
 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI 

Human R ights Foundat ion of  Turkey  

M i t h a t p a ş a  C a d .  4 9 / 1 1  6 .  K a t  K ı z ı l a y / A n k a r a  

T e l :  + 9 0  3 1 2  3 1 0  6 6 3 6  F a x :  + 9 0  3 1 2  3 1 0  6 4 6 3  

e - m a i l :  tihv@tihv.org.tr         w w w . t i h v . o r g . t r   

 

TİHV DOKÜMANTASYON MERKEZİ VERİLERİNE GÖRE 

16 AĞUSTOS 2015 – 20 NİSAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA 
SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI ve YAŞAMINI YİTİREN SİVİLLER 

 

16 Ağustos 2015 ile 20 Nisan 2016 tarihleri arasında başta Diyarbakır (35 kez), Şırnak 
(10 kez) ve Mardin (11 kez) olmak üzere Hakkâri (5 kez), Muş (1 kez), Elazığ (1 kez) ve 
Batman’daki (2 kez) toplam en az 22 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen en az 65 süresiz ve 
gün boyu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Bu yasaklar nedeniyle 2014 nüfus sayımına 
göre ilgili ilçelerde yaşadığı bilinen en az 1 milyon 642 bin kişinin en temel yaşam ve sağlık 
hakları ihlâl edilmiş, net bir bilgi edinilememekle beraber Sağlık Bakanı’nın 27 Şubat 2016 
tarihli açıklamasına göre en az 355 bin kişi yaşadıkları il ve ilçeleri terk ederek zorunlu olarak 
yerlerinden edilmiştir.  

TİHV Dokümantasyon Merkezi’ne ait geçmiş bilgi notlarında da belirtildiği üzere, 
sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlandığı tarih itibariyle düzenli olarak Günlük İnsan 
Hakları Raporları ve dönemsel olarak bilgi notları biçiminde kamuoyunun bilgisine sunulan bu 
veriler basın taraması, ilgili kamu kurumlarının resmi web siteleri, tanık ve avukat anlatımları, 
görüntü kayıtları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin raporları ve başvurulan tanıklıkları 
vb. araçlar vasıtasıyla derlenmekte; yargı kararları da dahil olmak üzere incelenerek 
kesinleşmekte veya ispatlanmadığı ölçüde iddia olarak kalıp hak ihlalleri bilançosundan 
çıkarılmaktadır.  

TİHV Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, ilk sokağa çıkma yasağı ilan edilen tarih 
olan 16 Ağustos 2015 ile 20 Nisan 2016 tarihleri arasında en az 338 sivil sadece resmi sokağa 
çıkma yasağı ilan edilmiş zaman dilimleri içerisinde, ilgili çatışma ortamlarında yaşamlarını 
yitirmiştir. Bu kişilerden; 78’i çocuk, 69’u kadın ve 30’u 60 yaşın üzerindedir.  

 

Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ilçelerde gerçekleştiği iddia edilen, başta yaşam 
hakkı ihlali olmak üzere tüm ihlalleri hızla, etkin, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar ile 

aydınlatmak ve faillerini cezalandırmak Devlet’in yükümlülüğüdür! 
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 Ölümlerine ilişkin bilgiye erişilebilen en az 76 sivilin sağlığa erişim hakkından yoksun 
bırakılmaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri tahmin edilmektedir. Yine ölümlerine ilişkin 
bilgiye erişilebilen en az 200 sivilin ise ev sınırları/kapalı alanlar içerisinde; bu kişilerden 
182’sinin açılan ateş ve tanklardan atılan top mermileri, 18’inin ise sokağa çıkma yasağı ve 
çatışma ortamının yarattığı etki ile sağlık sorunları yaşamaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri 
düşünülmektedir. Çarpıcı bir durum olarak ev sınırları/kapalı alanlar içerisinde yaşamlarını 
yitiren 200 sivilden 147’si sadece Cizre ilçesindendir. 

Ayrıca, yaşanan sürecin özellikle çocuklar açısından büyük endişe uyandıran bir yönü 
de, başta çatışmaların yoğun yaşandığı mahallelerde ve ilçelerin genelinde çatışma atıkları ve 
kara mayınlarının bulunuyor olması ihtimalidir. Operasyonların sonlandığı ve sokağa çıkma 
yasaklarının gece boyu uygulanmaya başlandığı Cizre ilçesinde 31 Mart 2016 tarihinde 4 ve 6 
yaşlarında iki çocuk, 13 Nisan 2016 tarihinde İdil ilçesinde ise 4 yaşındaki bir çocuk sokakta 
bularak oyun oynadıkları cisimlerin patlaması sonucu yaşamlarını yitirmiştir. Ne yazık ki, bu 
konuda önleyici, koruyucu ya da bilgilendirici tedbirler alındığına veya programlanmış bir 
çalışma içerisinde olunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

Yukarıdaki verilere dahil edilemeyen kimi olgular ise şu şekildedir: 

Cizre’de en az 78 cenaze ve İdil’de en az 15 cenaze kimlik teşhisi yapılmadan 
defnedilmiştir. Bu cenazelerin durumunu açıklayan mevzuat değişiklikleri ve uygulamalara 
ilişkin ayrıntılı bilgilendirme, 18 Mart 2016 tarihli bir önceki TİHV Dokümantasyon Merkezi 
bilgi notunda1 kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1 karından ateşli silahla vurulma sonucu 7 aylık ölü doğum 
meydana gelmiş; en az 11 sivil sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçelerin yakınındaki 
mahallelerde resmi sokağa çıkma yasağı ilanı veya operasyon olmayan bölgelerdeki 
toplumsal gösteriler sırasında, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu vurularak veya göz 
yaşartıcı kimyasallar gibi toplumsal olaylarda zor kullanım araçlarının yarattığı etki nedeniyle 
yaşamlarını yitirmiştir.2 

NOT: Bu bilgi notunda “güvenlik güçleri” olarak anılan yapılar; Emniyet Terörle 

Mücadele Birimleri, Polis Özel Harekat Birimleri (PÖH), Jandarma Özel Harekat Birimleri (JÖH 

Fatihler Taburu, JÖH Efeler Taburu, JÖH Dadaşlar Taburu), Askeri Birlikler, Çevik Kuvvet 

Ekipleri ile; JİTEM, Esedullah Timi, Hançer Timi, olarak kendilerince ve bölgedeki halkça 

anılan güçlerdir. 

 

                                                           
1
 http://tihv.org.tr/16-agustos-2015-18-mart-2016-tarihleri-arasinda-sokaga-cikma-yasaklari-ve-yasamlarini-

yitiren-siviller/  
2
 Bu kişiler: CİZRE’de 7 aylık hamile Güler Yanalak’ın karnından vurulması sonucu gerçekleşen ölü doğum; DİYARBAKIR'da 

Şerdıl Cengiz (21-Bağlar ilçesi), Şiyar Salman (18-Bağlar ilçesi), Şiyar Baran (13-Seyrantepe Mah.), Mizgin Koçyiğit (Güler 
Eroğlu sanılan kişi-Dağkapı Meydanı), Salih Baygın (70-Melik Ahmet Cad.), Çekwar Çubuk (16-Dağkapı Meydanı), Hüseyin 
Hüseyinoğlu (22-Bağlar ilçesi) ile NUSAYBİN'de Emire Gök (39-Gırnavas Mah. Not: Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 14-21 
Aralık 2015 tarihleri arasında 4 mahallede sonrasında ise tüm ilçede uygulanmıştır. Bu ölüm 20 Aralık 2015 tarihinde yasağın 
olmadığı Gırnavas Mahallesi’nde meydana gelmiştir) ile Hüseyin Ahmet(22-Işık Önder Caddesi’ndeki kitlesel yürüyüş 
sırasında açılan ateş sonucu ölüm) ve Silvan’da Mehmet Gündüz’dür (45-Feridun Mahallesi). Ayrıca, Rojava’nın Qamişlo 
kentinde yaşayan Abdulsetar Cibara(16), 27 Mart 2016’da Nusaybin’deki çatışmalardan seken bir kurşunla yaralanmış ve 3 
Nisan 2016’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.  

http://tihv.org.tr/16-agustos-2015-18-mart-2016-tarihleri-arasinda-sokaga-cikma-yasaklari-ve-yasamlarini-yitiren-siviller/
http://tihv.org.tr/16-agustos-2015-18-mart-2016-tarihleri-arasinda-sokaga-cikma-yasaklari-ve-yasamlarini-yitiren-siviller/


 

20 Nisan 2016 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasaklarının Uygulandığı İlçeler 

 

DİYARBAKIR - Sur: 3 Aralık 2015’te Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 17 

saatliğine kaldırılmasının ardından 11 Aralık 2015’te başlayan yasak, 9 Mart 2016 

tarihinde operasyonların sona erdiğinin duyurulmasının ardından Sur Kaymakamlığı 

tarafından 13 ve 16 Mart 2016 tarihli duyurular ile ilçedeki kimi mahalle ve sokaklarda 

kısmen kaldırılmıştır. 20 Nisan 2016 tarihi itibariyle Sur ilçesinde sokağa çıkma 

yasağının 141 gündür (yaklaşık 5 ay) aralıksız devam ettiği bölgeler şu şekildedir: Savaş 

Mahallesi’nde bulunan Buzcular Sokak, Buzcular-1 Sokak, Eski Yoğurt Pazarı Sokak, 

Çiftehan Sokak dışında kalan tüm alanlar; Dabanoğlu Mahallesi’nde bulunan Bıyıklı 

Mehmet Paşa Sokak’ın Arman Sokak’a kadar olan kısmı ile Orta Karataş Sokak, 

Marangoz Sokak, Miras Sokak, Süleyman Nazif Sokak ve Varol Sokak dışında kalan tüm 

alanlar ile Cevatpaşa Mahallesi, Fatihpaşa Mahallesi, Hasırlı Mahallesi ve Cemal Yılmaz 

Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağı sürmektedir. 

ŞIRNAK – Merkez: 14 Mart 2016 günü saat 23:00’da başlayan sokağa çıkma yasağı ilçe 

genelinde 37 gündür aralıksız sürmektedir. 

ŞIRNAK – Silopi: 5 Nisan 2016 günü saat 04:30’da başlayan sokağa çıkma yasağı ilçe 

genelinde 15 gündür aralıksız sürmektedir. 

MARDİN – Nusaybin: 13 Mart 2016 günü saat 00:00’da başlayan sokağa çıkma yasağı 

ilçe genelinde 38 gündür aralıksız sürmektedir.  

HAKKÂRİ – Yüksekova: 13 Mart 2016 günü saat 22:00’da başlayan sokağa çıkma yasağı 

ilçe genelinde 38 gündür aralıksız sürmektedir. 

Ayrıca Cizre ve İdil ilçelerinde ise 21:30 ilâ 04:30 saatleri arasında gece boyu sokağa 

çıkma yasağı uygulaması devam etmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 



MUŞ 

Varto: 1. Rahmi Kızıltaş (36), 2. Abdullah Toprak(26), 3.-4. Henüz kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi 

DİYARBAKIR 

Silvan: 1.Serhat Bilen(25) 2.Hanife Durak(80) 3.Veysi Toraman(60) 4.Vedat Akcanım(17) 

5.Deniz(17) 6.Barış Çakıcı(10) 7.Hayriye Hüdaverdi(70) 8.Ferhat Gensür(17) 9.Müslüm Tayar(22) 

10.Sertip Polat(20) 11.Engin Gezici(24) 12.İsmet Gezici (55) 13.Rıdvan Us(20) 14.Yakup Sinbağ(20) 

15.Latif Nangir(78)  

Bismil: 1. Bilal Bozkur(19/22) 2.Abdullah Sügüci(32) 3.Doğan İnce(16) 4. Şeyhmus Düşerge(18) 

5.Numan (Halil) Kurtdiş(19) 6.Berat Güzel(12) 7.Elif Şimşek(8) 8.Agit Yıldız(22)  

Sur: 1. Helin Şen(12) 2.Halil Tüzülerk(27) 3.Mehmet Demirel(yetişkin) 4.Sezgin Demirok 5.Şoreş 

Mehmet Mutlu 6.Cüneyt Yeni 7.Aziz İlhan(47) 8.Melek Apaydın(38) 9.Rozerin Çukur(17) 10.Turgay 

Girçek(19) 11.Gündüz Akmeşe(28) 12.Henüz kimliği öğrenilemeyen 80’li yaşlarında 1 erkek 13.Hakan 

Aslan 14.Murat Menekşe(13) 15.Erhan Keskin(18) 16.Casim Kaya(24)17.Fatma Ateş(55) 18.Gülistan 

Aysal(21) 19.Dilber Bozkurt 20.Furkan Erkaplan 21.Muhammed Emin Erol(33)  

Bağlar: 1. Özgür Çelenk(18) 2.Eyüp Çelik(24)  

HAKKÂRİ 

Yüksekova: 1. Fettah Es (37) 2. Yakup Babat (24) 3.Mehmet Reşit Arıcı(17) 4.Naim Nuyan(29) 

5.Ersin Aydın(37) 6.Yusuf Aşan(46) 

ŞIRNAK 

Cizre: 1.Cemile Çağırga(10) 2.Özgür Taşkın(18) 3.Meryem Süne(53) 4.Bünyamin İrci(14) 

5.Muhammed Tahir Yaramış(35 günlük) 6.Eşref Edin(56) 7.Selman Ağar(10) 8.Mehmet Emin 

Levent(29) 9.Osman Çağlı(18) 10.Sait Çağdavul(21) 11.Şahin Açık(74) 12.Mehmet Erdoğan(75) 

13.Mehmet Sait Nayici(16) 14.Zeynep Taşkın(19) 15.Maşallah Edin(35) 16.Hacı Ata Borçin(75) 

17.Gadban Bülbül(78) 18.Mehmet Dökmen(71) 19.Bahattin Sevinik(50) 20.Suphi Sarak(50) 

21.İbrahim Çiçek (79) 22.Mülkiye Geçgel (48) 23.Resul Ekinci(65) 24. Hediye Şen(30) 25.Doğan 

Aslan(24) 26.İbrahim Akhan(15) 27.Selahattin Bozkurt(70) 28.Yılmaz Erz(42) 29.Lütfü Aksoy(25) 

30.Zeynep Yılmaz(40) 31.Cahide Çıkal(35) 32.Mehmet Tekin(35) 33.Doğan İşi(18) 34.Mehmet 

Saçan(38) 35.Emine Duman(75) 36.Azime Aşan(59) 37.Dikran Sayaca(25) 38.Ferdi Kalkan(20) 

39.Abdulmecit Yanık(27) 40.Hacı Özdal(25) 41.Miray İnce(3 aylık) 42.Ramazan İnce (80) 43.Kumru 

Işık(85) 44.Hüseyin Ertene(16) 45.Hüseyin Selçuk(5) 46.Abdülaziz Yural(33) 47.Zeynep Demir(65) 

48.Ali Tetik(34) 49.Kazım Tonğ(51) 50.Cabbar Taşkın(40) 51.Sezai Burçin(43) 52.Hediye Erden(60) 



53.Besna Zırığ(50) 54.Fatma Acet(40) 55.Bişeng Goran(12) 56.Nidar Sümer(17) 57.Halis Sümer(45) 

58.Osman Tekin(50) 59.Tayfur Yaşlı(19) 60.Şivan Cebrail Mungan(24) 61.Murat Ekici(22) 62.Murat 

Egül(24) 63.Ahmet Zırığ(35) 64.Şükrü Coşkun(20) 65.Nebi Katlav(22) 66.Ali Bağdur(25) 67.Mehmet 

Hacı Tongut(32) 68.Mehmet Şirin Erdinç 69.Garip Mubarız (18) 70.Veysi/Hacı Elçi(30) 71.Abdulmenaf 

Yılmaz(50) 72.Yakup Isırgan(18) 73.Mehmet Şahin(77) 74.Emame Şahin (77) 75.Yusuf Akalın(12) 

76.Büşra Akalın(10) 77.Veli Müjde(38) 78.Abdullah İvedi(25) 79.Hayrettin Şınık(10) 80.Mehmet 

Rıdvan Kaymaz(36) 81.Hüseyin Paksoy(16) 82.Mehmet Kaplan(35) 83.Serhat Altun(23) 84.Abdülhamit 

Poçal 85.Selman Erdoğan 86.Ahmet Tunç(50) 87.Cihan Karaman(23) 88.Rüzgar Yıldızgörer(25) 

89.Selami Yılmaz(25) 90.Nusreddin Bayar(20) 91.Sultan Irmak(16) 92.Selim Turay(29) 93.Şervan 

Kenan Adıgüzel 94.Mehmet Özkül(23) 95.Nizar Isırgan 96.Cengiz Sansak 97.Ramazan Çömlek 98.Zerin 

Uca(22) 99.Sahip Edin(30’larında) 100.Abdullah Gün(16) 101.Yunus Meral 102.Tahir Akdoğan(16) 

103.Mevlüde Özalp 104.Fehmi Fakah Dinç(yetişkin) 105.Fatma Demir(yetişkin) 106.Barış 

Gasir(yetişkin) 107.Sabri Sezgin(18) 108.Abdülselam Turgut(yetişkin) 109.Mahsum Erdoğan 

110.Muharrem Erbek(23) 111.Sinan Kaya(22) 112.Mehmet Kulbay(22) 113.Burhan Taşdelen 

114.Aydın Erol 115.Ferhat Karaduman(16) 116.Nursel Dalmış(18) 117.Murat Şimşek(16) 118.Abbas 

Güllübahçe 119.Tuğba Eminoğlu 120.Erdal Şahin(29) 121.Rohat Aktaş(yetişkin) 122.Adil 

Küçük(yetişkin) 123.Mahmut Duymak(51) 124.Umut Ürek 125.Ramazan İşçi 126.Metin Karane 

127.Dersim Aksoy 128.İslam Balıkesir 129.Ömer Baran(25) 130.Mustafa Gasyak(16) 131.Ali Fırat 

Kalkan 132.Kasım Yana(18) 133.İzzet Gündüz(yetişkin) 134.Berjin Demirkaya 135.Sakine 

Şiray(yetişkin) 136.Ekrem Sevilgen(17) 137.Serdar Özbek(32) 138.Mehmet Benzer(19) 139.Tajdin 

Nerse(22) 140.Mehmet Dalmış(31) 141.Mehmet Yavuzel(yetişkin) 142.Rıdvan Ekinci 143.Bişeng 

Kolanç 144.Cihat Altun(22) 145.Mehmet Yılmaz(23) 146.Cüneyt Kızıltay 147.Güler Eroğlu(20) 

148.Mehmet Edin 149.Star Özkül 150.Hasan Ayaz(14) 151.Yılmaz Geçim(15) 152.Mesut Özer(17) 

153.Cengiz Gerem(15) 154.Derya Koç(yetişkin) 155.Azad Yılmaz(19) 156.Hakkı Külte(13) 157.Çimen 

Tankan 158.İsmail Çetin 159.Murat Erdin 160.Hasan Tağ(yetişkin) 161.Agit Küçük 162.Harun Barın 

163.Hülya Aksoy(yetişkin) 164.Cemile Erden(28) 165.Mehmet Tunç(yetişkin) 166.Orhan Tunç 

167.Veysi Bademkıran(17) 168.Yasemin Çıkmaz(17) 169.İbrahim Temel 170.Yakup Yalçın 171.Felek 

Çağdavul 172.Fırat Malgaz 173.Yakup Dadak 174.Ramazan Aydın 175.Lokman Bilgiç 176.Hüseyin Kaya 

177.M. Emin İdim(çocuk) 178.Tahir Çiçek(çocuk) 179.Abdullah Özgül 180.Meryem Akyol(17) 

181.Ramazan Biriman 182.Hüseyin Kayaalp(16) 183.M.Ata Kalaycı 184.Güler Akıl 185.Ahmet Yılmaz 

186.Hamza İdim 187.Hanife İdim 188.Tahir Çelik 189.Halil Çelik 190.Mehmet Kalaycı 191.Hacer 

Arslan 192.Sefa Sever 193.Murat Aslan 194.Harun Çağlı(4) 195.Ayşenur Geçit(6) Ayrıca Cizre’den Adli 

Tıp Kurumlarına getirilip kimlik teşhisi yapılmadan gömüldüğü bilgisi edinilen en az 79 cenaze tespit 

edilebilmiştir. 

 

Silopi: 1. Hüseyin Güzel (70) 2.Yusuf Aybi(80) 3.Reşit Eren(17) 4.Axin Kanat(16) 5.İbrahim 

Bilgin(18) 6.Şiyar Özbek(25) 7.Süleyman Çoban(70) 8.Taybet İnan(57) 9.Yusuf İnan(40) 10.Ayşe 

Buruntekin(40) 11.Mehmet Mete Kutluk(11) 12.Ömer Sayan(70) 13.Hasan Sanır (75) 14.Salih 

Erener(/Salihe Şirnexi-75) 15.Seyfettin Sidar(30) 16.İsmail Yevşan(55) 17.Necati Öden(18) 18.Ömer 

Yalman(45) 19.Ömer Maslu(70) 20.Pakize Nayır(25) 21.Sêvê Demir(41) 22.Fatma Uyar(27) 23.İslam 

Atak (20) 24.Hasan Yağmur(42) 25.Aydın Mete(16) 26.Yusuf Yağcı(25) 27.Şirin Altay (43) 28.Narinç 

Kızıl(52) 29.Henüz kimliği bilinmeyen 30’lu yaşlarında bir erkek 30.İsa Tonguç 31.Ahmet Tonguç 



32.Muhyettin Tonguç 33.Saadettin Tonguç 34.Behiye Erener(45) 35.Rahime Sanır(14) 36.Züleyha 

Şalk(70) 37.Esra Şalk(2) 

 

İdil: 1. M.Sadık Bozeri(57) 2.Vedat Gürbüz(24) 3.Mazlum Kapalıgöz(17) 4.Aziz Akan(30) 5.Orhan 

Abay(16) 6.Sevilay Yıldız(15) 7.Fatma Eraslan(13) 8.Abdullah Ecevit(39) 9.Mete Ağırhan(15) 10.Ahmet 

Varlı(15) 11.Veli Aşar(18) 12.Şevki Geldisöz 13.Hacı Karakaş 14.Ramazan Gümüş(14) 15.İrfan 

Çağlar(24) 16.İbrahim Çelebi 17.Burhan Baydemir 18.Vahap Çıkmaz 19.Vasfi Kaya 20.Abdulselam 

Güler 21.Fidan Arslan 22.İsmail Gürbüz(19) 23.Hidayet Tek(4) Ayrıca, kimlik teşhisi yapılmadan 

gömüldüğü bilgisi edinilen en az 15 cenaze tespit edilebilmiştir. 

 

Merkez: 1.Bayram Tatar(16) 

MARDİN 

Nusaybin: 1.Ahmet Sönmez(50) 2.Şahin Turan(25) 3.Selamet Yeşilmen(44) 4.Abdulkadir 

Yılmaz(65) 5.Hasan Dal(45) 6.Musur Aslan(19) 7.Emin Öz(55) 8.Muhammed Altunkaynak(19) 

9.Nurhan Kaplan(45) 10.Şerif Alpar(55) 11.Sedat Güngör(22) 12.Mehmet Emin İnan(55) 13.Cudi 

Teber (23) 14.Mahsum Alpdoğan(19) 15.Fehime Aktı(56) 16.Hakan Doğan(15)17.Henüz kimliği 

bilinmeyen 1 kişi 18. Medeni Orak (45) 19.Rohat Karakoç 20.Hasan Korkmaz(60) 21.Mehmet 

Pitek(40) 

Dargeçit: 1.İdris Cebe(18) 2.Takyedin Oral(yetişkin erkek) 3.Necim Kılıç(67) 4.Sabahat Kılıç(28) 

5.Fatma Kılıç(50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUŞ - Varto 

16 Ağustos 2015 saat 08:30 ile 17 Ağustos 2015 saat 05:00 arasında süren sokağa çıkma 

yasağı sırasında 4 sivil yaşamını yitirdi. 

 17 Ağustos 2015 sabahı yaşamını yitirdiği öğrenilen 4 kişiye ilişkin Muş Valiliği ve Genelkurmay 

Başkanlığı, bu kişilerin silahlı militan oldukları açıklamasını yapsa da, yasağın kaldırılmasının 

ardından ilçeye giden bağımsız gözlem heyetlerinin yaptığı görüşmeler neticesinde yaşamını 

yitirenlerin sivil olduğu bilgisi paylaşıldı. İnşaat işçisi oldukları belirtilen Muş doğumlu Rahmi 

Kızıltaş (36) ve Abdullah Toprak’ın (26) araçlarına açılan ateş sonucu yaşamlarını yitirmiş 

oldukları ifade edilirken diğer 2 kişinin kimliklerine ilişkin bilgi edinilemedi. 

 

DİYARBAKIR - Silvan 

18 Ağustos 2015 saat 01:00 ile 19 Ağustos 2015 saat 07:00 arasındaki, Silvan’da ilan edilen 
1. sokağa çıkma yasağı sırasında 3 sivil yaşamını yitirdi. 

 18 Ağustos 2015 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçlerinin yürüttüğü 

operasyonlarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi edinilmişti. Yasağın kalkması ile ilçeye giden 

bağımsız gözlem heyetlerinin yaptığı görüşmeler neticesinde ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği 

öğrenildi.  

 

 Bu kişilerden Serhat Bilen’in (25) bina tepelerine konuşlanmış keskin nişancıların açtığı ateş 

sonucu Mescit Mahallesi’ndeki evinin damında kafasından vurularak yaşamını yitirdiği iddia 

edildi.  

 

 Tekel Mahallesi’nde yaşayan Hanife Durak’ın (80) komşusunun evine güvenlik güçleri 

tarafından atıldığı belirtilen el bombasının patlama sesi ardından kalp krizi geçirmesiyle 

yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi.  

 

 Veysi Toraman’ın (60) ise güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında yine kalp 

krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

 

2 Ekim 2015 saat 06:00 ile 5 Ekim 2015 saat 17:30 arasında Silvan’da ilan edilen 4. Sokağa 
çıkma yasağı sırasında 4 sivil yaşamını yitirdi. 

 2 Ekim 2015 günü Konak Mahallesi’nde polis ekiplerinin sokağa çıkma yasağına uymadıkları 

gerekçesiyle üzerlerine ateş açtığı ifade edilen 6 kişiden Vedat Akcanım'ın(17) cenazesinin 

panzer arkasına zincirle bağlanarak mahallenin içinden geçirildiği ifade edildi. 

 

 Aynı tarihte soyadı öğrenilemeyen Deniz … (17) adlı çocuğun da yine Konak Mahallesi’nde 

ateşli silah yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.  

 

 3 Ekim 2015 günü ateşli silah ile bacağından vurulan Barış Çakıcı’nın(10) yoğun çatışmalar 

nedeniyle hastaneye kaldırılamayarak kan kaybı neticesinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.  

 



 2 Ekim 2015 günü Konak Mahallesi’ndeki yaralılara ulaşmaya çalışırken polisin açtığı belirtilen 

ateş sonucu ağır yaralanan Hayriye Hüdaverdi (70) tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil 

Eğitim Araştırma Hastanesinde 6 Ekim 2015 günü yaşamını yitirdi. 

 

18 Ekim 2015 günü ile 21 Ekim 2015 saat 17:00 arasında ilan edilen Silvan’daki 5. sokağa 
çıkma yasağında 1 çocuk yaşamını yitirdi. 

 

 19 Ekim 2015 günü, Ferhat Gensür’ün (17) Mescit Mahallesi’nde polis tarafından açıldığı 

belirtilen ateş sonucu ayağı ve sırtından vurularak yaşamını yitirdiği ifade edildi.  

 

3 Kasım 2015 günü saat 05:00 ile 14 Kasım 2015 günü saat 14:00 arasında Silvan’da ilan 

edilen 6. sokağa çıkma yasağı sırasında 7 sivil yaşamını yitirdi. 

 3 Kasım 2015 günü sabah saatlerinde Müslüm Tayar’ın (22) Tekel Mahallesi’ndeki Diyarbakır 

Caddesi üzerinde zırhlı araçtan açılan ateş ile ayağından ve göğsünden 4 kurşun ile yaralandığı 

iddia edildi. Tayar’ın kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 3 Kasım 2015 akşamı özel harekât timlerinin Tekel Mahallesi’nde düzenlediği operasyon 

sırasında Sertip Polat’ın (20) ateşli silahla vurularak yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 4 Kasım 2015 günü Engin Gezici’nin (24) Tekel Mahallesi’nde polis tarafından açıldığı ifade 

edilen ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. Yeğeninin vurulduğunu öğrenen 

halası İsmet Gezici’nin (55) de olay yerinde açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır 

yaralandığı ve sevk edildiği Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

 

 5 Kasım 2015 günü, özel harekât timleri tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu Rıdvan Us’un 

(20), sol bacağı ile kolundan yaralandığı ve tedavi altına alındığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'nde 16 Kasım 2015 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 9 Kasım 2015 tarihinde özel harekât timleri tarafından Tekel Mahallesi'nde açıldığı belirtilen 

ateş sonucu Yakup Sinbağ’ın (20) yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 6 Kasım 2015 tarihinde, Latif Nangir’in (78) yoğun silah seslerinden dolayı fenalaşarak eşi 

tarafından hastaneye götürülmeye çalışıldığı ancak yolda yakınlarında patlayan bomba 

nedeniyle Nangir’in baygınlık yaşadığı ve sevk edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilirken, bu durum 21 

Kasım 2015 günü ortaya çıktı. 
 

 12 Kasım 2015 tarihinde, YDGH üyesi olduğu belirtilen Süleyman Güleç’in (Soro Farqin) 

güvenlik güçlerinin Mescit Mahallesi’nde gerçekleştirdiği belirtilen operasyonda açılan ateş 

sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.  
 



25 Mart 2016 günü saat 11:00 itibariyle toplam 18 mahalle ve köyü olmak üzere Silvan’da 

7.kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak aynı gün saat 20:00’da kaldırıldı. 

 

 

 

DİYARBAKIR – Bismil 

27 Eylül 2015 günü saat 14:30 ile 28 Eylül 2015 günü saat 00:30 arasında Bismil’de ilan 
edilen 2.sokağa çıkma yasağında 3 sivil yaşamını yitirdi. 

 

 27 Eylül 2015 günü akşam saatlerinde, Avaşin Mahallesi’ndeki evinin önünde polisin açtığı 

belirtilen ateş sonucu vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Agit Yıldız’ın (22), çağrılan 

ambulansın güvenlik güçlerince engellenmesi sonucu çevredekiler tarafından Bismil Devlet 

Hastanesi’ne kaldırıldığı iddia edildi. Yıldız’ın daha sonra sevk edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 28 Eylül 2015 günü yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

 27 Eylül 2015 günü Avaşin (Dumlupınar) Mahallesi Memozin Bulvarı üzerindeki 3 katlı bir eve 

isabet eden polis veya silahlı militanlar tarafından atıldığı yönünde farklı iddialar bulunan 

bombaatar mermisi ya da roket sonucu evde bulunan Elif Şimşek’in (8) yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

 

 28 Eylül 2015 günü polisler tarafından Esentepe ve Şentepe Mahalleleri arasındaki halka 

açıldığı beirtilen ateş ile Numan (Halil) Kurtdiş’in (19) yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

29 Eylül 2015 saat 11:00 ile 29 Eylül 2015 saat 21:30 arasında Bismil’de ilan edilen 3. 

sokağa çıkma yasağı sırasında 1 çocuk yaşamını yitirdi. 

 

 29 Eylül 2015 günü sabah saatlerinde Halil İbrahim Oruç Parkı’nda bulunan Berat Güzel (12) 

isimli çocuğun güvenlik güçleri tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu yaşamını yitirdiği ve 

Güzel’in cansız bedeninin yanına zırhlı araçtan inen polisler tarafından havai fişek kutusu 

bırakıldıktan sonra bu görüntünün fotoğrafını çektikleri iddia edildi. 

 

6 Ekim 2015 günü saat 12:00 ile saat 00:00 arasında Bismil’de ilan edilen 4. sokağa çıkma 
yasağı sırasında 4 sivil yaşamını yitirdi. 

 

 6 Ekim 2015 tarihinde Rojava Mahallesi’nde özel harekat timleri tarafından infaz edildikleri 

iddia edilen Bilal Bozkur (19/22) ve Doğan İnce’nin (16) cenazelerinin güvenlik güçleri 

tarafından sürüklenerek hastaneye getirildiği; aynı operasyonda yaşamını yitirdiği belirtilen 

Abdullah Sügüci (32) ve Şeyhmus Düşerge’nin (18) ise cenazelerinin kafaları ateşli silahla 

taranarak kopartılmış olduğu için kimlik teşhisi yapılmayacak durumda olduğu ifade edildi. 

Yaşamını yitiren 4 kişinin ailelerinin “@J_l_T_E_M” isimli twitter hesabında yayınlanan 

https://twitter.com/J_l_T_E_M


fotoğraflarla çocuklarını tanıdıkları öğrenildi. Ayrıca, polisin cenazelerle birlikte yanlarında bir 

adli tıp uzmanı da getirerek ön otopsilerde bu kişinin görevlendirildiği de iddialar arasında. 

 

 

 

DİYARBAKIR – Sur 

10 Ekim 2015 günü saat 05:00 ile 13 Ekim 2015 günü saat 15:30 arasında Sur’da ilan edilen 

3. sokağa çıkma yasağı sırasında 2 sivil yaşamını yitirdi. 

 12 Ekim 2015 sabahı erken saatlerde polis tarafından Hasırlı Mahallesi’nde düzenlenen 

operasyona tepki gösteren gruplara güvenlik güçlerinin ateş açtığı ve bu sırada Bahçe Sokak’ta 

bulunan Helin Şen’in (12) kafasına isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdiği ifade edildi. Şen’in 

cenazesinin uzun süre sokakta bekletildiği, yakınları tarafından çağrılan ambulansın geçişine 

polisler tarafından izin verilmediği de iddialar arasındadır. 

 

 9 Ekim 2015 günü güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği belirtilen Fatihpaşa 

Mahallesi’ndeki Hacı Nuri Sokak’ta bulunan evinin çatısında beslediği güvercinlerine bakmak 

üzere evinin çatısına çıktığı ifade edilen Halil Tüzülerk’in (27) güvenlik güçlerinin açtığı ateş 

sonucu vurularak yaşamını yitirdiği iddia edildi. Çatışmaların kesilmemesi nedeniyle cenazenin 

battaniyeye sarılarak evde bekletilmek zorunda kaldığı edinilen bilgiler arasındadır. 

 

 2 Aralık 2015 günü saat 05:00 ile 10 Aralık 2015 günü saat 23:00 arasında ilan edilen 5. 

sokağa çıkma yasağı sırasında 1 sivil yaşamını yitirdi.  

 3 Aralık 2015 günü özel harekât timleri tarafından düzenlendiği belirtilen operasyon sırasında 

Savaş Mahallesi’nde bulunan Dört Ayaklı Minare yakınında Mehmet Demirel’in (genç yetişkin) 

vurularak yaralandığı ve güvenlik güçleri tarafından hastaneye götürülmesine izin verilmemesi 

nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.  

 

2-10 Aralık 2015 tarihleri arasında 9 gün boyunca süren sokağa çıkma yasağı sonrasında 

verilen 17 saatlik aranın ardından 11 Aralık 2015 tarihinde tekrar ilan edilmiş ve bugün 

hâlâ sürmekte olan 6. sokağa çıkma yasağı sırasında 21 sivil yaşamını yitirdi.  

 

 24 Aralık 2015 tarihinde, Sur ilçesinin Şehitlik Mahallesi yakınlarında Sezgin Demirok, Mehmet 

Şoreş Mutlu ve Cüneyt Yeni’ye ait olduğu belirtilen 3 cenazenin bulunduğu öğrenildi. Olay 

yerinde ve cenazelerin el ile ayak bileklerinde bulunan plastik kelepçeler, 3 kişinin 

yakalandıktan sonra infaz edildiği yönünde şüphe yarattı. 

 

 24 Aralık 2015 gecesi ise, üzerinden kimlik çıkmayan ve 50 yaşlarında olduğu belirtilen bir 

erkeğe ait vurularak yaşamını yitirmiş bir cenazenin Dabanoğlu Mahallesi’nde bulunduğu 



öğrenildi. Bu kişinin evinin de o mahallede bulunduğu bilinen Aziz İlhan (47) olduğu 8 Ocak 

2016 tarihinde tespit edilebildi. 
 

 3 Ocak 2016 tarihinde, Melek Apaydın’ın (38) İskenderpaşa Mahallesi’nde yemek 

sofrasındayken tank atışı sonucu evine isabet eden top mermisiyle yaşamını yitirdiği bilgisi 

edinildi. Bir diğer iddia da ve isabet edenin ydgh militanlarına ait roket olduğu yönünde. Evdeki 

diğer 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

 

 8 Ocak 2016 tarihinde, Rozerin Çukur’un (17) Fatihpaşa Mahallesi’ndeki bulunan evinin 

yakınlarında keskin nişancılar tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu yaşamını yitirdiği 

belirtildi. Çukur’un cenazesini alabilmek amacıyla ailesinin açlık grevine başladığı ancak hâlâ 

cenazelerini teslim alamadıkları öğrenildi. 

 

 16 Ocak 2016 tarihinde yoğunlaşan çatışmalar sırasında adları öğrenilemeyen 2 kişinin Fatih 

Paşa Mahallesi’ndeki Kurşunlu Camisi ve Süleyman Nazif İlkokulu civarında yaşamlarını yitirdiği 

bildirildi. Bu kişilerin Turgay Girçek(19) ve Gündüz Akmeşe(28) oldukları 26 Ocak 2016 

tarihinde öğrenildi. 

 

 23 Ocak 2016’da Savaş Mahallesi’nde, atılan bomba atar mermisinin bir apartmanın 2. katında 

bulunan bir eve isabet etmesi sonucu çıkan yangında evde bulunan 80-85 yaşlarında kimliği 

belirlenemeyen bir erkeğin yanarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. 

 

 25 Ocak 2016 günü, üç gün önce çatışmalar esnasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 

sırtından vurulan ve yaralı halde bekletilen Hakan Aslan’ın kan kaybı nedeniyle yaşamını 

yitirdiği öğrenildi.  
 

 2 Şubat 2016 tarihinde, operasyonların sürdüğü Hasırlı Mahallesi’nde bir evin bahçesine top 

mermisi düşmesi nedeniyle 10-12 yaşlarındaki bir erkek çocuğun ağır yaralandığı, ablasının da 

bacağından yaralandığı ifade edildi. 4 Şubat 2016’da ise Murat Menekşe(13) isimli 2 gün önce 

ağır yaralanan çocuğun yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 16 Şubat 2016 günü Erhan Keskin’in (18) vurularak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Keskin’in 

cenazesini alabilmek amacıyla ailesinin açlık grevine başladığı ancak hâlâ cenazelerini teslim 

alamadıkları belirtildi. 

 17 Şubat 2016 günü Fatih Paşa Mahallesi’ndeki Dört Ayaklı Minare yakınlarında daha önce 

sırtından ve kalçasından çok sayıda kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği anlaşılan Casim 

Kaya’nın(24) cenazesinin güvenlik güçleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne gönderildiği, Kaya’nın kollarında da kırıklar olduğu öğrenildi. 

 

 22 Şubat 2016 tarihinde, Sur’da birkaç binanın bodrum katlarında aralarında çocukların da 

olduğu yaklaşık 200 kişi mahsur kaldıklarını 17 Şubat 2016 günü ifade etmiş olan DİHA muhabiri 

Mazlum Dolan, 19 Şubat 2016’da bulundukları binaya ateş açılması ve havan topu mermisi 

düşmesi nedeniyle yaralıların olduğunu, yaralılardan su almak için dışarıya çıktığında şarapnel 



parçalarıyla vurulan Fatma Ateş’in durumunun ağır olduğunu bildirerek ambulans 

gönderilmesini istedi. Akşam saatlerinde Mazlum Dolan’ın ve Fatma Ateş’in de bulunduğu 6 kişi 

oluşturulan koridorla binadan tahliye edildi ancak Fatma Ateş’in(55) kan kaybından yaşamını 

yitirdiği ortaya çıktı. Tahliye edilen diğer kişiler ise gözaltına alındı. 

 3 Mart 2016 tarihinde, mahsur kalanların Sur’dan çıkarılması çalışmaları kapsamında 33 kişinin 

ve bir erkeğe ait cenazenin Sur ilçesinden çıkarıldığı bilgisi edinildi. 

 22 Aralık 2015 tarihinde, güvenlik güçleri tarafından Hasırlı Mahallesi’nde açılan ateş sonucu 

YDGH üyesi olduğu belirtilen Serhat Doğan’ın (19) vurularak yaşamını yitirdiği ve cenazesinin 

ertesi gün barış anneleri tarafından Sur ilçesinden çıkartılabildiği bilgisi edinildi.  

 

 23 Aralık 2015 tarihinde, güvenlik güçlerinin Hasırlı Mahallesi’nde düzenlediği operasyon 

sırasında YDGH üyesi olduğu belirtilen Mesut Seviktek’in (26) vurularak yaşamını yitirdiği bilgisi 

edinildi. Seviktek’in cenazesinin ailesinin başladığı açlık grevi sonucu 28 gün sonra sokaktan 

alınarak defnedilebildiği öğrenildi. 

 

 24 Aralık 2015 tarihinde, 23 Aralık 2015’te güvenlik güçlerinin Hasırlı Mahallesi’nde düzenlediği 

operasyon sırasında YDGH üyesi olduğu belirtilen İsa Oran’ın (21) vurularak yaşamını yitirdiği 

bilgisi edinildi. Oran’ın cenazesinin ailesinin başladığı açlık grevi sonucu 28 gün sonra sokaktan 

alınarak defnedilebildiği öğrenildi. 

 

 30 Aralık 2015 tarihinde, Hasırlı Mahallesi’nde güvenlik güçlerinin açtığı ifade edilen ateş ile 

YDGH üyesi olduğu belirtilen Ramazan Öğüt’ün (16) yaşamını yitirdiği belirtildi. Öğüt’ün 

cenazesini alabilmek amacıyla ailesinin açlık grevine başladığı ancak henüz cenazeyi teslim 

alamadıkları bilgisi edinildi. 

 

 7 Mart 2016’da bodrum katlarında mahsur kalanların telefonla verdiği bilgiye göre, sivillerin 

bulunduğu belirtilen alanın bombalandığı ve bu nedenle 3 ayrı enkaz oluştuğu iletildi. 5 

cenazenin bulunduğu ve en az 50 kişinin yaralandığı iddia edildi. 
 

 10 Mart 2016’da, çatışma çıktığı iddia edilerek güvenlik güçleri tarafından bir evde infaz 

edildikleri iddia edilen 8 kişinin kimliklerinin Gülistan Aysal(21), Dilber Bozkurt ve YPSli 

oldukları belirtilen Fırat Çelik(24), Mahsum Gürkan, Eşref Polat, Mehmet Abdullah Yalvarma, 

Mazlum Karakoç, Cüneyt Aydemiş oldukları 23 Mart 2016 tarihi itibariyle öğrenildi. 

 

 14 Mart 2016’da çıktığı belirtilen çatışmalarda öldürüldükleri iddia edilen 15 kişinin 

cenazelerinin otopsi işlemleri için Elazığ ile Malatya’ya gönderildikleri öğrenildi. Aynı gün 

cenazelerden birinin YPSli olduğu belirtilen bir kişiye ait olduğu öğrenildi. 29 Mart 2016’da ise 

Furkan Erkaplan’ın(yetişkin) cenazesinin ailesi tarafından teşhis edildiği öğrenildi. 5 Nisan 

2016’da da, bu cenazelerden Muhammed Emin Erol (33) ve YPS’li olduğu belirtilen bir kişinin 

daha cenazelerinin DNA eşleşmesi sonucu teşhis edilebildiği öğrenildi. 



 17 Mart 2016’da Sur Kaymakamlığı tarfından, Savaş Mahallesi’nde bulunan Buzcular Sokak, 

Buzcular-1 Sokak, Eski Yoğurt Pazarı Sokak, Çiftehan Sokak; Dabanoğlu Mahallesi’nde bulunan 

Bıyıklı Mehmet Paşa Sokak’ın Arman Sokak’a kadar olan kısmı ile Orta Karataş Sokak’ta sokağa 

çıkma yasağının kaldırıldı duyuruldu. 

 Öte yandan Sur’da operasyonların devam ettiği dönemde yaşamını yitiren 13 kişinin 

cenazelerinin devam eden abluka nedeniyle iki evin bahçesine gömüldüğü ve kimliklerinin henüz 

bilinmediği öğrenildi. 

 Yine, 30 Mart 2016’da ise 7 kişiye ait cenazenin Sur’dan çıkarılarak teşhis için Gaziantep Adli Tıp 

Kurumu’na gönderildiği ve bu kişilerden birinin kimliğinin teşhis edildiği, YPS’li olduğu 4 Nisan 

2016’da öğrenildi. 

 3 Nisan 2016’da ilçeden çıkarılan 5 cenazenin Elazığ Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ve 5 Nisan 

2016’da içlerinden birinin kimlik tespitinin yapıldığı ve YPS’li olduğu öğrenildi. 4 Nisan 2016’da 

çıkarılan 2 cenazenin ise Gaziantep’e gönderildiği öğrenildi. 

 Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde “operasyonlar bitti açıklamasından sonra ilçeden molozların toplanıp 

boşaltıldığı arazide 7 Nisan 2016’da bir kadına ait parçalanmış cenaze bulundu. 

 

 

DİYARBAKIR – Bağlar 

15 Mart 2016 günü saat 03:00 ile 21 Mart 2016 günü saat 06:00 arasında Bağlar ilçesinin 

Kaynartepe mahallesi ve onu çevreleyen caddelerinde ilan edilen 1. sokağa çıkma yasağı 

sırasında 2 sivil yaşamını yitirdi. 

 15 Mart 2016 tarihinde Kaynartepe Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından düzenlendiği 

belirtilen operasyon sırasında Özgür Çelenk (18) ve Eyüp Çelik’in (24) açılan ateş sonucu 

yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi. 

 

 

HAKKARİ - Yüksekova 

26 Ağustos 2015 günü saat 23:30 ile 28 Ağustos 2015 günü saat 07:00 arasında 
Yüksekova’da ilan edilen 1. sokağa çıkma yasağı sırasında 2 sivil yaşamını yitirdi. 

 

 27 Ağustos 2015 sabahına kadar devam eden güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon 

sırasında 4 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. Bu kişilerden ikisinin Orman Mahallesi’ndeki 



canlı kalkan nöbeti sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ifade edilen ateş sonucu yaralanan ve 

hastaneye götürülmeleri engellendiği için yaşamlarını yitirdiği belirtilen Fettah Es (37) ve Yakup 

Babat (24) oldukları öğrenildi. Yaşamlarını yitiren diğer 2 kişinin ise YDGH üyesi oldukları ifade 

edilirken kimliklerine ilişkin bilgi edinilemedi.  

 

20 Kasım 2015 günü saat 20:00 ile 23 Kasım 2015 günü saat 06:00 arasında Yüksekova’da 
ilan edilen 3.sokağa çıkma yasağı sırasında 2 sivil yaşamını yitirdi. 

 22 Kasım 2015 tarihinde Cumhuriyet ve Güngör Mahallelerinde güvenlik güçleri tarafından 
düzenlendiği belirtilen operasyonlar sırasında lise son sınıf öğrencisi Mehmet Reşit 
Arıcı’nın(17) bacaklarından vurularak ve sonrasında hastaneye götürülmesinin güvenlik güçleri 
tarafından engellenmesi ile kan kaybından yaşamını yitirdiği iddia edildi. Aynı operasyon 
sırasında Naim Nuyan’ın(29) da güvenlik güçleri tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu 
yaşamını yitirdiği ifade edildi.  
 

7 Aralık 2015 günü saat 23:00 ile 8 Aralık 2015 günü saat 05:30 arasında Yüksekova’da ilan 
edilen 4. sokağa çıkma yasağı sırasında 1 sivil yaşamını yitirdi. 
 

 7 Aralık 2015 günü gece geç saatlerde Eski Kışla Mahallesi'nden zırhlı araçlarla geçen güvenlik 

güçlerinin sokaklara rastgele ateş açtığı ve bu sırada Ersin Aydın'ın(37) kollarından ve 

karnından vurularak ağır yaralandığı iddia edildi. Aydın’ın, kaldırıldığı Yüksekova Devlet 

Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

13 Mart 2016 günü saat 22:00 itibariyle Yüksekova’da 5.kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı 
hâlâ sürmektedir. Bu yasak, 30 Mart 2016 günü saat 20:00 itibariyle Vezireva(Vezirli) Köyü 
ve Çimenli Mezrası’nda da ilan edilerek genişletilmiştir. 

 

 Orman Mahallesi’ndeki evinde ayaklarından, karnından ve göğüs bölgesinden vurularak 

öldürülmüş şekilde bulunan Yusuf Aşan’ın (46) 15 Nisan 2016’da defnedildiği öğrenildi. 

 

 

MARDİN – Nusaybin 

1 Ekim 2015 günü saat 05:00 ile 6 Ekim 2015 günü saat 06:00 arasında Nusaybin’de ilan 
edilen 1. sokağa çıkma yasağı sırasında 2 sivil yaşamını yitirdi. 

 2 Ekim 2015 tarihinde, Fırat Mahallesi’nde zırhlı araçtan açıldığı belirtilen ateş sonucu Ahmet 
Sönmez’in(50) evinin kapısından dışarıya kafasını uzattığı sırada kafasından vurularak yaşamını 
yitirdiği belirtildi. 

 

 3 Ekim 2015 günü akşam saatlerinde Yeni Turan Mahallesi’ndeki Azizoğlu Sokak’tan 
motosikletiyle geçmekte olduğu ifade edilen Şahin Turan’ın (26) polis tarafından açıldığı 
belirtilen ateş sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 



13 Kasım 2015 günü saat 21:00 ile 26 Kasım 2015 günü saat 08:00 arasında Nusaybin’de 
ilan edilen 3. sokağa çıkma yasağı sırasında 10 sivil yaşamını yitirdi. 

 15 Kasım 2015 günü Fırat Mahallesi’nde özel harekât timleri tarafından düzenlendiği belirtilen 
operasyon sırasında zırhlı araçtan açılan ateş ya da atılan bir patlayıcı nedeniyle Selamet 
Yeşilmen’in(44) evinin kapısı önünde yaşamını yitirdiği yanına koşan yakınlarına da ateş açıldığı 
iddia edildi.  

 

 15 Kasım 2015 gecesi Duruca Mahallesi’nde yaşayan Abdulkadir Yılmaz’ın (65) kalp krizi 
geçirdiği ancak güvenlik güçleri tarafından İpekyolu kapatıldığı için ambulansın engellenmesi 
sonucu Yılmaz’ın saatler sonra sevk edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

 

 18 Kasım 2015 tarihinde, Abdulkadir Paşa Mahallesi’ndeki Şirin sokakta bulunan evinin 
bahçesine isabet eden patlayıcı/bombaatar mermisi nedeniyle yaralandığı belirtilen Hasan 
Dal’ın (45) ambulansın engellenmesi sonucu uzun süre sonra yurttaşlar tarafından hastaneye 
kaldırılabildiği ve bu nedenle yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

 

 19 Kasım 2015 günü akşam saatlerinde Abdulkadir Paşa Mahallesi’ndeki Şirin sokakta özel 
harekât timlerinin açtığı belirtilen ateş sonucu Musur Aslan’ın(19) kafasından vurularak 
yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 19 Kasım 2015 tarihinde, Fırat Mahallesi’ndeki Başyurt Sokakta bulunan evlerinde 
rahatsızlanan engelli annesini yasak nedeniyle güvenlik güçlerinden izin alamayarak hastaneye 
götüremediği için girdiği bunalım sonucu Emin Öz’ün (55) intihar ettiği öğrenildi. 

 

 19 Kasım 2015 günü akşam saatlerinde evine gitmek üzere Abdulkadir Paşa Mahallesi’ndeki 

komşusunun evinden ayrılan Muhammed Altunkaynak’ın(19) şarapnel parçalarının vücuduna 

isabet etmesi sonucu yere düştüğü ve zırhlı araçtan açıldığı ifade edilen ateş sonucu ağır 

yaralandığı ve kesilmeyen ateş nedeniyle hastaneye götürülemeyerek komşusunun evinde 

yaşamını yitirdiği iddia edildi. Altunkaynak’ın cenazesinin ancak sabah saatlerinde komşuları 

tarafından ambulansa taşınabildiği öğrenildi. 

 

 20 Kasım 2015 günü güvenlik güçlerinin Abdulkadir Paşa Mahallesi’ndeki Tekin Sokak’ta 

bulunan evinin bahçesinde keskin nişancıların açtığı belirtilen ateş sonucu Nurhan Kaplan’ın 

(45) karnından vurularak yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 21 Kasım 2015 günü Abdulkadir Paşa Mahallesi’nden Fırat Mahallesi’ndeki akrabalarının yanına 

geçmek isteyen Şerif Alpar’ın(55), Çağçağ Caddesi üzerine konumlanan kobra tipi zırhlı araçtan 

atıldığı belirtilen bombaatarla Kordon Sokak’tan geçtiği sırada kafasından vurularak yaşamını 

yitirdiği ifade edildi.  

 

 24 Kasım 2015 tarihinde, muhtarlar tarafından yurttaşlara ekmek dağıtıldığı bilgisi üzerine 

Yenişehir Mahallesi Lise Sokak’ta bulunan evinden çıktığı sırada Çağçağ Caddesi üzerinde 

konuşlanan zırhlı araçtan açıldığı iddia edilen ateş sonucu Sedat Güngör’ün (22) vücuduna 

isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandığı ve kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi'nde yaşamını 

yitirdiği öğrenildi.  



 

 24 Kasım 2015 tarihinde Fırat Mahallesi’ndeki Şirin Sokak’ta bulunan evinin damında 

bulunduğu sırada özel harekât timi tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu sırtından vurularak 

yaralanan Hasan Korkmaz’ın (60) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 

55 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 23 Ocak 2016 günü yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

6 Aralık 2015 günü saat 07:00 ile 9 Aralık 2015 günü saat 17:00 arasında Nusaybin’de ilan 
edilen 5. sokağa çıkma yasağı sırasında 7 sivil yaşamını yitirdi. 

 6 Aralık 2015 tarihinde Dicle Mahallesi’ndeki Ziyan Sokak’ta kobra tipi zırhlı araçtan açıldığı 

belirtilen ateş sonucu Mehmet Emin İnan (55) ve henüz kimliği bilinmeyen 1 kişinin yaşamını 

yitirdiği bilgisi edinildi.  

 

 6 Aralık 2015 günü Dicle Mahallesi’nde özel harekât ekipleri tarafından düzenlendiği belirtilen 

operasyon sırasında bacağından vurulan Cudi Teber’in(23) ambulansın geçişine saatlerce izin 

verilmemesi nedeniyle geç kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 7 Aralık 2015 günü sabah saatlerinde Fırat Mahallesi Kanal Sokak’ta kobra tipi zırhlı araçtan 

özel harekât timleri tarafından açıldığı belirtilen ateş ile karnından vurularak ağır yaralanan 

Mahsum Alpdoğan’ın (19) ambulansın engellenmesi nedeniyle bir süre vurulduğu yerde 

beklediği daha sonra yurttaşlar tarafından bir battaniye içerisinde ambulansa taşındığı ancak 

kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 7 Aralık 2015 günü Yenişehir Mahallesi Tunç Caddesi mevkiinde, özel harekât polisleri 

tarafından düzenlenen operasyon sırasında atıldığı iddia edilen bombaatar mermisi göğsüne 

isabet eden Fehime Aktı’nın(56) kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

 

 8 Aralık 2015 günü Abdulkadirpaşa Mahallesi’ndeki Dilek Sokak’ta bulunan evinin önüne çıkan 

Hakan Doğan’ın(15) zırhlı araçtan açıldığı belirtilen ateş sonucu başından vurularak yaşamını 

yitirdiği ifade edildi. 

 

14 Aralık 2015 günü saat 16:00 ile 18 Aralık 2015 günü saat 09:00 arasında 4 gün süren 6. 

sokağa çıkma yasağı ilanına 18 Aralık günü 7 saatliğine ara verilmiş olup daha sonra aynı 

gün saat 16:00 itibariyle, aynı ilan çerçevesinde yasağa devam edilmiştir. Toplam 10 gün 

süren yasak, 24 Aralık 2015 günü saat 10:00’da kaldırılmıştır. Bu yasak süresince 2 sivil 

yaşamını yitirdi. 

 22 Aralık 2015 tarihinde, Fırat Mahallesi’ndeki Dilek Sokak’ta güvenlik güçleri tarafından 

açıldığı belirtilen ateş nedeniyle yaralanan Medeni Orak (45) ve Rohat Karakoç’un (Karakoç’un 

cenazesi 45 gün sonra ailesi tarafından kimsesizler mezarlığında bulunarak Diyarbakır’da 



defnedildi) ambulansın engellenmesi sonucu en az 4 saat geç geldiği ve kan kaybından 

yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi. 

 

13 Mart 2016 günü saat 00:00’da Nusaybin’de ilan edilen 7. sokağa çıkma yasağı hâlâ 
sürmektedir ve 1 sivil yaşamını yitirdi. 

 3 Nisan 2016’da çatışmaların olmadığı 8 Mart Mahallesi’ndeki evinin önüne sigara içmeye 

çıkan Nusaybin Belediyesi temizlik işçisi Mehmet Pitek(40) zırhlı araçtan açıldığı belirtilen 

ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi. 

 

 

 

MARDİN – Dargeçit 
 

10 Ekim 2015 günü saat 07:00 ile 13 Ekim 2015 günü saat 00:00 arasında Dargeçit’te ilan 
edilen 1. sokağa çıkma yasağı sırasında 1 çocuk yaşamını yitirdi. 

 12 Ekim 2015 tarihinde İdris Cebe’nin (18) akşam saatlerinde kulağının arkasından sıkılan tek 

kurşunla Dargeçit çıkışında kırsal bir alana götürülerek infaz edildiği iddia edildi. 

 

11 Aralık 2015 günü saat 18:00 ile 29 Aralık 2015 günü saat 18:00 arasında Dargeçit’te ilan 

edilen 2. sokağa çıkma yasağı sırasında 4 sivil yaşamını yitirdi.  

 13 Aralık 2015 tarihinde, güvenlik güçlerinin Safa Mahallesi’nde açtığı belirtilen ateş sonucu 

Takyedin Oral’ın (yetişkin erkek) vurularak yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. 

 

 23 Aralık 2015 tarihinde, Safa Mahallesi’nde bir evin yaylım ateşine tutulması sonucu evde 

bulunan Necim Kılıç’ın (67) ve kızı Sabahat Kılıç’ın (28) vurularak yaşamlarını yitirdikleri, aile 

fertlerinden 3 kişinin de yaralandıkları bilgisi edinildi. 7 Ocak 2016 tarihinde, yaralananlardan 

Fatma Kılıç(50)’ın tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

ŞIRNAK - Cizre 

4 Eylül 2015 günü saat 20:00 ile 12 Eylül 2015 günü saat 07:00 arasında Cizre’de ilan edilen 
1. sokağa çıkma yasağı sırasında 22 sivil yaşamını yitirdi. 

 4 Eylül 2015 tarihinde, Nur Mahallesi’nde zırhlı araçtan açıldığı belirtilen ateş sonucu 

kafasından vurulan Mehmet Emin Levent’in (29) Cizre Devlet Hastanesi polis ablukası altında 

olduğu için müdahale edilemeyerek yaşamını yitirdiği ifade edildi. 



 

 5 Eylül 2015 tarihinde, Hacı Ata Borçin (75) ve Gadban Bülbül’ün (78) çatışma ortamının 

yarattığı korku ve stres nedeniyle sağlık sorunları yaşadıkları ve kalp krizi geçirerek yaşamlarını 

yitirdikleri ifade edildi. 

 

 Yine 5 Eylül 2015 günü Sait Çağdavul’un (21) Nur Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından 

zırhlı araçtan açıldığı belirtilen ateş ile boğazından yaralandığı ve olay yerinden alınamayarak 

kan kaybından yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

 6 Eylül 2015 tarihinde, Nur Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde silah sesleri nedeniyle panik 

yaşayan annesinin kucağından düştükten sonra sağlık sorunları yaşadığı ifade edilen 

Muhammed Tahir Yaramış isimli bebeğin (35 günlük) çağrılan ambulansın polisler tarafından 

engellenmesi nedeniyle hastaneye götürülemeyerek yaşamını yitirdiği iddia edildi.  

 

 6 Eylül 2015 tarihinde Cudi Mahallesi’nde zırhlı araçtan açıldığı belirtilen ateş sonucu karnından 

vurulan Osman Çağlı’nın (18) çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmaya çalışıldığı sivil 

araca da güvenlik güçleri tarafından ateş açılması nedeniyle kan kaybından yaşamını yitirdiği 

iddia edildi. 

 

 7 Eylül 2015 tarihinde, Cemile Çağırga’nın (10) Cudi Mahallesi’ndeki evinin kapı eşiğinde 

ailesiyle oturduğu sırada keskin nişancılar tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği ve 

cenazesinin günlerce evdeki derin dondurucuda bekletilmek durumunda kaldığı ifade edildi. 

 

 7 Eylül 2015 günü Bahattin Sevinik’in (50) Nur Mahallesi Botaş Caddesi’ndeki çatışmalar 

sırasında evine  isabet eden roket sonucu yaşamını yitirdiği, komşusu Suphi Sarak’ın (50) ise 

Sevinik’in yardımına koştuğu sırada zırhlı araçtan açıldığı belirtilen ateş sonucu vücuduna isabet 

eden 5 kurşunla yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 8 Eylül 2015 tarihinde, abdest almak üzere Yafes Mahallesi’ndeki evinin bahçesine çıkan 

Meryem Süne’nin(53) zırhlı araçtan açılan ateş sonucu böbreğine isabet eden kurşunla 

yaralandığı ve güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle çağrılan ambulansın gelmemesiyle kan 

kaybından yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

 

 8 Eylül 2015 günü akşam saatlerinde, kucağında Berxwedan isimli bebeği ile Cudi 

Mahallesi’ndeki komşusundan kendi evine geçmekte olan Zeynep Taşkın’ın (19) tepelerdeki 

keskin nişancılar tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu yaşamını yitirdiği, bebeğin ise, 

ayağından ve kulağından yaralandığı ifade edildi. Yanında bulunan kayınvalidesi Maşallah 

Edin’in (35) ise gelini Zeynep Taşkın’ın vurulması üzerine torunu Berxwedan’ı  komşusunun 

bahçesine çekmeye çalıştığı sırada yine keskin nişancılar tarafından açıldığı ifade edilen ateş 

sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 Yine 8 Eylül 2015 tarihinde İbrahim Çiçek’in (79) Nur Mahallesi’ndeki evinde yatalak hasta 

olarak bakılırken sağlık sorunları yaşadığı ancak güvenlik güçleri tarafından mahalleye 

ambulans girişine izin verilmemesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.  

 



 09 Eylül 2015 tarihinde, Nur Mahallesi’ndeki evinin damında bulunan su deposundan içeriye 

hortum sarkıtmak üzere çatıya çıkan Eşref Edin’in (56) tepelerdeki zırhlı araçlardan açılan 

keskin nişancı ateşi sonucu yaralandığı ve hastaneye götürülemeyerek kan kaybından yaşamını 

yitirdiği ifade edildi. 

 

 09 Eylül 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde yoğunlaşan çatışmalar dolayısıyla ailesiyle birlikte 

bahçelerinden yan komşularının evine geçmeye çalıştıkları sırada güvenlik güçleri tarafından 

açıldığı belirtilen ateş sonucu sırtından vurulan Mehmet Sait Nayici’nin (16) saatler sonra kan 

kaybından yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 Yine 9 Eylül 2015 günü Yafes Mahallesi’nde elektrik olmaması nedeniyle amcasının evine 

giderken güvenlik güçleri tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu yaralanan lise son sınıf 

öğrencisi Özgür Taşkın’ın (18) çağrılan ambulansın gelmemesi sonucu kan kaybından yaşamını 

yitirdiği ifade edildi. 

 

 10 Eylül 2015 tarihinde, Kale Mahallesi’nde yaşayan Bünyamin İrci (14) isimli çocuğun 

çatışmaların yoğun olduğu Nur Mahallesi’nde mahsur kalan insanlara diğer mahallelerden içme 

suyu taşıdığı sırada zırhlı araçtan açılan ateş sonucu göğsünden, daha sonra havaya kaldırdığı 

ifade edilen elinden ve yerde yattığı sırada kafasından vurularak yaşamını yitirdiği ifade edildi.  

 

 11 Eylül 2015 tarihinde, Nur Mahallesi’ndeki evinde sağlık sorunları yaşayan Şahin Açık’ın (74) 

yakınları tarafından engellemeler dolayısıyla hastaneye götürülemediği için yaşamını yitirdiği 

ifade edildi.  

 

 11 Eylül 2015 günü akşam saatlerinde, Selman Ağar (10) isimli çocuğun Cudi Mahallesi’ndeki 

evinden Nusaybin Caddesi’ne elindeki pet şişelerle içme suyu almaya gitmiş olduğu ve eve 

dönüş yolunda açılan ateş ile kafasından vurularak ağır yaralandığı, çevredekiler tarafından 

müdahale edilmeye çalışılsa da çok kan kaybettiği ve bir süre sonra kaldırılabildiği hastanede 

yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 11 Eylül 2015 tarihinde, Yafes Mahallesi’ndeki evine isabet eden top mermisi nedeniyle kalp 

krizi geçirdiği belirtilen Mehmet Dökmen’in (71) hastaneye götürülemeyerek yaşamını yitirdiği 

öğrenildi.  

 

 Yine 11 Eylül 2015 günü, ekmek alıp Cudi Mahallesi’ndeki evine döndüğü sırada keskin 

nişancılar tarafından açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mehmet Erdoğan’ın (75) yaşamını 

yitirdiği ifade edildi. 

 

 9 Eylül 2015 tarihinde Nur Mahallesi Yaprak Sokak’taki evinin önündeki Mülkiye Geçgel’in(48) 

Tank Taburu’ndaki keskin nişancılar tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu karnından 

vurularak ağır yaralandığı ve güvenlik güçleri tarafından mahalleye ambulans girişinin 

engellenmesi sonucu çok kan kaybettiği ifade edildi. Geçgel’in 7 Ekim 2015 tarihinde tedavi 

gördüğü Batman Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 



14 Kasım 2015 günü saat 21:00 ile 15 Kasım 2015 günü saat 14:30 arasında Cizre’de ilan 

edilen 3. sokağa çıkma yasağı sırasında 60 yaşının üstünde 1 sivil yaşamını yitirdi. 

 

 Cudi Mahallesi’nde yaşayan ve sabah saatlerine kadar süren çatışma seslerinden ötürü kalp 

krizi geçirdiği belirtilen Resul Ekinci’nin (65) polis tarafından mahalleye ambulans girişinin 

engellenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 14 Aralık 2015 günü saat 23:00’da Cizre’de başlayan ve 2 Mart 2016 günü itibariyle 

akşam 19:30 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam eden 5. sokağa 

çıkma yasağı sırasında içlerinden en az 195 sivil yaşamını yitirdi. Bu veriye dahil 

edilmeyen, Cizre’den çevre Adli Tıp Kurumlarına gönderilen en az 78 kişinin 

cenazesinin ise kimlik teşhisi yapılamadan defnedilmiş olduğu bilgisi edinildi. 28 Mart 

2016 tarihi itibariyle ise sokağa çıkma yasağı 21:30 ile 04:30 saatleri arasında 

uygulanmaya başlandı.  

 

 16 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde Hediye Şen’in (30) güvenlik 

güçlerinin açtığı belirtilen ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 17 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki evine gittiği belirtilen Doğan Aslan’ın (24) 

güvenlik güçleri tarafından açıldığı ifade edilen ateş sonucu sırtından vurulduktan sonra 

ambulansın çağrılmasına rağmen gelmemesi ile yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 18 Aralık 2015 tarihinde, Sur Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde keskin nişancılar tarafından 

açıldığı belirtilen ateş ile karnından vurularak yaralanan İbrahim Akhan’ın (15) hastaneye 

götürülemediği için kan kaybından yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı evde bulunan soyadı 

öğrenilemeyen K. adlı çocuk ve Akhan’ın eniştesi Kadir Çömlek’in(21) de yaralandığı ifade 

edildi. 

 

 19 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki operasyonlar sırasında güvenlik güçlerinin açtığı 

belirtilen ateş sonucu Selahattin Bozkurt’un (70) vurularak yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. 
 

 19 Aralık 2015 tarihinde PTT’ye ait kargo aracını kullanan Yılmaz Erz’in (42) Yafes 

Mahallesi’nde vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi. 
 

 19 Aralık 2015 tarihinde tankların Cudi Mahallesi’ne yaptığı top atışları nedeniyle Lütfü 

Aksoy’un (25) ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Aksoy, 23 Aralık 2015 tarihinde hastanede 

yaşamını yitirdi. 

 

 20 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’ne düzenlenen operasyon sırasında Zeynep Yılmaz’ın 

(40) güvenlik güçlerinin açtığı ifade edilen ateş sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aynı 

operasyonda Y.S. (1-erkek) adlı bir bebek de sırtından vurularak yaralandı. 

 



 21 Aralık 2015 tarihinde, mahallelere yapılan top atışları ve güvenlik güçleri tarafından açıldığı 

belirtilen ateş sırasında Cahide Çıkal’ın(35) Kale Mahallesi’ndeki evinin balkonunda vücuduna 

isabet eden şarapnel ile yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 22 Aralık 2015 tarihinde, Nuh Mahallesi’ndeki evine top mermisi isabet eden Doğan İşi’nin(18) 

vücuduna gelen şarapnel parçasıyla; Mehmet Tekin’in(35) ise polisin açtığı ifade edilen ateş 

sonucu aynı mahallede bulunan evinin önünde kafasından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi. 

 

 22 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından açıldığı belirtilen ateş 

sonucu başından vurulan Mehmet Saçan’ın (38) yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 22 Aralık tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki evinin yakınına isabet eden top atışları sonucu kalp 

krizi geçirdiği belirtilen Emine Duman’ın (75) yaşamını yitirdiği öğrenildi.  
 

 23 Aralık 2015 tarihinde, Nur Mahallesi’ndeki evine açılan ateş sonucu Azime Aşan’ın (59) 

yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. 
 

 23 Aralık 2015 tarihinde, Sur Mahallesi’nde ise özel harekât polislerinin açtığı ifade edilen ateş 

sonucu Dikran Sayaca’nın(25) yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 24 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki evine top mermisi isabet eden Ferdi 

Kalkan’ın(20) yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 

 24 Aralık 2015 tarihinde, Yafes Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu 

yaralanan Abdulmecit Yanık’ın(27) ve Hacı Özdal’ın(25) hastaneye saatler sonra 

kaldırılabildikleri için yaşamlarını yitirdikleri belirtildi. 

 

 25 Aralık 2015 akşamı Sur Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde oturan Soulin İnce ve bebeği 

Miray İnce keskin nişancılar tarafından açıldığı ifade edilen ateş sonucu ağır yaralandı. 

Ambulansın evin yakınına gelememesi üzerine anne ile bebeğini Nusaybin Caddesi’ne 

götürmeye çalışan büyükbaba Ramazan İnce’nin(80) açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği, 

babaanne Rukiye İnce’nin de yaralandığı belirtildi. Bebek Miray İnce(3 aylık) ise hastanede 

yaşamını yitirdi. 

 

 27 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’ne açılan ateş sonucu düzenlenen saldırılarda Ali 

Tetik’in(34) evinin önünde vurularak yaralandığı öğrenildi. Ali Tetik’e sağlık müdahalesinde 

bulunan yeğeni anestezi teknikeri Agit Tetik ise hastanede gözaltına alınarak, kuvvetli suç 

şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ali Tetik(34), 5 Ocak 2016 tarihinde tedavi gördüğü 

hastanede yaşamını yitirdi. 

 

 28 Aralık 2015 tarihinde, güvenlik güçlerinin şiddetli saldırıları nedeniyle sabah saatlerinde Nur 

Mahallesi’ndeki evinde fenalaştığı ifade edilen Kumru Işık’ın(85) hastaneye kaldırılamayarak 

yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 



 28 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde güvenlik güçlerince açıldığı belirtilen ateş sonucu 

Hüseyin Ertene(16) adlı çocuğun yaşamını yitirdiği öğrenildi.  
 

 28 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki Merdan Sokak’taki evlerinin bahçesinde 

oynayan Hüseyin Selçuk (5) adlı çocuğun, özel harekât timlerinin açtığı belirtilen ateş sonucu 

ensesinden vurularak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 Cudi Mahallesi’ndeki evinde 27 Aralık 2015 tarihinde kalp krizi geçiren Zeynep Demir’in(65) 

tedavi gördüğü İdil Devlet Hastanesi’nde 29 Aralık 2015 tarihinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 
 

 30 Aralık 2015 tarihinde, güvenlik güçlerinin Nur Mahallesi’nde açtığı belirtilen ateş sonucu 

ayağından yaralanan bir kişiye yardım eden sağlık çalışanı ve SES üyesi Abdülaziz Yural’ın(33) 

keskin nişancı ateşiyle kafasından vurularak yaşamını yitirdiği ifade edildi. 
 

 30 Aralık 2015 tarihinde, Nur Mahallesi’ndeki çocuklarını kaldıkları yerden alıp evine 

götürmeye çalışan Kazım Tonğ’un, özel harekât timlerinin açtığı ifade edilen ateş sonucu ağır 

yaralandığı belirtildi. Kazım Tonğ(51), 4 Ocak 2016 tarihinde Batman Bölge Devlet 

Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 

 30 Aralık 2015 tarihinde, Yafes Mahallesi’nde mahsur kaldığı akrabasının evine tank topu 

mermisi isabet eden Hediye Erden’in(60) şarapnel parçalarıyla yaralandığı ve evden 

çıkarılamadığı için kan kaybından yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 1 Ocak 2016 gecesi, güvenlik güçleri tarafından Cudi Mahallesi’ne düzenlenen operasyon 

sırasında Cabbar Taşkın’ın(40) evinin yakınında vurulduğu öğrenildi. Mahallenin ateş altında 

olması gerekçe gösterilerek ambulansın gelmemesi ve Taşkın’ın yakınları tarafından vurulduğu 

yerden alınamaması üzerine yaşamını yitirdiğinin sabah saatlerinde ortaya çıktığı ifade edildi. 
 

 3 Ocak 2016 tarihinde, güvenlik güçleri tarafından Yafes Mahallesi’ne düzenlenen 

operasyonlarda Sezai Burçin’in (43) açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 

 4 Ocak 2016 tarihinde, bomba sesleri nedeniyle fenalaşan Besna Zırığ’ın (50) Dicle 

Mahallesi’ndeki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 5 Ocak 2016 tarihinde, tanklarla top atışlarının yapıldığı Cudi Mahallesi’nde kalp krizi geçiren 

Fatma Acet’in (40) ambulansın mahalleye girişine izin verilmemesi nedeniyle evinde yaşamını 

yitirdiği belirtildi. 

 

 6 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde yoğun tank atışları nedeniyle evlerinden çıkmak 

zorunda kalarak mahalleden beyaz bayraklarla ayrılmaya çalışan bir aileye özel harekât polisleri 

tarafından açılan ateş sonucu Bişeng Goran (12) isimli çocuğun başından vurularak yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. 
 



 7 Ocak 2016 tarihinde, Dağkapı Mahallesi’nde komşularından su almak için Cudi 

Mahallesi’ndeki evinden çıkan Nidar Sümer(17) ve Halis Sümer(45) adlı iki kardeşin özel 

harekât timlerinin açtığı ifade edilen ateş sonucu vurularak yaralandığı ve çağrılan 112 

ambulansının “güvenlik” gerekçesiyle gelmemesi sonucu olay yerine gelen Belediye ambulansı 

ile hastaneye kaldırılan kardeşlerin yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi. 
 

 Yine 7 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki Yokuşlu Sokak’ta bulunan evinin önünde özel 

harekât timlerinin açtığı belirtilen ateşle karnından yaralanan Osman Tekin’in (50) sokağa 

ambulans girişine izin verilmemesi nedeniyle kan kaybından yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 7 Ocak’ı 8 Ocak 2016’ya bağlayan gece boyunca tanklar ve zırhlı araçlarla Nur Mahallesi’ne 

yapılan operasyonların ardından sabah saatlerinde Tayfur Yaşlı(19) adlı üniversite öğrencisi ile 

Şivan Cebrail Mungan’ın(24) cenazelerine ulaşıldığı belirtildi. 

 

 9 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’ne tanklarla yapılan top atışları esnasında bir eve top 

mermisinin isabet etmesi sonucu Murat Ekici (22) ile Murat Egül’ün (24) yaşamlarını yitirdikleri 

öğrenildi.  

 

 9 Ocak’ı 10 Ocak 2016’ya bağlayan gece Cudi Mahallesi’nde Mezbahane Sokak çevresinde 

yoğunlaşan çatışmalarda Şükrü Coşkun(20) ile Nebi Katlav’ın(22) yaşamlarını yitirdiği bilgisi 

edinildi. 

 

 Aynı gece Nur Mahallesi’nde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda Ali Bağdur’un (25) 

çok sayıda mermi ile vurularak yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. 

 

 10 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde Jandarma Özel Harekât timleri tarafından açıldığı 

belirtilen ateş sonucu boynundan vurularak ağır yaralanan Cizre MEYA-DER eski Başkanı Ahmet 

Zırığ’ın (35), ambulansın mahalleye girememesi nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade 

edildi. 

 

 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Mehmet Hacı 

Tongut’un (32) cenazesi 10 Ocak 2016 tarihinde Yafes Mahallesi’nde bulundu. 

 

 10 Ocak 2016 tarihinde, Özel Harekât Polislerince Nur Mahallesi’ne düzenlenen operasyonda 

açılan ateşle yaralanan ve Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Şirin Erdinç’in yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. 

 

 11 Ocak 2016’da Cudi Mahallesi’ne düzenlenen operasyonlar sırasında Garip Mubarız’ın (18) 

vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi.  

 

 12 Ocak 2016’da Şah Mahallesi’ndeki evine giren kurşunla ağır yaralanan Veysi Elçi’nin(30), 

kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 



 13 Ocak 2016 tarihinde, Nur Mahallesi’ndeki evinin yakınlarına top mermisi düşen Abdulselam 

Yılmaz’ın (50) gelen şarapnel parçaları ile yaralandığı ve mahalleye ambulans girememesi 

nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 13 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde devam eden çatışmalar esnasında ise kimlikleri 

henüz bilinemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. 

 

 14 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde açılan ateşle ağır yaralanan Yakup Isırgan (18) 

isimli çocuğun yurttaşlarca hastaneye götürülmeye çalışılırken yeniden açılan ateş sonucu 

yaşamını yitirdiği belirtildi. 

 

 14 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’ne bağlı Yayla Sokak’ta yaşayan ve kendilerinden 4 

gündür haber alınamayan Mehmet Şahin (77) ve Emame Şahin’in (77) evlerinde ateşli silahla 

vurularak öldürülmüş olarak bulundukları öğrenildi. 

 

 Aynı tarihte, Dağkapı Mahallesi’nde bir eve top mermisinin isabet etmesi sonucu 3 çocuğun, 

Yafes Mahallesi’nde de açılan ateş nedeniyle 1 çocuğun yaralandığı öğrenildi. Yaralı 

çocuklardan Yusuf Akalın (12) ve Büşra Akalın (10) kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını 

yitirdi. 

 

 15 Ocak 2016 tarihinde, devam eden çatışmalar esnasında Şah Mahallesi’nde bir eve havan 

topu mermisinin isabet etmesi sonucu 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan Veli 

Müjde (38) kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

 

 16 Ocak 2016 tarihinde, Sur Mahallesi’nde süren çatışmalar sırasında Abdullah İvedi (25) ve 

Nur Mahallesi’nde kimliği öğrenilemeyen 1 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. 

 

 17 Ocak 2016 tarihinde, Kale Mahallesi’nde Şeyh Seyda Camisi yakınlarında bir eve havan topu 

mermisi isabet etmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan Hayrettin 

Şınık (10) isimli çocuğun hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği belirtildi. 

 

 Yine 17 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki evinden çıkarak Sur Mahallesi’ndeki 

hayvanlarına yiyecek vermeye giden Mehmet Rıdvan Kaymaz’ın(36) Sur Mahallesi’nde 

kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş olarak bulunduğu öğrenildi. 

 

 15 Ocak 2016 tarihinde Nur Mahallesi’nde ayağından vurularak yaralanan Hüseyin 

Paksoy’un(16), vurulduğu yere ambulans girişine izin verilmemesi nedeniyle avukatlar 

tarafından AİHM’e yapılan acil tedbir başvurusunun olumlu sonuçlanmasına rağmen 

uygulanmaması neticesinde 18 Ocak 2016’da Paksoy’un yaşamını yitirdiği öğrenildi. Paksoy 19 

Ocak 2016 tarihinde ailesi tarafından teşhis edilebildi. 

 

 19 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki Ömer Hayyam Caddesi üzerinde keskin nişancılar 

tarafından açıldığı ifade edilen ateşle başından vurulan DİSK üyesi Mehmet Kaplan’ın(35) 

yaşamını yitirdiği belirtildi.  

 



 19 Ocak 2016 sabahı, Cudi Mahallesi’nde yaralı bir çocuğu kurtarmaya çalışırken açılan ateş 

sonucu yaralanan ve ambulansa erişimi için AİHM’in yine acil tedbir kararı aldığı Serhat 

Altun’un (23) kararın uygulanmaması nedeniyle 20 Ocak 2016 günü kan kaybından yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. 

 

 20 Ocak 2016 tarihinde sokakta bekletilen 6 yaralıyı almak üzere Cudi Mahallesi’ne giden 

milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da bulunduğu heyete güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığı 

bilgisi edinildi. Gerçekleşen saldırıda aralarında İMC TV muhabiri Refik Tekin’in de olduğu en az 

10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan Cizre Belediye Meclis üyesi Abdulhamit Poçal ile 

ağır yaralı halde hastaneye götürülürken gözaltına alınarak Murat Akançay Polis Karakolu’na 

götürülen Selman Erdoğan’ın yaşamlarını yitirdiği bilgisi iletildi.  

 

 Gerçekleşen saldırı öncesi, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ahmet Tunç’un (50)  

vurularak öldürülmüş şekilde bu heyet tarafından cenazesinin evinin önünde bulunduğu bilgisi 

edinildi. 

 

 22 Ocak 2016 tarihinde Cudi Mahallesi’nde Cihan Karaman’ın bir şarapnel parçasının isabet 

etmesi sonucu ağır yaralandığı bilgisi edinildi. Yurttaşlarca yanına gidilmesine veya 

ambulansların erişimine izin verilmeyen Cihan Karaman’a dair AİHM acil tedbir kararı aldı. 

Ancak, kararın da uygulanmaması üzerine 23 Ocak 2016 tarihinde tüm uğraşlara rağmen Cihan 

Karaman’ın (23) yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 Daha önce öldürüldükleri anlaşılan ve 24 Ocak 2016’da Dicle ve Dağkapı Mahalleleri’nde 

cenazeleri bulunan 3 kişiden 2’sinin cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildi. 

Burada cenazelerden birinin Cizre doğumlu Rüzgar Yıldızgörer’e(25) ait olduğu öğrenilirken; 

diğer cenazenin kimlik bilgileri öğrenilemedi.  

 

 26 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde çıkan çatışmalar sırasında Selim Turay (29)’ın 

güvenlik güçlerinin açtığı belirtilen ateş sonucu yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. 
 

 26 Ocak 2016’da Cudi Mahallesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen 1 erkeğe ait cenaze 

bulundu. Cenazenin otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. 

 

 1 Şubat 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’ndeki Reyhan Sokak’ta iki farklı evde 4’ü erkek, 1’i 

kadın 5 kişinin yanmış haldeki cenazelerinin bulunduğu bilgisi edinildi. Kimlikleri 

belirlenemeyen 5 kişinin cenazesinin otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi’ne 

gönderildiği öğrenildi. 

 

 2 Şubat 2016 tarihinde ise Cudi Mahallesi’ndeki Gülüşük Sokak’ta yine kimliği henüz bilinmeyen 

1 cenazenin bulunduğu belirtildi. Bu cenazenin de Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bilgisi 

edinildi. 

 



 23 Ocak 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde bulunan Caferi Sadık Sokak’taki “1.bodrum” olarak 

anılan binanın tanklarla bombalandığı ve yaralı olmalarına rağmen hastaneye götürülmelerine 

güvenlik güçleri tarafından izin verilmediği belirtilen yaralılardan Selami Yılmaz’ın(25) 25 Ocak 

2016’da kan kaybına bağlı olarak yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. Aynı şekilde diğer 

yaralılardan Nusreddin Bayar’ın(20) 27 Ocak 2016’da, Sultan Irmak’ın(16) ise 30 Ocak 2016’da 

kan kaybına bağlı olarak yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. Bayar’ın cenazesi 25 Şubat 2016’da 

Gaziantep’te teşhis edildi. 
 

 5 Şubat 2016 sabahı Cudi Mahallesi’nde Narin Sokak’taki “2.bodrum” olarak anılan ikinci bir 

binada tankların top atışı sonucu 9 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği, 25 kişinin ise ağır 

yaralandığı ifade edildi. 5 Şubat 2016’da yaşamını yitirdiği belirtilenen 9 kişinin isimlerinin 

Şervan Kenan Adıgüzel, Mehmet Özkül(23), Nizar Isırgan, Cengiz Sansak, Ramazan Çömlek ve 

YPS üyesi olduğu belirtilen Ercan Bişkin(19) olduğu öğrenildi. 
 

 6 Şubat 2016 sabahı 2.bodrum’da mahsur kaldığı söylenenlerden Abdullah Gün’ün(16) 

yaralıları almak için gönderildiği söylenen ambulanslara bakmak üzere binadan çıktığı sırada 

güvenlik güçlerinin açtığı söylenen ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.  
 

 5 Şubat 2016 günü Sur Mahallesi Site Sokak’ta kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişinin 

cenazelerinin bulunduğu bilgisi edinildi. 

 

 7 Şubat 2016’da ise Cudi Mahallesi’nde yaşamlarını yitirdikten sonra uzun zaman dışarıda 

kaldıkları anlaşılan Huzur Sokak’ta kimliği belirsiz 2 cenaze ve Paraşüt Sokak’ta yine kimliği 

belirsiz 2 cenaze bulundu. Cenazelerin Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. 

 

 6 Şubat 2016 tarihinde, Sur Mahallesi’ndeki Çalık Sokak’taki evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen 

7 aylık gebe Zerin Uca’nın(22) güvenlik güçlerinin engellemeleri nedeniyle ambulansın ancak 

1,5 saat sonra gelmesi nedeniyle Uca’nın yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

 

 8 Şubat 2016 sabahı Cudi Mahallesi’nde insanların mahsur kaldığı 1. ve 2. bodrumlara; 10 

Şubat 2016’da ise Sur Mahallesi’ndeki Bostancı Sokak’ta yine insanların mahsur kaldığı 3. bir 

bina bodrumunun daha bulunduğu ve buraya da güvenlik güçleri tarafından operasyon 

düzenlenerek insanların yakılarak öldürüldüğü iddia edildi.  
 

 11 Şubat 2016 itibariyle operasyonların sona erdiği ancak sokağa çıkma yasağının sürdüğü 

açıklanan Cizre’deki bodrum katlarından cenazelerin güvenlik güçleri tarafından çıkartılarak 

otopsiler için çeşitli illere gönderildiği bilgisi edinildi. 1.bodrum’daki yaralılar arasında olduğu 

bilinen Fehmi Fakah Dinç’in cenazesi 11 Şubat 2016’da ailesi tarafından Şanlıurfa’da tespit 

edildi. Şanlıurfa’da otopsi için bekletilen cenazelerden üçünün 3.bodrum’da oldukları bilinen 

Fatma Demir, Ramazan Biriman ile Barış Gasir’e ait olduğu ise 18 Şubat 2016’da aileleri 

tarafından teşhis edilmeleriyle öğrenildi. Ayrıca, YPS üyesi olduğu belirtilen Mesut Karşin’in 

cenazesi 13 Şubat 2016’da; Sinan Kaya’nın(22) cenazesi ise 16 Şubat 2016’da; Mehmet 



Kulbay’ın(22) cenazesi 17 Şubat 2016’da yine Şanlıurfa’da teşhis edildi. Yine Şanlıurfa’da teşhis 

edilen Star Özkül ve Hasan Ayaz’ın(14) cenazelerinin de 25 Şubat 2016’da aileleri tarafından 

teslim alındığı öğrenildi. 
 

 Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’nda kurulan geçici Adli Tıp Kurumu’nun soğuk hava deposuna 

gönderilen cenazelerden Abdülselam Turgut, Mahsum Erdoğan, Sabri Sezgin(18), Muharrem 

Erbek (23) ve YPS üyesi olduğu belirtilen Murat Kazıcı 12 Şubat 2016’da teşhis edildi (Sezgin’in 

cenazesi 2 Mart 2016’da Malatya ATK’da yeniden teşhis edildi). Burhan Taşdelen, Aydın Erol, 

Ferhat Karaduman(16), YPS üyesi olduğu belirtilen Adem Edip Arvas ve Nursel Dalmış (18) ise 

aileleri tarafından 16 Şubat 2016’da teşhis edildi. 23 Şubat 2016’da bekletilen cenazelerden 

2’sinin Murat Şimşek(16) ve YPS üyesi olduğu belirtilen Emel Dağhan’a ve ait olduğu 

belirlenirken, Şırnak’taki 5 cenazenin de teşhisleri yapılmadan gömüldüğü öğrenildi. 24 Şubat 

2016 tarihinde bekletilen cenazelerden 10’unun daha Tuğba Eminoğlu, Erdal Şahin(29), 

Azadiya Welat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş, Adil Küçük, Selim Turay(29), 

Mahmut Duymak(51), Umut Ürek, Ramazan İşçi ve Metin Karane olarak teşhis edildiği 

öğrenildi. YPS üyesi olduğu belirtilen Velat Zal’ın cenazesinin de Silopi’de teşhis edilerek 25 

Şubat 2016’da defnedildiği öğrenildi. Yine, Habur’da bekletilen cenazelerden Hüseyin 

Kayaalp’in (16) ailesi tarafından teşhis edilerek 17 Mart 2016’da defnedilmek üzere Cizre’ye 

getirildiği öğrenildi. 
 

 Ayrıca, soğuk hava deposuna getirilen cenazelerin Cizre’de olduğunu bildikleri çocuklarına ait 

olabileceği ihtimali üzerine İbrahim Temel, Yakup Yalçın, Felek Çağdavul(18), Fırat Malgaz, 

Yakup Dadak, Ramazan Aydın ve Lokman Bilgiç’in ailelerinin de Silopi’ye geldikleri öğrenildi. 
 

 Aynı zamanda Gaziantep’e gönderilen cenazelerden de 13 Şubat 2016 tarihinde Abbas 

Güllübahçe; teşhis edildi. Yine Gaziantep’teki Yeşilkent Mezarlığı morgunda bekletilen 

cenazelerden 10’unun kimliği ise 25 Şubat 2016’da Dersim Aksoy, İslam Balıkesir, Ömer 

Baran(25), Mustafa Gasyak(16), Ali Fırat Kalkan, Nusreddin Bayar, Kasım Yana, İzzet Gündüz, 

Berjin Demirkaya ve sağlıkçı Sakine Şiray olarak teşhis edildi. 

 

 Otopsi ve teşhis işlemleri için Mardin’e gönderilen cenazelerden ise 3’ünün Ekrem 

Sevilgen(17), Serdar Özbek(32) ve Mehmet Benzer’e(19) ait olduğu 14 Şubat 2016’da 

öğrenildi. 15 Şubat 2016’da da Tajdin Nerse(22) ve Mehmet Dalmış’a(31) ait cenazeler aileleri 

tarafından teşhis edildi.  
 

 

  Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyesi Mehmet Yavuzel’in cenazesi 24 Şubat 

2016’da; AİHM’in tedbir kararına rağmen hastaneye kaldırılmadığı için 23 Ocak 2016’da 

yaşamını yitiren Cihan Karaman’ın cenazesi de 24 Şubat 2016’da; Rıdvan Ekinci, Kenan 

Adıgüzel ve Bişeng Kolanç’ın cenazelerinin 25 Şubat 2016’da teşhis edilerek aileleri tarafından 

alındığı öğrenildi. 



 Yapılan otopsiler ile Cüneyt Kızıltay’ın da teşhis ve 18 Şubat 2016’da defin işlemlerinin yapıldığı 

öğrenildi. Ayrıca daha önce Diyarbakır Bağlar ilçesinde yaşamını yitirdiği iddia edilen fakat 

cenazenin başkasına ait olduğunun anlaşılması üzerine yaşadığı öğrenilen Güler Eroğlu’nun da 

Cizre’de mahsur kaldığı bodrum katında öldüğü 25 Şubat 2016’da ortaya çıktı. Eroğlu ile birlikte 

Şanlıurfa’da Abdullah Özgül ve Meryem Akyol’un(17) da kimliklerinin teşhis edildiği öğrenildi. 

 Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen cenazelerden ise 2’sinin Mehmet Yılmaz(23) ve Cihat 

Altun’a(22) ait olduğu 22 Şubat 2016’da belirlendi. 
 

 Yine Şırnak’ta bekletilen cenazelerden Mehmet Edin’in ise 16 Şubat 2016’da ailesi tarafından 

teşhis edilmesine rağmen yetkililerin cenazeyi Cizre’ye gönderdiklerini iddia ederek aileye 

teslim etmedikleri iddia edildi. 
 

 Şanlıurfa’daki cenazelerden ailesi tarafından teşhis edilen Yunus Meral’in cenazesinin 19 Şubat 

2016’da Bingöl’de toprağa verildiği öğrenildi. 
 

 Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’nda oluşturulan geçici Adli Tıp Kurumu’nda bekletilen 

cenazelerden 2’sinin Tahir Akdoğan(16) ile Mevlüde Özalp’e ait olduğu 19 Şubat 2016’da 

öğrenildi. 
 

 27 Şubat 2016’da ise Yılmaz Geçim(15), Mesut Özer, Cengiz Gerem(15) ve YPS üyesi olduğu 

belirtilen Murat Tunç(22)’un cenazelerinin Habur Sınır Kapısı’nda kurulan ATK’da teşhis edildiği 

öğrenildi. 
 

 Yine 27 Şubat 2016’da, yaşamını yitirenlerden YPSli olduğu ifade edilen Aydın Güner’in(27) 

Nusaybin’de defnedildiği öğrenildi. 

 

 2 Mart 2016 günü Cudi Mahallesi’ndeki Akdeniz Sokak’ta bulunan bir evde sandığın içinde 

bulunan cenazenin Sahip Edin’e(30’larında) ait olduğu öğrenildi. 
 

 3.bodrumda olduğu bilinen HDP Milas eski İlçe Eşbaşkanı Derya Koç’un cenazesinin 17 Şubat 

2016’da Silopi’de teşhis edildiği öğrenildi. Daha sonra, Koç’un cenazesi ile aynı şekilde yaşamını 

yitiren üniversite öğrencisi Hülya Aksoy’un cenazelerinin karıştığı anlaşılarak mezarı 27 Şubat 

2016’da açıldı ve cenaze ailesine teslim edildi. Habur Sınır Kapısı’ndaki cenazesi tekrar teşhis 

edilen Derya Koç’un cenazesi ise yine ailesine teslim edildi. 
 

 Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’ında kurulan geçici Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen cenazelerden 

Azad Yılmaz(19), Agit Küçük, Harun Barın, Hakkı Külte(13), Çimen Tankan, İsmail Çetin, Murat 

Erdin, Hasan Tağ ve YPS üyesi olduğu belirtilen Doğan Çalış’ın cenazelerinin 2 Mart 2016’da 

teşhis edildiği öğrenildi. 11 Mart 2016’da ise yine burada Hüseyin Kaya ile M. Emin 

İdim’in(çocuk) kimliklerinin tespit edildiği ve cenazelerinin ailelerine teslim edildiği öğrenildi. 

İdim’in cenazesinin Cizre Yafes Mahallesi’ndeki çocuk mezarlığına defnedildiği bilgisi edinildi. 



 

 4 Mart 2016’da, Şanlıurfa’da bekletilen cenazelerden Cemile Erden’in(28) ailesi tarafından 

teşhis edildiği öğrenildi. 

 

 Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç ve sağlık hakkına erişim konusunda hakkında 

uygulanmayan AİHM kararı bulunan kardeşi Orhan Tunç’un da DNA eşleşmesi sonucu 

kimliklerinin tespit edildiği 28 Şubat 2016’da öğrenildi. 

 

 Cenazesinin iki ayrı parça halinde Gaziantep ve Mardin’deki Adli Tıp Kurumları’nda olduğu 

anlaşılan Veysi Bademkıran’ın(17) ailesi tarafından her iki ile de gidilerek cenazesinin alındığı 

ve defin işlemleri için 27 Şubat 2016’da memleketi Diyarbakır’a götürüldüğü öğrenildi. Aynı 

tarihte Tahir Çiçek’in cenazesinin de teşhis edilerek ailesi tarafından alındığı öğrenildi. 

 

 27 Şubat 2016’da, 2.bodrumda olduğu bilinen Yasemin Çıkmaz(17) ile kimlikleri tespit 

edilemeyen 12 kişiye ait cenazenin Cizre’de defnedildiği öğrenildi. 

 17 Şubat 2016 günü Cudi Mahallesi’nde arama yapan polis ekipleri tarafından kimliği belirsiz 2 

cenaze daha bulunduğu öğrenildi. Cenazelerin Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. 

 Öte yandan Adli Tıp Kurumu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik nedeniyle daha önce farklı 

tarihlerde vurularak öldürülmüş fakat kimlikleri belirlenememiş 13 cenazenin 19 Şubat 2016’da 

kimsesizler mezarlığına gömüleceği bildirildi. 

 

 Arama tarama faaliyetlerine devam eden polis ekipleri, Cudi Mahallesi’nde saldırılardan 

kaçarak sığınanların mahsur kaldığı 2. evin bulunduğu Narin Sokak’ta kimliği belirsiz 1 kadın 

cenazesi buldu. Kadının daha önce gözaltına alındığı bilinen bir şahıs olduğu Şah 

Mahallesi’ndeki Yakışan Sokak’taki bir binanın bodrumunda kan izleri ve pantolonunun olduğu 

iddia edildi. 

 

 21 Şubat 2016’da güvenlik güçleri tarafından Cudi Mahallesi’ndeki Narin Sokak’ta 1 cenaze 

bulunduğu bilgisi edinildi. 

 

 22 Şubat 2016’da yine güvenlik güçlerinin Narin Sokak’ta 8 cenaze daha buldukları öğrenildi. 

 

 25 Şubat 2016’da Şırnak Devlet Hastanesi morgunda kimlik tespiti için bekletilen 3 cenazenin 

Şırnak Valiliği’nin talimatıyla alınarak Balveren Beldesi’ne bağlı Özveren Köyü’nde defnedildiği 

ortaya çıktı. Böylece Şırnak Devlet Hastanesi morgunda bekleyen cenaze olmadığı öğrenildi. 

 

 Cizre’de yaşamlarını yitirdikleri ve Gaziantep’teki Adli Tıp Kurumu’na gönderildikleri belirtilen 

20 kişiden kimlikleri teşhis edilemeyen 7’sinin cenazelerinin Adlî Tıp Kurumu Yönetmeliği’nde 

yapılan değişiklik nedeniyle kimsesizler mezarlığına gömüldüğü 29 Şubat 2016’da öğrenildi. 

 



 Mardin’e getirilen 27 cenazeden kimlik tespiti yapılamayan 6 cenazenin de 1 Mart 2016’da 

Mardin’de defnedildikleri öğrenildi. 

 

 Yasağın gündüz saatlerinde kaldırılmasının ardından 2 Mart 2016 günü halk tarafından 

tanınmaz hale gelmiş 2 cenaze daha bulunduğu bilgisi edinildi. 

 

 Habur Sınır Kapısı’ndaki geçici Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen ve kimlikleri teşhis edilemeyen 

13 cenazenin 3 Mart 2016’da; 10 cenazenin ise 5 Mart 2016’da Silopi’de defnedildiği öğrenildi. 

Böylelikle Habur’da 6 cenazenin kimlik tespiti için bekletilmeye devam edildiği bilgisi iletildi. 
 

 Malatya Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen cenazelerden kimliği tespit edilemeyen 5 cenazenin 

daha 14 Mart 2016’da kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi. 

 Bir süredir bekletilen 12’si teşhis edilemeyen toplam 21 cenazenin 17 Mart 2016’da Yafes 

Mahallesi’ndeki mezarlıkta defnedildiği öğrenildi. 

 Bir süredir çeşitli hastanelerin morglarında bekletilen cenazelerden 5’inin de M. Ata Kalaycı, 

Güler Akıl, Hanife İdim, Tahir Çelik ve Ahmet Yılmaz’a ait olduğu yapılan DNA testlerinin 

sonuçlarıyla 19 Mart 2016’da öğrenildi. 

 Şanlıurfa’da bekletilen cenazelerden 3’ünün Halil Çelik, Hamza İdim ve Mehmet Kalaycı’ya ait 

olduğu ise yapılan DNA testlerinin sonuçlarıyla 22 Mart 2016’da öğrenildi. 

 Şanlıurfa’da kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazelerden birinin Cizre Belediyesi’nde çalışan 

sağlıkçı Hacer Arslan’a (19) ait olduğu 26 Mart 2016’da öğrenildi. 

 31 Mart 2016’da Cudi Mahallesi’nde boş arazide buldukları bir cisimle oynamaya başlayan 

Harun Çağlı (4) ve Ayşenur Geçit (6) isimli çocukların bu cismin patlaması sonucu yaşamlarını 

yitirdiği öğrenildi. 

 Cizre’den alınan cenazelerden, kimlikleri belirlenemediği gerekçesiyle defnedilen Sefa Sever ve 

Murat Aslan’ın cenazelerinin, DNA eşleşmesinin sonuçlanmasının ardından 4 Nisan 2016’da 

aileleri tarafından alındığı öğrenildi. 

 

ŞIRNAK - Silopi 

14 Aralık 2015 günü saat 23:00 ile 19 Ocak 2016 günü arasında 24 saat boyu uygulanan, 19 
Ocak 2016 tarihinde yapılan resmi açıklama neticesinde ise her gün 05:00 ile 18:00 saatleri 
arasında uygulanarak hâlâ sürmekte olan Silopi’de ilan edilen 2. sokağa çıkma yasağı 
sırasında 27 sivil yaşamını yitirdi. 



 16 Aralık 2015 tarihinde, Başak Mahallesi’ndeki evinin bomba atar mermisi ile vurulduğu ifade 

edilen Hüseyin Güzel’in (70) yaşadığı korku nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği 

belirtildi. 

 

 17 Aralık 2015 tarihinde, Barbaros Mahallesi’ndeki evinin uzun süre ateş altında kaldığı 

belirtilen Yusuf Aybi’nin (80) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. 

 

 18 Aralık 2015 tarihinde, ailelerinin beyanlarına göre Nuh Mahallesi’ndeki Reşit Eren’in (17) 

güvenlik güçleri tarafından vurulduktan sonra bir süre yaralı kalmasının ardından ve Axin Kanat 

(16) isimli genç kızın ise hayvanlara yem vermek üzere ahıra geçtiği sırada karnından vurularak 

yaşamını yitirdiği öğrenildi. Her iki çocuğun da cenazelerinin 33 gün sonra defnedilebildiği 

belirtildi.  

 

 19 Aralık 2015 tarihinde, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evinin önünde güvenlik güçlerinin açtığı 

ateş ile göğsünden vurulduğu bildirilen İbrahim Bilgin’in(18) geç gelen ambulansla hastaneye 

kaldırıldığı ancak yaşamını yitirdiği belirtildi. 

 

 19 Aralık 2015 tarihinde, güvenlik güçlerinin Nuh Mahallesi’nde açtığı belirtilen ateş sırasında 

evinin önünde vurulduğu söylenen Şiyar Özbek’in (25) yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 

 Yine 19 Aralık 2015’te, Başak Mahallesi’nde ise Süleyman Çoban’ın(70) evinin yakınında 

gerçekleşen yoğun bombardıman sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi. 

 

 19 Aralık 2015 gecesi, Nuh Mahallesi’nin Cumhuriyet Sokağı’nda güvenlik güçleri tarafından 

zırhlı araçlardan açıldığı iletilen ateş sonucu Taybet İnan’ın (57) vurularak hayatını kaybettiği 

öğrenildi. Taybet İnan’ın yardımına koşan kayınbiraderi Yusuf İnan’ın (40) da evinin bahçesinde 

vurularak kan kaybı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Daha sonra, eşinin cenazesini almak 

üzere sokağa çıkan Halit İnan da açılan ateş sonucu yaralandı. (NOT: Taybet İnan’ın cenazesi 7 

gün boyunca Cumhuriyet Sokağı’nda kaldı, ancak 25 Aralık 2015 günü morga götürülmesine 

izin verildi.) 

 

 20 Aralık 2015 tarihinde, Cudi Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından açıldığı belirtilen ateş 
sonucu Ayşe Buruntekin’in(40) evinin bahçesinde sırtından vurularak yaşamını yitirdiği 
öğrenildi. Buruntekin yaralıyken yakınları tarafından 112’yi arayan ailesine “çatışmalar 
nedeniyle ambulans gönderilemeyeceği” yanıtı verildiği bilgisi iletildi.  

 

 21 Aralık 2015 tarihinde, Karşıyaka Mahallesi’ndeki evine top mermisi isabet etmesi sonucu 

kafasına gelen şarapnel parçasıyla yaralandığı ifade edilen Mehmet Mete Kutluk (11) isimli 

çocuğun, defalarca çağırılan ambulansa rağmen ambulansın gelmemesi sonucu hayatını 

kaybettiği bilgisi edinildi. 
 

 21 Aralık 2015 tarihinde, Nuh Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde bulunan tuvalete giden Ömer 

Sayan’ın(70) komşusu Tahir Timur'un evine el koyup, karargâh olarak kullanan özel 

harekatçılar tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

 



 25 Aralık 2015 tarihinde, Nuh Mahallesi’ndeki evinin 2.katına erzak almak için çıkan Hasan 

Sanır’ın(75) güvenlik güçlerinin açtığı belirtilen ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. Sanır’ın cenazesini ailesi tarafından battaniye altında muhafaza edilirken güvenlik 

güçlerinin anonsları sonucu, defin için gerekli izni de alınamayarak 9 gün sonra babalarının 

cenazesini evde bırakarak ailenin mahalleden ayrılmak zorunda kaldığı bilgisi edinildi. Sanır’ın 

cenazesinin ölümünden 12 gün sonra Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. 

 

 26 Aralık 2015 tarihinde, Başak Mahallesi’ndeki evine top mermisi düşmesi sonucu ağır 

yaralanan ve tedavisi Batman’da süren Şirin Altay’ın(43), 24 Ocak 2016’da hastanede yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. 

 

 27 Aralık 2015 tarihinde, Karşıyaka Mahallesi’ndeki evinde yoğun bombardıman sonucu 

fenalaştığı belirtilen dengbêj Salih Erener’nin (Salihê  Şirnexî -75) ambulansın mahalleye 

girişine izin verilmemesi nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. 

 

 Barbaros Mahallesi’ndeki evinden telefonunu şarj etmek için komşusuna gitmek üzere çıkan ve 

4 gündür kendisinden haber alınamayan Seyfettin Sidar’ın(30) 29 Aralık 2015 tarihinde kalbine 

isabet eden bir kurşunla öldürülmüş olarak sokakta cenazesinin bulunduğu bilgisi edinildi. Daha 

sonra ailesine bilgi verilmeden cenazesinin bekletildiği yerden alınarak gömüldüğü öğrenildi. 
 

 30 Aralık 2015 tarihinde, kendisinden haber alınamamasından 4 gün sonra Nuh Mahallesi’nde 

bulunan cenazesi ile yaşamını yitirdiği ortaya çıkan İsmail Yevşan’ın(55) cenazesinin Şırnak 

Devlet Hastanesi’ne getirildiği öğrenildi. Bu sırada, twitterda “@galip0617” kullanıcı ismini 

kullanan bir polisin sosyal medyada paylaştığı belirtilen fotoğrafta, Yevşan'ın başından 

vurulduğu, boynunda ip olduğu ve başında bir askerin beklediği görülmesi Yevşan’ın ölümü 

öncesinde veya cenazesinin işkenceye maruz kaldığı şüphesini doğurdu.  
 

 31 Aralık 2015 tarihinde, üç gündür kendisinden haber alınamadığı belirtilen Necati Öden’in 

(18) kafasından vurularak yaşamını yitirmiş ve cenazesinin sürüklenerek işkence görmüş olarak 

bulunduğu ifade edildi. Necati Öden’in cenazesinin fotoğrafı da yine “@galip0617” kullanıcı 

isimli twitter hesabında yayınlandı. 

 

 1 Ocak 2016 tarihinde, güvenlik güçlerinin saldırılarının yoğunlaştığı Başak Mahallesi’nden 

Barbaros Mahallesi’ne geçmeye çalışan Ömer Yalman’ın özel harekât polisleri tarafından 

açıldığı belirtilen ateş sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi edinildi. Ambulans 

gelmediği için akrabaları tarafından vurulduğu yerden alınarak hastaneye götürülmeye çalışılan 

Ömer Yalman(45) yaşamını yitirdi. 

 

 2 Ocak 2016 tarihinde, Karşıyaka Mahallesi’nde süren operasyon sırasında özel harekât 

polislerinin açtığı ateş ile oturma odasında namaz kıldığı esnada karnından vurulduğu belirtilen 

Ömer Maslu’nun(70) yaşamını yitirdiği öğrenildi. Maslu’nun cenazesinin komşuları tarafından 

yan evin duvarı kırılarak içeriden alınabildiği ve camiiye götürüldüğü öğrenildi. 



 3 Ocak 2016 tarihinde, MAZLUM-DER’in ilgili inceleme raporunda belirtildiği üzere Barbaros 

Mahallesi’ndeki evlerini ellerinde beyaz bayraklarla terk etmeye çalışan 4 kişiden biri olan 

Yusuf Yağcı’nın(25) keskin nişancı ateşi sonucu yaşamını yitirdiği, Yusuf Yağcı’nın eşi Şaziye 

Yağcı ile Zübeyde Ezer (35) ve Hikmet Akın (29) adlı kadınların da ağır yaralandığı bilgisi 

edinildi. 

 4 Ocak 2016 tarihinde, Karşıyaka Mahallesi’nde yoğunlaşan operasyonlarda güvenlik güçleri 

tarafından açılan ateş sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi iletildi. İlerleyen saatlerde 

öldürülen 4 kişiden 3’ünün geceden beri kendilerinden haber alınamayan Silopi Halk Meclisi Eş 

Başkanı Pakize Nayır (25), DBP Parti Meclisi üyesi Sêvê Demir(41) ve KJA aktivisti Fatma 

Uyar(27) olduğu öğrenildi. Aynı olayda yaşamını yitiren 4. kişi olan İslam Atak’ın (20) kimliği ise 

7 Ocak 2016 tarihinde öğrenilebildi. Cenazeleri teşhis eden milletvekilleri, tanınmaz halde 

olduklarını ve 4 kişinin de yaralı haldeyken işkence sonrası infaz edilmiş olabileceklerini ifade 

etti. 

 

 2 Ocak 2016 tarihinde, polis tarafından zırhlı araçla Yenişehir Kapalı Spor Salonu’na 

götürüldüğü ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ifade edilen Hasan Yağmur’un(42) 

cenazesinin 7 Ocak 2016’da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunduğu öğrenildi. Hasan Yağmur’un 

tek kurşunla vurulması sonucu kan kaybından yaşamını yitirdiği belirtildi. 
 

 2 Ocak 2016 tarihinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadığı belirtilen Aydın 

Mete’nin(16) cenazesinin, evinin olduğu Şehit Harun Boy Mahallesi’nde 6 Ocak 2016 günü 

bulunduğu öğrenildi.  

 

 14 Ocak 2016 tarihinde, Nuh Mahallesi’ndeki evinde bir önceki gece rahatsızlanarak kalp krizi 

geçirdiği belirtilen Narinç Kızıl(52) isimli kadının ambulansın yaklaşık iki saat geç gelmesi 

nedeniyle zamanında müdahale edilemeyerek kaldırıldığı Batman Yaşam Hastanesi’nde 

yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

 18 Ocak 2016 tarihinde, Başak Mahallesi’ndeki bir evde 30 yaşlarında kimliği belirsiz 1 erkek 

cenazesinin elleri arkadan bağlanmış halde bulunduğu bildirildi.  
 

Silopi’de 5 Nisan 2016 günü saat 04:30 itibariyle, bir süredir gece boyu uygulanmakta olan 
sokağa çıkma yasağı 3.kez 24 saat boyunca uygulanacak biçimde ilan edildi. Yasak 
süresince 8 sivil yaşamını yitirdi. 

 

 5 Nisan 2016’da Barbaros Mahallesi’ndeki evlerine isabet eden top mermisi nedeniyle aynı 

aileden İsa Tonguç, Ahmet Tonguç, Muhyettin Tonguç ve Saadettin Tonguç’un yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. 

 

 Yine Barbaros Mahallesi’nde bir başka evde bulunan Züleyha Şalk’ın(70) top atışları sonucu 

vücuduna isabet eden şarapnel sonucu ve yanındaki torunu Esra Şalk’ın(2) ise yaralı 

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. 



 

 Yine aynı bombardıman esnasında Başak Mahallesi’ndeki evine top mermisi isabet eden 

Behiye Erener’in(45) de yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

 6 Nisan 2016 günü akşam saatlerinde ise yine Başak Mahallesi’nde bir binaya ateş açılması 

sonucu evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 kardeşten Rahime Sanır’ın (14) yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. 

 

 

ŞIRNAK – İdil 
16 Şubat 2016 günü saat 23:00 itibariyle Şırnak’ın İdil ilçesinde ve Dirsekli Köyü’nde ilan 
edilen ve hâlâ sürmekte olan 1. sokağa çıkma yasağı sırasında 23 sivil yaşamını yitirdi. 8 
Mart 2016 tarihinde, ilçede operasyonların sona erdiği ancak sokağa çıkma yasağının 
süreceği duyurusu yapıldı. 31 Mart 2016 günü itibariyle yasak 21:30 ile 04:30 saatleri 
arasında gece boyu uygulanmaya başlandı. 

 

 Hendek ve barikatların olmadığı Atakent Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan ve 5 gündür 

aralıklarla ambulans talep ettiği ancak güvenlik güçleri tarafından ambulans geçişine izin 

verilmediği belirtilen kalp hastası M. Sadık Bozderi’nin(57) 23 Şubat 2016’da evinde 

göğsünden vurulmuş halde cenazesinin bulunduğu bilgisi edinildi. 

 

 Yine 23 Şubat 2016 günü kimliği belirsiz bir cenazenin bulunarak İdil Devlet Hastanesi’ne 

kaldırıldığı bilgisi edinildi. Daha sonra bu kişinin İdil nüfusuna kayıtlı Vedat Gürbüz(24) olduğu 

öğrenildi. 
 

 2 ve 3 Mart 2016 günü operasyonların sürdüğü Turgut Özal Mahallesi’nde kimliği belirsiz 3 

kişinin cenazelerinin bulunduğu ve Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları bilgisi edinildi. Bu 

kişilerin Mazlum Kapalıgöz(17), Orhan Abay(16) ve Aziz Akan(30) oldukları 6 Mart 2016 günü 

tespit edilebildi. 
 

 7 Mart 2016’da Turgut Özal Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 

yaşamlarını yitirdikleri belirtilen 13 kişinin cenazelerinin Mardin Devlet Hastanesi’ne 

götürüldüğü öğrenildi. Bu kişilerden 2’sinin YPS militanları oldukları belirtilen Kader Çakar (18) 

ve İdris Eltimur (23) oldukları ertesi gün tespit edilirken, 9 Mart 2016 tarihinde ise bekletilen 

cenazelerden ikisinin operasyonlar başladıktan bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan 

Sevilay Yıldız(15) ve 7.sınıf öğrencisi Fatma Eraslan(13) isimli çocuklara ait olduğu tespit edildi. 
 

 Turgut Özal Mahallesi’nde 8 Mart 2016’da çıkan çatışmada öldürüldükleri bildirilen 5 kişinin 

cenazesi daha 9 Mart 2016’da İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 

 10 Mart 2016 tarihinde daha önce öldürülen ve cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi’nde 

bekletilen 31 cenazeden 10’unun kimliklerinin Abdullah Ecevit (39), Mete Ağırhan (15), Ahmet 



Varlı (15), Veli Aşar (18), Şevki Geldisöz ve YPS militanları oldukları belirtilen Yunus Aslan (26), 

Tajdin Gasyak (18), Okan Emektar(28), Servet Serkan Yıldız (19) ve Sozdar Gasyak (18) 

oldukları öğrenildi. 
 

 Yine 10 Mart 2016’da İdil’deki operasyonlar sırasında yaşamlarını yitirdikleri belirtilen 9 kişiye 

ait cenazenin de Şanlıurfa Devlet Hastanesi’ne getirildiği bildirildi. 9 cenazeden 2’sinin Hacı 

Karakaş ile Ramazan Gümüş’e(14) ait oldukları belirtildi. 13 Mart 2016’da ise YPS militanı 

olduğu belirtilen Harun Dündar’a(18) ait cenazenin kimlik teşhisinin yapıldığı öğrenildi. 

 

 14 Mart 2016 günü, İrfan Çağlar (24) ve YPS üyesi olduğu belirtilen Derviş Ersoy’a (20) ait 2 

cenaze daha aileleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi’nde teşhis edildi. 

 20 Mart 2016’da İbrahim Çelebi ve Burhan Baydemir’e ait 2 cenazenin,  22 Mart 2016’da Vasfi 

Kaya(yetişkin) ve Fidan Arslan’a(yetişkin) ait cenazelerin aileleri tarafından teşhis edildiği 

öğrenildi. 

 24 Mart 2016’da, operasyonlar sırasında yaşamını yitirdiği belirtilen Siirt doğumlu olduğu 

bilinen ancak soyadı öğrenilemeyen Asya ismindeki kadının cenazesini teslim alan olmadığı için 

kimsesizler mezarlığına defnedileceği bildirildi. (Bu kişi kimlik bilgileri netleşmediği için 

“yaşamını yitiren sivillere” ilişkin listeye dahil edilmemiştir.) 

 Yaşamını yitiren Vahap Çıkmaz ve Abdulselam Güler’e ait cenazelerin aileleri tarafından 

alınarak Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 25 ve 28 Mart 2016’da defnedildiği 28 Mart 2016’da 

öğrenildi. İsmail Gürbüz (19)’e ait cenazenin ise 29 Mart 2016’da ailesi tarafından teşhis 

edildiği öğrenildi. 

 Operasyonlar sırasında yaşamını yitiren ve teşhis edilemeyen 9 cenazenin ise 30 Mart 2016’da 

Mardin’de defnedildiği öğrenildi. 

 Yine, Şanlıurfa’da bekletilen 6 cenazenin ise kimlikleri teşhis edilemediği için 6 Nisan 2016’da 

defnedildiği öğrenildi. 

 13 Nisan 2016’da Turgut Özal Mahallesi’ndeki evinin önünde bulduğu cisimle oynayan Hidayet 

Tek (4) isimli çocuğun cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

ŞIRNAK – Merkez 
 

14 Mart 2016 günü saat 23:00 itibariyle Şırnak’ın Merkezinde ilk kez sokağa çıkma yasağı 
ilan edildi ve hâlâ sürmektedir.  

 31 Mart 2016’da İsmetpaşa Mahallesi’nde çıkan çatışmalar sırasında Bayram Tatar’ın(16) 

vurularak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 


