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 I. Özet 

1. Bu rapor, Temmuz 2015 ile 31 Aralık 2016 arasında Türkiye’nin güneydoğusunda,
1
 

özellikle Türkiye Hükümeti tarafından yürütülen güvenlik operasyonlarıyla ilişkili, temel 

insan hakları endişelerine dair genel bir bakış sunar. 

2. Temmuz 2015 ile Aralık 2016 arasında Türkiye’nin güneydoğusunda yürütülen 

güvenlik operasyonları kapsamında yaklaşık 2000 kişinin hayatını kaybettiği rapor 

edilmiştir.  Edinilen bilgilere göre bu sayının içinde yaklaşık 800 güvenlik  mensubu ve 

yerel halktan yaklaşık 1200 kişi bulunmaktadır ve bu 1200 kişinin içinde belirsiz sayıdaki 

kişinin devlete karşı şiddet içeren veya içermeyen eylemlere karışmış olabileceği 

öngörülmüştür. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) aşırı güç 

kullanımı; öldürme; zorla kaybedilme; işkence; konutların ve kültürel mirasın yok edilmesi; 

nefrete teşvik; acil tıp hizmetleri, gıda, su ve geçim kaynaklarına erişimin engellenmesi; 

kadına karşı şiddet; ve düşünce ve ifade özgürlüğü ile siyasi katılım haklarının ciddi ölçüde 

kısıtlanmasına dair sayısız vaka belgelendirmiştir. En ciddi insan hakları ihlallerinin ise 

sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemlerde meydana geldiği rapor edilmiştir. Bu 

dönemlerde bazı yerleşim yerlerinin dünya ile bağlantısı bütünüyle kesilmiş ve hareketlilik 

günlerce, gece gündüz aralıksız kısıtlanmıştır. 

3. OHCHR’ın Türkiye’nin güneydoğusunda ciddi insan hakları ihlallerinin meydana 

geldiği yönünde detaylı ve güvenilir iddialar almaya başladığı Temmuz 2015’ten bu yana, 

İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler ve İnsan Hakları Sözleşme Organları da dahil 

olmak üzere birçok Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizması ile Avrupa’daki insan 

hakları mekanizmaları, özellikle Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri rapor edilen 

iddialarla ilgili endişelerini dile getirmiştir. 

4. Mayıs 2016’da İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Türkiye Hükümeti’nden, bilgilerin 

doğruluğunu ispat etmek ve rapor edilen insan hakları endişelerini soruşturmak üzere 

OHCHR insan hakları yetkililerinden oluşacak bir ekibe ilgili bölgeye tam ve kısıtsız erişim 

izni vermelerini istemiştir.
2
 OHCHR bu talebi defalarca takip etmiş ancak Şubat 2017 

itibarıyla Türk yetkililerden herhangi bir resmi cevap alamamıştır.
3
 

5. Haziran 2016’da, erişim izni olmadığından, Yüksek Komiser, 48/141 sayılı 

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı kapsamında yetkisini kullanarak Cenevre’deki 

Merkez Ofisten yürütülecek bir izleme süreci başlatmıştır.
4
 Bu izleme süreci OHCHR’ın 

standart metodolojisi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Türkiye Hükümeti’nin 15 Temmuz 2016 

darbe girişimine cevabı ve terörle mücadele politikaları gibi bütün ülkeyi etkileyen bazı 

gelişmeler de bu rapora, Türkiye’nin güneydoğusundaki durumla ilgili olduğu yerlerde, 

(doğrudan veya dolaylı olarak) yansıtılmıştır. 

  

 1 Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, 

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan bir coğrafi 

bölgesini ifade etmektedir. 

 2 11 Mayıs 2016’da Yüksek Komiser, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisinin ve İsviçre’deki diğer 

uluslararası kuruluşların Türkiye Daimi Temsilcisine, alınan iddiaları bağımsız olarak incelemek 

amacıyla bir OHCHR ekibinin Türkiye’nin güneydoğusunda izleme görevi gerçekleştirmesi için izin 

istemek üzere bir mektup göndermiştir. 

 3 OHCHR 8 Şubat 2017’de Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisinin ve İsviçre’deki diğer uluslararası 

kuruluşların Türkiye Daimi Misyonundan Sözlü Nota aldığını ve bu nota ile Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Yüksek Komiseri’nin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmek üzere davet edildiğini kabul 

etmektedir. OHCHR bu davet için müteşekkir olsa da Türk yetkililerinin OHCHR teknik ekibine 

Türkiye’nin güneydoğusundaki etkilenen bölgelere erişim izni vermemesinden üzüntü duymaktadır. 

 4 48/141 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 

Komiseri’ni, diğer görevlerinin yanında; “a) herkesin tüm kişisel, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal 

haklarından etkili bir şekilde faydalanmasını desteklemeye ve korumaya;… f) tüm insan haklarının 

önündeki mevcut engelleri kaldırmada, insan haklarının tam olarak sağlanmasına ilişkin zorlukların 

ele alınmasında ve insan hakları ihlallerinin devam etmesinin engellenmesinde aktif rol oynamaya; g) 

tüm insan haklarına uyulmasını sağlamak amacıyla yetkisi kapsamında bütün Hükümetler ile diyaloğa 

girmeye çağırır. 
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6. Bu rapor, OHCHR uzaktan izleme ekibince alınan, doğrulanan ve analiz edilen 

bilgiler temelinde oluşturulmuştur. Bilgi toplama ve doğrulama yöntemleri arasında birçok 

mağdur, tanık ve mağdur yakını ile görüşmeler, Türkiye Hükümeti ile Türk ve uluslararası 

sivil toplum kuruluşları (STK’lar) tarafından temin edilen bilgilerin analizi,  resmi kayıtlar, 

açık kaynaklı belgeler, uydu görüntüleri, videolar, fotoğraflar ve sesli materyaller ile diğer 

ilgili ve güvenilir materyaller bulunmaktadır. OHCHR uzaktan izlemenin getirdiği kısıtlar 

çerçevesinde alınan bilgilerin geçerliliğini mümkün olduğunca kuvvetlendirmek için 

gerekli özeni göstermiştir. OHCHR kaynaklarını koruma ve onların gizliliğini sağlama 

taahhüdünde bulunmuştur. Bu nedenle, rapor kaynakların rıza verdiği durumlar haricinde  

kaynakların kimliğini ortaya çıkarabilecek hiçbir bilgiyi ifşa etmemektedir. 

7. OHCHR, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve İsviçre’deki diğer uluslararası 

kuruluşların Türkiye Daimi Misyonunca güneydoğudaki duruma ilişkin temin edilen 

bilgiler için müteşekkir olsa da, güneydoğudaki etkilenen yerlere, insanlara ve çeşitli 

Hükümet kaynaklarına, bağımsız ve hükümet dışı kaynaklara doğrudan erişim 

sağlayamadığı için üzüntü duymaktadır. Bu, bir diyalog kurulmasını engellemiş ve alınan 

iddiaların, yerel yetkililerin elindeki bilgilerle direk doğrulanmasını imkansız hale 

getirmiştir. Bu nedenle bu raporun yazıldığı tarihte OHCHR, dikkatine sunulan tüm 

iddiaları doğrulayamamıştır. Dolayısıyla bu rapor Türkiye’nin güneydoğusundaki insan 

hakları durumunun kapsamlı bir anlatımı niteliğinde değildir ama Temmuz 2015 ile Aralık 

2016 arasında bölgedeki endişeye sebep olan vakalara dair bir örnek sunmaktadır. 

8. Türkiye’nin güneydoğusundaki insan hakları; öldürmeler veya kaçırmalar gibi 

şiddetli saldırıların yanı sıra Hükümet kaynaklarına göre Kürdistan İşçi Partisi (PKK)
5
 

tarafından gerçekleştirilen ve başkalarıyla birlikte iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi 

(AKP) üyelerini hedef alan terör eylemleri nedeniyle zarar görmüştür. Hükümetin, 

bölgedeki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırarak yanıt verdiği ve orantısız güvenlik tedbirleri 

uyguladığı bildirilmiştir. Hüküm süren bu şiddet ve güvensizlik ortamı, siyasi istikrarsızlık 

ve sosyal bölünmelerin derinleşmesi ile daha da şiddetlenmiş ve Türkiye’nin 

güneydoğusundaki sosyal diyaloğun kolaylaştırılmasına yönelik herhangi bir etkili 

kurumsal platformun olmaması nedeniyle yoğunlaşmıştır.  

9. 2015 Temmuz ayının sonları ile 2016 Ağustos ayının sonu arasındaki on üç aylık 

dönemde iddia edildiği üzere yüzlerce kişinin hukuk dışı bir şekilde öldürülmesine ilişkin 

tek bir soruşturmanın olmayışının gösterdiği gibi, en azından Temmuz 2015’ten bu yana 

Türkiye’nin güneydoğusunda, ülke içi insan hakları koruma mekanizmaları etkili bir 

şekilde işlememiştir. Aile üyelerinden ve kurbanları temsil eden avukatlardan alınan 

bilgilere göre yerel savcılar rapor edilen öldürmelere ilişkin soruşturma açmayı sürekli 

olarak reddetmiş, anayasal ve uluslararası insan hakları hukuku yükümlülüklerini ihlal 

etmişlerdir. 

10. 23 Haziran 2016’da kabul edilen 6722 sayılı Kanun
6
 da dahil olmak üzere bir dizi 

kanun, çeşitli STK’larca rapor edildiği üzere, güvenlik güçleri için bir “sistematik 

cezasızlık” ortamı yaratmıştır. 

11. Birleşmiş Milletler, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimini 

şiddetle kınamıştır. Darbe girişiminin ardından ise 15 Temmuz’da olağanüstü hal ilan 

edilmiş, 19 Temmuz 2015 itibariyle olağanüstü hal üç aylık bir süre için uzatılmıştır. 21 

Temmuz 2016’da Türkiye Hükümeti Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Medeni ve 

Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 4. maddesi kapsamında sözleşmenin 2, 3, 9, 10, 

12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 ve 27 sayılı maddelerindeki yükümlülükleri askıya 

aldığını bildirmiştir.
7
 Hükümet ayrıca Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, Avrupa İnsan 

Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesinin hükümlerinin askıya aldındığını bildirmiştir.
8
 

OHCHR, askıya alınan hakları kısıtlayan tüm tedbirlerin durumun gerektirdiği ölçüyle 

  

 5 PKK; Türkiye Hükümetinin, bazı devletlerin, AB ve NATO’nun terör örgütü listelerinde yer 

almaktadır. 

 6 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160714-1.htm 

 7 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.580.2016-Eng.pdf 

 8 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instra 

etImage=2929966&SecMode=1&DocId=2380676&Usage=2   
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sınırlı kalması gerektiğini hatırlatır. Yani tedbirler; süre, coğrafi uygulama alanı ve maddi 

kapsamı açısından orantılı ve  sınırlı olmalıdır.
9
 

12. OHCHR, neredeyse eş zamanlı olarak güneydoğuda güvenlik operasyonu yürüten, 

15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle başa çıkan ve bir dizi terör saldırısıyla uğraşan 

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu karmaşık durumu anlamaktadır. Bununla birlikte 

OHCHR, olağanüstü hal ilanının ardından alınan tedbirlerinin insan hakları üzerinde 

yarattığı olumsuz etkilerden ciddi endişe duymaktadır. Türkiye’nin güneydoğusunda alınan 

tedbirlerin büyük ölçüde, genel anlamda muhalifleri ve özellikle de muhalefetteki siyasi 

partileri hedef aldığı ve orantısız bir biçimde Kürt kökenli vatandaşları etkilediği 

görülmektedir. Özellikle endişe uyandıran bir husus, kamu görevlilerinin, özellikle 

öğretmenlerin toplu olarak görevden alınmaları; Halkların Demokratik Partisinden (HDP) 

milletvekillerinin ve çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı bölgelerdeki belediye başkanlarının 

tutuklanması ve neredeyse tüm Kürtçe yayın yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının 

kapatılması ve gazetecilerinin tutuklanmasıdır. Dahası, olağanüstü hal yetkileri kullanılarak 

yayınlanan kararnameler adalete ve adil yargılanmaya erişimi ciddi ölçüde kısıtlamıştır. 

13. OHCHR Türkiye Hükümeti’ninin sunduğu, PKK’nın Türk güvenlik güçleri 

bünyesinde ve diğer bireylerde ölüm ve yaralanmaya yol açan birçok şiddet eylemi 

gerçekleştirdiğini gösteren raporları göz önünde bulundurmaktadır. Türk Hükümetine göre 

PKK ayrıca, çocuklar da dahil olmak üzere insan kaçırma, hendek kazma ve şehir ve 

kasabalara barikatlar kurma ve sağlık tesislerinin acil sağlık hizmeti sunmasını engelleme 

eylemlerine karışmıştır. 

14. Türkiye’nin güneydoğusunda rapor edilen yerinden olmuş kişilerin (IDP’ler) 

sayısının 355.000 ile yarım milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bunların çoğu 

Kürt kökenlidir. Yerinden olmuş nüfusun civardaki mahallelere, kasaba ve köylere veya 

Türkiye’nin diğer bölgelerine taşındığı rapor edilmektedir. 

15. Ülke içinde yerinden olmuş 355.000’i aşkın kişiye sağlanan insani yardımın çok 

kısıtlı olduğu rapor edilmiştir. Mevcut bilgilere göre hiçbir uluslararası kuruluşun insani 

ihtiyaçları değerlendirmek ve yardım götürmek üzere, ülke içinde yerinden olmuş kişiler de 

dahil Türkiye’nin güneydoğusundaki nüfusa erişimine izin verilmemiştir. Yerel STK’lar 

Hükümet yardımlarının, kişinin adli sicil kaydının temiz olması koşuluna bağlı olduğunu 

rapor etmiştir. Bu, acil durum insani müdahalelerine yön veren temel insani ilkeleri ihlal 

etmektedir. 

16. Bu raporun amacı, Türkiye’nin güneydoğusuna ilişkin ciddi insan hakları 

endişelerini yetkililerin dikkatine sunmak ve tam kapsamlı ve bağımsız soruşturmalar 

yürütmek de dahil olmak üzere bu endişeleri ele alma yöntemlerini desteklemektir. 

OHCHR bu raporda sunulan bilgileri tam olarak desteklemek ve doğrulamak için, saha 

temelli bir insan hakları izlemesi gerçekleştirmek üzere Türkiye’nin güneydoğusuna 

doğrudan ve kısıtsız erişime ihtiyaç duymaktadır. OHCHR Türkiye Hükümeti ile diyalog 

kurmayı ve Türkiye’nin güneydoğusundaki insan hakları sorunlarını ele alma hususunda 

Hükümet’in çabalarına destek vermeyi istemektedir. 

 II. Rapor edilen insan haklarına ilişkin endişelere genel bir 
bakış 

17. Temmuz 2015’ten bu yana Türkiye Hükümeti silahlı kuvvetleri harbe hazır 

piyadelerden oluşan binlerce birlik, topçu birliği ve zırhlı birlikler ile Türk Hava Kuvvetleri 

ile Türkiye’nin güneydoğusundaki birçok ilde güvenlik operasyonları yürütmektedir. Türk 

yetkililere göre bunlar PKK’nın bölgede yürüttüğü iddia edilen, Temmuz 2015 öncesindeki 

dönemde yerleşim yerlerinde barikat kurma ve hendek kazmayı içeren, operasyonlara yanıt 

niteliğindeydi. 

18. Yetkililer, PKK tarafından yürütüldüğü iddia edilen “terör eylemlerine” yanıt olarak, 

rapor edildiği üzere, Türkiye’nin güneydoğusundaki en az 30 kentsel alanda ve bir dizi 

  

 9 İnsan Hakları Komitesi, 29 sayılı Genel Yorum, “Madde 4: Olağanüstü Hallerde Derogasyonlar”a 

bakınız (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) 
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kırsal alanda güvenlik operasyonları başlatmış ve bu da sonuç olarak, iddaya göre birçok 

kişinin öldürülmesine, yerinden olmasına veya kaybedilmesine, ayrıca etkilenen 

bölgelerdeki konut stokunun büyük ölçekte yok edilmesine yol açmıştır. Yetkililer ayrıca, 

rapor edildiği üzere, 30 kasaba ve mahallede gece gündüz devam eden kapsamlı sokağa 

çıkma yasakları uygulamış ve birçok haftaya kadar uzayan sürelerde izinsiz hareketliliği 

yasaklamıştır, böylelikle güvenlik operasyonlarının ortasında sıkışıp kalan IDP’lerin 

tahliyesini engellemiştir. Hastalar ve yaralılar için acil durum hizmetlerine erişimin 

olmayışı, operasyonların bilançosunu daha da yükseltmiştir. Toplamda Temmuz 2015 ile 

Ağustos 2016 arasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yerel halktan kişiler 

ile yaklaşık 800 güvenlik mensubu olmak üzere yaklaşık 2000 kişinin öldürüldüğü 

bildirilmiştir.  

19. Ölümleri istisnasız bir şekilde hayatta kalanların toplu şekilde yerlerinden edilmeleri 

ve evlerinin ve yerel kültürel anıtların yok edilmesinin izlediği bildirilmiştir. Türkiye’nin 

güneydoğusunda yaşayan çoğunlukla Kürt kökenli 355.000’i aşkın vatandaş yerlerinden 

olmuştur. UNITAR’ın Operasyonel Uydu Uygulamaları Programı (UNOSAT) tarafından 

temin edilen uydu görüntülerinin analizi; nüfusun yoğun olduğu kent merkezlerindeki 

güvenlik operasyonlarının yol açtığı hasarın, ağır silahların ve olasılıkla havadan atılan 

cephaneliğin kullanımı ile orantılı olduğunu göstermektedir.  Dahası, UNOSAT’ın raporu, 

okul gibi kurumlara ve etrafına ağır silahlı araçların konuşlandırıldığının görüldüğünü 

göstermektedir (1., 2., ve 3. görüntülere bakınız). 

20. Hukuk dışı ölümler ve aşırı güç kullanımı (örneğin nüfusun yoğun olduğu bölgelerin 

ağır toplar ve tanklarla bombalanması) dışında OHCHR ayrıca sayısız zorla kaybedilme, 

işkence, konut ve kültürel mirasın yok edilmesi, nefrete sevk, acil tıp hizmetlerine, gıdaya, 

suya ve geçim kaynaklarına erişimin engellenmesi, kadınlara karşı şiddet ile düşünce ve 

ifade özgürlüğünün ciddi biçimde kısıtlanması ve kamu hayatına katılma hakkına müdahale 

edilmesi vakası belgelendirmiştir. 

21. En çok sayıda ölüme yol açan en ciddi olaylar ise Cizre’den (Şırnak iline ait ilçe) 

rapor edilmiştir ama Sur, Silvan ve Lice’de (Diyarbakır iline ait ilçeler), Nusaybin, 

Dargeçit’te (Mardin iline ait ilçeler), Şırnak merkez, Silopi, İdil’de (Şırnak iline ait ilçe) ve 

Yüksekova’da (Hakkari iline ait ilçe) da ölüm ve yıkıma sebep olan ciddi olayların 

yaşandığı rapor edilmiştir. 

22.     Durumun en endişe verici yönlerinden biri, rapor edildiği üzere, izlemenin olmaması, 

iddia edilen insan hakları ihlallerinin soruşturulamaması ve sorumluların 

yargılanmamasıdır. Uluslararası STK’lar, ayrıca Türk ulusal STK’ları ve Türkiye’nin 

güneydoğusundaki yerel STK’lar endişe kaynağı olan bölgelere erişim sağlamalarının, 

insan hakları izleme faaliyetleri yürütmelerinin ve insan hakları ihlallerine dair kanıt 

toplayıp ilgili yetkililere ve uluslararası kuruluşlara iletmelerinin aktif bir şekilde 

engellendiğini rapor etmektedirler. STK’lar yine de bunları yapma girişiminde 

bulunduklarında yoğun izleme ve tacize maruz kaldıklarını rapor etmektedirler. Ayrıca, 

yetkililerin bu raporda sunulan iddialardan hiçbirine dair tek bir soruşturma başlatmadığı 

rapor edilmektedir. 
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Görüntü 1: Süleyman Nazif Okulu, Sur, Diyarbakır İli 22 Haziran 2015  

 

 

Görüntü 2: Süleyman Nazif Okulu, Sur, Diyarbakır İli 5 Mart, 2016  

 

Görüntü 3: Süleyman Nazif Okulu, Sur, Diyarbakır İli 26 Temmuz 2016  

 

UNOSAT tarafından üretilmiştir, Telif hakları: DigitalGlobe, Inc. 
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 A. Yaşam hakkı 

 

 

“25 Şubat’ta ailem cumhuriyet savcısı tarafından çağırıldı. Savcının canım ablamın 

bedeni olduğunu söylediği kömüre dönmüş üç parça verdiler elimize.” 

- 2016 başlarında Cizre’de öldürülen bir kadının erkek kardeşinin OHCHR’a 

verdiği beyan - 

 

  Güvenlik operasyonları kapsamında ölümler 

23. OHCHR’ın birçok farklı kaynaktan aldığı bilgilere göre güvenlik operasyonları 

kapsamında Temmuz 2015 ile Aralık 2016 arasında Türkiye’nin güneydoğusunda yaklaşık 

2000 kişi öldürülmüştür. Raporlar genellikle yerel halktan öldürülen kişi sayısını yaklaşık 

1200 olarak vermektedir. Bunlar içinde belirsiz sayıdaki kişi devlete karşı şiddet içeren 

veya içermeyen eylemlere karışmış olabilir; güvenilir, erişime açık yaralı/ölü verileri 

olmadığı için bu tür istatistikleri doğrulamak zordur.  

24. Resmi Hükümet kaynaklarına göre, “Temmuz 2015’ten bu yana devam eden (28 

Kasım 2016 itibariyle) terörist kampanyası sırasında 323 sivil ve 799 güvenlik personeli 

öldürülmüştür; 2,040 sivil ve 4,428 güvenlik personeli yaralanmıştır; 231 sivil PKK 

tarafından kaçırılmıştır”
10

. Ağustos 2016’da bir Türk STK’sı tarafından yayınlanan bir 

rapor
11

16 Ağustos 2015 ile 16 Ağustos 2016 arasında öldürülen, 79 çocuk, 71 kadın ve 60 

yaşının üzerindeki 30 kişi dahil olmak üzere yerel halktan öldürüldüğü iddia edilen 321 

kişinin isimlerini belirtmiştir. Sadece Cizre ilçesinde (Şırnak iline ait ilçe) yerel halktan 189 

kişinin birbiriyle bağlantılı üç olayda öldürüldüğü düşünülmektedir. 

25. 2016 Ocak sonu ile Şubat başında, Cizre ilçesinde, binaların bodrum katlarında 

mahsur kalan erkek, kadın ve çocukların güvenlik güçleri tarafından bombardımana 

tutulduğu rapor edilmiştir. OHCHR ile görüşen tanıklar ve Cizre kurbanlarının aile üyeleri 

mahallelerin bütünüyle yok edildiği bir felaket tablosu çizmiştir. Buna göre, söz konusu 

mahallelerde, çoğunlukla güvenlik operasyonlarından kaçan IDP’lerden oluşan 189 kişi 

bodrum katlarında, yılın en soğuk aylarında su, gıda, sağlık hizmeti ve elektrik olmaksızın 

haftalarca mahsur kalmıştır. Bodrumlarda mahsur kalan kurbanlardan bazıları cep 

telefonlarıyla STK’lar ve milletvekilleri ile görüşerek dünyanın ilgisini çekmeye 

çalışmışlar, bombardımandan kurtulmak için yalvarmışlardır. Cizre’de öldürülen 

kurbanların ailelerine göre, ve birçok STK tarafından rapor edildiği üzere, belirsiz sayıdaki 

insan bedeni bombardımanların yol açtığı yangında ve olayın olduğu yerde yangının 

ardından gelen acele yıkımda tamamen veya kısmen yok olmuştur. Binaların yıkılması 

kanıtları yok etmiş ve böylelikle ölenlerden geriye kalanlar üzerinden kimlik tespiti 

yapılması ve bunların izinin sürülmesi büyük ölçüde engellenmiştir. Dahası, rapor edilen 

aşırı güç kullanımına ve bunun sonucu olarak gelen ölümlere ilişkin koşulların incelenmesi 

için bir soruşturma açmak yerine yerel yetkililer öldürülen insanları terör örgütlerine 

katılmakla suçlamış ve aile üyelerini etkileyen baskılayıcı tedbirler almışlardır. 

26. OHCHR Şubat 2016’da Cizre’de ölen bir kadının erkek kardeşiyle konuşmuştur. 

Kadının ailesi, ondan geriye kalanları teslim almak üzere cumhuriyet savcısı tarafından 

çağırılmıştır. Kalıntılar ise DNA eşleşmesi ile kimliği belirlenen, kömüre dönmüş üç küçük 

et parçasından oluşmaktaydı. Aileye, kadının nasıl öldüğüne dair herhangi bir açıklama 

yapılmamış veya adli tıp raporu verilmemiştir. Kadının kız kardeşi onun ölümünden 

sorumlu olanların hesap vermesi için çağrıda bulunmuş ve yasal süreç başlatma girişiminde 

bulunmuştur ancak terör suçlarıyla mahkemeye verilmiştir. 

  

 10 Türkiye’nin Komiser Muižnieks’in Memorandumuna ilişkin ilk gözlemler 

  Türkiye’nin güneydoğusundaki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin Türkiye’nin gözlemleri  

  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?coeReference 

=CommDH/GovRep(2016)26  

 11 http://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2016/08/16-A%C4%9Fustos-2016-Soka%C4%9Fa-

%C3%87%C4%B1kma-Yasa%C4%9F%C4%B1-Bilgi-Notu.pdf   
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27. Cizre’den orta yaşlı evli bir çifte ait bir başka tanık ifadesi genel ortamı, insan 

hayatlarının pervasızca hiçe sayılması ve Hükümetin krize verdiği uygun olmayan bir yanıt 

olarak tanımlamıştır. Çifte göre, 14 Aralık 2015’te 24 saatlik bir sokağa çıkma yasağı 

(ikinci kez) getirilmişi ve ardından bölgede yaşayan herkesin su, elektrik ve gıda tedariki 

kesilmiştir. Halk bunu bir çeşit toplu ceza olarak yorumlamıştır. Cizre’nin Yafes, Nur, Sur 

ve Cudi mahalleleri kısmen tahliye edilmiş ancak çoğunlukla yerinden edilmiş kişilerden 

oluşan 189 kişi, yetkililerce bilinen, sığındıkları bitişik binaların bodrum katlarında mahsur 

kalmıştır. Tanıklara göre şehir ağır bombardıman altında idi ve keskin nişancı polisler 

kasabanın dört bir yanındaki çatılara yerleşmiş ve rapor edildiği üzere, ateşkesten sonra bile 

rastgele ateş etmekteydiler. Ambulansların hasta ve yaralıları almak üzere sokağa çıkma 

yasağının uygulandığı bölgeye girmesinin engellendiğini, bunun da aslında 

engellenebilecek ölümlere yol açtığını belirtmişlerdir. 

28. Tanıklar merkezi Hükümet tarafından atanan il Valisinin
12

 temsil ettiği merkezi 

yetkililer ile çoğunlukla Kürt kökenli belediye yetkilileri arasında güven eksikliği olduğunu 

anlattılar. Bu ayrılıkların bölge nüfusu için trajik sonuçlar doğurduğunu söylediler. Valinin 

kriz komitesi, rapor edildiği üzere, hiçbir belediye çalışanını içermemekteydi. İç İşleri 

Bakanlığı’na bağlı polis kuvvetleri ise, rapor edildiği üzere, halka sert davranıyordu ve halk 

yardım için onlara gitmekten korkmaktaydı. 

29. OHCHR Sur, Silvan ve Lice (Diyarbakır ili), Nusaybin, Dargeçit (Mardin ili), 

Şırnak Merkez, Silopi, İdil (Şırak ili) ve Yüksekova (Hakkari ili) gibi, daha küçük ölçekte 

de olsa, Türkiye’nin güneydoğusunda yerel halkın ölümüne sebep olan diğer olaylara dair 

tanıklıklar da almıştır. Ölümlerin ardından, rapor edildiği üzere, her zaman için hayatta 

kalanların toplu bir şekilde yerlerinden edilmesi ve evlerinin ve yerel kültürel anıtların 

yıkılması gelmiştir. 

30. Türkiye’nin içinden ve dışından çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiler temelinde, 

güvenlik operasyonları bağlamında yerel halktan bazı kişilerin ölümü (i) özellikle silah 

kullanımının yalnızca acil bir yaşam tehlikesi veya ciddi yaralanma riskinin olduğu 

vakalarla sınırlandırılarak aşırı güç kullanımından kaçınmak ve ağır silahların 

kullanımından kaçınmak suretiyle; (ii) halkın tahliyesi için insani yardım koridorlarını 

zamanında açmak suretiyle ve (iii) barikatların, acil sağlık hizmetinin sağlanmaması 

nedeniyle ölen yaralı ve hastaların tahliyesi ve tedavisi için gelen ambulanslara açılması 

suretiyle engellenebilirdi. 

31. OHCHR’ın, kurbanların aile üyelerinden edindiği bilgilere göre yerel savcılar rapor 

edilen ölümlere ilişkin soruşturma açmayı ısrarla reddetmektedir. OHCHR rapor edilen 

ölümlere ilişkin etkili ve bağımsız soruşturma yürütüldüğüne işaret eden hiçbir bulgu 

görmemiştir. Ölenlerden geriye kalanların izini sürmeye çalışan vatandaşlar, rapor edildiği 

üzere, polis karakoluna götürülüp sorgulanmıştır. 

 B. Konutlar da dahil olmak üzere mülklerin yıkımı ve istimlakı 

32. Temmuz 2015’ten bu yana devam eden güvenlik operasyonları Türkiye’nin 

güneydoğusundaki konutlara, işletmelere ve kamu binaları ile kamu alanlarına, özellikle 

Mardin ilinin Nusaybin ilçesinde (4. görüntüye bakınız) ve Diyarbakır ilinin Sur ilçesinde 

(5. görüntüye bakınız), asgari hasardan kapsamlı yıkıma kadar uzanan ciddi hasarlar 

vermiştir. Söz konusu yerlerdeki bombardımanlar, rapor edildiği üzere, şehirlerdeki nüfusu, 

mülkiyet yapısını ve mimari karakteri bütünüyle, kalıcı şekilde değiştirmiştir. 

 

 

 

 

 

  

 12 Türkiye’deki illere (eski adıyla vilayetlere), ülkenin bakanlar kurulu tarafından atanan ve İç İşleri 

Bakanlığına bağlı olan valiler başkanlık eder. 
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Görüntü 4: Nusaybin, Mardin İli 25 Mayıs 2016 

 

UNITAR – UNOSAT tarafından üretilmiştir, Telif hakları: DigitalGlobe, Inc.  

Görüntü 5: Sur, Diyarbakır İli 26 Temmuz 2016 
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UNITAR – UNOSAT tarafından üretilmiştir,, Telif hakları: DigitalGlobe, Inc. 

□ Yok edilmiş   □ Az hasarlı   □ Çarpma krateri (yolda oluşan hasarlar) Uluslararası sınırlar 

 Ciddi hasarlı □ Çarpma krateri (arazide oluşan hasarlar)  Şehrin sınırları  

 

33. Yoğun yıkım dönemi güvenlik operasyonlarının hemen ardından başlamış; 

yetkililer, rapor edildiği üzere, yerinden edilmiş nüfusun evlerine dönmelerine ve evlerini 

yeniden inşa etmelerine engel olmuş ve getirdiği makineler ile, hafif hasarlı binalar ile 

kültürel miraslar da dahil olmak üzere şehir yapılarını yerle bir etmiştir. Türkiye’nin 

güneydoğusundaki kasaba ve şehir merkezleri artık, boş araziler ve devasa park alanları 

olarak betimlenmektedir. 

34. Yok edilen konutlara ilişkin kapsamlı istatistikler bulunmasa da UNOSAT 

tarafından temin edilen uydu görüntülerinin analizi, Türkiye’nin güneydoğusunda meydana 

gelen büyük hasarları ortaya koymaktadır. En büyük hasarı alan bölgelerden bazıları 

Nusaybin, Derik ve Dargeçit (Mardin), Sur, Bismil ve Dicle (Diyarbakır) ve Cizre ve 

Silopi’dir (Şırnak). Örneğin Nusaybin’de (Mardin ili) UNOSAT uydu görüntüleri yoluyla 

yapılan hasar tespiti 1,786 binanın hasar gördüğünü, bunlardan 398’inin tamamen 

yıkıldığını, 383’ünün ciddi hasar gördüğünü ve 1,005’inin az hasar gördüğünü belirlemiştir 

(6 ve 7. görüntülere bakınız). UNOSAT, uydu görüntüsü analizleri temelinde bu hasarları 

ağır silah kullanımına ve olasılıkla havadan atılan cephaneliklere bağlamaktadır. 

Görüntü 6: Nusaybin, Mardin İli 21 Haziran 2015 

  

Görüntü 7: Nusaybin, Mardin İli 25 Mayıs 2016  

 

UNITAR – UNOSAT tarafından üretilmiştir, Telif hakları: DigitalGlobe, Inc.  
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35. Uydu görüntüleri, güvenlik operasyonlarının ardından Hükümetin özel mülkleri ve 

kamu binalarını yok etmeye devam ettiğini göstermektedir. Örneğin Diyarbakır’ın nüfus 

yoğunluğu yüksek ilçesi Sur’da yıkım faaliyetleri ağır makinelerle gerçekleştirilmiştir. 

Haziran 2015 ile Temmuz 2016 arasında çekilen uydu görüntüleri, yıkım ekiplerinin bir 

seferinde şehrin bir bölümünün hatlarını belirlediğini ve ardından hasar görmüş ve 

görmemiş binaları ayrım yapmadan yıktığını göstermektedir (8. ve 9. görüntülere bakınız).  

36. Yerel kanyaklara göre vatandaşların eşyalarını almak veya mülklerini yeniden inşa 

etmek için ilgili alanlara girmelerine izin verilmemiş ve rapor edildiği üzere, kurbanların 

cenazelerinden kalıntılar içerme ihtimali olan enkaz yakınlardaki Dicle Nehrinin kıyılarına 

boşaltılmıştır. Yıkım faaliyetlerinin 2016’nın baharında yoğunlaştığı ve Ağustos ayında 

zirveye ulaşarak günde yaklaşık 1000 m
2
 alanı bulduğu görülmüştür. Diyarbakır’ın 2000 

yıllık şehir merkezinde bulunan üç hektarlık (veya 30.000 m
2
’lik) kentsel yapı bu şekilde 

Ağustos 2016’da yerle bir edilmiştir. 2016 Ocak ayından Ağustos ayına sekiz aylık dönem 

boyunca yerle bir edilen kentsel yapının büyüklüğünün 18,7 hektar olduğu tahmin 

edilmektedir. Diyarbakır yerel yönetimi Sur mahallesinin doğu bölümündeki binaların 

yüzde 70’inin bombardımanlarla yok edildiğini tahmin etmektedir. Sur’daki 120.000 

vatandaştan 45.000’i, rapor edildiği üzere, bölgeden kaçmıştır ve geri dönmelerine veya 

evlerini yeniden inşa etmelerine izin verilmemiştir.  

Görüntü 8: Sur, Diyarbakır İli 22 Haziran 2015 

 Görüntü 9: Sur, Diyarbakır İli 26 Temmuz 2016  

 

UNITAR – UNOSAT tarafından üretilmiştir, Telif hakları: DigitalGlobe, Inc.  

Yerel yönetim ayrıca önemli tarihi, kültürel veya dini değere sahip en az yedi bölgenin 

bahar operasyonları sırasında hasar gördüğünü rapor etmiştir. “Suriçi Kentsel Arkeolojik 
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Sit Alanı” olarak tanımlanan alan, rapor edildiği üzere, benzersiz sokak yapısını ve fiziksel 

yapısını kaybetmiştir.
13

 

37. Diyarbakır’ın Sur ilçesini çevreleyen 2,000 yıllık şehir duvarları UNESCO Dünya 

Mirası koruma programı dahilindedir. Belediye raporları, Sur ilçesinin bombalandığı 

dönemde, Eylül 2015 ile Mayıs 2016 arasında Hükümetin şehir duvarlarına zarar 

vermemek için tedbirler alırken duvarlarla çevrili alanda bulunan mahalleri sistematik 

olarak, bütünüyle yıktığını göstermektedir. Bu, özel mülklerin yıkımının sistematik 

doğasını aydınlatmaktadır. 

38. Diyarbakır ilindeki yerel yönetim, Mart 2016’da Bakanlar Kurulu’nun Sur şehir 

merkezindeki arazi parsellerinin yüzde 100’ünü istimlak etme kararı aldığını rapor etmiş, 

böylelikle büyük ölçüde Kürt kökenli vatandaşların yaşadığı bölgenin demografik yapısını 

bütünüyle değiştireceklerini iddia etmiştir
14

. Rapor edildiği üzere bölgede yaşayan halk ve 

Diyarbakır Belediyesi istimlak planlarına hiç dahil edilmemiş veya planlarla ilgili 

bilgilendirilmemiştir ve yeniden inşa planlarının dışında bırakılmaktan korkmaktadırlar. 

39. Türkiye’nin güneydoğusundaki insan hakları kuruluşlarına göre Hükümet, yıkılan 

konutlar için maddi tazminat ödemeyi; mülk sahiplerinin mülklerinin “terör saldırılarıyla” 

yıkıldığı yönündeki bir beyannameyi imzalamaları koşuluna bağlamıştır. Rapor edildiği 

üzere bu tür beyannameleri imzalamaya zorlanan aileler bunu 2015-16 olaylarının tarihi 

kayıtlarını değiştirmeye yönelik bir çaba olarak görmektedir ve bunun gelecekteki hesap 

verilebilirlik çabalarını engelleyeceğini düşünmektedirler. OHCHR kaynakları, 2015 sonu 

ve 2016 başındaki güvenlik operasyonları boyunca yıkılan evlerini terk etmeye zorlanan 

ailelerin ayrıca, kişisel eşyalarını almalarına veya güvenlik operasyonlarının ardından 

evlerine dönmelerine izin verilmeksizin evlerinin mülkiyetinden bir imzayla vazgeçmeye 

zorlandıklarını iddia etmektedir. 

40. 4 Eylül 2016’da Hükümet Türkiye’nin güneydoğusu için bir yeniden inşa ve 

ekonomik kalkınma paketi ilan etmiştir. Plana göre Türkiye, “Temmuz 2015’ten bu yana 

PKK tarafından yıkıma uğrayan” bölgeler için 21 milyar Amerikan Doları harcanacaktı. 

Toplu Konut İdaresinin 30,700’ü aşkın konutu (7000’i Diyarbakır’ın Sur ilçesinde olmak 

üzere) inşa veya yeniden inşa etmesi ve 800 fabrika, 36 spor stadyumu ve 15 yeni hastane 

inşa etmesi beklenmektedir. Plan ayrıca mikro hibeleri, sosyal hizmet yatırımlarını ve 

hasarların maddi tazminini de içermektedir. OHCHR, Hükümetin kalkınma planının, toplu 

ve gereksiz yıkımlara işaret eden iddialara ilişkin soruşturma ve hesap verilebilirlik 

tedbirleri alınmadan uygulanabileceğinden endişelenmektedir. 

 C. Sağlık hakkı 

  Acil tıp hizmetlerine erişim 

 

“Ambulanslar askerin bulunduğu yerlerde yaralılara bakmayı reddediyor, yaralılardan 

onlarla başka bir yerde buluşmalarını istiyorlardı.” 

- Cizre bombardımanından görgü tanığı  - 

  

41. Güvenlik operasyonları sırasında Türkiye’nin güneydoğusunda işlenen ciddi insan 

hakları ihlallerine ilişkin raporlar, güvenlik güçleri tarafından getirilen gece gündüz devam 

eden sokağa çıkma yasaklarının bu ihlallere katkıda bulunduğunu ve Hükümet 

kurumlarının etkilenen nüfusa temel hizmet götürme kapasitesini kısıtladığını 

vurgulamaktadırlar. 

42. Yetkililerin 30 kasaba ve mahallede uyguladığı sokağa çıkma yasaklarının izinsiz 

tüm hareketliliği birkaç aya kadar uzayabilen uzun süreler boyunca yasakladığı 

bildirilmiştir. Sokağa çıkma yasağı sırasında yetkililer, rapor edildiği üzere, uzun süreler 

  

 13 http://new-compass.net/sites/new-compass.net/files/SUR_Report_2016-04-07.pdf, 20 Kasım 2016 ‘da 

erişim sağlanmıştır. 

 14 Aynı kaynak 



 

15 

 

boyunca şehirlere su, elektrik ve gıda tedarikini bütünüyle kesmişlerdir. Yerel halk izin 

alındığı takdirde bile hareketliliğin çok zor olduğunu, aynı şekilde hasta ve yaralılar için 

sağlık merkezlerine erişimin çok zor olduğunu rapor etmektedirler. Dahası, güvenlik 

güçlerinin sokağa çıkma yasakları sırasında acil sağlık ekiplerinin etkilenen bölgelere 

erişimini sistematik olarak güçleştirdiği veya engellediği bildirilmiştir. Bu da aslında 

engellenebilecek olan ölümlerin gerçekleşmesine neden olmuştur. 

43. Dahası, sağlık tesislerine ve personeline yönelik saldırılar olduğuna, sağlık 

personelinin hastalara baktıkları için cezalandırıldığına, ayrıca sağlık tesislerinin askeri ve 

güvenliğe ilişkin amaçlarla kullanıldığına dair iddialar olmuştur. Örneğin bir STK raporuna 

göre, 2015 Eylül ayının başlarında Devlet güçleri birliklerini Cizre devlet hastanesine 

taşımış, hastanenin üçüncü katını tamamıyla işgal etmiştir.
15

 Aynı rapora göre, bir 

ambulans şoförü ve birkaç hemşireye Eylül 2015’te görevlerini yaptıkları sırada polis veya 

kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı ve söz konusu sağlık personelinin 

öldürüldüğü belirtilmiştir.
16

 

44. OHCHR, sokağa çıkma yasaklarını uygulayan askeri yetkililerin sağlık hizmetlerine 

(hayati tehlike taşıyan yaralanmalar veya hastalıklar için acil tıbbi tedavi de dahil) erişimi 

engellediğine işaret eden raporlar almıştır. Bu raporlar; Türk güvenlik güçlerinin barikatlar 

ve kontrol noktaları yoluyla tıbbi taşıma birimlerine müdahale ettiklerini ve acil taşıma 

araçlarına yeterli koruma sağlayamadıklarını iddia etmektedir. Güvenlik güçleri, rapor 

edildiği üzere, hastaneleri yatakhane ve ofis olarak kullanmışlar ve sağlık çalışanlarının 

çalıştıkları hastane veya sağlık merkezlerinin belli bölümlerine girmelerine engel 

olmuşlardır. Hükümet tarafından OHCHR’a temin edilen raporlar; tıbbi acil araçların ve 

itfaiye araçlarının etkilenen bölgelere erişiminin çeşitli mahallelerdeki barikat ve hendekler 

tarafından engellendiğini göstermiştir. 

 D. Zorla kaybedilmeler 

45. STK’lar; 2016’nın Ağustos ayı boyunca Türkiye’nin güneydoğusundan üç erkeğin, 

ayrı ayrı olaylarda, İstanbul’da, Şanlıurfa’da ve Lice’de zorla kaybedildiğini rapor 

etmişlerdir. İddia edildiği üzere kurbanlar polis tarafından tutuklanmış ancak aile üyeleri 

onların izini sürememiştir. Buna ek olarak OHCHR, Kasım 2016’da, Demokratik Bölgeler 

Partisi’nin Diyarbakır’dan bir üyesinin Ankara’da zorla kaybedildiğine dair 

bilgilendirilmiştir. Kurbanın yakınları, kurbanın polis tarafından belirsiz bir yerde 

gözaltında altında tutuluyor olabileceğini iddia etmişlerdir. 

46. Birleşmiş Milletler Zorla veya İrade Dışı Kaybetmeler Çalışma Grubu Türkiye’yi 

Mart 2016’da ziyaret etmiş ve “ülkenin güneydoğusundaki durumun gittikçe artan şekilde 

kaygı verici olduğunu ve durumun insan hakları üzerindeki büyük etkisi”
17

 nedeniyle 

endişelerini dile getirmiştir. Bu durumun zorla kaybedilmeler de dahil tüm insan hakları 

ihlalleri için zemin hazırlayacağını belirtmiştir. Çalışma Grubu, Türkiye’nin 

güneydoğusunda gerçekleştirilen yargısız infazlara ilişkin iddialar ve ailelerden, güvenlik 

operasyonları sırasında öldürülen insanların bedenlerine ve bertaraf edilen bedenlere erişim 

sağlayamadıklarına ilişkin ifadeler almıştır
18

. Grup, Türkiye’nin güneydoğusundaki 

güvenlik operasyonları bağlamında insan hakları ihlal iddialarına ilişkin etraflı ve tarafsız 

bir soruşturma yapılması için çağrıda bulunmuştur.
19

 

 E. Ülke içinde yerinden olmuş kişiler 

47. Çeşitli kaynaklara göre, Türkiye’nin güneydoğusundaki güvenlik operasyonları 

sonucu ülke içinde yerinden olmuş kişilerin (IDP’ler) toplam sayısının 355.000
20

 ile yarım 

  

 15 https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/southeastern-turkey-health-care-under-siege.pdf, s. 12.   

 16 Aynı kaynak s. 18 ve 19 

 17 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18477&LangIDE  

 18 A/HRC/33/51/Add.1, para. 12. 

 19 Aynı kaynak, para. 66. 

 20 https://www.hrw.org/news/2016/07/11/turkey-state-blocks-probes-southeast-killings,   
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milyon
21

 arası olduğu tahmin edilmektedir. En yüksek sayının ise, yerel raporlara göre 

nüfusun yüzde 95’inin güvenlik operasyonları sonunda yerlerinden olduğu Sur ilçesinden 

olduğu rapor edilmiştir. Güvenlik operasyonlarından etkilenen bölgelerde yerlerinden 

olmuş kişilerin ya civardaki kasaba ve köylere; Diyarbakır, Van ve Batman şehir 

merkezlerine; ya da Türkiye’nin diğer bölgelerine taşındığı rapor edilmektedir. IDP’lerin, 

ya evleri güvenlik operasyonları sırasında yok edildiği için ya da Hükümet yıkım ve / veya 

istimlak planlarına devam ettiği için (bütün bunlar IDP’leri geri dönmesinin önünde ciddi 

engel teşkil etmektedir) geri dönebileceği evleri bulunmamaktadır. 

48. Hükümet, rapor edildiği üzere, IDP’lerin insani ve korunma ihtiyaçlarının insani 

yardım kuruluşları tarafından bağımsız ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi için tam 

erişim sağlamamıştır. Hükümetin etkilenen nüfusa sağladığı insani yardım ve temel sosyal 

hizmetler, rapor edildiği üzere, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 

Sözleşmesinde teminat altına alınan yükümlülükler de dahil Türkiye’nin uluslararası insan 

hakları yükümlülüklerinin aksine, az miktarda ve yetersizdir
22

. Dahası, yerel STK’lar 

Hükümetin bu tür yardımları kişinin adli sicil kaydının temiz olması koşuluna bağladığını 

iddia etmişlerdir ki iddia edilen bu durum, acil durum insani yardım müdahalelerini 

düzenleyen insani ilkeleri ihlal eder niteliktedir. 

F. Fiziksel ve zihinsel bütünlük 

 

İşkence ve kötü muamele 

49. Uluslararası ve ulusal STK’lar, Temmuz 2015’ten bu yana, özellikle de darbe 

girişiminin ardından, Türkiye’nin güneydoğusundaki güvenlik operasyonları bağlamında 

polis tarafından gözaltında tutulurken ve gözaltı için kullanılan diğer yerlerde işkence ve 

kötü muameleye maruz kalan kişilere dair rapor edilen vaka sayısının gittikçe arttığını 

belgelemişlerdir. 

50. Türkiye’nin güneydoğusundaki bir STK tarafından yayınlanan bir rapora göre
23

 

işkence ve kötü muamele yöntemleri arasında tutukluların polisler tarafından dövülmesi ve 

yumruklanması; tecavüz ve tecavüz tehdidi de dahil olmak üzere cinsel şiddet; su, yemek 

ve uyku gibi temel ihtiyaçların karşılanmaması; tıbbi malzemelerden mahrum bırakılma (bu 

nedenle bazı tutsaklar, iddia edildiği üzere, hepatit B’ye yakalanmışlardır); tutukluları elleri 

arkadan kelepçelenmiş vaziyette saatlerce diz çökmek zorunda bırakma; sözel istismar, 

psikolojik şiddet ve korkutma bulunmaktadır. Rapor edildiği üzere bazı mağdurların çıplak 

fotoğrafları çekilmiş ve mağdurlar, bu görüntülerin şantaj için kullanılabileceği veya onları 

daha da küçük düşürmek için yayınlanabileceği korkusuyla başbaşa bırakılmışlardır. 

OHCHR; işkence veya kötü muamele bulgularını gösteren sağlık raporlarının ifşa 

edilmemesi için sağlık personelinin, yetkililer tarafından taciz edilme ve misilleme 

korkusuyla, baskı altında tutulduğuna dair raporlar almıştır. 

51. Mayıs 2016’da, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite, ülkenin güneydoğu 

bölümündeki (örn. Cizre ve Silopi) algılanan ve iddia edilen güvenlik tehditlerine yanıt 

verirken kolluk kuvvetlerinin tutukluları işkenceye ve kötü muameleye maruz bıraktığına 

ilişkin birçok inanılır rapor nedeniyle endişe duyduğunu dile getirmiştir
24

. Birleşmiş 

Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele Özel 

Raportörü Kasım 2016’da Türkiye’nin güneydoğusu da dahil olmak üzere gerçekleştirdiği 

Türkiye ziyaretinin ardından Türkiye’deki kurumların ve mevzuatın işkence ve kötü 

muameleye karşı yeterli koruma sağladığını belirtmiştir. Ancak, Özel Raportör 

mahkumlardan ve onların avukatlarından edinilen ifadelere göre, başarısız olan darbe 

girişimini takip eden günler ve haftalarda, özellikle de polis ve jandarma yetkilileri ve 

askeri güçler tarafından yakalanma sırasında ve ardından gelen gözaltı sırasında polis veya 

  

 21 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/turkey-curfews-and-crackdown-forcehundreds-of-

thousands-of-kurds-from-their-homes/   

  22 https://www.amnesty.ch/en?set_language=en&cl=en&gclid=CjwKEAiAirXFBRCQyvL279Tnx1ESJAB- 

  GQvssjpkiW7SVa4NJImBLUUarP1h_aAYmuYHfbtuvtlcBoCXHXw_wcB, s. 18-19 

 23 http://ihd.org.tr/en/index.php/2016/08/29/report-on-observations-in-prisons-of-siverek-and urfa/   

 24 CAT/C/TUR/CO/4, para. 11 ve 12.   

https://www.amnesty.ch/en?set_language=en&cl=en&gclid=CjwKEAiAirXFBRCQyvL279Tnx1ESJAB-%09%09%09GQvssjpkiW7SVa4NJImBLUUarP1h_aAYmuYHfbtuvtlcBoCXHXw_wcB
https://www.amnesty.ch/en?set_language=en&cl=en&gclid=CjwKEAiAirXFBRCQyvL279Tnx1ESJAB-%09%09%09GQvssjpkiW7SVa4NJImBLUUarP1h_aAYmuYHfbtuvtlcBoCXHXw_wcB
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jandarma tutukevlerinde, ayrıca resmi olarak tutukevi olmayan yerlerde işkence ve diğer 

kötü muamele biçimlerinin yaygın olduğunu belirtmiştir.
25

 

Kadınlara karşı şiddetin ele alınamaması 

52. Eylül 2016’da Türkiye’nin güneydoğusunda belediyelerdeki seçilmiş belediye 

başkanlarının yerine Hükümet tarafından siyasi olarak atanan “kayyumların” getirilmesi 

sürecinin başlamasından bu yana
26

 Kürt toplumu, kadın hakları koruma merkezlerinin Cizre 

ve Silvan’da ve Türkiye’nin güneydoğusundaki diğer yerlerde, özellikle 2016 başlarındaki 

güvenlik operasyonları ve yıkımdan en çok etkilenen belediyelerde kapatıldığını rapor 

etmiştir. Bu tür merkezler geçmişte aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için  

ihtiyaç duyulan korumayı sağlıyor ve onların sosyal ve siyasi hayata katılımını 

destekliyordu. 

53. Hükümet, rapor edildiği üzere, aile içi şiddet vakalarının mağduru olan kadınların bu 

tür saldırıları polise ve merkezi olarak atanan belediye yetkililerine bildirmelerini istemiştir. 

Bununla birlikte STK’lar, polis istismarından korkan ve toplumdan utanan Kürt kökenli 

kadın vatandaşların aile içi şiddeti kendi toplumları dışına taşımak konusunda gönülsüz 

kalmadığını, aynı zamanda polis sürece dahil olunca Kürt erkeklerin hapsedilmesi 

vakalarının artacağından korktuklarını belirtmiş, bu durumun şiddet sorununu ve sorunun 

altında yatan kültürel, sosyal ve ekonomik sebepleri çözmediğini belirtmişlerdir. STK’lar 

ayrıca kapanan merkezlerde bulunan gizli kişisel belgelere polis tarafından el konulduğunu 

ve belgelerin bilinmeyen bir yerde depolandığını, bunun merkezden daha önce faydalanan 

binlerce kişinin ve onların aile üyelerinin mahremiyetini ve güvenliğini potansiyel olarak 

tehlikeye attığını rapor etmektedirler. 

G. Özgür olma ve güvenlik hakkı 

 

“Kocam Mardin ilinde görev yapan bir polis memuruydu. 22 Temmuz 2016’da 

tutuklandı. Üstünden beş ay geçti, kocam henüz herhangi bir şeyle suçlanmadı. 

Her ay bir hakim önüne çıkarılıp tutukluluğunun bir ay daha uzatıldığını 

işitiyor.” 

- Darbe girişiminin ardından Türkiye’nin 

güneydoğusundaki bir cezaevinde tutulan bir polis 

memurunun eşi -  

 

54. 2016 yılının Temmuz ayında yaşanan darbe girişiminin ardından, Adalet Bakanının 

22 Kasım 2016’da yayınlanan açıklamasına göre, 92,607 kişi için tutuklama, hukuki 

soruşturma ve yakalama emirleri de dahil olmak üzere yasal işlem başlatılmış ve bunlardan 

39,378’si tutuklanmıştır.
27

 Türkiye’nin güneydoğusunda tutuklanan ve gözaltına alınan kişi 

sayısı ise bilinmemektedir. Tutuklamaların hızı ve sayısı, birçok tutuklama ve gözaltının 

keyfiliğine ilişkin endişe uyandırmakta ve rapor edildiği üzere, polis kaynaklarının ve yargı 

makamlarının bu kadar çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını denetleme kapasitesini ciddi 

anlamda baskılamakta; bu da tutukluluk koşullarının yasalara uygunluğuna ilişkin endişe 

uyandırmaktadır.  

55. STK kaynaklarına göre, Türkiye’nin güneydoğusunda yerleşik olan avukatlar darbe 

girişiminin öncesinde bile tutukluluk koşullarının gittikçe kötüleştiğini rapor etmişlerdir. 

Ancak 2016 Temmuz ve Aralık arasında gerçekleştirilen toplu tutuklama dalgasından sonra 

yetkililer, iddia edildiği üzere, tutukluları resmi olarak tutukevi olmayan spor salonu gibi 

  

 25 Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele Özel 

Raportörü Sayın Nils Melzer’ın – 27 Kasım 2016’dan 2 Aralık 2016’ya -  Türkiye’ye gerçekleştirdiği 

Resmi ziyaretine ilişki ilk gözlem ve önerileri   

  (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20976&LangID=E)   

 26 Daha fazla ayrıntı için 72. ve 73. paragraflara bakınız. 

 27 http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/adalet-bakani-bekir-bozdag-16-bin-yeni-personel-alimi-

yapacagiz/690992?amp=1.   
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yerlerde tutmuş, onların avukatlarına ve ailelerine erişmesine engel olmuşlardır. Avukatlara 

göre bazı tutuklular, okumadıkları belgeleri imzalamaya zorlandıklarını ve çeşitli isim 

listelerinden ve kamuya açık fotoğraflardan seçilen diğer tutukluları suçlamaya mecbur 

edildiklerini rapor etmişlerdir. 

56. Ülkenin dört bir yanından birçok avukat ayrıca; müvekkillerine erişimlerinin ciddi 

ölçüde engellendiğini, görüşme sürelerinin haftada sadece bir saate veya daha aza 

indirildiğini, güvenlik görevlileri tarafından rutin gözetim altında bulunduklarını ve 

müvekkilleriyle görüşmelerinin ses kaydına tabi tutulduğunu rapor etmişlerdir. Avukatların 

polis merkezlerinde tutulan ve tutuklu yargılanan kişilerle görüşme iznine ilişkin 

kısıtlamalara 23 Temmuz 2016’da bir Hükümet kararnamesiyle (KHK/676) izin 

verilmiştir
28

 ve böylece savcılar, polis gözaltısının ilk beş gününde tutukluların 

avukatlarıyla görüşmelerini engelleyebilmiştir. Kararname ayrıca polis tarafından 

gözaltında tutulma süresini 30 güne kadar çıkarmış ve avukatlar ile tutuklu yargılanan 

müvekkillerinin özel iletişim hakkına kısıtlamalar getirmiştir. 

57. Her ne kadar avukat dernekleri, mevcut tutuklu sayısı ile ilgilenebilecek yeterli 

sayıda kalifiye avukatın mevcut olduğunu rapor etmiş olsa da darbe girişiminin ardından 

tutuklanan kişiler avukat hizmetlerine ulaşma açısından büyük zorluklarla karşılaştıklarını 

rapor etmişlerdir. Bazıları, Devlet kurumlarından gelebilecek misilleme korkusuyla az 

sayıda avukatın onları savunmaya hazır olduğunu belirtmişlerdir. 

58. OHCHR’ın değerlendirdiği vakalardan biri, 22 Temmuz 2016’da Mardin ilinde 

görev yaparken tutuklanan bir polis memuru ile ilgilidir. Alınan bilgilere göre polis 

memuru ilk olarak yerel bir polis karakolunda aşırı kalabalık bir odada bir hafta boyunca 

tutulmuş, günde bir kez yetersiz miktarda gıda almış ve bir avukata veya aile ziyaretlerine 

erişimi sağlanmamıştır. Tutukluğunun birinci haftasının sonunda, rapor edildiği üzere, bir 

hakim önüne çıkarılmış, hakim tutukluluk süresini uzatmış ve onu bir cezaevine 

nakletmiştir. Duruşma sırasında, rapor edildiği üzere, yalnızca neden o avukatı seçtiğine 

ilişkin sorular sorulmuş ve avukat da daha sonra tutuklanmıştır. Avukatları, rapor edildiği 

üzere, tutukluluğunun ilk iki ayında tutuklunun dosyalarına erişememiştir. Bu belgenin 

yazıldığı tarihte, tutuklamadan altı ay sonra, polis memuru hala tutuklu bulunmaktaydı, 

avukatlarına ve ailesine erişimi sınırlıydı ve kendisine henüz herhangi bir suç isnat 

edilmemişti. Tutukluğu her ay uzatılmaktadır. Varlıkları dondurulmuştur ve bu, yasal 

masrafları karşılamasını ve ailesine bakmasını zor hale getirmektedir. 

H. Adalete, adil yargılanmaya ve etkili hukuk yollarına erişim 

 

“Cizre’nin her mahallesinde ağır bir askeri mevcudiyet ve özel polis 

mevcudiyeti ile sokağa çıkma yasağı sırasında birçok binanın çatısında özel 

polis keskin nişancıları vardı. İnsanların saklandığı bodrum katlarının 

kuşatılması sırasında askerler şoven şarkılar söylüyor, içeride mahsur 

kalanlarla alay ediyorlardı. Ocak 2016’da Nur mahallesinin suyu ve elektriği 

tam bir hafta boyunca kesildi.” 

- Cizre bombardımanı ve sokağa çıkma yasağının 

görgü tanığı -  

 

59. Spesifik bir vaka, Türkiye’nin güneydoğusundaki mağdurların adalet ararken 

karşılaştığı engellerin bazılarını aydınlatmaktadır. 14 Temmuz 2016’da, Türkiye eski Kamu 

Başdenetçisi Sayın Nihat Ömeroğlu Ocak ve Şubat 2016’da Türk Ordusunun 

bombardımanı sırasında Cizre’deki sivillerin öldürülmesiyle ilgili olarak Türkiye’nin 

güneydoğusundaki yerel yetkililerce açılan bir davayı (Şikayet No: 2016/737)
29

 

reddetmiştir. Güvenlik operasyonları sırasında, özellikle 25 Ocak 2016’da, Cizre yerel 

yetkilileri, Kamu Denetçisine birçok bitişik binanın bodrum katlarında mahsur kalan 

  

 28 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm   

 29 https://www.ombudsman.gov.tr/English/dosyalar//2016-737-desicion(1).pdf   
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insanları kurtarmak üzere güvenlik güçlerine müdahale etmesi için çağrıda bulunmuştur. 

Kamu Denetçisinin 14 Temmuz 2016’da yayınlanan kararı; Kamu Denetçisinin askeri 

yetkilileri uyarma veya Cizre’de mahsur kalan siviller için güvenli bir koridora yönelik 

müzakerede bulunmaya çalışmada başarısız olduğunu, bunun yerine durumun yasal 

analizine odaklandığını göstermektedir. Kamu Denetçisi kararında; güvenlik makamlarının 

189 kişinin ölümüne yol açan kararlarının “gerekçeli, yeterli, makul ve ikna edici” 

olduğunu ve söz konusu makamların “iyi yönetişim ilkelerine uygun olarak hareket 

ettiğini” belirtmiştir.
30

 

60. Türkiye’nin güneydoğusundaki mağdurlarınn adalete erişimde yaşadığı zorluklar, 

darbe girişiminin ardından Hükümet tarafından kabul edilen tedbirler ile daha da 

derinleşmiştir. 15 Temmuz 2015 darbe girişiminin ardından saatler içinde en az 2,745 

hakim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştır. Aralık 2016’ya kadar 3000’in aşkın hakim ve 

savcı, rapor edildiği üzere, hızlandırılmış bir soruşturma ve görevden alma prosedürünün 

ardından ihraç edilmişlerdir.
31

 Görevden almalar yargının işleyişini ciddi ölçüde zayıflatmış 

ve hakim ve savcılara yönelik korku ve tehdit ortamını güçlendirerek bütün sistem üzerinde 

baskı yaratmıştır.
32

 Türkiye’nin güneydoğusunda görevden alınan hakim ve savcıların 

sayısı bilinmemektedir. 

61. Beş Birleşmiş Milletler Özel Prosedürler yetki sahibi, Hakimler ve Avukatların 

Bağımsızlığına Dair Özel Raportör, Yargısız ve Keyfi İnfazların Önlenmesine Dair Özel 

Raportör, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamelenin 

Önlenmesine Dair Özel Raportör, Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkının Desteklenmesi ve 

Korunması Özel Raportörü ve Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu Başkan-Raportörü, 19 

Temmuz 2016’da yetkililere, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların 

“kanuna aykırı uygulamaların olduğuna dair inanılır iddialar uygun bir şekilde 

soruşturulana ve kanıtlanana dek” salıverilmesi ve yeniden göreve getirilmesi için çağrıda 

bulunmuşlardır.
33

 Rapor edildiği üzere görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan hakim ve 

savcı sayısından endişelendiklerini ifade etmiş ve uluslararası hukuka göre hakimlerin 

yalnızca ciddi suistimal ve yetersizlik gerekçeleriyle, adil ve şeffaf bir sürecin sonunda 

görevden uzaklaştırılabileceğini veya alınabileceğini belirtmişlerdir.
34

 

62. Bazı STK’lara göre, 23 Haziran 2016’da kabul edilen 6722 sayılı kanun da dahil 

olmak üzere bir dizi kanun güvenlik güçleri için bir “sistematik cezasızlık” ortamı 

oluşturmuştur. Kanun, terörle mücadele operasyonları bağlamında suç işlediklerinden 

şüphelenilen askerlerin veya kamu görevlilerinin soruşturulması için siyasi yetkililerin 

iznini gerektirmektedir. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı 

Muamelenin Önlenmesine Dair Özel Raportör’e göre, bu kanun terörle mücadele güçlerine 

operasyonları sırasında gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin yargı dokunulmazlığı 

sağlamakta ve böylece ilgili güvenlik güçlerinin işkence ve kötü muamelede bulunduğu 

iddialarına ilişkin soruşturmaları daha da zor, hatta belki imkansız hale getirmektedir.
35

 

STK’lar; kanun maddelerinin, güvenlik operasyonları sırasında gerçekleştirilen ihlaller 

(Ocak ve Şubat 2016’da Cizre’deki ölümler gibi) için asker ve kolluk kuvvetleri 

yetkililerinin yargılanmasını engellemek üzere oluşturulduğuna dair endişelerini dile 

  

 30 Aynı kaynak 

 31 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararlarına bakınız: 

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-5.pdf,  

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006-5.pdf,  

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161117-23.pdf 

 32 Eylül 2016’da, BM Hakimler panelinin bir üyesi olup eski bir Ruandalı bakanın davasına bakan 

Hakim Aydın Sefa Akay, 15 Temmuz 2016 olayları ile bağlantılı iddialar sebebiyle tutuklanmıştır. 9 

Kasım 2016’da Başkan Hakim Theodor Meron, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizmasının 

(MICT) dördüncü Yıllık Raporunu Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunmuş ve Kurulu, 

Mekanizmadan bir Hakimin devam eden tutukluluğuyla ilgili bilgilendirmiştir. Türkiye’ye hakim 

Akay’ı serbest bırakması için çağrıda bulunmuştur:  
  http://www.unmict.org/en/news/president-meron-presents-fourth-annual-report-united- nations-

general-assembly-and-calls-turkey   
 33 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20285&LangID=E 

 34 Aynı kaynak 

 35 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20976&LangID=E 
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getirmişlerdir. Dahası 22 Temmuz 2016’da yayınlanan KHK/667 sayılı
36

, olağanüstü halin 

uygulanmasına ilişkin tedbirleri düzenleyen kararname; söz konusu kararname kapsamında 

kararlar alan ve görevlerini yerini getiren kişilerin hiçbir hukuki, idari, mali ve cezai 

sorumluluk taşımadığını belirlemektedir. OHCHR, kararnamenin kolluk kuvvetleri 

yetkilileri için cezasızlığı güçlendirmek üzere kullanılmasından endişelenmektedir. 

63. STK’lar; kamu görevlilerinin yargılanmasını idari izne bağlayan benzer çerçevelerin 

(örn. 4483 ayılı Kanun veya 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 1990’larda 

Türkiye’nin güneydoğusundaki olağanüstü hal sırasında getirilmiş olduğunu rapor 

etmişlerdir. Söz konusu çerçeveler; güvelik güçlerinin gerçekleştirdiği iddie edilen hukuk 

dışı öldürmeler, zorla kaybedilmeler, işkence, binlerce evin hukuk dışı bir şekilde yıkılması 

gibi ciddi insan hakları ihlal iddialarına karşı sistematik cezasızlığa katkıda 

bulunmuşlardı.
37

 Bu tür kanunlar sistematik cezasızlığa izin vermenin yanında, rapor 

edildiği üzere, halk arasında güvenlik güçlerine karşı genel bir korku oluşturmuştur. 

I. Düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve kamu işlerine katılma hakları 

Düşünce ve özgürlüğü ve medyaya müdahale 

 

“20 Ocak 2016’da Cizre’de olanları filme almaya ve belgelemeye çalışıyorduk. 

Cudi mahallesindeydik, silahsızdık ve silahsız bir grupla birlikteydik. Beyaz bir 

bayrak taşıyorduk ve ölü bedenleri yollardan alan insanları çekiyorduk. Bir 

sokaktan geçerken kameramanım uzaktan vuruldu.” 

- Kürt kökenli bir gazeteci -  

 

64. Aralık 2016’nın sonu itibariyle, Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana 

160’ı aşkın medya kuruluşu, rapor edildiği üzere kapatılmış ve Türkiye’nin her yerinden 

130’u aşkın gazeteci, rapor edildiği üzere, tutuklu yargılanıyordu. Birçoğu terörle ilgili 

suçlarla karşı karşıya olup içlerinde Türkiye’nin güneydoğusunda ve ülkenin diğer 

bölgelerinde Kürtçe gazetelerde yazan birçok gazeteci de bulunmaktaydı. Gazetecileri 

Koruma Komitesine göre, 1 Aralık 2016’ya gelindiğinde yetkililer, o gün tüm dünyada 

hapse atılmış olan gazeteci sayısının üçte birinden fazlasını tutuklamış veya hapse atmıştı
38

. 

Bu gazetecilerin birçoğu bu raporun yazıldığı sırada yargılanmayı beklemekteydiler.
39

  

65. Hükümetin politikaları için kritik olarak algılanan medya kuruluşlarına uygulanan 

kısıtlama örnekleri arasında, 12 gazetecisi ve diğer personeli 31 Ekim 2016’da tutuklanan, 

en eski ulusal gazete Cumhuriyet de yer almaktadır.
40

 Gazeteciler, hem PKK hem de Gülen 

hareketi adına suç işlemekle suçlanmış ve terör suçlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. En 

eski Kürtçe yayın yapan gazete olan Özgür Gündem’in 25 gazetecisi ve editörü 15 Ağustos 

2016’da tutuklanıp bilişim teknolojisi ekipmanlarına el konulurken gazetenin kendisi 29 

Ekim 2016’da kalıcı olarak kapatılmıştır. Türkiye’nin güneydoğusundaki durumdan ötürü 

dayanışma içinde olduklarını göstermek adına Özgür Gündem’de bir günlüğüne sembolik 

olarak eş-editör görevi yapan bağımsız köşe yazarları, yazarlar ve insan hakkı savunucuları, 

terör propagandası yaptıkları suçlamalarıyla ve diğer suçlamalarla yargılanmışlardır ve 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alma riskiyle karşı karşıyalardır. Kapatılan diğer medya 

kuruluşları arasında Diyarbakır’daki Kürtçe yayın yapan gazete Azadiya Welat, Kürtçe 

yayın yapan Özgür Gün TV (programları ticari uydu sağlayıcısı Türksat tarafından 

yayından çıkarılmıştır) ve başka sekiz kanal (altı Kürtçe kanal, solcu olduğu düşünülen bir 

  

 36 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm 

 37 https://www.hrw.org/news/2016/07/11/turkey-state-blocks-probes-southeast-killings 

 38 15 Temmuz 2016’da erişilen https://cpj.org/imprisoned/2016.php 

 39 Tutuklanan gazetecilerden biri, Sayın Eren Keskin, Türkiye İnsan Hakları Derneğinin yönetim kurulu 

üyesidir ve tutuk altındaki cinsel istismar mağdurlarına yönelik Birleşmiş Milletler İşkence 

Mağdurları için Gönüllü Fonu hibelerinin alıcısıdır. 

 40 https://www.hrw.org/report/2016/12/15/silencing-turkeys-media/governments-deepening-assault-

critical-journalism 
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kanal ve hükümet karşıtı başka kanallar) bulunmaktadır. Aralık 2016 itibariyle, dünyada 

tamamen kadınlar tarafından yönetilen az sayıdaki haber kuruluşundan biri olan JINHA da 

dahil olmak üzere, bağımsız ve Kürtçe yayın yapan medya kuruluşlarının çoğu kapatılmıştı. 

66. Dahası, belirsiz sayıdaki romancı ve diğer önde gelen entelektüelin tutuklandığı 

rapor edilmiştir. 6300 kadar akademisyen ihraç edilirken, 15 üniversite kapatılmış, ülke 

genelinde on binlerce öğrenci bu durumdan etkilenmiştir. Birleşmiş Milletler Düşünce ve 

İfade Özgürlüğü Hakkının Desteklenmesi ve Korunması Özel Raportörü Türkiye’ye 

gerçekleştirdiği bir haftalık resmi ziyaretinin sonunda, 18 Kasım 2016’da, Türkiye’de 

bağımsız düşünce ve ifadeyi yıpratmak üzere kullanılan “zalimane” tedbirlerden büyük 

endişe duyduğunu dile getirmişlerdir. Özel Raportöre göre basın, çevrim içi ortamda 

bireyler, sanatçılar, muhalif sesler ve diğer birçok kişi; sansürden tutuklanmaya uzanan 

benzersiz baskı ile karşı karşıyadırlar.
41

 

Dernek kurma ve derneklere katılma hakkı 

67. Pek çok STK, çalışmalarına ilişkin bir korku ve tehdit ortamı olduğunu rapor 

etmiştir. 22 Kasım 2016’da KHK/677 sayılı kararnameyle yetkililer 375 derneği kalıcı 

olarak kapatmış ve varlıklarına el koymuştur; bunlardan birçoğu Türkiye’nin 

güneydoğusunda faaliyet göstermekteydi. Kararname, kapatmalara gerekçe olarak terörü ve 

ulusal güvenliği göstermiştir. Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkının Desteklenmesi ve 

Korunmasına Dair Özel Raportör’e göre, sivil toplum kuruluşları hükümet kontrolü, sansür 

ve idari baskılarla gittikçe artan bir şekilde karşılaşmaya devam etmişlerdir.
42

 Yasaklanan 

örgütler arasında Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği 

(ÇHD) de bulunmaktadır; bu derneklerin üyeleri, mecliste temsil edilen Kürt savunucusu 

siyasi parti HDP’nin milletvekillerini, yöneticilerini ve üyelerini savunuyorlardı. 

Şiddet veya nefrete sevk 

68. OHCHR; 15 Temmuz 2016’da başarısız darbe girişiminin hemen ardından siyasi 

parti HDP’nin Türkiye’nin güneydoğusundaki ofislerinin, dini sloganlar haykıran ve Türk 

bayrakları taşıyan gruplar tarafından saldırıya uğradığına ilişkin raporlar almıştır. Yerel 

STK’lar bu saldırıları, üst düzey devlet yetkililerinin ana akım medyada yer alan nefret 

söylemlerinin motive ettiği yasa dışı infazcı gruplarla ilişkilendirmişlerdir. Haziran 2015’te 

ve olağan üstü hal ilanının ardından, birçok siyasetçi ve yüksek düzey yetkili, rapor edildiği 

üzere, milletvekili seçim kampanyası sırasında azınlıklara ve diğer hassas gruplara karşı 

nefret söyleminde bulunmuştur.  

69. OHCHR; Aralık 2015 ile Mart 2016 arasında askerlerin, Cizre’deki sokağa çıkma 

yasağı sırasında işgal ettikleri evlere tahrik edici ırkçı ve cinsiyetçi duvar yazıları 

yazdıklarına dair iddialar almıştır. Kasabanın her yerine yazılan duvar yazıları, iddia 

edildiği üzere, şiddeti yüceltiyor ve bölge halkının değer ve inanışlarına hakaret ediyordu. 

Bir yerel STK’ya göre, bazı askerler duvar yazılarının fotoğraflarını sosyal medyada 

paylaşmıştır. STK bu bilgiyi, askerlerin Kürt kökenli vatandaşlara kasıtlı olarak hakaret 

ettiğine dair bir gösterge olarak yorumlamıştır. 

Kamu işlerine ve karar verme süreçlerine katılıma getiren kısıtlamalar 

70. Mayıs 2016’da Türkiye Büyük Millet Meclisi, 138 meclis üyesinin (59 HDP’li 

vekilden 50’si, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Halk Partisi’nin (CHP) 113 vekilinden 

51’i, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) 317 vekilinden 27’si ve Milliyetçi 

Hareket Partisinin (MHP) 39 vekilinden 9’u ve iki bağımsız vekilden birinin) 

dokunulmazlığını kaldıran bir kanunu kabul etmiştir. Kanun, HDP’nin kanun dışı PKK ile 

ilişkili olduğu suçlamaları temelinde AKP tarafından önerilmiştir. HDP son genel seçimde 

aldığı yüzde 10,8’lik oy oranı ile Türk Parlamentosunda temsil edilen en büyük üçüncü 

partidir. OHCHR, Türk Hükümetinden bir bilgi notu
43

 almıştır ve bu nota göre 4 Kasım 

2016’da mahkemeler “mahkemeye çağrıldıkları halde gelmeyen 12 HDP üyesi için zorunlu 

  

 41 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20892&LangIDE 

 42 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20891 

 43 Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlar Türkiye Cumhuriyeti Daimi 

Misyonu tarafından 6 Kasım 2016’da temin edilen dahili bilgi notu, TÜRKİYE’DE 

MİLLETVEKİLLERİNİN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 
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katılma emri veya tutuklama emri” çıkarmışlardır. Hükümetin notuna göre söz konusu 

milletvekilleri, rapor edildiği üzere, hukukun üstünlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin 

uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olarak yürütülen bir yargı süreci içinde, 

terörle ilgili suçlara ilişkin cezai işlemlerle karşı karşıyadırlar. 2016’nın sonu itibariyle 

partinin iki eş başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da dahil on bir HDP’li 

milletvekili çeşitli terör suçlarıyla tutuklanmışlardır. 

71. 2 Ocak 2017’de yayınlanan HDP resmi açıklamasına göre,
44

 2015 Temmuz ayından 

beri, gözaltına alınan HDP  yöneticisi, üyesi ve destekçisi sayısı 8,711’e ulaşmıştır. 29 

Aralık 2016 itibarıyla tutuklananların sayısının 2,705’e ulaştığı rapor edilmiştir. HDP’ye 

göre 15 Temmuz 2016 darbe girişimi  akabinde 4,457 ( yarısından fazla) gözaltı ve 1,275 

tutuklama  gerçekleşmiştir.  

72. 1 Eylül 2016’da Hükümet darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal 

yetkilerini kullanarak bir kararname (KHK/674)
45

 kabul etmiş ve kendisine, terör suçlarıyla 

görevden uzaklaştırılan seçilmiş belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları veya 

belediye meclis üyeleri yerine “kayyum” atama izni tanımıştır. Kararname, İç İşleri 

Bakanına büyükşehir belediyelerine “kayyum” atama izni tanırken, il valilerine ilçe 

belediyesi olarak bilinen ikinci sıra belediyelere “kayyum” atama izni tanımaktadır. İlk 

“kayyumlar”, Sur ve Silvan belediyelerinin seçilmiş belediye başkanlarının yerini almak 

üzere 2016 Eylül ayının başlarında atanmıştır. 

73. KHK/674, Türkiye’nin güneydoğusunda Kürt kökenli seçilmiş yetkililerin toplu 

olarak değiştirilmesi sonucunu doğurabilir. Aralık 2016’nın sonuna kadar, rapor edildiği 

üzere, Kürt savunucusu Demokratik Bölgeler Partisinin (DBP) elinde bulunan 50 

belediyede
46

 veya DBP’nin elindeki tüm belediyelerin yüzde 50’sinde, 69 belediye eş 

başkanı tutuklanmıştır, 58’i görevden alınmıştır ve çoğunun yerine “kayyum” atanmıştır. 

Vakaların çoğunda “kayyumlar” demokratik olarak seçilmiş yetkililerin tutuklanmasının 

hemen ardından atanmış, bu da yargı ve yürütme organları arasında yüksek düzeyde 

koordinasyon olduğuna işaret etmiştir. 

74. Kürt kökenli vatandaşların demokratik olarak seçilmiş temsilcilerinin görevden 

alınması, Türkiye’nin güneydoğusunda kadınların insan hakları üzerinde beklenmedik 

olumsuz bir sonuç yaratmış gibi görünmektedir. 2000’lerin başlarından bu yana bölgedeki 

Kürt kökenli belediye yetkilileri, yönetici pozisyonlarına bir erkek bir kadından oluşan iki 

yetkili atamaktaydı ve bu yetkililerden her ikisi de “eş başkan” veya “eş belediye başkanı” 

unvanına sahipti veya benzer işlevleri yerine getirmekteydiler. Amaç ise belediye 

düzeyinde kadın ve erkeklerin eşit temsilini teşvik etmekti. “Kayyum” atamaları, bu 

ilerlemeci uygulamaları sekteye uğratmıştır. 

J. İşçi hakları 

Büyük ölçekli işten çıkarmalar 

75. 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye’nin her yerinden 

100.000’i aşkın kişi, rapor edildiği üzere, darbeciler ile bağlantılı olduklarından 

şüphelenilmesi sebebiyle özel ve kamu sektöründeki işlerinden çıkarılmış veya 

uzaklaştırılmışlardır. Hükümet birçok olağanüstü hal kararnamesi
47

 aracılığıyla 85.000’e 

yakın kişiyi kalıcı olarak işten çıkarmış; ayrıca kamu görevlilerini, polis memurlarını, 

askeri personeli ve akademisyenleri görevden uzaklaştırmıştır. En çok etkilenen, rapor 

  

 44 4 Ocak’ta erişim sağlanan http://www.hdp.org.tr/en/english/statements/ongoing-detentions-and-

arrests-against-hdp/9717 

 45 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-2.pdf 

 46 4 Ocak 2017’de erişim sağlanan http://www.hdp.org.tr/en/english/statements/ongoing-detentions-and-

arrests-against-hdp/9717 

 47 Aşağıdaki Hükümet Kararnamelerine bakınız: 

  KHK 667: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm,  

  KHK 668: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1.pdf,  

  KHK 669: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160731-5.htm,  

  KHK 670: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17.htm,  

  KHK 673: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-1.pdf,  

  KHK/677: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-4.htm, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160731-5.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-1.pdf
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edildiği üzere işten çıkarılan ve çoğu öğretmenlerden meydana gelen 40.000 personeliyle 

Milli Eğitim Bakanlığı olmuştur. Bu rakam içinde Türkiye’nin güneydoğusundan 10.000 

öğretmen bulunmaktaydı ve bunların yüzde 90’ından fazlası Kürtçe konuşulan 

belediyelerde hizmet gösteriyorlardı. Büyük çoğunluğu, rapor edildiği üzere, PKK ile 

bağlantıları olduğu şüphesine dayanarak tedbir olarak işten çıkarılmıştır. Diyarbakır’da 

işten çıkarılan öğretmenler tarafından gerçekleştirilen barışçıl gösteriler yerel polis 

kuvvetleri tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmıştır. Hükümet Eylül 2016’da görevden 

uzaklaştırılan ve ihraç edilen öğretmenlerin listesini açıkladığında, bu kadar çok sayıda 

öğretmenin PKK ile bağlantılarının nasıl tespit edildiğini belirtmemiştir. 

76. İşten çıkarma ve uzaklaştırmaların toplu bir şekilde yapılması, işten çıkarma 

gerekçelerinin hukuka uygunluğuna ve açıklanan işten çıkarmaların “tedbir” amaçlı 

doğasının keyfiliğine, hukuki çözüm yollarının olmayışına ve siyasi veya bir etnik grubun 

üyelerini hedef alan ırkçı profillemeye ilişkin sorular uyandırmaktadır. Türkiye’nin 

güneydoğusundaki yerel toplum liderleri; tedbirin, belli bir grup Devlet çalışanına etnik 

kökenleri ve dilleri temelinde bir çeşit toplu ceza olarak getirildiğini iddia etmektedirler. 

Dahası, söz konusu tedbirin, yeni okul yılının başlamasından günler önce tecrübeli 

öğretmenlerini kaybeden yüz binlerce okul çocuğunun eğitim hakkını ihlal ettiğini 

düşünmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığına göre, yeni öğretmenlerin işe alınma süreci 

Haziran 2017’ye kadar tamamlanacaktır. Raporun yazıldığı tarihte, öğretmenlerin görevden 

alınmasından etkilenen tüm çocuklar için eğitimin devam etmesini sağlamak üzere 

Hükümet tarafından ne gibi tedbirler alındığı belirsiz bulunmaktaydı. OHCHR; kamu 

hizmetlilerinin toplu olarak görevden alınmasının, Devletin ayrımcılık yasağına uymasına 

ilişkin soru uyandırdığını düşünmektedir. 

III. Sonuçlar ve Öneriler 
 

77. OHCHR, neredeyse eş zamanlı olarak güneydoğuda güvenlik operasyonu yürüten, 

15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle başa çıkan ve bir dizi terör saldırısıyla uğraşan 

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu karmaşık durumu anlamaktadır. Bununla birlikte 

OHCHR, Temmuz 2015’ten bu yana Türkiye’nin güneydoğusundaki insan hakları 

durumunun ciddi ölçüde kötüleşmesinden, özellikle binlerce ölümden, özel ve kültürel 

mülklerin geniş ölçekte yıkımından ve yerel halkın büyük oranlarda yerinden olmasından 

büyük endişe duymaktadır. 

78. OHCHR özellikle, konut stokunda ağır silahlarla meydana getirilen çok büyük 

ölçekli yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri analiz sonuçlarından endişe 

duymaktadır. Ayrıca, güvenlik operasyonları sonrası istimlak politikaları (Diyarbakır’ın Sur 

bölgesindeki parsellerin yüzde 100’ünün istimlak edilmesi yönündeki Bakanlar Kurulu 

Mart 2016 kararı gibi) ve geniş kentsel alanların yıkımından (bu durum da Diyarbakır 

Sur’da görülmüştür) endişe duymaktadır. 

79. Ayrıca; özellikle 6722 sayılı Kanunun etkileri dolayısıyla, iddia edilen ciddi insan 

hakları ihlallerine karışan güvenlik görevlilerinin etkili bir şekilde soruşturulmamasına yol 

açacak Hükümet tedbirleri ve rapor edildiği üzere, iddia edilen ciddi yaşam hakkı 

ihlallerinin gerçekleştiği alanların ve binaların (örneğin Cizre’de) aceleyle ve tamamıyla 

yıkılması ve bu şekilde kanıtların kasıtlı bir şekilde yok edilmesi, özellikle endişe 

kaynağıdır. 

80. Yerinden olmuş ve güvenlik operasyonlarından etkilenmiş yüzbinlerce insanın 

insani ihtiyaçları ve korunma ihtiyaçlarının, yeterli ölçüde göz önünde bulundurulmadığı 

görülmektedir. Aynı şekilde, yerel halkın yeniden inşa planlamasına anlamlı bir şekilde 

katılma şansı olmamıştır. 

81. Endişe yaratan diğer hususlar arasında, demokratik olarak seçilmiş Kürt kökenli 

yetkililerin görevden alınması için terörle mücadele yasalarının kullanılması; bağımsız 

gazetecilerin ciddi bir şekilde engellenmesi ve taciz edilmesi; Kürtçe yayın yapan bağımsız 

medya kuruluşlarının ve vatandaş derneklerinin kapatılması ve öğretmenler de dahil olmak 
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üzere kamu hizmetlilerinin belirsiz gerekçelerle ve usulsüz bir şekilde toplu olarak işten 

çıkarılması bulunmaktadır. 

82. Bu rapor, Türkiye’nin güneydoğusunda ve ülkenin diğer bölgelerindeki insan hakkı 

ihlallerinin artması tehlikesini ortadan kaldırmak için anlamlı bir şekilde ele alınması 

gereken bir dizi erken uyarı göstergesi içermektedir. Ciddi eşitsizliklere, adalete etkili 

erişimin olmamasına, geliştirme ve yeniden inşa süreçlerinde anlamlı istişarelerin 

gerçekleştirilmemesine, aktif bir sivil toplum için demokratik alan olmayışına ve bağımsız 

medyanın olmayışına özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir. 

83. OHCHR, bu raporda sunulan bilgileri desteklemek ve iddiaları doğrulamak üzere 

Türkiye’nin güneydoğusuna tam ve kısıtsız erişim sağlamak için Türk Hükümetine yaptığı 

talebi yinelemektedir. OHCHR, açık diyalog ve işbirliği ruhuyla, Türk Hükümetine destek 

sağlamaya hazırdır. 

84. OHCHR, Türkiye’yi aşağıdaki önerileri uygulamayı değerlendirmeye davet 

etmektedir: 

85. Türkiye’nin güneydoğusundaki güvenlik operasyonları sırasında meydana 

gelen her can kaybının usulüne uygun olarak soruşturunuz ve hukuk dışı 

öldürmelerin faillerinin adalet önüne çıkarılmasını sağlayınız; 

86. Önceden duyurulmamış, açık uçlu, 24 saat devam eden sokağa çıkma 

yasaklarını durdurunuz; 

87. Güvenlik ve kolluk kuvvetleri görevlilerinin güvenlik operasyonları sırasında 

aşırı güç kullanmamasını teminat altına alacak gerekli tedbirleri alınız; 

88. İnsan hakları güvenlik operasyonları tarafından etkilenen kurbanlar ve aile 

üyeleri için etkili tazminat verilmesini sağlayınız; 

89. İlk adım olarak, güvenlik operasyonları bağlamında öldürülen ve tutuklanan 

kişilerin halk tarafından erişilebilir ve eksiksiz bir kaydını oluşturmak suretiyle, iddia 

edilen zorla kaybedilmelere ilişkin gerçekleri öğrenme hakkını teminat altına alınız; 

90. Yerinden olmuş halkın insani ihtiyaçları ve korunmaya yönelik ihtiyaçlarının 

bağımsız, mağdur merkezli ve toplumsal cinsiyet eşitliğini temelli bir değerlendirmesi 

için erişim izni veriniz; 

91. Yeniden inşa programlarının etkilenen halk ile anlamlı bir istişare içinde ve 

halkın katılımıyla,  bölgenin kültürel miraslarını koruyacak ve Türkiye’nin 

güneydoğusundaki şikayetlerin kök sebeplerini ele alacak şekilde planlanmasını ve 

uygulanmasını sağlayınız; 

92. Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı 

Muamelenin Önlenmesine Dair Özel Raportör’ün Türkiye ziyaretinin ardından 

bildirdiği ilk gözlemlerini dikkate alan OHCHR, Türkiye’yi, yetkisi kapsamında Özel 

Raportör ile işbirliği yapmaya devam etmek yönünde teşvik etmektedir; 

93. Özgürlüklerden mahrumiyet hususuyla ilgili olarak, Uluslararası Kişisel ve 

Siyasi Haklar Sözleşmesinin 9. maddesine tam olarak riayet ediniz. Türkiye’nin 

Temmuz 2016’daki tebligatının ardından bu hükümden derogasyonu kapsamında, bu 

hususta alınan hiçbir tedbirin, Sözleşmenin 4. Maddesi uyarınca durumun 

gerektirdiği sınırları aşmaması gerekmektedir. 

94. Belirsiz gerekçelerle ve usulsüzce uygulanan ve gazeteciler ile akademisyenlerin 

işlerini yapmalarının ciddi şekilde kısıtlanmasına, Kürtçe yayın yapan medya 

kuruluşlarının, vatandaş derneklerinin ve üniversitelerin kapatılmasına yol açan 

terörle mücadele kanun ve tedbirlerinin etkilerine ve kapsamına ilişkin bağımsız bir 

değerlendirme gerçekleştiriniz; 

95. Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkının Desteklenmesi ve 

Korunması Özel Raportörü’nün Türkiye ziyareti sonrası bildirdiği ilk gözlemlerini, 

düşünce ve ifade özgürlüğü haklarını kullanan tüm kişilerin derhal salıverilmesi 

yönündeki çağrısı da dahil olmak üzere dikkate alan OHCHR, Türkiye’yi, yetkisi 
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kapsamında Özel Raportör ile işbirliği yapmaya devam etmek yönünde teşvik 

etmektedir; 

96. Bazı milletvekillerinin özgürlüklerinden mahrum bırakılmasına yönelik 

sebeplere dair Türk Hükümeti tarafından sağlanan bilgiler göz önünde bulundurulsa 

da, Türkiye’nin güneydoğusundaki demokratik olarak seçilmiş milletvekillerinin ve 

belediye temsilcilerinin toplu olarak tutuklanmasını ve/veya görevden alınmasını 

yeniden gözden geçiriniz ve adli işlemlerin, hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun 

olarak ve Devletin uluslararası insan hakları yükümlülükleri uyarınca, etkili bir 

biçimde yürütülmesini sağlayınız. 

97. KHK/674 Kararnamesinin, Türkiye’nin güneydoğusunda belediye düzeyinde 

“kayyum” atanmasına zemin hazırlayan hükmünü iptal ediniz ve demokratik olarak 

seçilen eş belediye başkanlarını tekrar görevlerine getiriniz. Bu açıdan seçme hakkı, 

kadın hakları ve ayrımcılığa maruz kalmama hakkına gerekli özeni gösteriniz; 

98. Yetkililerin hoşgörüsüzlük içeren ve şiddete, husumete veya ayrımcılığa sevk 

edebilecek mesajları dile getirmekten kaçınmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alınız 

ve bu tür beyanları kamuoyu önünde kınayınız; 

99. Uluslararası standartlara tam anlamıyla uyan ulusal bir insan hakları kurumu 

ile, uygun olduğu şekilde, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı 

Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme Seçmeli Protokolü kapsamında Önleyici bir 

Ulusal Mekanizma kurulması için gerekli yasal, yapısal ve diğer koşulları yaratınız; 

100. Olağanüstü hal ilanı ve bununla birlikte gelen, bazı kişisel ve siyasi haklardan 

derogasyonun ardından, olağanüstü tedbirleri gözden geçiriniz ve bunların, durumun 

gerektirdiği sınırları kesinlikle aşmamasını sağlayınız. Bu tedbirler orantılı olmalı ve 

süre, coğrafi uygulama alanı ve materyal kapsamı açısından gerekli sınırları 

aşmamalıdır. 

 

 


