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HAZİRAN 2016 TÜRKİYE TERÖRİZM VE GÜVENLİK BÜLTENİ 

 

I. Türkiye’ye Yönelik Tehditler ve Alınan Önlemler: 

I.a. Gerçekleştirilen Eylemler/Tehditler: 

 

-Şırnak/Silopi’de güvenlik birimleriyle girdikleri çatışmada ölen PKK mensubu Zeyra Çırak 

kod Antika Acar’ın Ağrı/Doğubayazıt İlçesi’nde yapılan cenaze törenine HDP Ağrı 

Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir de katılmıştır. 

 

 

 

-Murat Karayılan, Şırnak/Silopi’de PKK tarafından gerçekleştirilen eylem neticesinde 4 

sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada; “Sivillerin hayatını kaybetmesinin 

bir suç durumu olduğunu, bu olayı araştıracaklarını, kimin nasıl ve neden böyle bir sonuca yol 

açtığının ortaya çıkartılacağını” ifade etmiştir.   

 

-İstihbarat birimleri tarafından Gaziantep’te kaldığı hücre evine yapılan baskında üzerindeki 

bombayı patlatan IŞİD emiri Yunus Durmaz’ın intikamını almak için IŞİD’in bombalı eylem 

yapmak üzere harekete geçtiği ifade edilmiştir. Elde edilen bilgiler çerçevesinde Durmaz’ın 

ölümünden Türkiye’yi sorumlu tutan kardeşi Seyyaf kod Cihan ve Ökkeş Durmaz ile Fursan 

El-Halife Grubu’na ait kişilerin intikam için ülke genelinde canlı bomba veya bombalı araç 

eylemi yapmak istedikleri deşifre edilmiştir.  

 

-İzmir/Bornova’da ana caddelerden birisine 2 adet ses bombası atan PKK’nın Ege Bölge 

sorumlusu olduğu belirtilen şahsın yakalandığı açıklanmıştır.  



-PKK 05 Haziran’da, Gümüşhane şehir merkezi ile Torul İlçesi arasındaki Harmancık Tüneli 

mevkiinde seyir halinde bulunan jandarma aracına uzun namlulu silahlarla saldırı 

gerçekleştirmiştir. Bölgeye sevk edilen takviye birliklerle beraber, müzahir alanda operasyon 

başlatılmıştır. Gümüşhane’de PKK 1,5 aydır eylemsel faaliyet göstermektedir.  

 

-İzmir/Kemalpaşa İlçesi’nde 07 Haziran’da, PKK tarafından tuzaklanan el bombası güvenlik 

birimleri tarafından yapılan tarama faaliyeti sırasında patlamıştır. 

 

-İstanbul/Vezneciler’de 07 Haziran’da metro istasyonu ve otobüs durağı yakınlarında Çevik 

Kuvvet Polisin nöbet değişimi esnasında, iki polis aracının arasına girerek yapılması 

planlanan ancak polis araçlarının buna izin vermemesi neticesinde otobüslerin önünde seyir 

halindeyken bomba yüklü araçla PKK/TAK tarafından intihar eylemi gerçekleştirilmiştir. 

Eylemin Diyarbakır/Merkez nüfusuna kayıtlı, Eylem Newroz kod Eylem Yaşa tarafından 

gerçekleştirildiği açıklanmıştır. 

 

 

 

-İstanbul/Çekmeköy’de 09 Haziran’da, 2 adet el yapımı patlayıcı ile eylem 

gerçekleştirilmiştir.   



 

-Şanlıurfa/Suruç İlçesi’ne yeni açılan bir parka PKK’nıın Suriye’deki uzantısı PYD üyesi olan 

ve 2014 yılında IŞİD’e karşı intihar saldırısında canlı bomba olarak kendisini patlatan Arin 

Mirkan’ın adı verilmiştir.  

 

-Adana’da 11 Haziran’da PKK sempatizanları tarafından, kendilerine destek vermeyen 

vatandaşların evlerinin bulunduğu farklı mahalledeki iki sokağa ses bombası atılmıştır.  

 

-HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İrlanda’da yayımlanan The Irish Times 

Gazetesi’ne Haziran 2016 içerisinde yaptığı açıklamada; “Kürtler ile Türkler arasında 

yükselen gerilimin etnik bir savaşa dönüşebileceğini, Suriye’deki savaşın Türkiye’deki 

çatışmalarla alakalı olduğunu çünkü Türk Hükümeti’nin Suriye ve Türkiye’deki Kürtleri bir 

gördüğünü, yaşanan çatışma ve savaşın Türk ve Kürt toplumunu böldüğünü, son çatışmalar 

nedeniyle 500.000 Kürt’ün evini terk ettiğini, 10 yerleşim bölgesinin tamamen tahrip 

edildiğini” ifade etmiştir.  

 

-İstanbul/Vezneciler’de 13 Haziran’da, bir hafta önce eylem gerçekleştirilen noktaya bırakılan 

şüpheli paketten el bombası çıktığı açıklanmıştır.  

 



-HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Haziran’da Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nun 

Dışişleri Komitesi’nde yaptığı konuşmada; “Kesinlikle silahların susması ve çözüm için 

masaya dönülmesi gerektiğini, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’de barış sürecine yeniden 

dönülmesi için çalışmalar ve arabuluculuk yapması gerektiğini, partisinin her türlü şiddet 

eylemine ve terör eylemine çok açık bir şekilde karşı olduğunu, mücadelelerini demokratik, 

barışçıl, siyasi yollarla verdiklerini, PKK’ya da sürekli çağrılarını bu şekilde yaptıklarını” 

ifade etmiştir.   

 

-HDP tarafından “Mezopotamya’nın Sevgili Şehri Cizre” adıyla bir rapor yayımlanmıştır. 

Raporda; “Operasyonların sona ermesi sonrasında işlenmiş suçlarda pervasızca hareket 

edildiği, yapılan katliamların üzerinin örtülmek istendiği, bu şekilde halkın kültürel ve 

toplumsal hafızasının silinmeye çalışıldığı, bu nedenle Vahdet Bodrumu’nun toplumsal 

hafızaya kazandırılması için müzeye dönüştürülmesi, ayrıca kadın hakikatlerinin ortaya 

çıkartılması amacıyla kadınlara yönelik işlenen savaş suçlarının araştırılması gerektiği” ifade 

edilmiştir.  

 

-PKK’nın hendek stratejisinde yaşadığı yenilgi nedeniyle Kandil’de Cemil Bayık, Duran 

Kalkan ve Mustafa Karasu ile Murat Karayılan arasında gerilim yaşandığı intikal eden 

bilgilerdendir. 

 

-İstanbul/Vezneciler’de 07 Haziran’da gerçekleştirilen canlı bomba eyleminin intihar 

bombacısı Eylem Yaşa’nın cenazesi Diyarbakır’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait 

cenaze aracıyla Bağlar İlçesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verilmiştir. Cenazeye HDP’li 

Kayapınar Belediyesi Eş Başkanları Fatma Arşimet, Mehmet Ali Aydın ve Bağlar Belediyesi 

Eş Başkanları Eşref Güler ile Birsen Kaya Akat, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülşen Özer 

ve DBP üyeleri ile partililer katılmıştır. Ayrıca tabuta PKK’nın flaması asılmıştır.  

 

-HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Brüksel ziyareti sırasında BBC’nin Brüksel bürosuna 

16 Haziran’da yaptığı açıklamada; “İstanbul/Vezneciler’de TAK tarafından gerçekleştirilen 

eylemin kendileri açısından terör kapsamında değerlendirildiğini, HDP dışında TAK’ı sert bir 

şekilde eleştiren ve eylemlere son vermesi çağrısı yapan başka bir partinin bulunmadığını, 

HDP’nin sivilleri doğrudan hedef alan terör eylemleriyle hiçbir alakasının olmadığını, 



TAK’ın bu tarz eylemlerini devam ettireceğine yönelik tehditlerini de geri çekmeleri 

konusunda çağrıda bulunduklarını, demokratik kitle örgütleri ve sol partilerin de bulunacağı 

HDP’nin bu oluşumun içerisinde yer alacağı bir demokrasi cephesi kurulması çağrısı 

yaptıklarını” ifade etmiştir.  

 

-PKK’nın yakalanan 3 üst düzey sorumlusu; çözüm süreci döneminde Ankara, İzmir ve 

İstanbul dâhil 14 ilde belirlenen noktalara patlayıcı ve mühimmat gömdüklerini 

açıklamışlardır. Örgüt mensupları çatışma alanlarını başta batı illeri olmak üzere şehirlere 

taşımak için keşif ve istihbarat çalışmaları yürüttüklerini, bu çerçevede Zap, Metina, Bergari 

ve Gare kamplarında keşif, istihbarat, silah ve bomba eğitiminden geçirdiği özel kuvvetlere 

bağlı 287 örgüt mensubunun Türkiye’ye gönderildiğini ifade etmişlerdir. Çözüm sürecinin 

devam ettiği dönemde ileriki süreçte kullanmak üzere gömüldüğü belirtilen patlayıcılara 

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Konya’da yapılan çalışmalarla ulaşıldığı 

açıklanmıştır.  

 

-PKK yöneticilerinden Murat Karayılan; “BDP’li belediyelere kayyum atanması halinde, 

doğrudan kayyum üyelerine saldıracaklarını, AKP Hükümeti’nin savaşı genişletmek 

istediklerini ve bunu kendilerine dayattıklarını, kendilerinin de gereken cevabı vereceklerini, 

PÖH ve JÖH’ün şehirlerdeki savaşlarda yetersiz olunca, IŞİD, El Nusra ve Ehrar El Şam gibii 

gruplardan savaşçıların Cizre’ye getirildiklerini ve savaştırıldıklarını, bunların Nusaybiin ve 

Sur’da da savaştırıldıklarını bildiklerini, ancak bunların gizlendiğini, örneğin bu insanların 

yüzlerinin kapalı olduğunu, ancak telsizlerde Türkçe ya da Kürtçe değil Arapça muhabere 

yaptıklarını, Erdoğan’ın yeni dönemin Saddam’ı olduğunu, anılanın her yerde Kürtlere karşı 

olduğunu, bundan sonra AKP içinde yer almanın, Kürdistan üzerindeki katliam ve soykırıma 

katılmak demek olduğunu, kendisine Kürt diyen herkesin AKP’den çıkması gerektiğini, 

Kürdistan’da AKP’de kalmanın suç olduğunu çünkü AKP’nin Kürdistan’da katliam 

yürüttüğünü, AKP’nin savaşı genişleterek var olan köprülerin hepsini uçurduğunu, PKK’nın 

Kürt halkının mevzilerini koruyacağını” ifade etmiştir.   

 

-İzmir’de Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 23 Haziran’da roketatarlı saldırı 

gerçekleştirilmiştir.  

 



-HDP ve DBP’den, Diyarbakır/Lice İlçesi kırsal kesiminde PKK’ya yönelik yürütülen 

operasyonlara tepki gösterilmiştir. Bu bağlamda yapılan açıklamada; “Son günlerde AK 

Parti Hükümetinin Kürt kentlerimizde başlattığı çökertme planı kapsamında kentlerin yıkımı, 

coğrafyamızın tahrip edilme ve talanı üzerinden sürdürdüğü operasyonlar her geçen gün 

boyutlanarak sürmektedir. Bölge halkı, halkımız katliam tehlikesi ile karşı karşıyadır. AK 

Parti Hükümeti’nin bu katliamcı yaklaşımı, Ramazan ayında da hız kesmemiştir” hususları 

ifade edilmiştir.  

-HDP tarafından Antalya/Kumluca İlçesi’nde çıkan orman yangını Diyarbakır/Lice’de olmuş 

gibi gösterilmiş ve sosyal medyada bu bağlamda paylaşımlarda bulunulmuştur. HDP’nin 

İngilizce resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kumluca İlçesi’nde olan yangın, 

Lice’de Türk Ordusu tarafından çıkartılmış gibi lanse edilmiştir. Turistik ilçede çıkan orman 

yangınını fotoğraflarıyla Lice’de gibi gösteren mesajda; “Türk Ordusu büyük bir alana 

yayılan bir orman yangını çıkardı ve Kürt bölgesindeki dağ köylerini yok etti” hususları ifade 

edilmiştir.  

 

-İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran’da 3 IŞİD mensubu tarafından intihar eylemi 

gerçekleştirilmiştir. Örgüt mensuplarının önce kaleşnikof silahlarla yurtdışı gidiş bölümünün 

giriş kapısında ateş açtıktan sonra yaşanan panikten yararlanarak içeri girdikleri ve kendilerini 

bulundukları alanlarda patlattıkları açıklanmıştır.  

 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/son
http://www.hurriyet.com.tr/index/ak-parti
http://www.hurriyet.com.tr/index/ak-parti
http://www.hurriyet.com.tr/index/kurt
http://www.hurriyet.com.tr/index/ramazan
http://www.hurriyet.com.tr/index/kurt


I.b. Güvenlik Faaliyetleri: 

-TSK tarafından 01 Haziran’da, Suriye’de Cibrin, Şeyh Yakup ve Suran bölgelerinde bulunan 

IŞİD hedeflerine Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile gerçekleştirilen 

atışların yanı sıra koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarıyla da hava harekâtı düzenlendiği 

açıklanmıştır. Söz konusu operasyon neticesinde 14 IŞİD mensubunun öldürüldüğü, IŞİD’e 

ait 1 tank, 2 havan mevzi, 1 karargâh binası ve 3 aracın imha edildiği bildirilmiştir.   

-TSK tarafından 02 Haziran’da, PKK’ya yönelik olarak Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina 

bölgesine yönelik eş zamanlı hava harekâtı düzenlendiği, operasyon çerçevesinde örgüte ait 

barınak ve silah mevzilerinin bulunduğu 7 hedefin imha edildiği açıklanmıştır.   

-Suriye/Halep’in kuzeyinde Şeyh Yakup, Vibrin ve Suran’da, Türkiye’ye yönelik füze atışı 

hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD’e yönelik karadan ve havadan yapılan saldırılarda 14 

örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklanmıştır.  

-İstanbul’da, PKK’nın gençlik kolu YDGH’nin İstanbul il sorumlusu olan Servan K. ve aynı 

evde bulunan M.Z.A yakalanmıştır. Servan K.’nin aynı zamanda HDP’nin il yöneticilerinin 

belirlenmesinde söz sahibi de olduğu belirtilmiştir.   

-TSK tarafından 04 Haziran’da Lice kırsalı ile Gara bölgesine yönelik hava harekâtı 

gerçekleştirilmiştir. Operasyon çerçevesinde 5-6 kişiden oluşan bir grubun etkisiz hale 

getirildiği açıklanmıştır. Ayrıca Yüksekova, Avaşin ve Kandil’de 03 Haziran’da belirlenen 

hedeflerin vurulduğu, söz konusu hava harekâtında ise 20 teröristin etkisiz hale getirildiği 

bildirilmiştir.  

-Muş’ta 04 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonda, PKK/YDG-H bünyesinde faaliyet 

gösteren ve canlı bomba eylemi hazırlığı içerisinde olan Irak’ın kuzeyinde öz savunma birliği 

eğitimi aldığı belirtilen 2 örgüt mensubu ele geçirilmiştir.  

-PKK’nın Ege yapılanmasının 198 operasyonla çökertildiği açıklanmıştır. Operasyonlar 

kapsamında, Kemalpaşa İlçe Jandarma Karakolu’na 23 Şubat 2016’da düzenlenen roketli 

saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ile 19 Mart 2016’da Kemalpaşa İlçesi Karabel mevkiinde 

devriye görevi yapan jandarma ekiplerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen örgüt 

mensuplarının ve 28 Nisan’da devriye görevi yapan jandarma ekibine el yapımı patlayıcı 

saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanmasının yanı sıra, örgütün Kemalpaşa İlçesi’ndeki 

kırsal alanda oluşturduğu 5 sığınak ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu eylemlerin PKK ve 



Halkların Birleşik Devrimci Hareketi tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Operasyonlar 

kapsamında yeni bir yapılanma çabası içerisinde olan örgüt gruplarının söz konusu 

oluşumunun da bertaraf edildiği bildirilmiştir.   

-TSK tarafından 06 Haziran’da, Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk Bölgesi’ne hava harekatı 

düzenlenmiştir.  

-Gaziantep’te Nizip İlçesi’nde 06 Haziran’da IŞİD’e yönelik operasyon düzenlenmiştir.  

-Suriye’de Türkiye’ye atış hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD hedefleri 06 Haziran’da 

koalisyon uçakları tarafından havadan vurulduğu ve bu kapsamda 7 örgüt mensubunun etkisiz 

hale getirildiği açıklanmıştır.  

-Giresun/Şebinkarahisar İlçesi kırsal kesiminde 07 Haziran’da, PKK mensubu 1 şahıs ölü 

olarak ele geçirilmiştir.  

-Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Bingöl/Genç İlçesi ile Servi Köyü arasında yeni 

yapılmakta olan karayoluna PKK tarafından tuzaklanan, 12 kg.lık 2 mutfak tüpü ve 100 kg. 

amonyum nitratla desteklenen el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği 

açıklanmıştır. Söz konusu düzeneğin yola asfalt dökülmeden önce yerleştirildiği belirtilmiştir.  

 

-Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda Haziran 2016 itibarıyla araç trafiğine güvenlik nedeniyle 

kısıtlama getirilmiştir.  



-IŞİD’in Türkiye sınırı yakınındaki Azez ile bu kentin güneyindeki Mare arasındaki koridoru 

işgali, Türk topçu birlikleri ile koalisyon güçlerinin hava harekâtları neticesinde sona 

erdirilmiş olup 18 IŞİD mensubunun da etkisiz hale getirildiği açıklanmıştır.  

-Terör örgütleri tarafından patlayıcı yapımında kullanılan nitratlı gübrenin satışı geçici olarak 

durdurulmuştur. Ayrıca gübre hareketlerinin tespiti için de ek tedbirler üzerinde çalışmalara 

başlanmıştır. %28 ve üzeri oranda amonyum nitrat içeren gübrelerin ambalajsız ve perakende 

olarak satışına izin verilmemesi, gübre torbalarına çip konulması, dağıtıcılık belgesi 

zorunluluğu ve çeşitli takip mekanizmalarına ek tedbirler için çalışmalar yürütüldüğü 

açıklanmıştır.  

-El yapımı patlayıcıların yapımında kullanılan malzemelerden LPG tüplerine yönelik 

önlemler alınacağı açıklanmıştır. Önlemler kapsamında, piknik tüplerinde seri numarası ve 

kare kod bulundurulmasının zorunlu olacağı, ayrıca EYP yapımında yoğun olarak kullanılan 

12 kg.lık tüplerin satış ve dağıtım sürecinin izlenmesi ve denetlenmesine öncelik verileceği 

belirtilmiştir. Aynı zamanda, EYP yapımında kullanılabilecek olan ve piyasadan kolaylıkla 

temin edilebilen nitrometan gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin üretim aşamasından nihai 

tüketiciye kadar tüm aşamalarda etkin takibinin sağlanmasının da amaçlandığı ifade 

edilmiştir.  

-Polis ve Jandarma Özel Harekâtçı sayısının, yıl sonuna kadar 20.000’e, 2017’nin sonuna 

kadar ise 40.000’e çıkartılmasının planlandığı açıklanmıştır. Aynı zamanda 200 adet 40 mm 

bomba atabilen tamburalı bombaatar ve seri bomba atışı yapan MK-19’lardan alındığı 

belirtilmiştir.  

-Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik atış hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD’e ait 

silah mevziileri, Katyuşa roketleri ve havan silahlarından oluşan 33 hedefe, Türk topçu birliği 

ile Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları ile operasyon gerçekleştirilmiştir. Saldırılar 

neticesinde 31 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklanmıştır.  

-Mersin/Tarsus’ta 11 Haziran’da PKK adına faaliyet gösteren 9 kişi tutuklanmıştır.  

-TSK tarafından 13 Haziran’da, Suriye kuzeyinden Türkiye’ye atış hazırlığında olduğu tespit 

edilen IŞİD’e ait hedeflerin Fırtına obüsleriyle vurulduğu ve 5 IŞİD mensubunun etkisiz hale 

getirildiği açıklanmıştır.  



-Hakkâri/Yüksekova İlçesi’nde kurulmasına başlanan geçici güvenlik karakollarından ikisinin 

inşasının tamamlandığı açıklanmıştır. Karakolların özelliklerinin, silahlı saldırıya karşı 

koyacak yapıda ve el yapımı patlayıcılardan etkilenmeyecek şekilde olduğu belirtilmiştir.   

-TSK tarafından, 13 Haziran’da, Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil bölgesine yönelik hava 

harekâtı düzenlenmiş olup söz konusu operasyonda 9 PKK mensubunun etkisiz hale 

getirildiği açıklanmıştır.  

-TSK tarafından 14 Haziran’da, Suriye’den Türkiye’ye atış hazırlığında olduğu tespit edilen 

13 IŞİD hedefinin Fırtına obüsleri ve hava harekâtıyla vurulduğu, operasyonda 5 örgüt 

mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklanmıştır.  

-Güvenlik birimleri tarafından Kilis’te IŞİD’e yönelik düzenlenen bir operasyonda, 

Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve seri suikastlar işlemek üzere talimat 

aldığı belirtilen 2 IŞİD militanının yakalandığı açıklanmıştır. Örgüt mensuplarının üzerinden 

çıkan infaz listesinde aralarında gazetecilerin ve milletvekillerinin de bulunduğu bir liste ele 

geçirildiği belirtilmiştir.  

-Diyarbakır’dan İstanbul’a gönderilerek Aydos Ormanı’na gömülen PKK cephaneliğine 

ulaşılmıştır. Söz konusu cephanelikte; Uzi, Kalaşnikof marka silahlarla birlikte bomba 

yapımında kullanılan fünyelerin ele geçirildiği açıklanmıştır.  

-Bingöl/Genç İlçesi’nde iki köyde PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında 21 

Haziran’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.  

-Güvenlik birimleri tarafından IŞİD’in, LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne saldırı planladığı, bu 

bağlamda İstanbul/Başakşehir ve Pendik’te yapılan operasyon çerçevesinde canlı bomba 

intihar yeleği, askeri kamuflaj, askeri bıçaklar, lazer mesafe ölçer gibi malzemelerin ele 

geçirildiği açıklanmıştır. Ayrıca göz altına alınan Dağıstanlı Zelimhan Aslanbek ve Bekhan 

Alim Han ile Fuat Güneş’in, IŞİD’in çatışma bölgelerine gidip geldiklerinin tespit edildiği 

belirtilmiştir.  

-İzmir’de PKK’nın yapmayı planladığı sokak saldırılarının krokileri, Mardin/Nusaybin 

İlçesi’nde ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan binanın gizli bölümlerden ele 

geçirilen krokinin incelenmesi neticesinde; Çiğli’deki çocuk parkında, plastik boru içerisinde 

toprağa gömülü silahların bulunduğu açıklanmıştır. Çözüm sürecinin devam ettiği Mart 



2015’de gömülen av tüfeklerinin, kentte infiale neden olacak kahvehane, dernek binası 

saldırısı gibi ses getirici olaylarda kullanılmasının planlandığı belirtilmiştir.  

-Diyarbakır’da PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 21 Haziran’da; 

Lice, Hani, Silvan ile Hazro İlçeleri’ne bağlı 25 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 

-TSK tarafından 21 Haziran’da, Lice kırsalına yönelik hava harekâtı düzenlenmiştir.   

-Muş’ta 22 Haziran’da,  sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kayalısu Köyü kırsalında 

PKK’ya yönelik başlatılan operasyon çerçevesinde Muş-Diyarbakır-Kulp yolunun demir 

bloklarla tamamen ulaşıma kapatıldığı, yüksek tepelere askeri birliklerin yerleştirildiği 

açıklanmıştır. 

-TSK tarafından 22 Haziran’da, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgeleri ile 

Diyarbakır/Lice İlçesi ve Hakkâri/Şemdinli İlçesi kırsalına hava harekâtı düzenlenmiştir.  

-Diyarbakır’da 23 Haziran’da Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin 39 köyünde sokağa çıkma 

yasağı ilan edilmiştir.  

-TSK, 25 Haziran’da IŞİD’e ait 31 hedefin vurulduğunu açıklamıştır. 

-İstanbul’da 26 Haziran’da IŞİD üyelerinin kullandığı Sancaktepe’de bulunan adrese 

düzenlenen operasyonda 6 IŞİD mensubunun tutuklandığı açıklanmıştır.  

-TSK tarafından 28 Haziran’da, Suriye’nin kuzeyinde bulunan IŞİD hedeflerine karadan, 

koalisyon güçleri tarafından ise havadan operasyon gerçekleştirilmiştir. 

-Türkiye-Suriye sınırında 30 Haziran’da sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 IŞİD 

mensubunun öldürüldüğü açıklanmıştır. Şahısların canlı bomba oldukları, Ankara ve 

Adana’yı hedef aldıkları, şahıslardan birisinin Muhammed Arab olduğu bildirilmiştir.  

I.c. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde Süregelen Operasyonlar: 

-*Şırnak’ta 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağının ilanı ile başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen 

Mehmet Çiftçi operasyonu 03 Haziran 2016’da sona erdirilmiştir. 

Şırnak’ta etkisiz hale getirilen; örgüt mensubu sayısı: 508, el yapımı patlayıcı: 1606’dır. 

*Mardin/Nusaybin’de etkisiz hale getirilen; örgüt mensubu sayısı: 495, el yapımı patlayıcı: 

1256 



-Şırnak/İdil ilçesine 5 km uzaklıkta bulunan Kuyulu Köyü üzerinden 01 Haziran’da ilçeye 

sızmaya çalışan PKK’lı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştır, yaşanan 

çatışmada öldürülen teröristlerden ikisinin cesedine ulaşılmıştı.  

-Şırnak’ta sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 01 Haziran’da PKK’ya ait cephanelik ve 

revir olarak kullanılan bir ev ortaya çıkartılmıştır. Bölgede örgüt mensuplarının evler arasında 

geçişi sağlamak maksadıyla yer altında 50 metre uzunluğunda tünel kazdıkları, evlerin 

duvarlarına delikler açtıkları tespit edilmiştir. Söz konusu evde; 54 el yapımı patlayıcı, 14 el 

bombası, 3 tabanca, 1 tüfek, 5 roket atar mermisi, 22 tüp ile patlayıcı yapımında kullanılan 

kaynak makinesi ve benzeri aletler ele geçirilmiştir. Tünellerin iki farklı bölgeye çıkışlarının 

olduğunun tespit edilmesinin yanı sıra evlerin duvarlarına keskin nişancılar için delikler 

açıldığı, ayrıca kameralar vasıtasıyla bölgeyi izledikleri de tespit edilmiştir.  

-Mardin/Nusaybin’de 01 Haziran’da, PKK tarafından tuzaklanan bomba güvenlik birimlerinin 

geçişi esnasında patlatılmıştır. 

-Şırnak/İdil’de gerçekleştirilen operasyonda İdil bölgesinin sözde sorumlusu Nurhak kod 

Kamil Malgaz ile Hasan kod Fuat Kasbaş’ın etkisiz hale getirildiği açıklanmıştır.  

-Mardin/Nusaybin’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında Amerikan yapımı Antitank (AT-

4) roketinin ele geçirildiği açıklanmıştır.  

 



-Mardin Merkez ve Kızıltepe’de düzenlenen operasyonlar çerçevesinde canlı bomba olarak 

aranan Ciğerhun kod M.G. ile Rubar kod F.G.’nin beraberlerinde saldırı düzenleyecekleri 

yerlerle ilgili kroki ve belgelerle birlikte ele geçirildiği açıklanmıştır.  

-Mardin/Nusaybin’de 02 Haziran’da, PKK tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak 

ettirilmiştir.  

-Mardin/Nusaybin’de 26 Mayıs 2016’da teslim olan PKK mensuplarının ifadelerinde 

belirttikleri gömülü olan silah ve mühimmat Haziran 2016 itibarıyla güvenlik birimlerince ele 

geçirilmiştir. Gömülü silahların strech fimlere sarıldığı tespit edilmiştir.  Yapılan aramalarda; 

27 AK-47 Kaleşnikof,1 adet RPG-7, 2 tabanca, 1 kanas, 19 el bombası, 86 AK-47 şarjör, 5 

kanas şarjör, 1 RPG-7 anti tank mühimmat, 4 RPG-7 anti personel mühimmat, 6 RPG-7 sevk 

fişeği, 5 kobra telsiz, 1 yaesu telsiz, 1 ampermetre, 16 elektrikli fünye bulunmuştur. 

 

-Mardin/Nusaybin’de 02 Haziran’da PKK tarafından el yapımı patlayıcı imalathanesi olarak 

kullanılan ev tespit edilmiştir. İmalathane olarak kullanılan evde; 28 adet altı ve üzeri kesilmiş 

piknik tüpü, 27 mutfak tüpü ve çok sayıda spiral taşı ve makinesi bulunmuştur. 

 

-Diyarbakır/Silvan’da 03 Haziran’da PKK tarafından önceden karayoluna yerleştirilen 

patlayıcı, askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirilmiştir.  

 

-Tunceli/Pülümür İlçesi’nde düzenlenen operasyonlar neticesinde, bölgede bulunan örgüt 

grubunun iç anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle 3 PKK mensubunun ajanlıkla suçlanarak 

örgüt içinde infaz edildiği bilgisi edinilmiştir.  

 

-Mardin/Artuklu İlçesi Yolbaşı Mahallesi’nde 03 Haziran’da bir eve yapılan baskında eylem 

hazırlığında oldukları belirtilen 3 PKK mensubu yakalanmıştır. Şahısların arasında örgütün 

kırsal kadrosunun sözde sorumlularından Baz kod Seyithan Yaman’ın da bulunduğu 

açıklanmıştır.  

 

-Diyarbakır/Lice’de PKK’ya yönelik gerçekleştirilecek operasyon kapsamında 04 Haziran’da 

10 mahallede; Üçdamlar, Güldiken, Yaprakköy, Yorulmaz, Kılıçlı, Bayırlı, Yünlüce, 

Gürbeyli, Akçabucak ve Baharlar, sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.  

 



-Diyarbakır’da Diyarbakır-Silvan karayolunun Oğuzlar mevkiinde 05 Haziran’da, askeri 

aracın geçişi sırasında PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiştir.  

 

-Şırnak’ta 05 Haziran’da Yeni Aslanbaşar Jandarma Karakolu Üs Bölgesi’ne PKK tarafından 

roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmiştir.  

 

-Diyarbakır/Sur’da teslim olan örgüt mensubu, Sur bölgesindeki örgüt yapılanmasına ilişkin 

verdiği bilgilerde; güvenlik birimlerine yönelik yapılan saldırıların kameraya alındığını, 

akşam ise saldırıları kutlamak için eğlence düzenlediklerini, Doktor kod Bedri O. İle DBP 

Bağlar Eş Başkanı Rihan Kavak Özbek’in kurulan hastanede, operasyonda yaralanan 

teröristleri tedavi ettiklerini, örgüt içindeki yapılanma ve disipline uymayan teröristlerin ağaca 

baş aşağı bağlanma, soğuk suyun bulunduğu kazanda bekletilme ve yemek yememe cezaları 

verildiğini, PKK’nın Sur sorumlusunun Harun kod Cihat Türkan olduğunu ifade etmiştir.  

 

-Mardin/Midyat’ta Emniyet Müdürlüğü binasına 08 Haziran’da 1 ton patlayıcı yüklü bombalı 

araçla PKK tarafından saldırı düzenlenmiştir. Saldırının Dirok Amed kod İshak Katar 

tarafından düzenlendiği açıklanmıştır. Söz konusu bombalı aracın Batman’dan geldiği tespit 

edilmiştir.   

 

 

 

 

Dirok Amed kod İshak Katar 

 

 



-Şırnak’ta PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde, PKK’nın Zagros keskin 

nişancı silahıyla yaptığı saldırıları, tüfekten çıkan boş kovanlara yapıştırdıkları notlarla 

kaydettiği tespit edilmiştir.  

 

 

-Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, PKK tarafından mezarlığa yerleştirilmiş 

çivi, metal parçaları ve bilyelerle güçlendirilmiş 6 el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. 

Teröristler tarafından 6 cami, 7 okul ve çok sayıda kamu binasının tahrip edildiği ve kent 

merkezinde 180 evin yakıldığı açıklanmıştır.  

 

-Hakkâri/Şemdinli’de 10 Haziran’da PKK tarafından Mirgesav Dağı Askeri Üs Bölgesi’ne 

yönelik saldırı gerçekleştirilmiştir.   

 

-Tunceli/Ovacık İlçesi’nde 10 Haziran’da PKK tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı 

binasına roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiştir.  

 

-PKK’nın Bitlis/Güroymak İlçesi’nin sözde bölge sorumlusu Argeş kod S.K.’nın Mutki ilçesi 

kırsalında çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği açıklanmıştır.  

 

-Kars/Kağızman İlçesi’ndeki askerlik şubesine PKK tarafından 12 Haziran’da roketatarlı 

saldırı düzenlenmiştir.  

 



-Tunceli/Ovacık’ta Adliye Lojmanları yakınında 13 Haziran’da Halkların Birleşik Devrim 

Hareketi tarafından bombalı araçla saldırı gerçekleştirilmiştir.  

 

-PKK tarafından patlatılan bombalı araçların düzeneklerinin, Lice-Kulp-Bingöl üçgeninde yer 

alan Şenyayla bölgesinde hazırlandığı tespit edilmiştir. İstihbarat raporlarına göre Şenyayla 

bölgesinde 3 gezici grubun bulunduğu, söz konusu bu grupların içerisinde ayrıca keskin 

nişancılar ve bombacıların yer aldığı açıklanmıştır. Çok dağlık bir bölge olan Şenyayla 

kırsalında PKK’nın Şenyayla Gücü, Dorşin Gücü ve Lice Gücü olmak üzere 25-35 kişiden 

oluşan 3 tane gezici grubunun bulunduğu belirtilmiştir. Örgütün hâlihazırda söz konusu alan 

içerisinde kamplarının bulunmadığı, mobil hareket ettikleri ve barındıkları ifade edilmiştir.  

 

 

 

-Van/Merkez İpekyolu İlçesi’nde 13 Haziran’da güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler 

arasında çatışma çıkmıştır. 

 

-PKK 14 Haziran’da, Hakkâri/Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi’nde bulunan Hudut Bölük 

Komutanlığı ve bir karakola otomatik silah ve havan toplarıyla saldırı düzenlemiştir.  

 

-Van/Gevaş’ta 14 Haziran’da, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK tarafından menfeze 

yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiştir.  

 

-Hakkâri/Şemdinli’de 15 Haziran’da, askeri aracın geçişi esnasında PKK tarafından yola 

döşenen patlayıcı infilak ettirilmiştir.  

 



-Hakkâri/Şemdinli’de 15 Haziran’da yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK’lılar bir kamyonu 

durdurarak şoför Zahir Er’i silahla öldürmüştür.  

 

-Muş’ta 15 Haziran’da, PKK tarafından Kızılağaç Jandarma Karakolu’na roketatar ve uzun 

namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırının, PKK’lı teröristler tarafından 

öğle namazını kılmak için camiye gelenlerin rehin alınarak camiden karakola ağır silahlarla 

ateş açılması suretiyle gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Söz konusu saldırıyla PKK’nın, 

güvenlik birimlerinin camiye ateş açtığı ve/veya olası sivil kayıplara neden oldu şeklinde 

propagandayı da amaçladığı, ancak bölgenin korucusu tarafından ilgili Jandarma 

Karakolu’nun uyarıldığı ve karakol komutanının sağduyusu sayesinde askerin camiye yönelik 

silahlı bir karşılık vermediği belirtilmiştir. 

 

-Bingöl/Adaklı İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince 15 Haziran’da düzenlenen operasyonda 

sözde bölge sorumlusu olan Özgür Muş kod Engin Özün’ün ölü olarak ele geçirildiği 

açıklanmıştır.  

 

-Muş/Karaağaç Beldesi kırsalında, vatandaşların ihbarı üzerine PKK mensuplarına yönelik 17 

Haziran’da operasyon başlatılmıştır.  

 

-Diyarbakır/Lice’de, 18 Haziran’da 13 köyde PKK’ya yönelik gerçekleştirilecek operasyonlar 

kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.  

 

-Hakkâri’de 20 Haziran’da PKK tarafından yol emniyet ve kontrol devriyesi yapan zırhlı 

araca yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırı sonrasında bir PKK 

mensubu etkisiz hale getirilmiştir.  

 

-Şırnak’ta Elmalı Tepe Üs Bölgesi’ne 22 Haziran’da PKK tarafından silahlı saldırı 

düzenlenmiştir. 

 

-Mardin/Ömer İlçesi’nde 23 Haziran’da, PKK tarafından jandarma binasının önüne bombalı 

araçla eylem gerçekleştirilmiştir.  

 



-Hakkâri-Çukurca karayolunda 24 Haziran’da PKK tarafından yola tuzaklanan el yapımı 

patlayıcı tespit edilmiş olup patlayıcının imha edilmesi akabinde bölgede başlatılan operasyon 

çerçevesinde güvenlik birimleri ile PKK’lı gruplar arasında çatışma çıkmıştır.  

 

-Mardin/Derik’te 24 Haziran’da, PKK jandarma karakoluna saldırı düzenlemiş olup akabinde 

bölgeye giden takviye ekibe yönelik olarak saldırı gerçekleştirmiştir.  

 

-Hakkâri/Dağlıca üs bölgesine 26 Haziran’da PKK tarafından silahlı saldırı 

gerçekleştirilmiştir.  

 

-Kars, Van ve Şırnak’ta 26 Haziran’da, PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok 

sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Bu bağlamda el yapımı patlayıcı yapımında 

kullanılan; 21 tüp, 400 kg. amonyum nitrat ve 300 gram A4 patlayıcı ele geçirildiği 

açıklanmıştır. Van/Başkale İlçesi’nde 80 kg. patlayıcı ile hazırlanan el yapımı patlayıcının 

imha edildiği, Şırnak/Uludere’de ise 12 ayrı sığınağın tespit edildiği belirtilmiştir.  

 

-Diyarbakır/Lice İlçesi kırsalında sürdürülen operasyon kapsamında piyasa değeri 1 milyar 

530 milyon 679 bin lira olan ve 120 ton esrar elde edebilecek 6 milyon 14 bin 486 kök 

kenevir bitkisinin, toprağa gömülmüş 373 kg. toz esrarın, 1305 kilo toz esrar (piyasa değeri 

yaklaşık 16 milyon 573 bin 500 TL), 1744 kilo kubar esrar (piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 

638 bin 400 TL) ele geçirildiği açıklanmıştır.  

 

 



 

-Diyarbakır/Lice’de 26 Haziran’da PKK tarafından operasyon düzenleyen güvenlik 

birimlerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.  

 

-Hakkâri/Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesindeki askeri üs bölgesine 26 Haziran’da PKK 

tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmiştir.  

 

-Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar kapsamında 27 Haziran’da PKK tarafından 

tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiştir.  

 

-Van’da 28 Haziran’da, PKK tarafından Güzelsu Jandarma Karakolu’na bomba yüklü araçla 

saldırı gerçekleştirilmiştir.  

 

-Tunceli İl Merkezi, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde belirlenen bazı alanların 28 Haziran 

itibarıyla 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildikleri açıklanmıştır. 

 

-Diyarbakır/Dicle’de 28 Haziran’da PKK tarafından polis aracının geçişi esnasında bomba 

yüklü araçla saldırı düzenlenmiştir. 

 

-Diyarbakır/Lice’de PKK’ya yönelik sürdürülen operasyon çerçevesinde 28 Haziran’da PKK 

tarafından güvenlik birimlerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.  

 

-Diyarbakır/Yenişehir İlçesi’nde PKK tarafından polis aracına el yapımı patlayıcı ile saldırı 

düzenlenmiştir.  

 

-Diyarbakır/Lice’de gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 29 Haziran’da 6 PKK 

mensubunun yakalandığı bildirilmiştir.   

 

-Mardin/Derik’te 29 Haziran’da PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak 

ettirilmiştir.  

 

 

 

 



II. Yurtdışı Gelişmeler: 

-Haziran itibarıyla Türkiye’nin tampon bölge projesi çerçevesinde Azez ve Mare kasabalarını 

almak isteyen IŞİD’e, Azez’de bulunan Türkiye destekli silahlı gruplar karşı saldırı 

düzenlemiştir, ancak söz konusu saldırı, IŞİD’in intihar saldırısıyla durdurulmuştur. Bu 

bağlamda Azez-Mare hattından kaçan sivillerin bir kısmının Türkiye’nin açılmayan sınırlarına 

yığıldığı, diğerlerinin de Kürtlerin Afrin kantonuna sığındığı bildirilmiştir. Diğer bir husus da 

Birleşmiş Milletler (BM)’in açıklaması çerçevesinde, PYD’nin Afrin’den Azez ve Mare’ye 

uzanan yolları kapatması nedeniyle 7.000 sivilin mahsur kaldığıdır.   

-BM Gözlemevi; PKK-PYD/YPG tarafından Rakka’nın kuzeybatısında bulunan 12 köyün 

alındığını açıklamıştır. Ayrıca Gözlemevi tarafından 24 Mayıs’tan beri öldürülen 79 IŞİD 

mensubunun 24’ünün, “Halife’nin yavru aslanları” birliğinden çocuk savaşçılar olduğu 

bildirilmiştir.  

-Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı John Kerry ile yaptığı görüşmede, 

Türkiye’nin Irak’taki askeri varlığının hukuksuz ve kabul edilemez olduğunu açıklamıştır.  

-Arap, Süryani ve Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, ABD özel harekât 

birimlerinin desteğiyle IŞİD’in elinde bulunan Menbic bölgesine operasyon başlatmıştır. Söz 

konusu bölgenin alınması için Türkiye’nin de topçu desteği sağlayacağı açıklanmıştır. 

Türkiye’nin bu desteği, Menbic bölgesinin YPG’ye değil Araplara bırakılması şartıyla verdiği 

belirtilmiştir.   

 



 

-Suriye Ordusu tarafından IŞİD’in infazcılarından buldozer lakaplı Muhammed Emvazi’nin 

yakalandığı açıklanmıştır. 

 

 

 

-PKK/PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde 45 günde 400’den fazla kişiyi kaçırdığı, kaçırılan kişiler 

arasında 18 yaşın altında çocukların da olduğu bildirilmiştir. PYD’nin Mayıs 2016 itibarıyla 

Haseke’nin kuzey köylerine düzenlediği baskınlarda 100 kişiyi, Halep’in kuzey kırsalından ve 

Afrin’den ise 300 genci kaçırdığı açıklanmıştır. Ayrıca örgütün, ele geçirdiği bölgelerde 

evlere baskınlar düzenlemeyi sürdürdüğü de belirtilmiştir.    

-IŞİD, Rakka ve Musul’daki tüm uydu alıcılarının yok edilme çağrısında bulunmuştur. IŞİD 

yaptığı açıklamada; uydular sayesinde halkın örgütü kötüleyen Batılı televizyonlara 

erişebildiğini ve istihbarat servislerinin örgütün karargâhlarını daha kolay tespit ettiğini ifade 

etmiştir.  

-ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin, IŞİD’in kontrolündeki Menbic’i ele geçirmek 

için operasyon başlattığı açıklanmıştır. Söz konusu operasyona PYD/YPG güçlerinin de 

destek vereceği ifade edilmiştir. Bu nedenle bu operasyona Türkiye’nin destek vermediği 

belirtilmiştir.    

 



Operasyonun amacının; Türkiye sınırı boyunca uzanan ve IŞİD’in Avrupa’dan gelen 

militanlarının Suriye’ye geçişi için lojistik üs olarak kullandığı rotayı kapatmak olduğu ifade 

edilmiştir. 

-ABD tarafından IŞİD’le mücadele konusunda Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olunduğu 

ancak Suriye Demokratik Güçleri’ni desteklemeye devam edecekleri, bu güçlerin arasında 

sadece Kürtlerin bulunmadığı, Arapların da yer aldığı belirtilmiştir.  

-ABD’nin ilk kez PKK-PYD/YPG dışındaki muhaliflere havadan silah ve mühimmat yardımı 

yaptığı açıklanmıştır. Söz konusu yardımın, Türkiye sınırına yaklaşık 20 km uzaklıkta 

bulunan Mare’de faaliyet gösteren muhalif gruplara verildiği açıklanmıştır. Bu bilgi aynı 

zamanda muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları 

Gözlemevi tarafından da teyit edilmiştir.  

-ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Terörizm 2015 Ülkeler Raporu”nda PYD ve 

YPG terör örgütü olarak değerlendirilmemiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren PKK, TAK, 

DHKP-C, MLKP ve IŞİD terör örgütü olarak isimlendirilirken, PYD ve askeri kanadı 

YPG’nin Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği ifade edilmiştir.  

-ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a uyguladığı yaptırımın, IŞİD ve El Kaide’yi 

ortadan kaldırmak için kurulan Küresel Birlik’in Washington’daki toplantısına Esad’ın 

danışmanı Buseyna Şaban’ın video konferans yoluyla katılmasıyla azaldığı belirtilmektedir. 

-Rusya, 200’den fazla El Nusra üyesinin Türkiye’den geçerek Suriye’ye ulaştığını, ayrıca 

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait insansız hava araçlarının, Türkiye’den Suriye’nin Halep ve 

İdlib bölgelerindeki teröristlere silah taşıyan TIR konvoylarını görüntülediğini iddia etmiştir.  

-ABD’nin desteğiyle Halep’in en büyük ilçesi olan ve nüfusunun %93’ü Arap olan Menbic’i 

kuşatan PKK/PYD’nin, şehirde özerklik ilanına hazırlandığı iddia edilmiştir. Ayrıca örgütün 

şehrin adını Kürtçe’de “ölümsüz gelin” anlamına gelen “Mabuk” olarak değiştirdiği de ileri 

sürülmektedir. Menbic Mahalli Meclisi Başkanı Münzir Ebu Sellel tarafından yapılan 

açıklamada; “Arapların zorla göçe tabi tutulabileceği, bölgenin sözde Kürdistan projesine 

dâhil edileceği” ifade edilmiştir.  



-Irak’ta Musul operasyonu kapsamında şehrin güneyinde yer alan Haraib Cabır Köyü’nün 

IŞİD’den kurtarıldığı açıklanmıştır.  

-PYD Eş Başkanı Salih Müslim Irak/Kerkük’e yaptığı ziyarette; “Türkiye’nin IŞİD’e yardım 

ettiğini” öne sürmüştür.  

-ABD Savunma Bakanlığı tarafından, IŞİD’in lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğüne 

ilişkin açıklamalarına doğruluğuna dair kanıt bulunmadığını açıklamıştır.  

-İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pakpur, İran’ın 

kuzeybatısında PKK’nın İran kolu olan PJAK militanlarıyla çıkan çatışmada, birisi komutan 

düzeyinde olmak üzere 5 militanın öldürüldüğünü açıklamıştır.  

-ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu 

Mesrur Barzani’nin; “Irak’ın üçe bölünmesi gerektiği” yönündeki sözlerine ilişkin olarak 

ABD’nin, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu, federal, demokratik, çoğulcu ve 

toprak bütünlüğü olan Irak’ı desteklemeye devam edeceklerini ifade etmiştir.  

-Suriye/Menbiç Bölgesi’nde IŞİD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında yaşanan çatışmalar 

bağlamında, hava operasyonunda IŞİD’in Menbiç emiri olduğu belirtilen Ebu Hamza El-

Ensari’nin öldürüldüğü iddia edilmiştir.  

-Suriye’de Esad’a ait birliklerin, Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağı’na kara harekâtı 

başlattığı açıklanmıştır.  

-Demokratik Suriye Meclisi Eş Başkanı İlham Ahmed; “Suriye’nin kuzeyinde federal bir 

yapının altyapısının hazır olduğunu ve Ankara ile yeniden diyalog kurmak istediklerini, 

IŞİD’in bitirilmesi ve demokratik bir Suriye’nin inşası konusunda ABD ve Avrupa’dan 

yardım beklediklerini, Rusya ile de iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, Türkiye ve Suriye’nin 

istikrarının birbirine bağlı olduğunu, IŞİD’in bitirilmesinin Türkiye’nin yararına olduğunu, 

Suriye krizinin başında Ankara ile diyaloglarının olduğunu, ancak diyaloğun Ankara’nın 

IŞİD’e desteği nedeniyle bozulduğunu, Suriyeli Kürtler olarak Türkiye ile iyi komşuluk 

ilişkileri istediklerini” ifade etmiştir. 



-PKK’nın kırmızı bültenle aranan üyelerinden Mikail Almış’ın Bulgaristan’da tutuklandığı 

bildirilmiştir.  

-IŞİD’in, Suriye/Menbiç-Bab-Cerablus ve Ezaz bölgelerinden 800 sivil Kürt’ü kaçırdığı 

yönünde bilgiler intikal etmiştir.  

-Suriye’de PKK/PYD saflarında savaşan 51 örgüt mensubunun örgütten ayrılarak Irak Kürt 

Bölgesel Yönetimi (IKBY)’nin kontrolündeki bölgeye sığındığı açıklanmıştır. Grubun 

PYD’den ayrılma gerekçesini; “Örgütün Kürt halkının iradesini temsil etmemesi ve rejimle 

işbirliği yapması” şeklinde beyan ettikleri belirtilmiştir.   

-Mısır yönetimi, PKK/PYD ile dönem içerisinde üç kez görüşmüş olup PYD’nin Kahire’de 

temsilcilik açması için Mısır yönetiminin izin verdiği bilgisi edinilmiştir. Mısır ile PKK 

arasındaki ilk temasın Irak Merkezi Hükümeti aracılığıyla başladığı, PKK’lı grubun 

Bağdat’taki Mısır Büyükelçiliği’nden aldığı vizeyle Kahire’ye gittiği açıklanmıştır. Mısır 

yönetiminin görüşmeler çerçevesinde, PKK’ya destek olabileceği mesajını verdiği ve bu 

bağlamda örgüte bir miktar silah ve para transfer ettiği bildirilmiştir. PKK’lı grubun; KCK 

Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Fatma Adır kod adlı Gülüşan Eksen, KCK Dış 

İlişkiler Sorumlusu Demgat Agit kod adlı Seyithan Ayaz, Aldar kod adlı Velid Halil ile kod 

adı Azad olan ve isimleri tespit edilemeyen iki kişiden oluştuğu açıklanmıştır. Tarafların son 

görüşmesi kapsamında; PKK’nın Türkiye’de Mısırlı İhvan (Müslüman Kardeşler) örgütü 

mensupları hakkında istihbarat toplaması, gerektiğinde örgüt üyelerine karşı eylem yapılması, 

Kahire’de PYD ve KCK’nın temsilcilik açması, Mısır’ın terör örgütüne para ve silah yardımı 

yapmaya devam etmesi ve düzenli görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı 

bildirilmiştir. 

-Almanya’da aralarında milletvekili, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu bir grup 

tarafından Karlsruhe’deki federal savcılığa Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk 

yetkililer için güneydoğuda sürdürülen operasyonlar kapsamında suç duyurusunda 

bulunulmuştur. Suç duyurusunda; Türkiye’de savaş suçu işlendiği ve insan haklarının ihlal 

edildiği iddia edilmiştir.  

-Danimarka’da PKK adına yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla yargılandıktan sonra serbest 

bırakılan PKK mensubunun, Almanya’ya iade edileceği bildirilmiştir. Şahsın PKK’ya 



yaklaşık 5 milyon Euro para toplamaktan ve Bremen ve çevresinde PKK yöneticisi olmaktan 

dolayı yargılandığı açıklanmıştır.   

 


