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ve Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan Bakırcı’nın katılımıyla 6
Aralık 2016 tarihinde Daire halinde toplanan Avrupa Ġnsan Hakları
Mahkemesi (Ġkinci Bölüm),
Ekteki tabloda belirtildiği üzerinde çeĢitli tarihlerde yapılmıĢ olan
yukarıdaki baĢvuruları göz önünde bulundurarak,
Mahkeme Ġçtüzüğü’nün 41. maddesi gereğince yukarıdaki baĢvurulara
öncelik verilmesine dair kararı dikkate alarak,
GerçekleĢtirilen müzakereler sonucunda, aĢağıdaki kararı vermiĢtir:

OLAYLAR
1. Hepsi Türk vatandaĢı olan baĢvuranların listesi ekte yer almaktadır.
A. Başvuruya sebebiyet veren olayların geçmişi
2. Ağustos 2015’ten bu yana, Türkiye’nin güneydoğu bölgesindeki bazı
il ve ilçelerde valiler tarafından çok sayıda sokağa çıkma yasağı ilan
edilmiĢtir. Bu bölgeler arasında, 11 Aralık 2015 tarihinde ilan edilmiĢ olan
24 saatlik sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve mevcut baĢvurulara
sebebiyet veren olayların yaĢandığı Sur ilçesi de bulunmaktadır. Ġlan edilen
sokağa çıkma yasaklarının amacının bazı yasadıĢı örgütler tarafından
kazılan hendeklerin ve yerleĢtirilen patlayıcıların temizlenmesi ve sivil
halkın Ģiddetten korunması olduğu ifade edilmiĢtir. Söz konusu sokağa
çıkma yasaklarının bazıları kaldırılmıĢ ve daha sonra çeĢitli tarihlerde
yeniden uygulanmıĢtır. Valiler sokağa çıkma yasaklarını uygularken, Ġl
Ġdaresi Kanununun 11 (c) maddesine dayanmıĢlardır (bk. aĢağıdaki “Ġlgili iç
hukuk kuralları”).
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3. BaĢvuranlar, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgelerde çok
sayıda kiĢinin öldürüldüğünü ve sadece Sur’da öldürülmüĢ olan sivillerin
sayısının 75 olduğunu iddia etmektedirler. BaĢvuranlar ayrıca, Sur’daki çok
sayıda binanın askeri araçların açtıkları ateĢ sonucu tahrip olduğunu ileri
sürmektedirler. BaĢvuranlar, iddialarını desteklemek amacıyla, sokağa
çıkma yasağının uygulandığı bölgelerde hayatını kaybeden sivillerin sayısı
ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği koĢullar hakkında detaylı bilginin yer
aldığı, sivil toplum örgütlerince hazırlanan birçok rapora dayanmıĢtır.
B. Mahkeme önündeki davaların ve yargılamaların koşulları
4. Dava konusu olaylar, baĢvuranlar tarafından ifade edildiği ve ibraz
ettikleri belgelerde belirtildiği üzere aĢağıdaki gibi özetlenebilir.
1. Dolan/Türkiye, no. 9414/16
5. BaĢvuran, 11 Aralık 2015 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan
edildikten sonra Sur’da bulunan bir gazetecidir. Bir gün, iĢiyle alakalı olarak
bir aileyi kendi evlerinde ziyaret ettiği esnada, bir topçu mermisi eve isabet
etmiĢtir. Ev sahibi F.A. ağır yaralı olmak üzere, evdeki çok sayıda kiĢi
yaralanmıĢtır. BaĢvuran ve diğer kiĢiler (aralarında bebekli ve çocuklu
aileler bulunmaktadır) binada mahsur kalmıĢ ve yardım ve ambulans
talepleri reddedilmiĢtir. Üstelik, güvenlik güçleri, tanklar ve havan
toplarıyla binaya ateĢ etmeye devam etmiĢlerdir.
6. BaĢvuran, 17 ġubat 2016 tarihinde Mahkemeye baĢvurarak geçici
tedbir

talebinde

bulunmuĢtur.

BaĢvuran,

Mahkemeden,

Mahkeme

Ġçtüzüğünün 39. maddesi uyarınca, kendisinin ve binada mahsur kalan diğer
Ģahısların binadan çıkıp bölgeyi terk etmelerini sağlamak için Hükümete
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bölgedeki bombardımanın durdurulmasına iliĢkin bildirimde bulunmasını
talep etmiĢtir. BaĢvuran, tam adresin yetkili makamlara bildirmesi halinde
güvenlik güçlerinin birkaç gün önce Cizre’de bulunan üç binada olduğu gibi
binadaki herkesi infaz edeceğinden korktuğu için tam adres bilgisini
yetkililerle paylaĢmak istemediğini beyan etmiĢtir.
7. Mahkeme ilgili talebi 18 ġubat 2016 tarihine reddetmiĢtir. Mahkeme
aynı tarihte, Mahkeme Ġçtüzüğü’nün 41. maddesi uyarınca, baĢvuruyu
öncelikli olarak ele almaya karar vermiĢtir.
8. BaĢvuran sonradan Mahkemeye bir baĢvuru formu ibraz ederek,
kendisinin ve ağır yaralı olan F.A. dâhil olmak üzere diğer beĢ kiĢinin 19
ġubat 2016 tarihinde binadan çıkarılarak, polis tarafından gözaltına
alındığını bildirmiĢtir. F.A. hastanede hayatını kaybetmiĢtir. Polis tarafından
dört gün boyunca gözaltında tutulduktan sonra, baĢvuran ve diğer dört kiĢi
hâkim karĢısına çıkarılmıĢtır. Ġlgili hâkim, haklarında ceza yargılaması
baĢlatmaksızın, baĢvuranın ve diğer dört kiĢinin tutulmasına karar vermiĢtir.
2. Seniha Sürer/Türkiye, no. 10073/16; Cengiz Abiş ve Diğerleri/Türkiye,
no 10079/16; Erkaplan/Türkiye, no. 10085/16 ve Alpaydıncı ve
Diğerleri/Türkiye, no. 10088/16
9. Söz konusu dört baĢvuru kapsamındaki baĢvuranlar, yakınlarından
dört kiĢinin yardımıyla 20 ġubat 2016 tarihinde Mahkemeye baĢvurarak,
Mahkeme Ġçtüzüğü’nün 29. maddesi uyarınca geçici tedbir talebinde
bulunmuĢlardır. BaĢvuranlar, Sur’daki silahlı çatıĢmaların ortasında
kaldıklarını ve çeĢitli binalarda mahsur kaldıklarını ileri sürmüĢlerdir.
10. 10073/16 numaralı baĢvuru kapsamındaki baĢvuranlar, Seniha Sürer,
Seda Arslan ve dört aylık bebeği Elif Su Arslan, bir evin bodrum katında 80
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gün boyunca mahsur kaldıklarını iddia etmiĢlerdir. Kendileriyle birlikte
bodrum katına sığınmıĢ olan 30 kiĢinin daha binayı terk edemediğini ileri
sürmüĢlerdir. BaĢvuranlar, 9 yaĢında bir çocuk dâhil olmak üzere
aralarından 7 kiĢinin yaralandığını ve binaya güvenlik güçleri tarafından
ateĢ açıldığını iddia etmiĢlerdir. BaĢvuranlar, bir yakınlarının 18 ġubat 2016
tarihinde kendileri adına polis karakoluna baĢvurarak yardım istediğini
ancak herhangi bir cevap alamadığını ileri sürmüĢlerdir.
11. 10079/16 numaralı baĢvuru kapsamındaki baĢvuranlar, Cengiz AbiĢ,
eĢi Emine AbiĢ ve yedi yaĢındaki oğulları Talat AbiĢ, 80 gün boyunca bir
evde mahsur kaldıklarını ileri sürmüĢlerdir. Kendilerinin ve yanlarında
bulunan baĢka bir ailenin elektrik, su veya yiyeceklerinin olmadığını iddia
etmiĢlerdir. BaĢvuranlar, söz konusu binaya askerler tarafından ateĢ
edildiğini ve bina içerisinde bulunan kiĢilerin dıĢarı çıkamadıklarını ileri
sürmüĢlerdir. BaĢvuranlar ilaveten, binanın bazı kısımlarının tahrip
edildiğini belirtmiĢlerdir.
12. 10088/16 numaralı baĢvuru kapsamındaki baĢvuranlar, Mehmet Can
Alpaydıncı, eĢi Aynur Arslan ve 4, 6, 7 ve 10 yaĢlarında olan Gülistan,
Rojda, Muaz ve Özgür Arslan isimli dört çocukları bir binanın bodrum
katında 80 gün boyunca mahsur kalmıĢlardır. BaĢvuranlar, yanlarında 8
kadın ve 12 çocuk olmak üzere 20 kiĢinin daha bulunduğunu ve bu
kiĢilerden iki veya üç tanesinin ağır yaralı olduğunu ileri sürmüĢlerdir.
BaĢvuranlar ayrıca su, elektrik veya yiyeceklerinin olmadığını iddia
etmiĢlerdir. Binalarına ateĢ edildiğini ve bu nedenle binanın dıĢına
çıkamadıklarını ifade etmiĢlerdir. BaĢvuranlar, binada bulunan bir kiĢinin 20
ġubat 2016 tarihinde su almak için dıĢarı çıkmaya kalkıĢtığını ancak bir
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Ģarapnel parçasının kendisine isabet etmesi sonucu yaralandığını, kan
kaybettiğini ve durumunun kötüye gittiğini iddia etmiĢlerdir.
13. 10085/16 numaralı baĢvuru kapsamındaki baĢvuran Hülya Erkaplan,
yukarıda 10088/16 numaralı baĢvuruda belirtildiği üzere, binadan çıkmaya
çalıĢması sonucu yaralanan kiĢinin kendisi olduğunu iddia etmiĢtir.
14. BaĢvuranlar, Mahkemeden, Türk Hükümetine sokağa çıkma yasağını
kaldırması ve baĢvuranların binalardan güvenli bir Ģekilde çıkmalarına
yardım ederek hayatlarını ve fiziksel bütünlüklerini koruması için
bildirimde bulunmasını talep etmiĢtir. 10085/16 numaralı baĢvuru
kapsamındaki baĢvuran Mahkemeden ayrıca, kendisinin bir an önce sağlık
kurumlarına ulaĢtırılması için Türk Hükümetine bildirimde bulunmasını
talep etmiĢtir.
15. Mahkeme 23 ġubat 2016 tarihinde söz konusu taleplerin
incelenmesini erteleyerek, baĢvuranları Anayasa Mahkemesinden geçici
tedbir talebinde bulunmaya teĢvik etmiĢ ve özellikle, baĢvuranların iç
hukukta kaydettikleri ilerleme, sağlık durumları ve diğer koĢullar
hakkındaki geliĢmeler olmak üzere, tarafları meseleye iliĢkin geliĢmelerle
ilgili bilgi sunmaya davet etmiĢtir. Mahkeme aynı gün, Mahkeme
Ġçtüzüğü’nün 40. maddesi uyarınca, baĢvuruları Hükümete bildirmeye karar
vermiĢ ve Hükümetten baĢvuranların fiziksel bütünlüklerinin korunması için
gerekli olan uygun tedbirleri almasını talep etmiĢtir. Mahkeme aynı tarihte
ayrıca Mahkeme Ġçtüzüğü’nün 41. maddesi uyarınca söz konusu
baĢvurulara öncelik vermeye karar vermiĢtir.
16. BaĢvuranlar, yukarıda bahsedilen dört akrabaları aracılığıyla,
Mahkemenin talebini yerine getirerek 25 ġubat 2016 tarihinde Anayasa
Mahkemesine baĢvurmuĢlardır. BaĢvuranlar, yaĢam haklarının korunması
ve güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına eriĢimlerinin sağlanması için
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geçici

tedbir

kararı

vermesi

talebiyle

Anayasa

Mahkemesine

baĢvurmuĢlardır.
17. Anayasa Mahkemesi aynı gün Diyarbakır Valiliğinden, baĢvuranların
durumları ile ilgili olarak bilgi ve belge talep etmiĢtir.
18. Diyarbakır Valiliği talebi yerine getirerek, Sur’daki acil telefon
hatlarının çalıĢır vaziyette olduğunu ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı
bölgelerdeki kiĢilerin gerektiğinde sağlık kuruluĢlarına ulaĢımlarının
sağlanması için tüm tedbirlerin alınmıĢ olduğunu Anayasa Mahkemesine
bildirmiĢtir.
19. Valilik ayrıca güvenlik operasyonlarının 17, 18, 19, 22, 23, 24 ve 26
ġubat 2016 tarihlerinde 16.00 ve 17.30 saatleri arasında durdurulmuĢ
olduğunu ve evlerinden dıĢarı çıkmak isteyenler için bir “güvenlik
koridorunun” açılmıĢ olduğunu belirtmiĢtir. BaĢvuranlar buna rağmen,
binanın dıĢına çıkmak için söz konusu imkânları kullanmamıĢlardır. Ayrıca,
baĢvuranlar yetkili makamlarla doğrudan iletiĢime geçmemiĢ olup, Valiliğin
elinde baĢvuranların sağlık durumları ve tam adresleri hakkında bilgi
bulunmamaktadır. Sağlık çalıĢanları, baĢvuranların baĢvuru formlarında
belirtilen cep telefonu numaralarını dört kez aramıĢlar, ancak baĢvuranlarla
herhangi bir iletiĢim kuramamıĢlardır.
20. Anayasa Mahkemesi, Savcılıktan alınan bilgileri inceledikten sonra,
baĢvuranların geçici tedbir taleplerini 29 ġubat 2016 tarihinde reddetmiĢtir.
Mahkeme, baĢvuranlar tarafından sunulan tek bilginin, “sokağa çıkma
yasağının ilan edildiği bir bölgede mahsur kaldıkları” Ģeklide olduğunu
kaydetmiĢtir.

Mahkeme

ayrıca,

ulusal

makamların

baĢvuranların

konumlarını tespit etmeye yönelik tüm giriĢimlerinin baĢarısız olduğunu not
etmiĢtir. Üstelik baĢvuranlar adresleri ve sağlık durumları hakkında bilgi
vermek için yetkili makamlarla doğrudan iletiĢime geçmemiĢ olup, güvenlik
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operasyonlarının
çıkmamıĢlardır.

geçici

olarak

Dolayısıyla,

durdurulduğu

Anayasa

esnada

Mahkemesi,

bina

dıĢına

ulusal

yetkili

makamların baĢvuranların binadan çıkmaları için gerekli tedbirleri almadığı
Ģeklinde bir yargıya varılamayacağını değerlendirmiĢtir.
21. Anayasa Mahkemesi ayrıca, baĢvuranların yetkili makamlarla
doğrudan iletiĢim kurmamalarının ve adresleri ve sağlık durumları hakkında
bilgi vermemelerinin, baĢvuranların binanın dıĢına çıkmayı gerçekten
isteyip istemedikleri sorusunu akla getirdiğini değerlendirmiĢtir. Mahkeme,
ulusal

makamların

baĢvuranları

bulma

çabalarının

devam

ettiğini

kaydederek, baĢvuranları doğrudan yetkili makamlarla iletiĢim kurmaya
teĢvik etmiĢtir. Bunlara ilaveten Mahkeme, geliĢmelerden haberdar edilmeyi
istemiĢtir.
22. BaĢvuranlar 1 Mart 2016 tarihinde Mahkemeye, Anayasa
Mahkemesinin yukarıda özetlenmiĢ olan kararını sunarken, geçici tedbir
taleplerini yinelemiĢler ve Anayasa Mahkemesinin kararı ile ilgili bazı
görüĢlerini bildirmiĢlerdir. BaĢvuranlar bilhassa, yetkili makamların
kendilerine telefonla ulaĢamamalarının sebebinin bölgede güvenilir telefon
sinyali kapsama alanının bulunmaması olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Telefon
sinyali

aldıklarında

yakınlarını

arayarak durumları hakkında bilgi

verdiklerini belirtmiĢlerdir. BaĢvuranlar Mahkemeye ayrıca, yiyecek ve
sularının bulunmadığını ve bombalama eylemlerinin devam ettiğini
bildirmiĢlerdir.
23. BaĢvuranlar, yetkili makamların kendilerinin tam adreslerini
bulmaları halinde, Cizre’de birkaç kez olduğu gibi, askerler tarafından
binalarının bombalanacağını ileri sürmüĢlerdir. BaĢvuranlar ayrıca, Anayasa
Mahkemesinin yukarıda bahsedilen kararında belirtildiği gibi “güvenlik
koridorunun” açıldığı her seferde, güvenlik güçlerinin kendilerinin binadan
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çıkmalarına

yardımcı

olmak

yerine

bombalama

eylemlerini

Ģiddetlendirdiklerini iddia etmiĢlerdir.
24. Mahkeme, 2 Mart 2016 tarihinde, baĢvuranları, tam adresleri ve
mevcut

sağlık durumları

hakkında bilgi

vermeye davet

etmiĢtir.

BaĢvuranlar, Mahkemenin talebini yerine getirmemiĢtir. Mahkeme, 16 Mart
2016 tarihinde, baĢvuranların geçici tedbir taleplerini reddetmiĢtir.
25. Sonrasında, baĢvuranlar baĢvuru formu sunarak Ģikâyetlerini
sürdürmüĢlerdir.
26. Mahkemeye ibraz etmiĢ oldukları baĢvuru formlarında baĢvuranlar, 2
Mart 2016 tarihinde binalardan tahliye edildiklerini belirtmiĢlerdir.
BaĢvuranların iddialarına göre, tahliye sırasında polis memurları tarafından
hakarete ve tehdide uğramıĢlar, erkek baĢvuranlar ise dövülmüĢlerdir.
BaĢvuranlar daha sonra dört gün boyunca polis tarafından gözaltında
tutulmuĢlar ve gözaltı süreleri sona erdiğinde, Seniha Sürer, Mehmet Can
Alpaydıncı, Cengiz AbiĢ ve Emine AbiĢ cezaevine gönderilmiĢ olup, Hülya
Erkaplan, Seda Arslan ve Aynur Arslan Ģartlı olarak serbest bırakılmıĢtır.
BaĢvuranlar, Talat AbiĢ (7 yaĢında), Gülistan Arslan (10 yaĢında), Rojda
Arslan (7 yaĢında), Muaz Arslan (6 yaĢında) ve Özgür Arslan (4 yaĢında)
sosyal hizmetler korumasına alınmıĢtır. BaĢvuran Hülya Erkaplan, binada
mahsur kaldığı esnada ayağına bir Ģarapnel parçasının isabet etmesi üzerine
yaralandığına iliĢkin iddiasını sürdürmüĢtür. BaĢvuran Seniha Sürer,
kendisinin de Ģarapnel parçasının isabet etmesi sonucu kolundan, sırtından
ve baĢından yaralandığını iddia etmiĢtir.
C. 9414/16 numaralı başvuru kapsamındaki başvuranın yasal
temsilcisinin yakalanması ve tutuklanması
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27. 16 Mart 2016’nın erken saatlerinde terörle mücadele görevlileri,
9414/16 numaralı baĢvuru kapsamındaki baĢvuranın yasal temsilcisi
Ramazan Demir’in Ġstanbul’daki evine baskın düzenlemiĢ ve kendisini
gözaltına almıĢtır.
28. 17 Mart 2016 akĢamı bir savcı, polis karakolunda Demir’in ifadesini
almak istemiĢtir. Demir, prosedür gereği kendisinin bir polis karakolunda
değil yalnızca bir adliyede ifadesinin alınabileceğini belirterek, savcının
sorularını cevaplamayı reddetmiĢtir.
29. Ġfade alma iĢlemi esnasında savcı, Demir’e, daha önce PKK ile
iliĢkili bir suçtan dolayı mahkûm edilip edilmediği, PKK ile bağlantısı olan
veya PKK ile iliĢkili faaliyetler nedeniyle ceza evinde olan bir yakının olup
olmadığı, cezaevinde herhangi bir yakınını veya müvekkilini ziyaret edip
etmediği, herhangi bir derneğe üye olup olmadığı ve sosyal medyayı
kullanıp kullanmadığı Ģeklinde sorular sormuĢ ve sahip olduğu tüm telefon
hatlarının detaylarını istemiĢtir.
30. Demir, sorulan soruların hiçbirine cevap vermemiĢtir. Aynı ifade
kapsamında savcı, Demir’i ayrıca Ģunlarla suçlamıĢtır: “... Demir’in,
propaganda ve kıĢkırtma faaliyetlerinin ve iĢkence ve insan hakları ihlalleri
iddialarında bulunmak suretiyle ülkemizi içerde ve uluslararası arenada
zayıflatmayı hedefleyen faaliyetlerinin bir parçası olarak, Delegasyon olarak
adlandırdığı

bir

kiĢiyle

buluĢacağı

ve

görüĢmeler

düzenleyeceği

düĢünülmektedir.”
31. Yukarıda bahsi geçen ifade sürecinin ardından, Demir, polis
karakolunda tutulmaya devam etmiĢ ve 19 Mart 2016 tarihinde bir hâkim
karĢısına çıkarılarak, Ģartlı olarak serbest bırakılmasına karar verilmiĢtir.
Hâkim sorgusu esnasında, Demir ve kendisini temsil eden avukatlar,
savcının

yukarıda

bahsi

geçen

suçlamasına

atıfta

bulunmuĢ

ve
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yakalanmasının asıl gerekçesinin, sokağa çıkma yasağı ile ilgili davalarda
baĢvuranları Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi önünde temsil etmesini
engellemek olduğunu ileri sürmüĢtür. Demir ve temsilcileri, söz konusu
eylemin SözleĢme’nin 34. maddesini ihlal ettiğini ileri sürmüĢlerdir.
32. Savcı, Demir’in serbest bırakılmasına itiraz etmiĢ ve Demir
hakkında 22 Mart 2016 tarihinde bir yakalama emri çıkarılmıĢtır.
33. Demir, 6 Nisan 2016 tarihinde adliyeye giderek, hâkime, 22 Mart
2016 tarihinde çıkarılan yakalama emrinden hemen sonra neden teslim
olmadığının gerekçesi olarak, müvekkillerine bir görev borcu olduğunu ve
bu nedenle birkaç baĢvuru formunu tamamlaması ve Mahkemeye sunması
gerektiğini belirtmiĢtir. Hâkim, hakkında ceza yargılaması baĢlatmadan,
Demir’in cezaevinde tutulmasına karar vermiĢtir.
34. Demir, 20 Nisan 2016 tarihinde, yasal temsilcisi AyĢe Demir’e
(Bingöl), mevcut baĢvurular da dâhil olmak üzere toplam on altı baĢvuru ile
ilgili olarak Mahkeme önünde kendisi adına hareket etme yetkisi vermiĢtir.
Demir, 7 Eylül 2016 tarihinde Ģartlı olarak serbest bırakılmıĢtır.
D. İlgili iç hukuk
35. 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu’nun (10 Haziran 1949) 11. maddesinin
ilgili bölümleri aĢağıdaki gibidir:
“A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teĢkilatının
amiridir. Suç iĢlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken
tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder,
bu teĢkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle
yükümlüdür.”
...
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C) Ġl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kiĢi dokunulmazlığının, tasarrufa
müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin
ödev ve görevlerindendir.”

E. İlgili uluslararası belgeler
36. Avrupa Konseyi Ġnsan Hakları Komiseri 2 Aralık 2016 tarihinde
“Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Terörle Mücadele Operasyonlarının
Ġnsan

Haklarına

Etkilerine

ĠliĢkin

Memorandum

yayımlamıĢtır

(CommDH(2016)39). Memorandumda belirtilen sonuç ve tavsiyeler
aĢağıdaki gibidir:
“5. Sonuçlar ve tavsiyeler
118. Komiser Türkiye’nin karĢı karĢıya olduğu terör tehdidinin büyüklüğünün
bütünüyle farkındadır ve Türk devletinin terörün her türüyle mücadele hakkı ve
görevini tanır. Komiser, ayrıca, silahlı, ayrılıkçı ve AB, NATO ve birçok devlet
tarafından terörist olarak tanınan bir örgütün on yıllar süren ve on binlerce yaĢama
mal olan bir çatıĢma içinde sistematik olarak Ģiddet ve terör uyguladığı Türkiye’nin
güneydoğusundaki hal ve Ģartları kabul eder. Bu memorandumdaki hiçbir Ģeyin
PKK’nın eylemlerini veya güneydoğudaki sair terör faaliyetlerini mazur gösterdiği
düĢünülemez.
119. Aynı zamanda, uluslararası yükümlülükleri uyarınca Türk devletinin cevabı,
hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan hakları standartlarına bağlı kalmalıdır; ki bu,
temel insan haklarına her müdahalenin yasada tanımlanmıĢ, demokratik bir toplumda
gerekli ve güdülen amaçla sıkı sıkıya orantılı olmasını gerektirmektedir. Bu açıdan
Türkiye, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi’nin tanıdığı üzere, uzun yıllara dayanan,
en ağırları 1990’larda Türkiye’nin güneydoğusunda gerçekleĢmiĢ olan, son derece
vahim insan hakları ihlallerini içeren bir insan hakları karnesine sahiptir. Komiser,
“çözüm süreci” olarak bilinen nispeten sakin ve huzurlu bir dönemin ardından,
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Türkiye’nin güneydoğusunda çatıĢmaların yeniden baĢlamasından ve süratle
tırmanmasından derin üzüntü duymaktadır.
120. Bu memorandumun amaçları doğrultusunda, Komiser, Türk makamlarının
güneydoğudaki vaziyete 2015 yazından beri verdikleri cevabı incelemiĢtir. Bu cevap
esas itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilanları ve bunlara eĢlik eden polis ve/veya askeri
operasyonlar Ģeklinde tezahür etmiĢtir. Bu inceleme ıĢığında, iĢbu memorandumun
geliĢme bölümünde ortaya konduğu gibi, uygulanacak uluslararası ve Avrupa
standartları dikkate alındığında ve temel insan haklarından faydalanılmasına
getirdikleri muazzam sınırlamalara binaen, Komiser, bu tedbirlerin yeterli biçimde
öngörülebilir ve yasada tanımlanmıĢ olmak anlamında ne hukuki, ne de Türkiye
tarafından güdülen meĢru amaçla orantılı olduğu kanaatindedir.
121. Komiser’in görüĢüne göre, bu nedenle, Ağustos 2015’den beri Türk
makamların verdiği ucu açık, gece gündüz aralıksız devam eden sokağa çıkma yasağı
ilanları ile ayırt edilen karĢılığın sadece yürürlüğe konmuĢ olması bile etkilenen yerel
halk bakımından birçok çok ciddi insan hakkı ihlaline sebep olmuĢtur. Komiser,
mümkün olan en kuvvetli Ģekilde, Türk yetkilileri bu uygulamaya derhal son vermeye
çağırmaktadır. Bölgede gelecekte alınacak her tür tedbir, terörle mücadelenin
zaruretleri ile bir denge kurarken yerel sivil halkın insan haklarına çok daha büyük bir
önem vermelidir.
122. Güvenlik güçlerinin iĢlediği iddia edilen çok sayıda insan hakkı ihlaline
gelince, Komiser bunları son derece ciddi ve tutarlı bulmaktadır. Komiser, bu
iddialarının çoğunun, kaynaklarına bakıldığında ve güneydoğudaki terörle mücadele
operasyonları sırasında Türk güvenlik güçleri tarafından iĢlenen geçmiĢ insan hakları
ihlali kalıpları ile Türk makamlarının güvenlik güçlerinin bu süre zarfındaki
kovuĢturma dokunulmazlığını güçlendirme gayretleri nazara alındığında, inanılır
olduğu kanaatindedir. Her halükarda, bu iddiaların operasyonlar sırasında dünya ile
bağlantısı kesilmiĢ, tamamen yetkililerin hakimiyeti altında bulunan yerlerdeki
ihlalleri ilgilendirdiği göz önüne alınırsa, bu iddiaların mesnetsiz olduğunu ikna edici
bir biçimde ispat etme yükü Türk makamlarına düĢmektedir.
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123. Komiser, hem Türk makamlarının köklü cezasızlık sorununu halletmekte ve
Komiserlik Ofisi’nin bu konuda tekrar eden tavsiyelerini uygulamaya koymakta bir
irade göstermemiĢ hem de geçmiĢte ağır insan hakları ihlallerine yol açan kalıpların
söz konusu süre zarfında iĢlemeye devam etmiĢ olduklarını gözlemler. Bütün veriler,
yetkililerin insan hakları ihlalleri iddialarını gereken ciddiyetle ele almadıklarını,
operasyonlar sırasında yitirilen yaĢamlara iliĢkin re’sen açılan ve olayları aydınlatma
potansiyeli olan etkin ceza soruĢturmaları yürütmediklerini göstermektedir. Öncelik,
daha ziyade, güvenlik güçlerine güvence vermek ve takibattan korumakmıĢ gibi
görünmektedir. Bu iddiaları gerekli yerlere taĢıyan insan hakları STK’ları ve
hukukçular karalanırken güvenlik güçleri, güvenlik gücü mensuplarının Ģüpheli
sıfatıyla muamele edildiği çok az sayıda ceza davası istisna olmak üzere, ciddi
suistimal türleri için bile sadece disiplin yaptırımlarına tabi tutulmuĢtur. Komiser’in
görüĢüne göre bu durum, Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine son derece uzak
düĢmektedir.
124. Bu iddialar hakkındaki soruĢturmaların etkili olarak değerlendirilebilmesi için,
bunların gecikmeden, itinayla ve noksansız bir Ģekilde yapılmaları gerekirdi. Ne yazık
ki, kimi operasyonlardan beri geçen süreye, delillerin etkilenen alanlarda iĢ
makineleriyle fiilen imha edilmiĢ olabilecekleri gerçeğine, ayrıca savcıların genel
tutumuna bakılırsa, gelecekteki herhangi bir soruĢturmanın etkililik kriterlerini
tamamıyla yerine getirmesi hayli olanaksız görünmektedir. Dolayısıyla, Türk
makamları, Türkiye’nin, söz konusu süre zarfında, yaĢam hakkı ihlalleri de dahil
olmak üzere birçok ağır insan hakkı ihlalinde bulunmuĢ olduğunun peĢinen
varsayılması durumuyla yüzleĢmek zorunda kalacaklardır.
125. Bu durum, devlet görevlileri tarafından hesap verilebilirlik konusunda
Türkiye’de bir zihniyet değiĢikliğinin zaruretini meydana çıkarmaktadır. Komiser,
Türkiye’nin yakın tarihi boyunca cezasızlığın, insan haklarına temelden ters düĢen
davranıĢları meĢrulaĢtırarak, teĢvik ederek ve insan haklarını korumak ve geliĢtirmek
için verilen bütün gayretlerin altını oyarak, sürekli olumsuz bir etkide bulunduğu
kanaatindedir. Yetkililerin 15 Temmuz 2016 darbe giriĢimine karıĢtıklarından
Ģüphelenilen devlet görevlilerini cezalandırmak üzere süratle eyleme geçmiĢ olduğu
doğrudur, lakin Komiser bu bağlamda alınan ilk tedbirlerden birinin olağanüstü hal
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tedbirlerini uygulayan diğer devlet görevlilerine idari, hukuki ve cezai dokunulmazlık
sağlanması

olmasını

üzüntüyle

karĢılamaktadır.

Komiser’in

görüĢüne

göre,

Türkiye’de insan hakları için kritik sınav, aynı özenin, eylemlerin devlete değil de
bireysel vatandaĢların insan haklarına yöneltilmiĢ olması halinde de gösterilip
gösterilemediğidir.
126. Komiser bir kez daha Türkiye’yi, mümkün olan en kuvvetli Ģekilde, Türkiye’de
cezasızlığın kökeninde yatan çok sayıda sebebi artık ele almaya (bkz. yukarıda 83.
paragraf) ve bununla mücadele için Türkiye’ye tekrar tekrar verdiği tavsiyeleri
uygulamaya koymaya çağırmaktadır.
127. Bu memorandumda ortaya konan incelemenin ıĢığında Komiser, Türkiye’nin
güneydoğusunda çok büyük bir nüfusun birçok insan hakkının, Ağustos 2015’den beri
yürütülen terörle mücadele operasyonları bağlamında ihlal edildiğini düĢünmektedir.
Bu nedenle, Türkiye için öncelik, bu vaziyete yol açmıĢ olan yaklaĢımı terk etmek
olmalıdır; bunu, etkileri telafi etmeye yönelen açık bir iradenin gösterilmesi takip
etmelidir.
128. Bu ilk baĢta, yetkililer tarafından kamuoyu önünde hataların ve insan hakları
ihlallerinin kabul edilmesini gerektirmektedir. Buna, ister Türk devletinin teröre karĢı
onları koruyamamıĢ olmasından kaynaklanmıĢ olsun ister terörle mücadele
operasyonlarının doğrudan bir sonucu olarak gerçekleĢsin, ilgili kiĢilerin uğradığı
maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi yönünde ciddi gayretler eĢlik etmelidir.
Komiser, Türk makamlarının bu bağlamda ihtiyaç duyulan gayretlerin boyutunu tam
olarak idrak etmedikleri izlenimini edinmiĢtir ve tazminat için mevcut yasal çerçeve
birçok açıdan açıkça yetersiz görünmektedir. Operasyonlardan etkilenen bazı
Ģehirlerde yerel nüfusa yönelik kamulaĢtırma yaklaĢımına iliĢkin olarak Komiser,
böyle bir adımın etkilenen kimseler için çifte cezalandırma teĢkil edeceğini ve bir tür
telafi yolu sayılamayacağını düĢünmektedir.
129. Komiser Türk makamlarıyla yapıcı diyaloğunu sürdürme iradesini vurgular ve
Türkiye’de insan haklarının korunmasını ve geliĢtirilmesini ileri götürme çabalarında
her türlü yardım ve desteği sunmaya hazır olduğunu ifade eder.”
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37. BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Yüksek Komiseri 10 Mayıs 2016
tarihinde aĢağıdaki açıklamalarda bulunmuĢtur:
“BirleĢmiĢ Milletler Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein, Salı günü, Türkiye
ordusunun ve güvenlik güçlerinin son aylarda Güneydoğu’da gerçekleĢtirdiği iddia
edilen ihlaller hakkında pek çok endiĢe verici raporun kendisine ulaĢtığını belirtti, ve
Türk yetkililerini, bu raporların doğruluğunun teyit edilmesi için BM görevlilerinin de
dâhil olduğu bağımsız soruĢturmacıların bölgeye gidip inceleme yapmalarını
sağlamalarını talep etti.
Ġnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid “Aralık ortasından Mart ayı baĢına dek süren
uzatılmıĢ sokağa çıkma yasakları boyunca güvenlik görevlilerinin Cizre’de
gerçekleĢtirdikleri eylemler hakkında çeĢitli güvenilir kaynaklardan giderek daha çok
bilgi ulaĢıyor. Ortaya çıkan görüntü, henüz tam net olmamakla birlikte, oldukça
endiĢe verici.” dedi.
Zeid, açıklamasında “PKK ile ilgili olduğu öne sürülen gençlik örgütlerinin ve diğer
devlet-dıĢı aktörlerin Cizre’de ve diğer bölgelerde uyguladıkları Ģiddeti ve diğer yasa
dıĢı eylemleri güçlü bir Ģekilde kınıyorum ve terör faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi
sonucu yaĢamını kaybedenler için üzüntü duyuyorum. Ancak, Türkiye’nin
vatandaĢlarını Ģiddetten koruma görevinin yanında, güvenlik harekatları veya teröre
karĢı yürütülen operasyonlar sırasında yetkililerin insan haklarına saygı göstermeleri
de gereklidir; ve iĢkence, yargısız infaz, ölçüsüz ölümcül güç kullanımı ve keyfi
gözaltılara karĢı uluslararası hukuk tarafından konulmuĢ yasaklara uyulması gerekir.”
dedi.
Yüksek Komiser, kadınlar ve çocukların da aralarında olduğu silahsız sivillerin keskin
niĢancılar tarafından veya tanklar ve diğer askeri araçlardan ateĢ açılarak
vurulduklarına dair raporların da kendisine ulaĢtığını söyledi.
Zeid, “Binalara ve önemli altyapıya ölçüsüz bir Ģekilde büyük çaplı zararlar verildiği,
evlerin havan toplarıyla vurulduğu, ve güvenlik güçlerinin girdikleri binalarda evlerin
içine de zarar verdikleri görülüyor. Ayrıca, bazı durumlarda ambulansların ve sağlık
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görevlilerinin yaralılara ulaĢmasının engellendiğine dair raporların yanında, keyfi
tutuklamalar, iĢkence ve diğer kötü muamelelerin gerçekleĢtirildiği iddia ediliyor.
Bunların yanı sıra, Güneydoğu’da birçok yerde sokağa çıkma yasakları, çatıĢmalar,
top atıĢları, cinayetler ve tutuklamalar nedeniyle büyük çaplı yerinden edilmeler söz
konusu.” dedi.
Yüksek komiser, “Bu raporlar arasında en rahatsız edici olanı, Cizre’deki görgü
tanıklarının ve ölenlerin yakınlarının ifadelerine yer verilen raporlarda 100’den fazla
kiĢinin güvenlik güçleri tarafından etrafı sarılan üç farklı bodrumda yakılarak
öldürüldüğünün belirtilmesi.” dedi.
Zeid, “Güvenlik güçleriyle çatıĢan gruplara dair olanlar da dahil olmak üzere, bu çok
ciddi iddiaların hepsinin detaylı bir Ģekilde soruĢturulması gerekiyor; ancak Ģimdiye
dek bu yapılmıĢ değil. Türkiye Hükümeti benim ofisimin ve BirleĢmiĢ Milletler’e
bağlı diğer kurumların bölgeye giderek birinci elden bilgi toplama taleplerine olumlu
cevap vermedi.” dedi.
BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları ġefi, haftalarca kapatılan ve yoğun güvenlik
mevcudiyeti nedeniyle halen eriĢilmesi imkansız olan –Silopi, Nusaybin ve bölgenin
ana Ģehri Diyarbakır’a bağlı Sur ilçesi de dahil olmak üzere- güney doğuda bulunan
diğer ilçeler, kasabalar veya köylerle kıyaslandığında Cizre’den daha fazla bilginin
ortaya çıktığını belirtmiĢtir.
Yüksek Komiser Zeid Ģunları kaydetmiĢtir: “2016 yılında, böyle büyük ve coğrafi
açıdan eriĢilebilir bir bölgede neler olduğu hakkında bu Ģekilde bilgi eksikliği olması
hem olağandıĢı hem de son derece endiĢe vericidir. Bu karartma sadece neler olduğu
konusundaki Ģüpheleri alevlendirmektedir. Bu nedenle, sivil toplum kuruluĢları ve
gazeteciler de dahil olmak üzere, BM personeline ve diğer tarafsız gözlemcilere ve
araĢtırmacılara eriĢim sağlanması konusundaki talebimi yineliyorum.”
Geçtiğimiz haftalarda diğer insan hakları kurumları tarafından ortaya konulan tehlikeli
duruma iĢaret eden* Yüksek Komiser Zeid, hukuk dıĢı cinayetler ve orantısız ölümcül
güç kullanımı da dahil olmak üzere, yaĢam hakkı ihlallerinde yer aldıklarından
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Ģüphelenilen herkes hakkında derhal soruĢturma ve kovuĢturma yürütülmesi için
çağrıda bulunmuĢ ve yargı organının, ordu ve yürütme organı da dahil olmak üzere
Devletin diğer tüm organlarından bağımsız bir Ģekilde hareket etmesi gerektiğinin
altını çizmiĢtir. Yüksek Komiser Zeid ayrıca, zorla yerinden edilen herkesin geri
dönmelerine izin verilmesi konusunda Türk yetkililere çağrıda bulunmuĢ ve Türk
yetkililere, gelecekte sokağa çıkma yasaklarının gerekli olan en az süreyle
sınırlandırılmasını ve insan hakları yükümlülüklerine ve insani hususlara özen
gösterilmesini sağlamaları konusunda tavsiyede bulunmuĢtur.
Yüksek Komiser; BM Zorla veya Ġrade DıĢı Kaybolmalar ÇalıĢma Grubunun yakın
dönemde gerçekleĢen ziyareti, BirleĢmiĢ Milletler Tüm Göçmen ĠĢçilerin ve Aile
Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi tarafından ülke raporunun yakın dönemde
incelenmesi ve son gözlemlerini 13 Mayıs Cuma günü tarihinde** bildirecek olan
BirleĢmiĢ Milletler ĠĢkenceye KarĢı Komite tarafından devam eden inceleme de dahil
olmak üzere, Türkiye’nin BirleĢmiĢ Milletler insan hakları organlarıyla çalıĢmalarına
dikkat çekmiĢtir.
* Avrupa Konseyi Ġnsan Hakları Komiseri 14 Nisan’da, “Türkiye’nin terörle
mücadelesi bağlamında insan haklarına saygının son aylarda endiĢe verici bir hızda
azaldığını” belirtmiĢtir. 14-18 Mart tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret eden BM
Zorla veya Ġrade DıĢı Kaybolmalar ÇalıĢma Grubu ise “ülkenin Güney Doğusundaki
gitgide artan tedirgin edici durum ve bu durumun insan hakları üzerindeki geniĢ çaplı
etkisi” noktasındaki endiĢesini ifade etmiĢtir. ÇalıĢma Grubu ayrıca, “mevcut
güvenlik operasyonları bağlamında, öldürülen sevdiklerinin cesetlerine veya yok
edilen cesetlere eriĢimi olmayan ailelerin iddiaları da dahil olmak üzere, bütün insan
hakları ihlallerine iliĢkin iddialar hakkında ayrıntılı ve tarafsız bir soruĢturma
yürütülmesine yönelik ihtiyacın” altını çizmiĢtir.
...”

38. Avrupa

Hukuk

Yoluyla

Demokrasi

Komisyonu

(Venedik

Komisyonu) 13 Haziran 2016 tarihinde, 107. Genel Kurul toplantısında
kabul edilen “Sokağa Çıkma Yasaklarının Yasal Çerçevesi Hakkındaki
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GörüĢ Raporunu” yayımlamıĢtır (Venedik, 10-11 Haziran 2016). Raporda
varılan sonuçlar aĢağıdaki gibidir:
“V. Sonuçlar
93. Venedik Komisyonu, 2015 yaz aylarından bu yana Türkiye’nin özellikle
Ģiddetli çatıĢmaların, çok sayıda sivil kayıplar dahil olmak üzere önemli can
kayıplarının ve büyük maddi hasarın yaĢandığı güneydoğusunda meydana gelen
geliĢmeleri kaygıyla dikkate almıĢtır.
94. Komisyon, son dönemde ülkede yaĢanan terör saldırılarının ciddiyeti ve sayısı
nedeniyle Türkiye’deki yetkili makamların büyük ve üstesinden gelmesi güç
zorluklarla karĢılaĢtığını da kabul etmektedir. Türkiye’deki yetkili makamların terörle
mücadele konusunda gösterdiği çaba ve kararlılık meĢrudur.
95. Bununla beraber, Komisyon, terör tehlikesiyle savaĢmak ve vatandaĢlarını terör
saldırılarına karĢı korumak için tüm kaynaklarını seferber etmenin bir devletin görevi
olmasına karĢın, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek, demokratik bir toplumda
güvenlik ihtiyacı ile hak ve özgürlüklerin kullanılması arasında doğru bir dengenin
kurulmasının da aynı derecede önemli olduğuna iĢaret etmektedir.
96. Türkiye’deki yetkili makamlar karĢılaĢtıkları durumun ciddiyetine karĢın, ilgili
yerlerde gerekli gördükleri güvenlik operasyonlarını yapmak için olağanüstü hal ilan
etmemeyi seçmiĢlerdir, oysa bu operasyonlar ve alınan tedbirler (örneğin sokağa
çıkma yasağı) kaçınılmaz olarak beraberinde hak ve özgürlüklere, kimi zaman
sonuçları son derece ağır olabilen kısıtlamalar getirmektedir.
97. Venedik Komisyonu, yetkili makamların bu konuda bir tercih yapmıĢ olduğunu
ve bu tercihlerini de kendi ifadeleriyle olağanüstü hal ilan etmek için gerekli tüm ön
koĢulların var olduğu bir durumda dahi hak ve özgürlükleri koruma arzusu ile
meĢrulaĢtırdıklarını dikkate almıĢtır.
98. Bu nedenle Komisyon, 2015 Ağustos ayından bu yana uygulanan sokağa çıkma
yasaklarının, Türkiye’de sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere istisnai tedbirleri
düzenleyen anayasal ve yasal çerçeveye dayanmadığını dikkate almaktadır. Herhangi
bir sokağa çıkma yasağının bu çerçeveye uyabilmesi için Anayasanın 119 ila 122.

20
DOLAN/TÜRKĠYE BAġVURUSU VE DĠĞER BAġVURULAR HAKKINDA KARAR

maddesinde öngörüldüğü gibi olağanüstü hal ilanı ile bağlantılı olması gerekmektedir.
Bu da, Komisyonun daha önceki çalıĢmalarında benimsemiĢ olduğu, fiili olağanüstü
yetkilerden kaçınılması ve bu olağanüstü yetkilerin, temel haklara iliĢkin
yükümlülüklere aykırı alınan tedbirlerin ve bu tedbirlerin alınma nedenlerinin
uluslararası örgütlere bildirilmesi yükümlülüğü de dahil olmak üzere çeĢitli
yükümlülükler ve güvencelerle birlikte resmen ilan edilmesinin, bu sayede bu
tedbirlerin uluslararası örgütlerin denetimine açılmasının veya mecliste tartıĢılmasına
ve onaylanmasına imkân vermenin daha iyi olduğu yönündeki yaklaĢımına da
uygundur.
99. Venedik Komisyonunun görüĢüne göre, sokağa çıkma yasağı kararlarının
dayandırıldığı Ġl Ġdaresi Kanunu ve kararların kendileri Anayasada yer alan ve
Türkiye’nin temel haklar alanındaki uluslararası yükümlülüklerinden, özellikle
AĠHS’ten ve ilgili içtihatlardan doğan yasallık Ģartlarını karĢılamamaktadır.
100. Venedik Komisyonu, bu durumu düzeltmek için Türkiye’deki yetkili
makamları özellikle aĢağıdaki tavsiyeleri uygulamaya davet etmektedir:
- sokağa çıkma yasağı ilan ederken yasal dayanak olarak Ġl Ġdaresi Kanununun
hükümlerine baĢvurulmaması ve sokağa çıkma yasağı kararları dahil olmak üzere tüm
olağanüstü tedbirlerin, Türkiye’de istisnai tedbirlere iliĢkin yürürlükte bulunan
anayasal ve yasal çerçeveye uygun Ģekilde alınması ve bu esnada ilgili uluslararası
standartların gözetilmesi ve temel hakların korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası
yükümlülüklere uyulması;
- olağanüstü hallere iliĢkin yasal çerçevenin, olağanüstü hal resmen ilan
edildiğinde, sokağa çıkma yasağı gibi tüm istisnai kararların ve tedbirlerin, etkin bir
yasallık denetimine, özellikle de bu tedbirlerin gerekliliği ve orantılılığı bakımından
bir denetime tabi olmasını sağlayacak Ģekilde gözden geçirilmesi
- Olağanüstü Hal Kanununda gerekli tüm değiĢiklikleri yaparak, sokağa çıkma
yasaklarının uygulanmasına iliĢkin maddi, usulle ilgili ve geçici düzenlemelerin,
özellikle de sokağa çıkma yasağı kararlarının tabi olması gereken koĢulların ve
korumaların (meclis ve yargı denetimi dahil) kanunda açıkça tanımlanması.
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101. Venedik Komisyonu, Türkiye’deki yetkili makamlara ihtiyaç duydukları her
türlü yardımı sunmaya hazırdır.”

ġĠKÂYETLER
A. 9414/16 numaralı başvuru
39. BaĢvuran, sığınmıĢ olduğu eve güvenlik güçleri tarafından ateĢ
açıldığından ve dolayısıyla hayatının tehlikeye düĢtüğünden Ģikâyet ederek,
bu bağlamda SözleĢme’nin 2. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir.
BaĢvuran aynı madde uyarınca ayrıca, bombalama olayıyla ilgili olarak
herhangi bir soruĢturma yürütülmediğinden Ģikâyet etmektedir.
40. BaĢvuran, belirttiği koĢullar çerçevesinde binanın içinde mahsur
kalması ve sonrasında cezaevinde tutulması sonucu yaĢadığı üzüntü
nedeniyle, yaĢamıĢ olduğu olumsuzlukların SözleĢme’nin 3. maddesinin
anlamı dâhilinde insanlık dıĢı muamele teĢkil ettiğini ileri sürmektedir.
41. BaĢvuran, SözleĢme’nin 5. maddesine dayanarak, sokağa çıkma
yasağının çok katı bir Ģekilde uygulanması nedeniyle günlerce binanın
dıĢına çıkamadığından Ģikâyet etmektedir. BaĢvuran aynı maddeye
dayanarak ayrıca, cezaevinde tutulması nedeniyle özgürlüğünden mahrum
bırakıldığından Ģikâyet etmektedir.
42. BaĢvuran son olarak, Hükümetin, yasal temsilcisini yakalayıp
tutuklayarak, SözleĢme’nin 34. maddesi kapsamındaki yükümlülüklerine
aykırı hareket ettiğini ileri sürmektedir.
B. 10073/16, 10079/16, 10085/16 ve 10088/16 numaralı başvurular
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43. Söz konusu dört baĢvuru kapsamındaki baĢvuranlar, SözleĢme’nin 2.
maddesine dayanarak, binalarda kaldıkları süre boyunca hayatlarının tehlike
altında olduğundan Ģikâyet etmektedirler. BaĢvuranlar, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateĢ sonucu evlerinin hasar görmesi nedeniyle binalarının
bodrum katına sığınmak zorunda kaldıklarını, ancak askerlerin binaya ateĢ
etmeye devam ettiklerini ve baĢvuranlardan ikisi olan Hülya Erkaplan ve
Seniha Sürer’in yaralandığını iddia etmektedirler. BaĢvuranlar aynı hüküm
uyarınca ayrıca, bombalama olaylarına iliĢkin olarak yetkili makamlar
tarafından herhangi bir soruĢturma baĢlatılmadığını ileri sürmektedirler.
44. BaĢvuranlar, evlerinin bombalanmıĢ olması nedeniyle yaĢadıkları
üzüntünün ve hayatlarının tehlikede olduğuna iliĢkin korkularının,
SözleĢme’nin 3. maddesinin anlamı dâhilinde, kötü muamele teĢkil ettiğini
ileri sürmektedirler.
45. BaĢvuranlar, herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın uygulanan
sokağa çıkma yasağı neticesinde söz konusu binalarda mahrum kalmaları
nedeniyle, SözleĢme’nin 5. maddesinin anlamı dâhiline, özgürlüklerinden
yoksun bırakıldıklarından Ģikâyet etmektedirler.
46. Son olarak, baĢvuranlar, SözleĢme’nin 8. maddesine dayanarak, su ve
yiyecekleri

bulunmaksızın

binalarda

mahsur

kalmaları

nedeniyle,

SözleĢme’nin 8. maddesinin anlamı dâhilinde, özel hayatlarına ve aile
hayatlarına saygı haklarının ihlal edildiğini öne sürmektedirler.
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HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME
A. Başvuruların birleştirilmesi
47. Mahkeme, Ġçtüzüğün 42 § 1. maddesi uyarınca, baĢvuruların benzer
fiili ve hukuki geçmiĢini dikkate alarak, baĢvuruları birleĢtirmeye karar
vermiĢtir.
B. Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamındaki şikâyetler
48. BaĢvuranlar, güvenlik güçlerinin evlerini bombaladığı esnada
hayatlarının tehlikeye düĢtüğü gerekçesiyle SözleĢme’nin 2. maddesinin
ihlal edildiğinden Ģikâyetçidirler. BaĢvuranlar, bombalama eyleminin
boyutu göz önünde bulundurulduğunda, Ģans eseri hayatta kaldıklarını ileri
sürmektedirler. BaĢvuranlar aynı hüküm kapsamında, bombalama olayına
iliĢkin

olarak

herhangi

bir

soruĢturma

yürütülmediğinden

Ģikâyet

etmektedirler.
49. Mahkeme, dava dosyası temelinde, söz konusu Ģikâyetlerin kabul
edilebilirliği hakkında bir değerlendirme yapamayacağı, dolayısıyla
Mahkeme Ġçtüzüğünün 54 § 2 (b) maddesi uyarınca baĢvuruların bu
kısmının davalı Hükümete bildirilmesi gerektiği kanaatine varmıĢtır.
C. Sözleşme’nin 3 ve 8. maddeleri kapsamındaki şikâyetler
50. BaĢvuranlar, belirttikleri koĢullar çerçevesinde ve hayatlarının
tehlikede olduğu bir atmosfer içerisinde binalarda mahsur kalmaları
nedeniyle yaĢamıĢ olduklarının, SözleĢme’nin 3. maddesinin anlamı
dâhilinde, kötü muamele teĢkil ettiğini ileri sürmektedirler. BaĢvuranlar, bu
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durumun özellikle küçük yaĢtaki baĢvuranlar üzerinde daha kötü bir etki
bıraktığından Ģikâyet etmektekiler ve bu bağlamda, olaylara Ģahit olan
küçük yaĢtaki baĢvuranların psikolojik sağlıkları açısından uzun süre kalıcı
bir hasarın söz konusu olacağını ileri sürmektedirler. 9414/16 numaralı
baĢvuru kapsamındaki baĢvuran aynı hüküm uyarınca ayrıca, cezaevinde
tutulduğundan Ģikâyetçi olup, bu durumun kötü muamele teĢkil ettiğini ileri
sürmektedir.
51. 10073/16, 10079/16, 10085/16 ve 10088/16 numaralı baĢvurular
kapsamındaki baĢvuranlar, SözleĢme’nin 8. maddesine dayanarak, su ve
yiyecekleri bulunmaksızın binalarda mahsur kalmaları nedeniyle, özel
hayatlarına ve aile hayatlarına saygı haklarının ihlal edildiğini öne
sürmektedirler.
52. Mahkeme, SözleĢme’nin 35 § 1 maddesinde vurgulanan iç hukuk
yollarının tüketilmesi kuralının, bir baĢvuranın iddia edilen ihlaller
bakımından tazmin sağlayabilecek mevcut ve yeterli hukuk yollarına
baĢvurmasını gerektirdiğini gözlemlemektedir (Bk. diğer kararlar arasında,
Akdivar ve Diğerleri/Türkiye, 16 Eylül 1996, § 65, Karar ve Hüküm
Derlemeleri 1996-IV).
53. Mahkeme baĢvuranların Ģikâyetleri ve bu Ģikâyetlere neden olan
koĢulları dikkate alarak; Türk hukuk sisteminin sunduğu bir hukuk yolu
olan ve baĢvuranların Ģikâyetleri bakımından yetkililerin sorumluluğunun
tespit edilmesini ve zararların giderilmesini sağlayan tazminat davalarının,
bu Ģikâyetler bakımından geçerli ve etkin bir hukuk yolu olduğu
kanaatindedir. Ancak Mahkeme, baĢvuranların söz konusu Ģikâyetler
bakımından

bu

gözlemlemektedir.

tür

davaları

açma

olanaklarını

kullanmadıklarını
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54. Mahkeme yukarıdakiler ıĢığında, SözleĢme’nin 3 ve 8. maddeleri
kapsamındaki Ģikâyetlerin, baĢvuranların iç hukuk yollarını tüketmemeleri
nedeniyle SözleĢme’nin 35 §§ 1 ve 4 maddesi uyarınca reddedilmesi
gerektiği sonucuna varmıĢtır.
D. Sözleşme’nin 5. maddesi kapsamındaki şikâyetler
55. BaĢvuranlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle özgürlüklerinden
mahrum bırakıldıklarından ve bu bağlamda SözleĢme’nin 5. maddesinin
ihlal edildiğinden Ģikâyetçidirler.
56. 9414/16 numaralı baĢvuru kapsamındaki baĢvuran, aynı hükümlere
dayanarak ayrıca, cezaevinde tutulması nedeniyle özgürlüğünden yoksun
bırakıldığından

Ģikâyet

etmektedir.

BaĢvuran,

yetkili

makamların,

kendisinin bir gazeteci olarak görevini yapmak için bölgede olduğunu
bildikleri halde, tutuklanmasına karar verdiklerini ileri sürmektedir.
57. Mahkeme, dava dosyası temelinde, baĢvuranların sokağa çıkma
yasağı

nedeniyle

özgürlüklerinden

yoksun

bırakıldıklarına

iliĢkin

Ģikâyetlerinin kabul edilebilirliği hakkında bir değerlendirme yapamayacağı,
dolayısıyla Mahkeme Ġçtüzüğünün 54 § 2 (b) maddesi uyarınca baĢvurunun
bu kısmının davalı Hükümete bildirilmesi gerektiği kanaatine varmıĢtır.
58. 9414/16 numaralı baĢvuru kapsamındaki baĢvuranın bir tutuklu gibi
cezaevinde tutulmasıyla ilgili olarak ileri sürdüğü Ģikâyet bakımından
Mahkeme, elindeki tüm belgeler ıĢığında ve söz konusu Ģikâyetin yargı
yetkisi kapsamına girdiği ölçüde yapmıĢ olduğu değerlendirme sonucu, öne
sürülen maddenin ihlal edilmediği kanaatine varmıĢtır. Bu bağlamda
Mahkeme, SözleĢme’nin 35 §§ 3 (a) maddesi uyarınca, baĢvurunun bu
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kısmının açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmesi
gerektiğine karar vermiĢtir.
E. Sözleşme’nin 34. maddesi kapsamındaki şikâyet
59. Son olarak, 9414/16 numaralı baĢvuru kapsamındaki baĢvuran,
Hükümetin, yasal temsilcisini yakalayıp tutuklayarak, SözleĢme’nin 34.
maddesi kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğini ileri
sürmektedir.
60. Mahkeme, dava dosyası temelinde, söz konusu Ģikayetin kabul
edilebilirliği hakkında bir değerlendirme yapamayacağı, dolayısıyla
Mahkeme Ġçtüzüğünün 54 § 2 (b) maddesi uyarınca baĢvurunun bu kısmının
davalı Hükümete bildirilmesi gerektiği kanaatine varmıĢtır.
Bu gerekçelerle Mahkeme, oybirliğiyle,
BaĢvuruları birleĢtirmeye;
SözleĢme’nin 2, 5 ve 34. maddeleri kapsamındaki Ģikâyetlerin
incelenmesini ertelemeye;
BaĢvuruların geri kalanının kabul edilemez olduğunu bildirmeye karar
vermiştir.
ĠĢbu karar Ġngilizce olarak tanzim edilmiĢ ve 15 Aralık 2016 tarihinde
yazılı olarak tebliğ edilmiĢtir.
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Hasan Bakırcı

Julia Laffranque

Yazı ĠĢleri Müdür Yardımcısı

BaĢkan

EK
No. Başvuru
no.
1.

9414/16

2.

10073/16

Başvuru
tarihi

Başvuran
Doğum tarihi
İkamet yeri
17/02/2016 Mazlum DOLAN
22/01/1993
Diyarbakır

Temsilcisi

20/02/2016 Seniha SÜRER
18/12/1957
Diyarbakır

Yunus MURATAKAN

Ramazan DEMĠR

Seda ARSLAN
05/07/1990
Diyarbakır
Elif Su ARSLAN
20/10/2015
Diyarbakır
3.

10079/16

20/02/2016 Cengiz ABİŞ
Diyarbakır

Yunus MURATAKAN

Emine ABİŞ
Diyarbakır
Talat ABİŞ
Diyarbakır
4.

10085/16

21/02/2016 Hülya
ERKAPLAN

Yunus MURATAKAN
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No. Başvuru
no.

Başvuru
tarihi

5.

21/02/2016 Mehmet Can
ALPAYDINCI
Diyarbakır

10088/16

Başvuran
Doğum tarihi
İkamet yeri
01/06/1990
Diyarbakır

Aynur ARSLAN
12/02/1970
Diyarbakır
Gülistan ARSLAN
Diyarbakır
Rojda ARSLAN
Diyarbakır
Muaz ARSLAN
Diyarbakır
Özgür ARSLAN
Diyarbakır

Temsilcisi

Yunus MURATAKAN

