çok
sayıda zart ve 2 adet mühürle Çağdaşkent Anadolu Lisesi'ne girmek isterken
müşahitlerce engellendir
12r Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, oy vermediği
halde ziyaret etği okulda müdürün odasına girdi, seçmenler tepki gösterdir Akdoğan
okulu terk etmek zorunda kaldır
11r Seçimleri izlemek için Fransa’dan gelen iki kişi ve tercümanları Ağrı'da, İHD'nin 3
yönetcisi ise, Erzurum'da gözaltna alındır
12r İYİ Part Erzurum İl Başkanlığı, resmi twiter hesabından yaptğı açıklamada Karaçoban
İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın vurularak yaşamını yitrdiğini duyurdur İl
Başkanlığı'nın paylaşımında şu itadeler yer aldı: "Karaçoban İlçe Başkanımız Snr
Mehmet Sıddık Durmaz şeretsiz, namussuz, haysiyetsiz, kan emiciler tarafndan
acımasızca vurularak canına kıyılmıştrr Allah bu seçimlerde kan döken, koltuk uğruna
insanların canına kasteden bu yaratkların belasını bir an evvel verir inşallahr"
13r Ankara'da Batkent Lisesi'nde AKP'li sandık başkanı sandığa gizlice tazla sayıda kapalı
zart atarken yakalandı, avukatlar olaya müdahale etr
14r Erzurum’un Horasan ilçesi Hacıhalil Köyü’nde toplu ve açık oy kullanılarak
AKP’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a oy kullanıldır
15r Urta Merkez Haliliye İlçesi Altndamla Köyü’nde 2226nolu sandıkta açık şekilde
Erdoğan için blok oy kullanıldır
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16r Diyarbakır’ın Kulp ilçesine yaklaşık 32 km uzaklıkta olan Koçkar (Totana) köyünün
yolunu kapatan köy korucuları, HDP’li 2 sandık görevlisinin köye girmesini uzun süre
engelledir
17r Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesi'nde oy vere işleminin sona ermesine
yakın, AKP'li Belde Belediye Başkanı Cater Benek'in kardeşinin de aralarında
bulunduğu yakınları, beldede bulunmayan kişilerin yerlerine oy kullanmak istedir
Bunun üzerine olay yerine gelen HDP'nin itraza yetkili Feyzi Kara, duruma itraz etr
Belde Belediye Başkanı Benek'in yakınları itraz üzerine Kara'yı dışarıya çıkararak
bayıltana kadar darp etr
18r İstanbul'da bulunan çok sayıda HDP ilçe binasına saldırı gerçekleştrildir Saldırının
yapıldığı Ümraniye ilçesinde 11 kişi binada mahsur kaldır
19r Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HDP'nin yüzde 12 barajını geçmesine üzerine yapılan
kutlamalara polis müdahale etr Cengiz Topel Caddesi üzerinde konvoy düzenleyen
yurtaşlara müdahale edildi, çok sayıda gözalt varr Kutlamaya katlanlara biber gazı,
tazyikli su ile müdahale eden polisler ile gençler arasında ara sokaklarda çatşma
yaşandır
22r Beyoğlu'nda bulunan Sururi Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi sırasında 1226
numaralı sandıkta usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktr Milliyetçi Hareket Partsi'nin (MHP)
sandık görevlisi Serkan Sezerol adına düzenlenen görev kağıdıyla sınıta giren ve imza
atan kişinin Samet Daldabanolduğu ortaya çıktr
21r Batkent Şevket Evliyagil Meslek Lisesi önünde bekleyen vatandaşlara polis saldırdı,
kitle dağıldır
22r Mamak İlçe Seçim Kurulu bekleyen kalabalık kitleye polis saldırdı, bir kişi gözaltna
alındır
23r Keçiören HDP İlçe Örgütü’ne taşist saldırı girişimi oldu, bina tahliye edildir
24r Sincan’da alt Oy ve Ötesi gönüllüsü cumhurbaşkanına hakareten gözaltna alındı,
Sincan Polis Merkezi’ne götürüldür
SANDIKLARDA VE SANDIK ÇEVRESİNDE YAŞANAN HAK İHLALLERİ
1r Suruç Anadolu Lisesin’de ArL müşahit dövülüp, toplu halde oy kullanılmış, 122 adet zart
topluca sandığa eklenmiştrr
2r Yüksekova Atatürk Ortaokulu’nda Polis sandık başkanını yanına çağırıp, insanları dışarı
çıkarmış, HDP’nin okul sorumluları okuldan uzaklaştrıldır
3r MARDİN-ARTUKLU-YAYLACIK İLKOKULU’nda, Muhtar seçmen ile birlikte oy kabinine girip oy
kullanmıştrr
4r MARDİN-KIZILTEPE-AKZİYARET İLKOKULU’ndaKöyün muhtarı açık oy kullandırmak istemiştrr

5r URFA-HALİLİYE-KARATLI İLKOKULU-2112 nolu sandıkta Muhtar Blok oy kullandırmıştrr
6r SAKARYA-SERDİVAN-SERDİVAN SAKARYA ANADOLU LİSESİ’nde1229 nolu sandıkta
pusulalarda Iğdır oyları tespit edildir
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7r URFA-HALİLİYE-ULUHAN-ORTAOKULU’nda, oy verme işlemi başlamadan müşahitler tehdit
edildir “Gerekirse kan dökeriz” denip müşahitler darp edildir 22-25 kişilik gruplarla saldırıldır
8r URFA-SURUÇ-HÜRRİYET İLKOKULU-1111 nolu sandıkta bir yurtaş oy kullanmaya gitğinde
kendisinin yerine ve ailesinin yerine oy kullanılıp, imza atldığını görmüştürr
9r ERZURUM-KARAÇOBAN-KARAÇOBAN BİNPINAR KÖY İLKOKULU’nda sandıkta okullarda
bulunan tüm müşahitler çıkarılmıştrr
12r URFA-VİRANŞEHİR- HÜRRİYET İLKOKULU’nda, görevli avukatlar okula alınmamıştrr Blok oy
kullandırılmıştrr Sandık kurlu üyeleri ve müşahitler polis tarafndan dışarı atlmıştrr
11r URFA-SURUÇ-ATATÜRK İLKOKULU’nda, 222 kişilik silahlı ekiple gelen AKP MrV adayı Halil
Yıldız blok oy kullanmıştrr Polisler hiçbir müdahalede bulunmamıştrr
12r ERZİNCAN-ÜZÜMCÜ’de Kaymakam sandık kurulu başkanları ile toplantya çağırıp, seçim
sonuçlarının valilikte kurulan birime canlı aktarmasını talep etmiştrr
13r ANKARA-BALA-KÖSELİ KÖYÜ’nde, Muhtar sandık başkanını kaldırıp yerine kendisi oturmuş,
Kabinlere girip oylara müdahale etmiştrr Avukatların itrazları sonuçsuz kalmıştrr
14r ERZURUM-PASİNLER-ÇAMLICA VE YAVUZLU KÖYÜ’nde, Muhtar açık oy kullanmaya
zorlamıştrr Memurlar köye vardığında, yarın açık oy kullanacağız, demiştrr
15r HATAY-ANTAKYA-SERİNYOL HUZUREVİ’nda yaşlılara baskı yapıldığı, oy verme kabinine
personel ile girmeye zorlandıkları öğrenilmiştrr
16r URFA-SURUÇ-GAP ANADOLU LİSESİ -1244-1243 nolu sandıklarda 22 kişi’nin içeri girdiği,
polislerin kapının önünde durduğu tespit edildir Bu kişilerin pusula ve zarfarı yanlarına alarak
uzaklaşmışlarır
17r URFA-SURUÇ-SURUÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’nde 52-62 kişilik silahlı grupların okulda
dolaştklar görülmüştürr İtraz edenlere ateş edildiği ve yaralılar olduğu bildirilmiştrr
18r ERZURUM KARAYAZI YAHYALAR KÖYÜ’nde köy muhtarına baskı yapılıp, oyların tümünün
AKP’ye verilmesi istenmiştrr
19r URFA SURUÇ YUKARI BOSTANCI okulunda 1222, 2213 nolu sandıklarda İbrahim Halil Yıldız’ın
adamları okulu basıp, blok oy kullanmıştrr
22r MUŞ-BULANIK-SATIRLAR KÖYÜ İLKOKULU’ndaKorucubaşı herkes adına blok oy kullanmıştrr
Sandık saatnden önce açılıp sayılmıştrr 166 kişilik sandıkta 164 AKP oyu çıkmıştrr
21r ANKARA MAMAK MİSKET İLK VE ORTAOKULU 128 nolu sandıkta sandık sonuç tutanağı boş
olduğu halde sandık kurulu üyelerinin imzaladığı görülmüştürr
22r URFA-SURUÇ İMAM HATİP OKULU’nda, AKPliler silahlarla okulun önünde durup insanları
tehdit etmiş, müşahitleri dışarı atmıştrr Sandıklara oy atmışr Halk tepki gösterince kavga
çıkmış, 3 HDP’libıçakla yaralanmıştrr
23r MARDİN KIZILTEPE - KIZILTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1392 nolu sandıkta
kimliksiz oy kullandırılmıştrr
24r ERZURUM MERKEZ HAŞIM İŞCAN ORTAOKULU 1236 nolu sandığın başında çok sayıda polisin
olduğu tespit edilmiştrr
25r ERZURUM ÇAT ilçesinde HDP’li müşahit gözaltna alınmıştrr

26r ISTANBUL BAYRAMPAŞA AHMET HAŞİM İLKOKULU’ndausülsüz bir şekilde oy kullanıldığı
tespit edilince arbede çıkmıştrr
27r ISTANBUL BAĞCILAR KİRAZLI İLKOKULU 2224 nolu oy pusulalarının mühürsüz olduğu tespit
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edilmiştrr
28r URFA-SURUÇ- SÜLEYMAN ŞAH ORTAOKULU 1268 nolu sandıkta, AKP’li 22 kişilik bir grup sınıta
girmiş, topluca oy kullanmış, oyların tümünü yakınlarına kullandırtmıştrr Sandık kurulu üyesi
video çekip internete yüklemiştrr
29r HATAY - ANTAKYA ALAHAN İLKÖĞRETİM OKULU’nda, okul önünde bir aracın içinde birden
tazla oy kullanıldığı, müşahit tarafndan görüntülendir
32r MERSİN TOROSLAR’daOy verme işlemleri tamamlanmadan sabah saatlerinde 2 çuval oy
pusulasının okuldan çıkartldığı bilgisini verilmiştrr
31r BİTLİS TATVAN ANADOLU LİSESİ 1288 nolu sandıkta, AKP seçmeni olduğu söylenen birisi
HDPli müşahit ve üyeleri tehdit etmiştrr
32r ŞIRNAK İDİL ÜÇOK KÖYÜ’nde, blok oy kullanılmıştrr

33r BİTLİS AKÇIRA KÖYÜ’nde Güvenlik güçleri kimin oy kullanıp kullanmadığını sorara halkı taciz
etmiştrr
34r ERZURUM HOROSAN VELİ BABA İLKÖĞRETİM OKULU 1216 nolu sandıkta sabah saatlerinde
AKP’li belediye başkanının kardeşi ve yardımcısı sandıkta açık oy kullanmışlardırr Buna itraz
eden Sandık Kurulu Üyesi Necmetn Aydın sandık çevresinden uzaklaştrılmıştrr
35r ANKARA KEÇİÖREN ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL ORTAOKULU’nda, sandık numaraları ile mühür
numaraları uyuşmamış, bazı sandık kurul başkanları tutanak tutarken, bazıları tutmamıştrr
36r ŞIRNAK CİZRE ULAŞ KÖYÜ’ndevatandaşların oy kullanmaları engellenmiştrr

37r URFA MERKEZ GAP ANADOLU LİSESİ’nda, bazı sivil şahıslar, “başka partlere oy verilmeyecek”
diye baskı yapmışlardırr
38r URFA AKÇAKALE BOLATLAN MAH VİZE MAHALLESİ’NDE AKP dışında partye oy verilmemesi
için baskı yapılmıştrr Açık oy kullanımı dayatlmış, pusulalar yurtaşlara verilmemiştrr
39r VAN ERCİŞ BAYRAMLI KÖYÜ 1237 nolu sandıkta korucu olan 24 kişilik bir ekibin minibüslerle
getrilip oy kullandığı tespit edilmiştrr
42r ANKARA KEÇİÖREN ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL ORTAOKULU’nda, sandık numaraları ile mühür
numaraları uyuşmamış, bazı sandık kurul başkanları tutanak tutarken, bazıları tutmamıştrr
41r ERZURUM MERKEZ TEKZEN’de, Erdal Özakçıl, Yavuz Karabulut ve Sertaç Öztürk adlı yurtaşlar,
gözaltna alınmıştrr
42r DİYARBAKIR YENİŞEHİR HÜLYA TUGAY İLKOKULU 1195nolu sandıkta, zart sayımında sorun
yaşanmış, Başkan 352 diye not almış, ancak toplamda 322 zart olduğu tespit edilmiştrr
43r SİİRT PERVARİ KARŞIYAKA KESKİN MEZRASI, MERKEZE BAĞLI GÜRZOVA KÖYÜ, ÇAVUŞLU VE
MEYTİS’te birleştrilen sandıklarda toplu oy kullanılmıştrr
44r VAN İPEKYOLU BOSTANİCİ TEKNİK VE MESLEKİ LİSESİ’ndeoy sayımı yapılırken vatandaşlar
içeri alınmamıştrr ‘Polis dağılmazsanız müdahale ederiz’ demiştrr
45r DİYARBAKIR MERKEZ KAZIM BEKİR ORTAOKULU’nda polisler bir çuval olayı arabayla
götürmüştürr
46r BATMAN BEŞİRİ ESKİIHLAMUR KÖYÜ İLKOKULU 1252 nolu sandıkta, korucular silahlarıyla oy
kullanmaya çalışmıştrr İtraz eden HDPliler ile AKP görevlileri arasında kavga çıkmıştrr
47r VAN MERKEZ ALİ PAŞA MAHr VANKALE İLKOKULU’nda seçmenler okula alınmamıştrr

48r URFA-HALİLİYE BAHÇELİEVLER İLKOKULU’nda sayımı izlemek isteyen yurtaşlar içeri
alınmamıştrr
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49r ADANA SEYHAN BEDÜİZZAMAN SAİDİ NURSİ İMAM HATİP ORTAOKULU’nda mülteci olduğu
düşünülenler zırhlı araçla getrilip okulun içine sokulmuşturr İçerideki müşahitlerin tamamı da
dışarı çıkartşmıştrr
52r ERZURUM HORASAN HACI ALİ İLKÖĞRETİM OKULU’nda sandık görevlisi AKP’ye toplu oy
kullanmıştrr Buna itraz edenleri de muhtar tehdit etmiştrr
51r URFA HİLVAN UZUNCUK KÖYÜ’nde kadınlar ve yaşlılar adına oy kullanışmışr Mevsimlik
işçilerin yerine de başkaları oy kullanmıştrr
52r ŞIRNAK CİZRE NUH NEBİ İLKOKULU’nda, Seçmenler ve müşahitler okulun kapısında

kalmışlarır Polis insanları ne içeri alıyor ne de dışarı çıkartmıştrr
53r URFA SURUÇ VALİ ZİYA ÇÖKEN İLKOKULU’nda, oy kullanmaya gidenler “oy pusulaları yok”
denilerek geri gönderilmiştrr
54r HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜK ÇİFTLİK’te, “belediye otobüsleriyle gelen ve çuvalları
götüreceğiz” diyen kişilerin olduğu tespit edilmiştrr
55r MUŞ MALAZGİRT KARALI - ODA KÖYLERİ’nde sandıklara müdahale edilmiştrr Muhtar ve oğlu
boş zarfarla oy kullanmışlarıdırr Okula asker gelmiş ve görevlileri dışarı çıkartmıştrr
56r ŞIRAK ULUDERE UZUN GEÇİT KÖYÜ PANİ MAHr ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU’nda
müşahitlerin hepsi dışarı çıkartlmıştrr Askerlerin de silahlarıyla sandık başında olduğu tespit
edilmiştrr
57r ADANA SEYHAN NİLÜFER HATUN ORTAOKULU’nda İçişleri Bakanlığı kartş taşıyan kişilerin
olduğu tespit edilmiştrr
58r ANKARA ANITTEPE ANITTEPE ANADOLU LİSESİ’nde sayımı izlemek isteyenler okula
alınmamıştrr
59r İSTANBUL ESENLER AYVALI DEDE ORTAOKULU’nda müşahit dışında kimse okula alınmamıştrr

62r İSTANBUL BAHÇELİEVLER ERKAN AVCI ESLEK TEKNİK LİSESİ’nde polisler içeriye girilmesine izin
verilmemiştrr
61r BATMAN IMKB İLKOKULU’nda polis sayımı izlemek isteyen yurtaşları dışarı çıkarmıştrr

62r İZMİR TİRE MEHMET ORUÇ İLKOKULU’nda polis sayımı izlemek isteyen yurtaşları dışarı
çıkarmıştrr
63r BATMAN ADEM İLKILIÇ ORTAOKULU’nda polisler içeriye girilmesine izin verilmemiştrr

64r DİYARBAKIR KARAPINAR AKŞEMSETTİN İLKOKULU 2253 NOLU SANDIK, Büyükşehir oy
toplama merkezine sandık başkanı ile gidilmiş, Ancak belediyeye sadece sandık başkanı
alınmıştrr Belediye önünde gazlı müdahale olmuşr
65r İZMİR BAYRAKLI MUSTAFA KEMAL MAr İLÇE SEÇİM KURULU önünde HDP’lilere saldırı oldur
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